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مزایاى بى نظیر گوجه فرنگىبراى پارك خودرو در 30 خیابان شهر باید پول پرداخت کنید ماجراى توقیف فیلم جدید «حامد بهداد»!تالش ایران براى بهبود سیستم آب و برق ونزوئال بازى بزرگ در همان فوالدشهر سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

باورهاى غلط 
درباره 

نمک  دریا

کالهبردارى بزرگ یک طالفروش و مادرش
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پایان خشکسالى در ایران 
هنوز نرسیده است

کوه صفـه 
ایمن سازى مى شود

پیش بینى مى شود
 امسال خــاموشى 

نداشته باشیم

5

خسارت
 520میلیارد تومانى 

سیــل
 به استان اصفهان

 تبلیغات گسترده و بى اساس نمک دریا باعث شده است 
که مصرف کنندگان دچار سردرگمى شده و علیرغم 

توصیه هاى دفتر بهبود تغذیه جامعه مبنى بر مصرف نمک 
یددار تصفیه شده، هنوز عده اى بر این باورند که ...

«علیرغم اینکه اقدامات پیشگیرانه براى مقابله 
با وقوع سیل و کاهش خســارات قبل از رسیدن 
سیل در استان اصفهان انجام شده بود اما در نیمه 
نخست فروردین سال جارى، بر اثر جارى شدن 
ســیل، به ابنیه، آثار تاریخى و کشــاورزى 520 
میلیارد تومان خسارت به استان اصفهان وارد شد 
و 7590 واحد مسکونى در سطح استان اصفهان 
به خصوص در فریدن، چادگان، شــرق اصفهان 

و... تخریب کامل شد ...
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تخریب ویالها  در حریم زاینده رود آغاز شد تخریب ویالها  در حریم زاینده رود آغاز شد 
6

این پرونده 38 شاکى داشت که به کشف محل اختفاى مادر متهم در اطراف اصفهان منتهى  شد

قلعه نویى، منصوریان؛ شباهت ها و تفاوت ها  
صعود و سقوط ذوب آهن و ســپاهان در جدول رقابت هاى لیگ برتر باعث 
شده که هواداران این دو تیم اصفهانى این روزها حال و هواى متفاوتى داشته 
باشند؛ طرفداران شاگردان علیمنصور بابت نتیجه هاى درخشان این تیم در 
جام باشگاه ها و همچنین رقابت هاى اخیر لیگ برتر که صعود هفت پله اى 
ســبزها را در جدول این مسابقات به همراه داشته از شــادى در پوست خود

 نمى گنجند و...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

 معاون استاندار اصفهان در نشست خبرى تشریح کرد

روایت ى از شب طوفانى کیهان کلهر
از اسفند ماه 1366 تا 21 فروردین 1398 

2

5

»
با
س
نخ
س
م
و
به
و

ایناین22 دوباره دوباره
 در آغوش هم مى روند! در آغوش هم مى روند!

مدیر منطقه شمال و شرق 
شرکت توزیع برق استان اصفهان:

مجید مشیرى:

3

ایمن سازى مى ش

مججمج

براىبراى
 سینماى ایران سینماى ایران
 که فقط که فقط

  1515 بازیگر دارد  بازیگر دارد 
متأسفم!متأسفم!

ک 

زیر و روى کارنامه مربیان مکتب استقالل در اصفهان

در اسفندماه سال گذشته هم تعداد در اسفندماه سال گذشته هم تعداد 2929 ویال که به صورت غیرمجاز ساخته شده بود با صدور دستور قضایى تخریب شد ویال که به صورت غیرمجاز ساخته شده بود با صدور دستور قضایى تخریب شد

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرک ت رعد فلز اصفهان سهامى خاص 
دعوت به عمل مى آید تا در جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده که 
در تاریخ 1398/02/09 در ساعت 9 صبح در محل اصفهان، خانه اصفهان، 
چهارراه نیرو هوایى، خیابان ارغوان، کوچه شــب بو، پالك 16 تشــکیل 

مى گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: انتخاب مدیران، انتخاب بازرسان و روزنامه

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
 شرکت رعد فلز اصفهان (سهامى خاص) 

به شماره ثبت 15220 و شناسه ملى 10260361956 

هیئت مدیره شرکت رعد فلز اصفهان
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ســخنگوى وزارت امور خارجه جمهورى اسالمى ایران 
اظهارات وزیر امور خارجه آمریــکا در خصوص دخالت 
ایران در امور داخلى ونزوئال را مضحــک خواند و آن را 

تقبیح کرد.
سید عباس موســوى افزود: آمریکاى ترامپ  مى خواهد 
همچون قرن نوزدهم، آمریکاى التین را تبدیل به حیاط 
خلوت خود کند؛ غافل از اینکه ملت هاى جهان و آمریکاى 

التین بیدار شده اند و چرخ زمان به عقب باز نمى گردد.
او افــزود: در حالى که به درخواســت دولــت ونزوئال 
متخصصان ایرانى تالش مى کنند به بهبود سیستم آب و 
برق در آن کشور کمک کنند، آمریکا 30 میلیارد دالر ذخایر 

ارزى ونزوئال را غارت کرده و ملت آن را آماج تروریســم 
اقتصادى خود قرار داده است و از آنها مى خواهد یا علیه 

دولت مشروع خود شورش کنند یا گرسنگى بکشند.
وزیر امــور خارجه آمریکا که بــراى پیگیرى مداخالت 
کشــورش در امور داخلى ونزوئال در آمریکاى جنوبى به 
ســر مى برد، با نگرانى از حمایت ایران از دولت قانونى 
کاراکاس، روز یک شــنبه ادعاهایى علیه کشــورمان 

مطرح کرد.
«مایک پمپئو» در گفتگویى در پاسخ به پرسشى درباره 
حضور ایران در آمریکاى جنوبى، مدعى شــد که حضور 

ایران در آمریکاى جنوبى براى اهداف مخرب است.

رئیس سازمان هواشناسى کشــور درباره اینکه آیا دوره 
خشکسالى در کشور تمام و ایران وارد دوره ترسالى شده 
است، گفت: درست است که امسال ساِل ترى براى کشور 
محسوب مى شــود اما نمى توان گفت خشکسالى هاى 

گذشته ایران تمام شده است. 
سحر تاجبخش اظهار کرد: زمانى مى توانیم بگوییم که 
وارد ترسالى شده ایم که هر آنچه خشکسالى داشتیم از 
بین رفته باشد. وى افزود: ایران 11 سال در خشکسالى 
بوده اســت و بارش هایى کــه اخیراً آمده اســت فقط 
مى تواند بارش هــاى 97 و 96 را جبــران کند، بنابراین 
طى ســال هاى 85 تا 95 هنوز ده سال کمبود بارش در 

سال آبى وجود دارد. رئیس ســازمان هواشناسى کشور 
خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه وضع آبى کشور بهتر 
شده و بارش ها افزایش یافته است، در کل سال زراعى 
پیش رو وضع بارشى و به تبع آن اوضاع آبى کشور مساعد 
خواهد بود. البته وضع منابــع آبى ایران فقط به بارش ها 
وابسته نیست بلکه باید منابع آبى زیرزمینى نیز مد نظر 
قرارگیرد. تاجبخش با بیان اینکه خشکسالى از سه دیدگاه 
طبقه بندى مى شود، گفت: خشکسالى آب شناسى از منابع 
آبى زیرزمینى تأثیر مى پذیرد که در این بخش مشکالت 
زیادى وجود دارد و در بخش خشکسالى آب شناسى وضع 

کشور خوب نیست.

تالش ایران براى بهبود 
سیستم آب و برق ونزوئال

پایان خشکسالى در ایران 
هنوز نرسیده است

امتحان است نه عذاب
  تسنیم| آیت ا... نورى همدانى از مراجع تقلید 
در درس خارج خود خاطرنشـان کرد: اگر امروز برخى از 
مردم دچار سیل شـده اند به معناى عقوبت نیست، دلیل 
سـیل این اسـت که خداوند امتحانى براى مردم فراهم 
کرده تا صبر و استقامت آنها را بسنجد که بعد از پیروزى در 

امتحان داراى مقام باال و ثواب و اجر بسیار باشند.

شام «ظریف»
مصطفى کواکبیـان، نماینـده مردم    تسنیم|
تهران در مجلس شوراى اسالمى در حاشیه جلسه علنى  
مجلس دعوتنامه اى را به برخى از نمایندگان براى حضور 
در ضیافت شام محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه داده 
است. در این دعوتنامه از نمایندگانى که مخالف استعفاى 
وزیر امور خارجه بوده اند دعوت شده تا در این ضیافت شام 

حضور داشته باشند.

خبرجدید درباره سود بانکى
عبدالناصـر همتـى، رئیـس کل     خانه ملت |
بانک مرکزى گفت : افزایش نرخ سود بانکى سبب فشار 
به واحدهاى تولیدى شـده و ناترازى بانک ها را افزایش 
مى دهد، بنابراین اگر شـرایط فراهم باشد باید نرخ سود 
بانکى را تعدیل کنیم اما فعًال بـراى آن برنامه اى نداریم 
و تصمیم گیـرى در این خصوص باید در شـوراى پول و 

اعتبار انجام شود.

حامیان فتنه نباید مدیر شوند
دبیر انجمن اسالمى دانشگاه شهید بهشتى     آنا |
گفت: افرادى که در فتنه 88 نقش داشته اند، نباید به عنوان 
استاد دانشگاه و مدیر در دستگاه هاى دولتى انتخاب شوند. 
این اتفاق بدى است که هنوز برخى مسئوالن کشورى 
اغتشاشات سال 88 را فتنه نمى دانند و این قضایا را صرفًا 

اعتراض خیابانى قلمداد مى کنند.

رویارویى رئیس با مرئوسان
همزمـان بـا وقوع سـیل در     روزنامه آرمان |
کشـور، جریانى در صداوسـیما... به نوعى علیه دولت و 
نیروهاى دولتى مشـغولند... اخیراً این روند شدت گرفته 
و بسـیارى از برنامه هاى غیرسیاسى سـیما نیز به اظهار 
نظر و تخریب دربـاره عملکـرد دولـت مى پردازند. این 
اتفـاق در حالى مى افتد که رئیس سـازمان صداوسـیما 
ضمن ابـراز نارضایتـى از تخریـب دولت، در جلسـه اى 
با حضور رئیس جمهـور با اذعان به اشـتباه بـودن رفتار 
زیرمجموعه اش، وعده اعمال اصالحات در این سازمان 
را داده اسـت. اخیراً مجرى یکى از برنامه هاى اجتماعى 
شبکه3 سیما در برنامه زنده گفته بود:  «لعنت به مسئولى 
که کمک نکرد و لعنت به مسئولى که در این شرایط کار 

را رها کرد و رفت.»

ثم ماذا؟
غالمحسین کرباسـچى که اخیراً    نامه نیوز |
دوباره دبیـرکل حزب کارگزاران شـده معتقد اسـت که 
این مقطع وقت حرف هاى سیاسى نیسـت و باید براى 
مشـکالت مردم کارى کرد. او در گفتگویى بـا روزنامه 
«شـرق» مى گویـد: «حـاال ما دلمـان را خـوش کنیم 
که وجیه المله باشـیم؟ که چـه مثًال؟ یا همیشـه حالت 
اپوزیسـیون و منتقد داشته باشیم که چه بشـود؟ ما باید 
راه حل ارائه دهیم. مـردم هم گـول نمی خورند که یک 
کسی همیشه وجیه المله است؛ خب باشد؟ثم ماذا؟ به چه 
دردي می خورد؟ وجیه المله اي خوب است که براي حل 

معضالت کشور راهکار داشته باشد.» 

بازداشت زن داعشى در مرز 
یک زن عضو گروه تروریسـتى داعش    فارس|
در بدو ورود به کشـور با تیزهوشـى پلیـس گذرنامه مرز 
بازرگان شناسایى و دستگیر شد. مرکز اطالع رسانى ناجا 
اعالم کرد با تیزبینى و کنترل امنیتى پلیس گذرنامه مرز 
بازرگان، تمام ترددات مرزى با دقت رصد شده و اجازه نفوذ 
به اعضاى گروهک  هاى تروریستى و وابستگان شان داده 

نخواهد شد.

خبرخوان
«کورش» هنوز هم هست

  ایلنا| سیف  ا... ابوترابى، سخنگوى سازمان 
ثبت  احوال در خصوص حذف نام کورش از بخش 
انتخاب نام سایت این سازمان گفت: چنین چیزى 
صحت ندارد و حذف نام کورش از سوى سازمان 
ثبت  احوال تکذیب مى شود. وى ادامه داد: اختاللى 
در این خصوص در سایت ایجاد شده که در حال 
پیگیرى آن هستیم. سخنگوى سازمان ثبت احوال 
ادامه داد: براى انتخاب اســامى مانند کورش و 
داریوش هیچ ممانعتى از سوى سازمان ثبت احوال 

وجود ندارد.

بیمه شخص ثالث 
چقدر گران شد

  فارس| نرخ حق بیمه پایه بیمه شخص 
ثالث در سال 98 براى وســایل نقلیه 15 درصد 
بیش از نرخ هاى مورد عمل ســال 1397 تعیین 
شــد. در صورتى که بیمه گذاران بــراى جبران 
خسارت هاى مالى تقاضاى افزایش تعهدات مالى 
را داشته باشند، شــرکت هاى بیمه مکلفند با اخذ 
حق بیمه مربوط، نسبت به صدور الحاقیه افزایش 

تعهدات مالى بیمه شخص ثالث اقدام کنند.

حکم اعدام 
براى 2 ایرانى در کویت

دادگاه تجدیدنظــر کویت    رویداد24 |
حکم اعدام براى دو تبعه ایرانى به اتهام «قتل» 
سه نفر شامل یک شیخ ســالمند از خانواده امیر 
کویت را تأیید کرد. منابع قضایى کویت گزارش 
دادند دو تبعــه ایرانى در ماه ِمى ســال 2017 به 
اتهام قتل شیخ مذکور، خدمتکار اندونزیایى وى 
و یک شهروند کویتى از سوى دادگاه کیفرى این 
کشور به اعدام محکوم شــدند. این حکم پس از 
تصویب امیر کویت اجرا خواهد شد. یکى از این 
دو تبعه ایرانى در خانه شــیخ به عنوان آشپز کار 

مى کرده است.

80 درصد گاوخونى 
خشک است

  فارس| مدیرکل مدیریت بحران استان 
اصفهان در مورد ورود آب بــه تاالب بین المللى 
گاو خونى گفت: به دلیل خشکســالى  15 ســاله 
فقط سیالب وارد آن شده است و تنها 20 درصد 
از تاالب آبگیرى شــده که همین میزان هم در 
حال نشست اســت و اینکه مى گویند تاالب احیا 
شده، اشتباه است و حفاظت از آن باید مورد توجه 

قرار گیرد.

مبادا «رحمان 1400» 
اکران شود

  فارس| نصرا... پژمانفر، عضو کمیسیون 
فرهنگى مجلس شــوراى اســالمى با اشاره به 
توقیف فیلم «رحمــان 1400» تأکید کرد: دیگر 
نباید این فیلم اجازه اکران به دست آورد، اطالعاتى 
به دست ما رســیده که عده اى در تالشند امکان 
اکران دوباره آن را فراهم آورند. مى خواهند بگویند 
بعد از اصالحات اجازه دهید دوباره اکران شود که 
این قابل قبول نیست و غیر از جلوگیرى از اکران، 

باید عوامل آن جریمه هم بشوند.

خشم روحانى
حســینعلى امیــرى، معــاون    جماران |
پارلمانى رئیس جمهور در جریان ســفر خود به 
خوزســتان و در جمع مردم شــعیبیه اظهار کرد: 
یکى از اعضاى دولت موضوع سیل سال 95 را در 
هیئت دولت مطرح کرد که رئیس جمهور به شدت 
برافروخته شــد و اصًال نمى دانست براى جبران 
خسارات سیل قول داده اند ولى در پیچ و خم هاى 
ادارى افتاده است. وى ادامه داد: رئیس جمهور به 
نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور داد 

که خیلى سریع مطالبات سال 95 برآورده شود.

  ایران آرت| چند روزى بیشــتر باقى نمانده بود تا 
جنگ عراق با ایران به ایســتگاه پایانى برسد که آقاى 
دیکتاتور، واپســین برگ از رؤیاهــاى جنون آمیزش را 
رو کرد؛ بیســت وپنجم اسفندماه ســال1366 بود که 
وى ایکس، سارین، تابون و خردل بر سر کردهاى حلبچه 
فروریخت؛ گازهاى اعصابى که رفته بودند براى خودشان 
در تاریخ گم شده بودند اما «صدام» ابایى نداشت تا آنها 
را به صحنه یک جنگ افروزِى تمام عیار در قرن حاضر 
احضار و حلبچه را به کانون بزرگ ترین نســل کشــى 

شیمیایى تاریخ تبدیل کند. 
همــان روزهــا، چندصدکیلومتــر این ســوتر، جوانى 
کرمانشــاهى با آن موهاى پیچ و تابدارش که احتماًال 
آن روزها در اوج آشــفتگى خود بودند، نشســته بود و 
فکر مى کرد این آوار غم را چطور بنشــاند بر کاغذ و بعد 
آنها را به جهان موســیقى صادر کنــد؛ نت هایى که آن 
روز در ســر کیهان کلهر مى چرخید هنوز نامش «شهر 
خاموش» نبود تا 20 سال بعد که او باالخره دست «کالین 
جاکوبســن»، «جانى گندلزمن»، «نیکوالس کودرز»، 
«اریک جاکوبسن»، «جفرى بیچر»، «مارك سوتر» و 
«سیامک آقایى» را گرفت و وارد نوپ استودیوى ریور اج 
در نیوجرسى شد تا یکى دیگر از شاهکارهاى موسیقى 
جهانى را ضبط کند؛ کمى بعد، در سپتامبر 2008 و این 
بار در پاریس، آنچه کلهر و دوستانش ژانویه 2007ضبط 
کرده بودند در ســطح بین المللى منتشر شــد و آلبوم، 
همزمان در اســفند 87 در تهران هم به بازار آمد. «شهر 
خاموش» نیامده تحســین ها را برانگیخت و به سرعت 

جایش را بین آلبوم هاى موسیقى جهان باز کرد.
این اثر اینجا و آنجاى جهان روى صحنه رفت اما براى 
اجرا در ایران همه این ســال ها را منتظر ماند تا همین 
چهارشنبه هفته گذشته. این بار البته نه از «یویوما» خبرى 
بود نه از اعضاى «بروکلین رایدر» و نه از سیامک آقایى 
که آنجا تنبک و سنتور نواخته بود؛ چند نوازنده ایرانى و 

نوازنده اى هلندى در تاالر وحــدت، جادوگر کمانچه را 
همراهى کردند. 

قطعــه پایانى که همــه منتظرش بودند، خود «شــهر 
خاموش» بود کــه کلهر با آن فصل تــازه اى از حضور 
چشمگیرش در موســیقى جهان را تجربه کرده است. 
فضاســازى هاى تکان دهنده آغاز اجــراى این قطعه، 
نفس ســالن را بند آورده بود؛ اثرى که کلهر آن را متأثر 
از بمباران شــیمیایى حلبچه نوشــت و این بار آن را به 

آسیب دیدگان سیل ایران تقدیم کرد. ساز او گویى خانه 
به خانه شهر ویران را مى چرخید، بر در هر خانه مى ایستاد 
و ناباورى اش را با اهالى ویرانى در میان مى گذاشــت و 
سپس مویه ســر مى داد؛ مویه اى که ناگهان از هر خانه 
بلند مى شد و سازها یک به یک صداى مرثیه را پرحجم تر 
مى کردند. هر بمب که بر سر شــهر آوار مى شد، رقص 
آرشه، آشفته مى شد روى ساز... مصیبت حلبچه به جاى 
نشستن بر خم پیشانى، بر قامت ساز سرعت مى گرفت و 

رعشه اى هارمونیک مى ساخت. نوعى هارمونى تازه که 
حیرت را به عنوان مهمتریــن عنصر جهان جدید پیش 

روى ما مى نشاند.
جادوى جادوگر کمانچه، آن شــب تهران را به ســقف 
آرزوهاى موسیقیایى اش رساند؛ «شهر خاموش» دیر به 
ایران رسید اما باالخره رسید و براى همیشه جا خوش کرد 
در فهرست مهمترین مراثِى موســیقى که ما از نزدیک 

شنیده ایم... 

از اسفند ماه 1366 تا 21 فروردین 1398 

روایت ى از شب طوفانى کیهان کلهر 

کامبیز مهدى زاده، دبیر ستاد توسعه فناورى هاى انرژى 
معاونت علمى و فناورى ریاســت جمهــورى که داماد 
رئیس جمهور هم است به «باشگاه خبرنگاران جوان» 
گفته اســت: من نه پدرم ژن خوب بوده است و نه خودم 
ژن خوب هستم و ادعایى هم مبنى بر نخبه بودن ندارم؛ 
نخبه  پروفسور حسابى و مرحوم میرزاخانى هستند؛ من با 
زحمت و تالش خود موفقیت هایى را به دست آورده ام و 
راه علمى خود را ادامه مى دهم ؛ هفت ماه است که داماد 
رئیس جمهور شده  ام اما سابقه علمى  چندین ساله دارم، 
اگر سابقه علمى مرا بخوانید متوجه مى شوید که  تجربه 

کار  آکادمیک و اختراع داشته ام و مدال هاى  بین المللى 
بسیارى را در حوزه هاى مختلف علمى و فناورى به دست 
آورده ام و به این اعتماد دارم که آینده از آن جوانان است و 
آنها مى توانند سکاندار مسئولیت هاى کشور شوند. تاکنون 
هر تفاهمنامه اى که توســط من به امضا رسیده داراى 
خروجى بوده است، اینکه دو کاغذ ابر و باد آماده کنیم و 
عده اى زیر آن را امضا کنند و بگوییم تفاهمنامه اى بسته 
شده است مناسب نیست تفاهمنامه باید داراى خروجى 
باشد، تفاهمنامه بدون خروجى هیچ تأثیرى ندارد و تنها 

شوآف است.

سوگوارى  احمدى نژاد براى رپر آمریکایى! داماد رئیس جمهور هستم اما ژن خوب نیستم!
محمود احمدى نژاد در ادامه فعالیت هاى عجیب و غریب 
حساب توییترى اش که بیشتر به دنبال کردن اخبار زندگى 
روزانه شهروندان آمریکایى مى گذرد این بار به مرگ یک 
َرپِر آمریکایى واکنش نشان داد و اعالم کرد از شنیدن خبر 
درگذشت «نیپسى هاسل» اندوهگین شده است. او پیش از 
این هم در حساب توییترى اش که در آن به زبان انگلیسى 
مى نویسد از مسابقات بسکتبال NBA، مسابقات فوتبال 
آمریکایى و رقابت معروف «ســوپربول» و چندین و چند 
حاشیه دیگر از اتفاقات روزمره فرهنگ عامه آمریکا نوشته 
بود. به گزارش «تابناك»، محمود احمدى نژاد در حساب 

توییترش نوشت: اخیراً از مرگ «نیپسى هاسل» مطلع شدم 
و از شــنیدن مرگ او و ده نفر دیگر که در هفته گذشته در 
لس آنجلس کشته شدند اندوهگین شدم. چگونه مى توان 

زندگى شخصى را به این راحتى گرفت؟
این در حالى اســت که احمدى نژاد بعد از وقایع دردناك 
نوروز 98 و داغدار شــدن بخش بزرگى از کشور از اثرات 
حوادث طبیعى هیچ واکنشــى به این موضوع نشان نداده 
است. همین مسئله موجب شد تا توییت او در شبکه هاى 
اجتماعى با واکنش کاربران ایرانى همراه شود و بسیارى 

ماجراى سیل در ایران را به او یادآور شوند.

تبعات شکســت سرنوشت ســاز تراکتورســازى برابر 
سپیدرود کماکان ادامه دارد و حاال نماینده مردم ارومیه 
در مجلس که صراحتًا خود را طرفدار تیم تراکتورسازى 
معرفى کرده اســت، طــى نامه اى به وزیــر ورزش و 
جوانان نســبت به گل هاى خورده تیم تراکتورســازى 
تبریز برابــر ســپیدرود رشــت واکنش نشــان داده 

است. 
نادرقاضى پور نوشته اســت: «پس از بازى روز جمعه 
تیم هاى سپیدرود و تراکتورسازى تبریز، در شبکه هاى 
مجازى اخبــارى مبنى بر تبانى یکــى از بازیکنان تیم 
فوتبال تراکتورســازى تبریز (آقاى محسن فروزان) و 
شرط بندى همسر ایشان در ســایت هاى شرط بندى 
فوتبال مطرح شــد که متعاقبًا واکنش بسیارى از اهالى 

فوتبال را در پى داشت و منجر به اخراج این بازیکن از تیم 
تراکتورسازى تبریز شد. قطعًا جنابعالى مطلع مى باشید 
که سابقه شرط بندى همسر نامبرده قبًال براى فدراسیون 
فوتبال مسجل شده و این موضوع در برنامه "نود" توسط 
نایب رئیس کمیته اخالق فدراسیون فوتبال اعالم و خبر 
محرومیت این بازیکن نیز رسانه اى شده بود. هم اکنون 
یکى از ســئواالتى که مطرح مى شود این است که چرا 
فدراسیون که خبر از شــرط بندى ایشان در بازى هاى 
فوتبال داشت در حین عقد قرارداد این بازیکن در ابتداى 
فصل با تیم تراکتورسازى موارد را به این باشگاه اعالم 
نکرده اســت؟ و اگر پرونده تبانى آقاى محسن فروزان 
مسجل شده چرا موارد به قوه قضائیه به منظور برخورد 

قانونى ارجاع نشده است؟» 

نماینده مجلس به  دنبال پرونده تبانى درفوتبال!

چرا صادرات آب پنیر ممنوع شده است 

پلیس وضعیت دختران اوتیسم را درك کند

عضو انجمن صنفى شیرخشــک صنعتى ایران گفت: 
شباهت آب پنیر به شیر خشک باعث ممنوعیت صادرات 

آن شده است.
ســید على اصغر طاهریان گفت: آب پنیر که از پسماند 
تولید پنیر تولید مى شود یا باید به طور معمول در طبیعت 
رها شــود که این امر منجر به آلودگى زیست محیطى 
مى شــود یا اینکه باید آب پنیر را به کارخانه هاى پودر 
تحویل دهند تا از آن پودر آب پنیر تهیه شود که محصول 

مغذى نیز به حساب مى آید.
وى تصریح کرد: صادرات آب پنیر را به بهانه اینکه نکند 
شیر خشک به جاى پودر آب پنیر از مرز هاى کشور خارج 
شــود، ممنوع کرده اند این درحالى است که در کشور 
ســازمان ملى اســتاندارد و گمرك داریم و آنها هنگام 

صادرات به راحتــى مى توانند پودر آب پنیر را از شــیر 
خشک تشخیص دهند.

طاهریــان تأکید کرد: آب پنیرکاالیى اســتراتژیک در 
کشور به حساب نمى آید که بخاطر ایجاد کمبود احتمالى 
در بازار بخواهند صادرات ایــن محصول را ممنوع کند 
و تنها 20 درصــد از این محصــول در داخل مصرف 
مى شود و مابقى آن باید صادر شــود. وى افزود: بعد از 
ممنوعیت صادرات آب پنیر 20 هزار تن از این محصول 
در انبار هاى کشــور باقى مانده و در حال خراب شدن 

است.
طاهریان یادآور شــد که پودر آب پنیر و شــیر خشک 
ظاهرى شــبیه هم دارند اما با آزمایش یا حتى چشیدن 

طعم و مزه مى توان آنها را از یکدیگر تشخیص داد.

مدیرعامل انجمن اوتیســم از حجاب به عنوان یکى از 
چالش هاى خانواده هاى داراى دختران مبتال به اختالل 

اوتیسم نام برد.
به گزارش «رویداد24»، ســعیده صالح غفارى گفت: 
شدت اوتیســم در دختران بیشتر از پســران است و از 
نظر مشــکالت ارتباطى، رفتارى و حسى، چالش هاى 
بیشترى دارند که یکى از این چالش ها پوشش لباس و 
روسرى است. وى ادامه داد: مشکالت رفتارى و حسى 
موجب مى شود دختران داراى اوتیسم نتوانند روسرى را 
روى سر نگه دارند و این مسئله پوســت سر آنان را آزار 

مى دهد؛ این دختران به دلیل مشــکل حســى، دائمًا 
روسرى را باز مى کنند. 

صالح غفارى اضافه کرد: جثه هاى این دختران طبیعى 
است اما نمى توانند پوشش الزم را حفظ کنند و پلیس باید 
مطلع باشد که این دختران دچار مشکل هستند و ممکن 

است در تردد و ترافیک حجاب نداشته باشند.
مدیرعامل انجمن اوتیسم گفت: از پلیس از جمله پلیس 
راهور مى خواهیم درك درستى از این شرایط داشته باشند 
و بعد قضاوت کنند؛ از ظاهر این دختــران اصًال معلوم 

نیست که اوتیسم دارند.
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«علیرغم اینکه اقدامات پیشگیرانه براى مقابله با وقوع 
سیل و کاهش خســارات قبل از رسیدن سیل در استان 
اصفهان انجام شده بود اما در نیمه نخست فروردین سال 
جارى، بر اثر جارى شدن ســیل، به ابنیه، آثار تاریخى و 
کشاورزى 520 میلیارد تومان خسارت به استان اصفهان 
وارد شد و 7590 واحد مسکونى در سطح استان اصفهان 
به خصوص در فریــدن، چادگان، شــرق اصفهان و... 

تخریب کامل شد و یا نیاز به تعمیرات پیدا کرد.»
معاون هماهنگى امــور عمرانى اســتاندار اصفهان در 
نشستى خبرى با اعالم این مطلب گفت: بنابراین اولین 
نکته در سیل هاى اخیر در اســتان هاى مختلف کشور 
آن اســت که به لحاظ وسعت وقوع ســیل در لرستان، 
خوزستان، گلستان و... میزان خسارات وارده در اثر جارى 

شدن سیل به استان اصفهان نباید فراموش شود.
حجت ا... غالمى بــا بیــان اینکه بــا پیش بینى هاى 
هواشناســى همه دستگاه هاى اســتان آماده باش بوده 
و در تعطیالت مدیران با همه امکانــات، براى مقابله با 
سیل آمادگى داشتند، افزود: ما قبل از وقوع هر سیل باید 
براى مقابله با آن آماده باشیم و پیش از وقوع به استقبال 
برویم که در استان اصفهان این کار انجام شد و توانستیم 
روان آب ها را قبل از رســیدن به ابنیه تاریخى، پل ها و... 
هدایت کنیم و موفق شدیم خسارات را به حداقل برسانیم.

وى از وقوع طوفان در شــرق اصفهان در ایام نوروز 98 
خبر داد و افــزود: در اثر طوفان  نیز در شــرق اصفهان، 
800 خودرو، حدود 30 کیلومتر شبکه برق استان و 500 
دستگاه پل و ابنیه و راه ها نیز آسیب دید. این در حالى بود 
که راه هاى 15 روستا در پشتکوه بسته و برق آنها قطع شد 
که امروز همه این مسیرها با کمک دستگاه هاى مرتبط 

باز شده است.
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار اصفهان مى گوید: 
همزمان با اقدامات براى مقابله با سیل و طوفان در استان 
اصفهان، معاون اول رئیس جمهور براى کمک رسانى به 
سیل لرستان از مسئوالن استان اصفهان خواست تا کمک 
کنند و بر اساس تقسیم بندى، به لحاظ اینکه راه دسترسى 
معموالن در لرستان قطع شده بود ما همه امکانات را با 
کمک دیگر دستگاه ها براى شروع عملیات به این منطقه 
انتقال دادیم و بازگشایى راه ها، تخلیه آب و به موازات آن 

توزیع اقالم امدادى، غذایى و... دنبال شد و پنج موکب از 
اصفهان به لرستان اعزام شد تا براى ده هزار نفر در این 
استان، غذاى گرم تهیه شود و بر اساس ابالغ وزیر کشور 

نیز استان اصفهان معین استان خوزستان شد.
غالمى در تشریح فعالیت هاى انجام شده در خوزستان 
و به خصوص شهر اهواز هم گفت: با یک بسیج عمومى 
با کمک بى شــائبه مدیرکل مدیریت بحران استاندارى 
اصفهان، عالوه بر حفظ امکانات در استان هاى اصفهان 
و لرســتان، در یک فرصت چند ســاعته 45 دســتگاه 
ماشین آالت ســنگین از شهردارى هاى اســتان آماده 
اعزام شد و خود من و تیم ستادى به خوزستان رفتیم و در 
اولین جلسه هماهنگى در ستاد بحران خوزستان شرکت 
کردیم و با توجه به توانمندى استان اصفهان شهر اهواز با 

جمعیتى افزون بر یک میلیون و 200 هزار نفر به اصفهان 
واگذار شد که باید استحکامات را در مسیر رودخانه کارون 
مهیا مى کردیم که کار ســختى هم بــود و ما خاکریز و 

سیل بند را در کارون اجرا کردیم.
غالمى از برگزارى جلسات متعدد با شهردار و فرماندار 
شهر اهواز براى شناسایى ســیل بند خبر داد و گفت: با 
اعزام 150 دستگاه کامیون ماشین آالت سنگین به اهواز، 
توانستیم در پنج جبهه مختلف استحکام بخشى کنیم و 
میدان تره بار یکى از نقاطى که ممکن بود آب وارد شهر 

شود را مهار کردیم.
همچنیــن در منطقــه عیــن دو و پنج محلــه دیگر 
تخصصى ترین عملیات را انجام دادیم و با همکارى همه 
مسئوالن و مردم طى 24 ســاعت، آب را مهار کرده و از 

ورود آب به عین دو جلوگیرى کردیم.
وى اظهار امیدوارى کرد در مرحلــه دوم بارش ها نیز از 

ورود آب به شهر اهواز جلوگیرى شود.
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار اصفهان عنوان 
کرد: 250 راننده ماشین آالت سنگین، 15 نیروى ستادى، 
نیروهاى مدیریت بحــران، هالل احمــر و... همراه با 
امکانات پمپاژ فاضالب شــهر که شش دستگاه خودرو 
مجهز با اکیپ فنى شرکت آب و فاضالب بودند از استان 

اصفهان به کمک سیل زدگان شهر اهواز شتافتند.
وى با اظهار تأســف از عدم آمادگى در چند ســال اخیر 
براى نزوالت آسمانى گفت: به نظر مى رسد باید بندهاى 
آبخیزدارى در سطح استان اصفهان فعال شود تا از بروز 
سیالب و روان آب ها جلوگیرى شــده و آب سفره هاى 

زیرزمینى تأمین شود.
همچنین تکمیــل ســدها و تونل ها، بــراى انتقال و 
ذخیره ســازى آب ضرورى است و متأســفانه به دلیل 
آماده نبودن تونل سوم کوهرنگ و بهشت آباد ما بخش 
عمده اى از آب را که مى توانســت در پشــت زاینده رود 

ذخیره شود از دست دادیم.
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار اصفهان، الیروبى 
مادى ها و مســیل ها را از دیگر اقدامات ضرورى براى 
مقابله با سیل برشــمرد و گفت: بر اساس ابالغ استاندار 
اصفهان به شــهردارى ها، آنها موظف شدند ظرف سه 
ماه، طرح مادى ها که نیاز به اصالح و مرمت دارند را به 
استاندارى ارسال کنند تا برنامه ریزى براى اقدامات الزم 

صورت گیرد.
غالمى با بیان اینکه امروز 70 درصد مادى هاى شــهر 
اصفهان مشکلى ندارد بر برنامه ریزى براى رفع مشکل 

دیگر مادى ها تأکید کرد.
وى در عین حال گفت: امروز نیاز اســت تا سیستم هاى 
مجهزترى براى پیش بینى هواشناســى داشته باشیم و 

هواشناسى فقط 48 سال آینده را پیش بینى نکند.
معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندار اصفهان این 
را هم گفت که حدود 20 روز اســت روزانه 260 میلیون 
مترمکعب آب در خوزستان به دریا مى ریزد و ادامه دارد 
که این مى توانست کل کشور را از نظر تأمین آب نجات 
دهد. البته بارش ها غیرعادى و غیر قابل تصور بود ولى 
مى توانست با انتقال دو میلیارد مترمکعب آب به فالت 
مرکزى، تاالب را نجات دهد و سفره هاى آب زیرزمینى 
و سد زاینده رود را به ظرفیت یک میلیارد و 400 میلیون 

مترمکعب نگه دارد. 
***

منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استاندارى 
اصفهان هم در این نشســت با بیان اینکــه امروز کلیه 
راه هاى استان در مناطق ســیل زده باز بوده و فقط چند 
روســتا در پشــتکوه برق و مخابرات آنها قطع است که 
اقدامات الزم در این راســتا نیز در حال انجام اســت، 
گفت: در حال بررسى براى ایجاد یک تونل در پشتکوه
 هستیم و پیش بینى مى شــود همه مشکالت ناشى از 
سیل رفع شده باشد ولى براى بازسازى، نیازمند اعتبارات 

ملى هستیم.

شهردار جدید گلپایگان
 انتخاب شد

رئیس شوراى اسالمى شهر گلپایگان گفت: عصر یک 
شنبه 25 فروردین ماه 98 در یکصد و چهل و هشتمین 
جلسه شوراى شــهر گلپایگان با رأى اکثریت اعضاى 
شوراى شهر، شهردار انتخاب شــد. رأى گیرى براى 
انتخاب شــهردار طى دو مرحله صورت گرفت که در 
مرحله نخست محمد حسن یارى و  محمدرضا توسلى 
حائز بیشترین آراء شــدند و به مرحله دوم راه یافتند که 
در نهایت محمدرضا توسلى به عنوان شهردار گلپایگان 

انتخاب شد.
احمد افتخارى اظهار کرد: با اتمــام دوره محمد امین 
جمالى شهردار ســابق و سرپرســتى علیرضا قربانى، 
براساس رایزنى شوراى شــهر با تعدادى از افراد واجد 
شرایط ســرانجام محمدرضا توســلى که در کارنامه 
خود سمت بخشدارى مرکزى و سرپرستى فرماندارى 
گلپایگان و همچنین شهرســتان بویین میاندشت را 

داشت به عنوان شهردار گلپایگان انتخاب شد.

اجراى ارکستر ملى اصفهان 
ارکســترملى اصفهان به رهبرى مرتضى شــفیعى و 
خوانندگى محمد معتمــدى روز جمعه 30 فروردین به 
اجراى برنامه موسیقى مى پردازد. این برنامه موسیقى 
روز جمعه 30 فروردین ماه در دو نوبت 18:30 و 20:30 
در محل تاالرکوثر واقع در ســه راه حکیم نظامى اجرا 
مى شــود. عالقه مندان براى تهیه بلیط مى توانند به 
 sharghconcert.ir سایت شرق کنسرت به نشانى

مراجعه کنند.

شاهنامه خوانى و شعرخوانى 
برنامه شاهنامه خوانى و شعر خوانى امروز سه شنبه 27 
فروردین در عمارت هنرمند برگزار مى شود. این برنامه 
ساعت 17:30 به منظور آشنایى با نحوه درست خواندن 
اشعار و ارتباط بیشتر با ادبیات با موضوع شاهنامه خوانى 
برگزار خواهد شــد. عالقه مندان براى حضور در این 
برنامه مى توانند به محل عمارت هنرمند واقع در میدان 

شهدا، خیابان ابن سینا، کوچه چهارم مراجعه کنند.

محور خور به طبس 
بازگشایى شد

رئیس مرکز مدیریت راه هاى اســتان اصفهان گفت: 
محور خور به طبس که یکشنبه شــب به طور موقت 
مسدود شده بود، در حال حاضر باز است. مرضیه فراست 
اظهار داشــت: این محور به علت جارى شدن سیالب 
مسدود شده بود و تردد در آن جریان نداشت. اعالم این 
انسداد از سوى استان خراســان جنوبى داده شد چون 
سیالب با شدت در حال حرکت بود و تردد را با اختالل 
مواجه مى کرد، بنابراین تا زمان برطرف شدن بارندگى 

و عبور سیالب، مسیر بسته اعالم شد.

اصفهان 4 درجه گرم تر مى شود
کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان با 
اشاره به استقرار جوى پایدار بر روى استان طى دو روز 
آینده، گفت: دماى هوا در بیشتر مناطق استان 4 درجه 

گرمتر مى شود. 
ابراهیــم هنرمند با بیان اینکه بررســى نقشــه هاى 
هواشناســى بیانگر جوى نســبتا پایدار بر روى استان 
است، اظهار کرد: براین اساس در بیشتر مناطق استان 
آســمان صاف تا قســمتى ابرى گاهى افزایش ابر و 
وزش باد نسبتا شدید در برخى مناطق وزش باد شدید 

پیش بینى مى شود.

 
فراخوان مسابقه طراحى پوستر 
مسابقه طراحى پوســتر به مناسبت بزرگداشت مقام 
معلم براى تمــام هنرآموزان و هنرجویــان برگزار 
مى شود. به گزارش روابط عمومى اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان، عالقه مندان تا 31فروردین 
فرصت دارند آثار خود را  به نشانى خیابان باغ گلدسته 
ابتداى بلوار هشت بهشت اداره کل آموزش و پرورش 

ارسال کنند.

خبر

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان گفت: پیش از این بر روى بقعه مشهد 
کاوه مرمت صورت گرفته اما بعد از این که در فهرست 
ملى به ثبت رسید اقدامات مرمتى بیشترى مى توانیم بر 

روى آن انجام دهیم.
فریدون اللهیارى با اشــاره بــه آرامــگاه کاوه آهنگر 
اظهار داشت: روستاى مشــهد کاوه از روستاهاى هدف 
گردشگرى در چادگان اســت که ظرفیت هاى ویژه اى 
از جاذبه هاى طبیعى و میراث فرهنگى دارد. وى افزود: 
قدمت بقعه مشــهد کاوه به دوره ایلخانان بر مى گردد، 
بحثى که در میان مردم محلى و باورهــا در این زمینه 

وجود دارد این است که این مقبره، منسوب به کاوه آهنگر 
قهرمان اسطوره اى است که البته از نظر تاریخى اظهار 

نظرى در مورد آن نداریم.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: این مکان در فهرست میراث ملى 
ثبت شــده و در آینده نیز این ظرفیت ها زمینه اى براى 

توسعه گردشگرى این روستا و منطقه ایجاد مى کند.
وى بیان کرد: پیش از این بر روى بقعه مشهد کاوه مرمت 
صورت گرفته اما بعد از این که در فهرست ملى به ثبت 
رســید اقدامات مرمتى بیشــترى مى توانیم بر روى آن 

انجام دهیم.

مدیر منطقه 5 شهردارى اصفهان گفت: ایمن سازى کوه 
صفه حدفاصل گردنه باد تا بعد از جبهه شمالى(محدوده 
آبشار) تا هفته آینده مورد بررسى کارشناسان دستگاه هاى 
اجرایى و اساتید دانشــگاهى قرار مى گیرد تا براى نحوه 

انجام آن جمع بندى نهایى حاصل شود.
احمد رضایى در گفت و گو با ایمنا اظهار کرد: بعد از گردنه 
باد تا بعد از جبهه شمالى کوه صفه(محدوده آبشار) یک 
گذرگاه کم عرض وجود دارد که با توجه به خطر ریزش 

سنگ باید ایمن سازى شود.
وى افزود: براى نتیجه گیرى جهت نحوه ایمن سازى مقرر 
شد تا هفته آینده اساتید دانشگاهى، کارشناسان سازمان 

آتش نشانى و ســایر کارشناسان دستگاه هاى اجرایى از 
جمله اداره راه از محل بازدید و نظرات خود را اعالم کنند 

تا اقدامات الزم در این باره انجام شود.
مدیر منطقه 5 شــهردارى اصفهان با بیان اینکه پارك 
کوهستانى صفه که در جنوب شــهر اصفهان قرار دارد 
یکى از محبوب ترین جاذبه هاى گردشگرى اصفهان به 
شمار مى رود تصریح کرد: این کوه به دلیل برخوردارى از 
ارتفاع مناسب و تنوع پستى و بلندى هاى آن ویژگى هاى 
بســیار خوبى براى فعالیت هاى ورزشى، تفریحى مثل 
پیاده روى، تپه نوردى، کوهنوردى و سنگ نوردى دارد 

که مورد استقبال گردشگران قرار گرفته است.

کوه صفه 
ایمن سازى مى شود

مرمت آرامگاه «کاوه آهنگر» 
ادامه پیدا مى کند

آگهى تغییرات شرکت پرتو آتیه اسپادانا  سهامى خاص 
به شماره ثبت 56191 و شناسه ملى 14005843625 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1397/04/30 موارد زیر به موضوع شــرکت ماده 2 
اساسنامه اضافه شــد: ”ثبت موضوع فعالیت ذیل به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد: انجام امور 
پیمانکارى و مشــاوره در زمینه ساختمان و ابنیه، راه و 
ترابرى، آب و فاضالب، فضاى سبز و کشاورزى، خطوط 
اتصال نفت و گاز، تأسیسات و تجهیزات، صنعت و ابزار 
دقیق کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز 
از مراجع ذیصالح“ اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى 

اصفهان (432557)

آگهى تغییرات شــرکت ارمغان تجارت توانا شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 52410 و شناسه ملى 
14004246069 به استناد صورتجلسه هیئ ت مدیره 
مورخ 1397/09/15 و طبق اختیار حاصله تفویض شده 
از مجمع عمومى فوق العاده 97/8/20 سرمایه شرکت 
از محل واریز نقدى از مبلــغ 1000000 ریال به مبلغ 
20000000000 ریال وفق گواهى 426/653111 
مــورخ 97/9/13 بانک ملت شــعبه وفائى اصفهان 
افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصالح 
شد: سرمایه شــرکت 20000000000 ریال نقدى 
است که به 2000000 ســهم با نام عادى هر یک به 
ارزش 10000 ریالى که تماما پرداخت گردید اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجارى اصفهان (432551)

آگهى تغییراتآگهى تغییرات

بزرگ ترین محموله کمک هاى مردمى استان اصفهان به 
مناطق سیل زده ارسال شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان با 
بیان اینکه 30کامیون اقالم مورد نیاز سیل زدگان بارگیرى 
و روانه خوزستان شــد گفت: 20کامیون از کمک هاى 
4میلیارد تومانى مردم به کمیته امداد و 10کامیون هم با دو 
میلیارد کمک هاى خیریه هاى اصفهان آماده شده است. 
محمدرضا متین پور افزود: این کمک ها شــامل گوشت 
مرغ، برنج، لوازم بهداشــتى، پوشــاك، آب معدنى، مواد 

شوینده، آرد و کنسروجات است.
وى با اشــاره به اینکه مردم نیکوکار اصفهــان تا امروز 
65میلیارد ریال کمک هاى نقدى و غیرنقدى به کمیته 

امداد امــام خمینى اســتان اصفهان تحویــل داده اند 
گفت:پیش از این نیز 20 دســتگاه کامیون کمک هاى 
مردمى از کمیته امداد امام خمینى (ره) اســتان اصفهان 

به مناطق سیل زده لرستان و گلستان ارسال شده است.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینى (ره) اصفهان همچنین  

از ارسال 41 هزار وعده غذاى گرم به سیل زدگان استان 
لرستان با همکارى دو گروه از خیران اصفهان و صاحبان 
موکب هاى اربعین حسینى خبر داد و گفت: استفاده از همه 
ظرفیت هاى موجود براى کمک به آسیب دیدگان سیل در 
شرایط کنونى ضرورى است و موکب هاى خدمت رسانى به 
زائران اباعبدا... الحسین (ع) یکى از ظرفیت هاى خودجوش 
و مردمى است که در بحران ها و روزهاى سخت مى تواند 

یارى رسان هم میهنان آسیب دیده کشورمان باشد.
متین پور  از اختصاص دو روز از حقوق کارمندان کمیته امداد 
امام خمینى (ره) اصفهان براى کمک به سیل زدگان خبر 
داد و گفت: الزم است که تمامى اقشار مردم براى کمک به 

سیل زدگان کمک کنند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
پارك خودرو در 30 خیابان از شــهر اصفهان مســتلزم 

پرداخت هزینه از سوى شهروندان اصفهانى شد.
علیرضا صلواتى با بیان اینکه این طرح تا آبان ماه سال 
جارى به صورت آزمایشــى به اجرا درخواهد آمد، بیان 
داشــت: هزینه پارك حاشــیه اى براى یک روز کامل 
خودروهاى ســوارى، وانت، ون و مینى بــوس بالغ بر 
12 هزار تومان و براى موتورســیکلت سه هزار تومان 

مشخص شده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان بیان 
داشــت: خیابان هاى توحید پل آذر تا چهــارراه پلیس، 
چهارباغ باال، شــریعتى خیابان چهاربــاغ باال تا خیابان 
توحید، شمس آبادى، شــیخ بهایى، شیخ صدوق میانى 
و جنوبى، طالقانى، چهارراه شــمس آبادى تا کاشانى و 

چهارراه جهاد تا چهارسوق شامل این طرح مى شود.
صلواتى ادامه داد: خیابا نهاى نظرشرقى، نظرغربى، نظر 
میانى، نیکبخت غربى، استاندارى از خیابان سپه تا بلوار 
هشت بهشت و از آنجا تا چهارراه فلسطین، باغ گلدسته 
میدان امام حسین تا خیابان آمادگاه، شهید دکتر بهشتى، 
حافظ، میرشیخ صدوق تا چهارراه نظر و از چهارراه شیخ 

صدوق تا میدان فیض، بلوار هشت بهشت، سپه، حکیم 
نظامى پل فلزى تا چهارراه حکیم نظامى و از آنجا سه راه 
حکیم نظامى، عبدالرزاق، عالمه مجلســى، ولى عصر، 
سعادت آبادمیدان آزادى تا خیابان مالصدرا و از آنجا تا 

چهارراه شیخ صدوق نیز شامل این تعرفه مى شود.
وى با اشاره بر اینکه کوچه هاى منتهى به طرح نیز براى 
جلوگیرى از پارك خودروها مدیریت خواهند شد، افزود: 
این طرح براى خودروى افــراد داراى معلولیت و نیز 30 

دقیقه اول پارك تمام خودروها رایگان است.

قرار قضایى عضو شوراى شهر اصفهان پس از رد اعتراض وى 
نسبت به این حکم، تائید شد.

به گزارش  فارس، در حالى که رسیدگى به تخلف عضو شوراى 
شهر اصفهان در سفر غیرقانونى اش به خارج از کشور هنوز در 
هیئت حل اختالف استان در نوبت رسیدگى است، چند روز 
گذشته این عضو شوراى شهر به دلیل«فعالیت تبلیغى علیه 
نظام» توسط  شعبه یک دادگاه انقالب اسالمى اصفهان با 
قرار نظارت قضایى بازپرس شعبه 11 به شش ماه محرومیت 

از حضور در جلسات شوراى شهر محروم شد. پس از این قرار 
قضایى، مهدى مقدرى رسماً به این تصمیم اعتراض کرد اما  
اعتراض این عضو شوراى شــهر اصفهان رد و قرار قضایى 
محرومیت حضور 6 ماهه وى در شوراى شهر اصفهان تأیید 

شده است.
عالوه بر این، ســفر غیرقانونى عضو مذکور شــوراى شهر 
اصفهان به لهستان نیز پیش از این علنى شده و مورد انتقاد 
مردم و برخى از مسئوالن قرار گرفته بود و جلسه هیئت حل 

اختالف استان نیز به ریاست استاندار در همین رابطه تشکیل 
اما صدور راى در آن هیات به جلسات آتى موکول شد. عباس 
رضایى، استاندار اصفهان نیز در نشست علنى شوراى اسالمى 
شهر اصفهان در پاســخ به برخى انتقادات مبنى بر مخالفت 
فرماندارى با شمارى از مصوبات شوراى شهر و نیز اظهارنظرها 
در مورد پرونده هاى این عضو شــورا، اعضاى شوراى شهر 
اصفهان را به پرهیز جدى از حاشیه سازى و کشیده شدن این 

مسائل به فضاى مجازى توصیه کرد.

 معاون استاندار اصفهان در نشست خبرى تشریح کرد 

خسارت 520میلیارد تومانى سیل به استان اصفهان

دیروز متن مکتــوب ویدئویى را که در فضــاى مجازى 
بازتاب پیــدا کرده بود منتشــر کردیم که حــاوى تماس

 تلفنى یک کودك 6 ساله خمینى شهرى با مرکز اورژانس 
115 اصفهان و درخواست کمک براى نجات جان مادرش 

بود. 
حاال مســئول اورژانس 115 شهرســتان خمینى شهر با 
خبرگزارى ایسنا گفتگو کرده و در این باره توضیح بیشترى 

داده است.
مســعود پیرحاجى ضمن تأیید ایــن خبر، اظهــار کرد: 

روز شــنبه کودکى شش ســاله با مرکــز اورژانس 115 
اصفهــان تماس مى گیــرد و براى نجات جــان مادرش
 درخواســت کمــک مى کنــد. خوشــبختانه همــکار 
مــا در مرکز پیــام بــا حوصله بــه صحبت هــاى این 
کــودك گــوش مى کند و شــرح حــال کاملــى از وى 
مى گیرد. با اعزام بــه موقع نیروهــاى اورژانس و حضور 
در محل، مادر این فرزند به بیمارســتان منتقل مى شــود 
و پس از انجــام اقدامات درمانى الزم فــرد مذکور نجات 

مى یابد.

مســئول اورژانــس 115 شهرســتان خمینى شــهر، 
گفت: آمــوزش همیشــه معجــزه مى کند و کــودکان
 آمــوزش پذیــر هســتند. تأثیــر آمــوزش در دوران
 کودکــى مى توانــد بهترین نقــش را در جامعه داشــته

 باشد. 
پیرحاجــى بــا اشــاره به ایــن کودك شــش ســاله
 افــزود: این کــودك خیلــى خوب توانســت بــا دادن 
اطالعات الزم به مرکز اورژانس جــان مادر خود را نجات 

دهد.

مادر کودك 6 ساله خمینى شهرى نجات پیدا کرد

براى پارك خودرو در 30 خیابان شهر
 باید پول پرداخت کنید 

ارسال بزرگ ترین محموله کمک  به مناطق سیل زده

قرار قضایى عضو شوراى شهر  تأیید شد

ساسان اکبرزاده
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برنامه صبحگاهى «حاال خورشــید»با اجراى رضا 
رشــیدپور پیش از نوروز 98 به پایان رسید و برنامه 
صبحگاهى جدیدى با اجراى حسین کلهر به زودى 

روى آنتن شبکه 3 مى رود.
تهیه کننده برنامه تازه صبحگاهى شــبکه 3 ضمن 
تشــریح جزییات این برنامه تأکید کرد که اولویت 
ســازندگان برجسته ســازى بریده هاى برنامه در 

اینستاگرام و شبکه هاى اجتماعى نیست.
ابوالفضل صفرى، تهیه کننــده برنامه صبحگاهى 
شبکه 3 که قرار اســت در ســال جدید جایگزین 
برنامه «حاال خورشــید» در کنداکتور این شــبکه 
شود، درباره زمان پخش این برنامه عنوان کرد: قرار 
ما با صداوسیما این است که از اول اردیبهشت برنامه 
را روى آنتن ببریم و حاال ممکن است با یکى دو روز 
تفاوت در همان روزهاى ابتدایى اردیبهشت پخش 
شود. وى با اشاره به اینکه دکور این برنامه در حال 
آماده سازى است اظهار کرد: دکور این برنامه، جدید 
و خالقانه است که توسط سپیده شریفى طراحى شده 

و اجرا مى شود. دکور ویژه اى طراحى شده که یکى 
از نقاط برجسته برنامه مى تواند محسوب شود. این 
تهیه کننده گفت: ما در این برنامه تولید محتوا داریم و 
گویى یک روزنامه را تصویرى کرده ایم. برنامه سازى 
ما به شیوه کالسیک یعنى تولید بر اساس متن پیش 
مى رود و نه اینکه بر اســاس حواشــى تولید محتوا 
کنیم. در واقع اولویت ما برجسته ســازى بریده هاى 
یک دقیقه اى برنامه در اینستاگرام نیست! نکته اى 

که تلویزیون اکنــون گرفتار آن شــده و از عوامل 
مى خواهند در برنامه یک دقیقــه را هم به گونه اى 
بسازند که در شبکه هاى اجتماعى بچرخد و بعد کل 
برنامه از دست مى رود. حاصل این رویکرد اتفاقاتى 
مثل حاشیه هاى حضور مسعود فراستى در یک برنامه 

تلویزیونى را رقم زد.
صفرى افزود: ما یک مجله تصویرى تهیه مى کنیم 
و برنامــه از بخش هاى مختلف خبرى، واکنشــى، 
پرونده و... تشکیل شده است. پرونده هاى ما درباره 
موضوعات مختلف مثل سینماست و همه موضوعات 
را از منظر اجتماعى نقد مى کنیم نه اینکه از دید نقد 
تخصصى سینمایى بحث کنیم. وى در ادامه عنوان 
کرد: تیم این برنامه از چهره هاى جوان و جدید بهره 
گرفته و حسین کلهر که قرار است اجراى برنامه را 
برعهده داشته باشد هم از همین افراد است. صفرى 
افزود: این برنامه به شــکل صبحگاهى در بهار، به 
شکل عصرگاهى در تابســتان و به شکل شبانه در 

پاییز و زمستان روى آنتن خواهد رفت.

بازیگر سینما و تلویزیون براى سینماى ایران که تنها به چند بازیگر خاص محدود 
شده، ابراز تأسف کرد.

مجید مشیرى در گفتگویى با اشاره به اهمیت حضور بازیگران میانسال در سطح 
اول سینما و تلویزیون گفت: من چند سال پیش از پرکارترین بازیگران نقش مکمل 
سینما بودم. راستش نمى خواهم خیلى روى موضوع باندبازى تأکید کنم اما واقعًا 

باندبازى هست! االن در سینما فیلم هایى که در سه چهار سال اخیر دیده ام 
معموًال بین ده تا 15 بازیگر مى چرخد. حاال یکى  نقش یک و یکى  هم 

نقش دو را بازى مى کند. فقط ده تا 15 بازیگر آقا و 15 بازیگر خانم 
هستند که در همه فیلم ها نقش مى گیرند!

وى اظهار کرد: اصًال ســینما و تلویزیون ما استانداردهاى الزم 
بازیگرى را ندارد. یعنى براى بسیارى از کارگردان ها استایل، عیار و 
توانمندى بازیگر مهم نیست. حتى اگر الگوى ما سینماى هالیوود 
آمریکا باشد باید در این روند تجدیدنظر کنیم. بازیگرى مثل «مل 

گیبسون» نزدیک به 70 سال سن دارد اما از نظر بدنى کامًال آماده 
است. متأســفانه اینجا تنها چیزى که مهم نیست همین 

آمادگى بدنى بازیگر است.
مشــیرى عنوان کرد: در کشور ما 

معموًال دســت اندرکاران تولید 
فیلم مى نشــینند بــا هم گپ 
مى زنند؛ خــب حاال این نقش 
را تو بازى کــن، این نقش را 
هم تو بازى کن! متأســفانه 
تهیه کننده ها و کارگردان ها 
به روز نیستند. مى گویند خب 
حاال چون فــالن بازیگر در 
یــک فیلم کمــدى جواب 
داده، تا آخر کمــدى بازى 
کند، برخى از بازیگران را من 
مى شناســم، تا دو سال دیگر 
هم قراردادهاى آنچنانى دارند 

تا در یکسرى نقش بازى کنند. 
پس جاى بقیه بازیگران کجاست؟! 

بله، ما مى گوییم جوانگرایى؛ بحثى نیست 
اما همه  سینما که بازیگران جوان نیست! 
فیلمنامه نویس هاى ما بــراى فیلمنامه 
خیلى وقت نمى گذارند. شما در سینماى 

هالیوود ببینید بازیگران میانسال چقدر حضورشان پررنگ است.
این بازیگر سینما و تلویزیون افزود: مگر آمریکا بازیگر جوان خوش چهره ندارد؟ آنجا 
هم جوان دارد! ولى وقتى بررسى مى کنید، در 80 درصد فیلم ها محور اصلى قصه 
آدم هاى میانسال هستند. ما نتوانستیم از بازیگران توانمندى مثل فرامرز قریبیان یا 
رضا کیانیان بهره ببریم. آیا اینها توانایى بازى در نقش یک فیلم را ندارند؟ خیلى ها 

هستند که سینماى ما از توانایى آنها بهره نبرده است. 
 وى بیان کرد: فیلمنامه نویس ما مى آید قصه هایى شبیه به 
هم را مى نویسد. دختر و پســر جوان، یک درام عشقى و 
خانواده کم جمعیــت آپارتمانى، همین! به دلیل همین 
است که تماشاگر براى دیدن فیلم ها پول بلیت نمى دهد 

و پاى سریال هاى تلویزیونى هم نمى نشیند.
مشــیرى در ادامه افزود: به نظر من رکن اصلى سینما 
و تلویزیــون، بازیگــر اســت؛ بازیگرى هم یکســرى 
استاندارد دارد. شما مى بینید بازیگرى که نه استایل دارد، 
نه چهــره دارد و نه بازى بلد اســت، مى آیــد و نقش یک را 
بازى مى کند. وى گفــت: در مجموع باید بگویم 
براى ســینمایى که فقــط 15 بازیگر 
دارد و عین ایــن 15 بازیگر در تمام 
فیلم ها بازى مى کنند،متأســفم. 
همینطور بــراى کارگردان هایى 
که خیلى راحــت و بدون توجه به 
ویژگى هاى فیلمنامــه و بازیگر 
دســت به انتخاب مــى زنند و 
مى گویند فالنى را بیاورید، تمام 
شد و رفت. خب یک مقدار بنشین 
فکر کن، آیا کــس دیگرى هم 
قابلیت بــازى در این نقش دارد؟ 
یک مقدار بیاییــم عمیق تر فیلم 
بسازیم. نویسنده هاى ما هم بیایند 
یک مقدار عمیق تر قصه خلق کنند. 
من بدون تعارف مى گویم به آنچه 
از ســینما و تلویزیون مى خواستم 
رســیده ام. حاال آن دیگر بستگى به 
این دارد که آیا کارگردان یا تهیه کننده اى 
تمایل دارد که از قابلیت هاى من بیشتر 

استفاده کند یا نه؟

مجید مشیرى:

براى سینماى ایران که 
 فقط 15 بازیگر دارد، متأسفم!

خواهم خیلى روى موضوع باندبازى تأکید کنم اما واقعا 
دیده ام سینما فیلم هایى که در سه چهار سالاخیر

ر مى چرخد. حاال یکى  نقش یک و یکى  هم 
15 بازیگر خانم 5 بازیگر آقا و 5فقط ده تا 15

 نقش مى گیرند!
ـینما و تلویزیون ما استانداردهاى الزم
ى بسیارى از کارگردان ها استایل، عیار و
ت. حتى اگر الگوى ما سینماى هالیوود

ند تجدیدنظر کنیم. بازیگرى مثل «مل 
سال سن دارد اما از نظر بدنى کامًال آماده 

ها چیزى که مهم نیست همین 
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رضا کیانیان بهره ببریم. آیا اینها توانایى بازى در نقش
به هستند که سینماى ما از توانایى آنها
 وى بیان کرد: فیلمنامه نویسم
هم را مى نویسد. دختر و پسـ
خانواده کم جمعیــت آپارت
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هدیه تهرانى، بازیگر سرشناس کشــورمان یکى از چهره هایى است که از اولین 
روزهاى وقوع سیل در گلستان حاضر شد و به یارى سیل زدگان شتافت. هنرمندان 
زیادى براى حمایت از مردم سیل زده به مناطق مختلف رفتند و در حد توان به یارى 
پرداختند اما هدیه تهرانى تقریباً از روزهاى ابتدایى وقوع سیل تا به امروز در گلستان 

و در کنار مردم سیل زده حضور پررنگى داشته است.
چندى پیش خبرى در رســانه ها و فضاى مجازى منتشر شد که حکایت از کمک 
یک میلیاردى هدیه تهرانى به سیل زدگان داشت و این ماجرا با واکنش خانم بازیگر 

روبه رو شد.
هدیه تهرانى با تکذیب این شــایعه در اینستاگرامش نوشت: «لطفاً شایعه نسازید! 
آرزو داشتم توانى داشتم که نه براى سیل و مردم سیل زده، که براى آبادى کل ایران 
تالش و هزینه مى کردم! اما همانطور که بارها گفته شد، بنده به دلیل اینکه سیالب 
ابتدا گلستان آمد در گلستان بودم و همچنان هم هستم. همانطور که هر بار ضمن 
ابراز همدردى و همدلى با مردم لرستان و خوزستان در پست ها و الیوها تکرار و اعالم 
کردم که نبودن ما در تمام شهرهاى حادثه دیده دلیل بر بى اهمیتى نیست و همچنان 
که در گلستان هستیم با گروه هاى دیگرى براى جمع آورى اقالم مورد نیاز و ارسال 
به لرستان و خوزستان در حد توان و امکان در ارتباط و پیگیر هستیم. به نظرم حتى 
اگر توان و امکانات مسئوالن مملکت را داشتیم باز هم متمرکز بودن در یکجا و کار را 
تا حد امکان به نتیجه رساندن و نیمه کاره رها نکردن، بهتر از موقت از یک منطقه به 
منطقه دیگر رفتن است. الزم است این موضوع را تأکید کنم که من هم یک شهروندم 
مثل شما و مثل هر آدم دیگرى که در حد توان کنار مردم هست و هرگز هم چنین 
مبالغى را نداشته ام که بتوانم در این حد هزینه کنم؛ لطفاً ذهن مردم را منحرف نکنید؛ 

قضاوت نکنید؛ شایعه نسازید و به جاى انگشت اشاره بودن، در کنار هم باشیم!»

کمک یک میلیاردى هدیه تهرانى
 به سیل زدگان؟!

هدایت هاشمى، بازیگر سریال «پایتخت» صفحه اینستاگرامش را با انتشار عکسى از 
نوجوانى خشایار الوند در فیلم «آوار» به روز کرد و دلتنگ خاطراتش با زنده یاد خشایار 

الوند شد.
نهمین روز از اسفندماه 97 دنیاى هنر ایران یکى از فیلمنامه نویسانش را از دست داد. 
خشایار الوند نویسنده سرشناس سریال «پایتخت» بر اثر ایست قلبى درگذشت و جامعه 

هنرى و خانواده بزرگ «پایتخت» را عزادار کرد.
با گذشت بیش از یک ماه از درگذشت خشایار الوند، هدایت هاشمى، بازیگر سریال 
«پایتخت» صفحه اینستاگرامش را با انتشار عکسى قدیمى از خشایار الوند به روز کرد 

و از دلتنگى براى او نوشت.
هدایت هاشمى با انتشار این عکس از خشایار الوند نوشت: «خشایار الوند عزیز سالم... 
امشب با دیدن نوجوانى تو در فیلم "آوار" ســیلى از خاطره ها بر سرم آوار شد. یادت 

به خیر رفیق...»
درگذشت نابهنگام خشایار الوند خانواده «پایتخت» را در شــوکى بزرگ فرو برد و 
فرصت ساخت اپیزود نوروزى که وعده اش داده شــده بود را گرفت و ساخت فصل 

ششم مجموعه «پایتخت» را به تعویق انداخت.
خشایار الوند، برادر سیروس الوند و عموى ماهور الوند، یکى از نویسنده هاى سرشناس 
دنیاى سینما و تلویزیون بود که همه مخاطبان تلویزیون او را با سریال هاى طنزش و 
نویسندگى سریال هایى چون «نقطه چین»، «کمربندها را ببندیم»، «شب هاى برره»، 
«باغ مظفر»، «گنج مظفر»، «مرد دوهزار چهره»، «مرد هزار چهره»، «مسافران»، 
«قهوه تلخ»، «پایتخت»، «ســاخت ایــران»، «ویالى من»، «شــوخى کردم»، 

«درحاشیه»، «على البدل»، «دیوار به دیوار» و... مى شناسند.

دلتنگى هاى بازیگر «پایتخت»
 براى خشایار الوند 

قطعه «غم دل» در قالب فیلم ســینمایى «غالمرضا تختى» با صداى محمد 
معتمدى، خواننده موسیقى ایرانى در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

قطعه «غم دل» محصول مؤسسه «آواى آبى رود» که در سکانس پایانى فیلم 
سینمایى «غالمرضا تختى» به کارگردانى بهرام توکلى شنیده مى شود با صداى 
محمد معتمدى، خواننده موسیقى ایرانى و با مجوز دفتر موسیقى وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمى در دســترس مخاطبان قرار 

گرفت.
این قطعه با شــعر رهــى معیرى و 
آهنگسازى مرتضى خان محجوبى 
از هنرمنــدان فقید موســیقى ایرانى 
کشورمان به روایت فخرى ملک پور 
اســت و مجید درخشانى به 
عنــوان تنظیم کننده 
و نوید صالــح زاده 
میکس و مستر در 

آن حضور دارند.

محمد معتمدى «غم دل» را منتشر کرد

نجفى مسئول روابط عمومى سازمان سینمایى خبر توقیف فیلم «قصر شیرین» 
را تکذیب کرد.

به گزارش افکارنیوز، مسعود نجفى، مسئول روابط عمومى سازمان سینمایى اعالم 
کرد: روند صدور پروانه نمایش فیلم «قصر شیرین» روال عادى خود را پشت سر 
مى گذارد و در مرحله صدور پروانه نمایش قــرار دارد. وى در این باره به یکى از 
رسانه ها گفت: قرار است در جلسه آینده شوراى صدور پروانه نمایش، پرونده فیلم 
«قصر شیرین» را مثل دیگر آثار ســینمایى و طبق روال عادى، بررسى و مجوز 

آن را صادر کند.
گفتنى است؛ پیش از این روابط عمومى فیلم «قصر شیرین» از صادر نشدن پروانه 

نمایش این فیلم به دستور یک نهاد انتظامى خبر داده بود.

ماجراى توقیف فیلم جدید
 «حامد بهداد»!

سریال پربازیگر «بهترین ســال هاى زندگى ما» با حضور داریوش 
کاردان و رامین راســتاد به روزهاى پایانى تصویربــردارى نزدیک 

مى شود.
سریال پربازیگر «بهترین سال هاى زندگى ما» به کارگردانى احمد 
کاورى و تهیه کنندگى محمودرضا تخشید این روزها در حال سپرى 
کردن ادامه مراحل تصویربردارى در تهران اســت تا براى پخش از 

شبکه 3 سیما آماده شود.
تا به حال بازیگران زیادى در این ســریال جلــوى دوربین رفته اند و 
تصویربردارى در لوکیشن هاى متعدد انجام شده است. رامین راستاد 
و داریوش کاردان دو بازیگر این ســریال هستند که به تازگى جلوى 

دوربین رفتند.
صفحه رســمى ســریال «بهترین ســال هاى زندگى ما» با انتشار 
تصاویرى از گریم رامین راســتاد و داریوش کاردان در این ســریال 

رونمایى کرد.
«بهترین سال هاى زندگى ما» یکى از ســریال هاى پر بازیگر است 

که در 30 قسمت براى پخش از شبکه 3 سیما در حال ساخت است.
داستان «بهترین ســال هاى زندگى ما» روایتى از یک درام عاشقانه 
است که از دهه 30 آغاز مى شود و قصه اى پرفراز و نشیب را به تصویر 

مى کشد که در ادامه به دهه حاضر نیز مى رسد.
الهام طهمورى، ساناز سماواتى، شهرام قائدى، بهنام تشکر، علیرضا 
کمالى، هدایت هاشمى، برزو ارجمند، رحیم نوروزى، على سلیمانى، 
فرخ نعمتى، کورش سلیمانى، افشین ســنگچاپ، فریبا طالبى، مینا 
نوروزى، فریده دریامج، ســهى بانو ذوالقدر، شهروز ابراهیمى، وحید 
شیخ زاده، بهراد خرازى، فرج ا... گلسفیدى، انوش نصر، کرامت رودساز، 
حمیدرضا داورى، مهدیه کوهستانى، داریوش کاردان، رامین راستاد و... 

بازیگران سریال «بهترین سال هاى زندگى ما» را تشکیل مى دهند.

پوالد کیمیایى فعالیت هاى خود در ســال 98 و آخرین وضعیت تولید سینمایى 
«خون شد» را تشریح کرد.

پوالد کیمیایى، بازیگر و کارگردان سینما درباره جدیدترین فعالیت  خود در سال 
98 گفت: پس از سه مرتبه بازنویســى، فیلمنامه نهایى «لکنت» آماده شد و به 
زودى آن را با هدف تولید به شوراى پروانه ساخت ارائه مى دهم. وى با بیان اینکه 
براى اکران فیلم سینمایى «معکوس» در زمانى مناسب برنامه ریزى مى کنیم، 
گفت: کنسرتى با هدف کمک به سیل و زلزله زدگان برگزار مى کنم که احتماًال 

در تیرماه خواهد بود.
این کارگردان بیان کرد: امســال در یک تئاتر نیز بــازى خواهم کرد که ترجیح 
مى دهم جزئیات آن را زمان دیگرى رســانه اى کنم. پســر مسعود کیمیایى در 
خصوص آخرین وضعیت ساخت «خون شد» به کارگردانى پدرش گفت: همه 

کار ها براى تولید این اثر آماده است و کم کم به مرحله تولید نزدیک مى شود.

سالى پرکار براى پوالد کیمیایى

در حالى که بیش از دو ســال و نیــم از آغاز روند جدایى زوج مشــهور برنجلینا 
مى گذرد، سرانجام پرونده طالق آنها در دادگاه نهایى شد.

دادگاهى در لس آنجلس حکم داد که «آنجلینا جولى» 43 ساله و «برد پیت» 55 
ساله اکنون به عنوان افرادى مجرد شناخته مى شوند. این به آن معناست که آنها 
اکنون رسمًا مجرد شناخته مى شوند و حق ازدواج مجدد را دارند اما هنوز درباره 

برخى مسائل مالى باید رأى دادگاه صادر شود.
این در حالى اســت که هر دو نفر آنها بر این تأکید دارند که بهترین شرایط براى 
فرزندانشــان در نظر گرفته شــود. فرزندان آنها شــامل «مدوکس» 17 ساله، 
«پکس» 15 ساله، «زهرا» 14 ساله، «شیلو» 12 ســاله و دوقلوهاى 10 ساله 

«ویوین» و «کناکس» هستند.
پیت و جولى با بازى در فیلم «خانم و آقاى اســمیت» در سال 2005 با هم آشنا 
شدند و اندکى بعد زندگى مشترکشــان را شروع و سال 2014 به صورت رسمى 
ازدواج کردند. آنها در سپتامبر 2016 راهى دادگاه شدند تا از هم جدا شوند. جولى 
تقاضاى طالق کرده بود و اختالفات غیرقابل حل را دلیل این جدایى خوانده بود.

از آن زمان پرونده این زوج بارها در دادگاه مطرح شد تا مسائل مربوط به حضانت 
و مسائل مالى حل و فصل شــود. در ژوئن 2018 نیز دادگاه برنامه مالقات پیت 
با فرزندانش را تعیین کرد. این برنامه شامل حال مدوکس نمى شد چون از نظر 
دادگاه او به سنى رسیده اســت که بتواند درباره دیدار با پدرش خودش تصمیم 

بگیرد.
در نوامبر 2018 ایــن زوج درباره حضانت به توافق رســیدند و از آن زمان همه 
مسائل حقوقى آنها به صورت خصوصى جلو رفت. پیش تر گفته شده بود طالق 
آنها تا پایان سال 2019 نهایى مى شود. برد پیت به زودى با فیلم جدید «کوئنتین 
تارانتینو» با عنوان «روزى روزگارى هالیوود» روى پرده سینما دیده مى شود و 

فیلم بعدى جولى قسمت دوم «شریر» است.

طالق مشهورترین زوج سینما
 رسمى شد

جایگزین رشیدپور و «حاال خورشید» مشخص شد 

رامین راستاد و داریوش کاردان در «بهترین سال هاى زندگى ما»
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صعود و سقوط ذوب آهن و سپاهان در جدول رقابت هاى 
لیگ برتر باعث شــده که هواداران این دو تیم اصفهانى 
این روزها حال و هواى متفاوتى داشته باشند؛ طرفداران 
شــاگردان علیمنصور بابت نتیجه هاى درخشــان این 
تیم در جام باشــگاه هــا و همچنین رقابــت هاى اخیر 
لیگ برتر که صعــود هفت پله اى ســبزها را در جدول 
این مسابقات به همراه داشته از شــادى در پوست خود 
نمى گنجند و در سوى دیگر هواداران سپاهان که به دلیل 
صدرنشینى تیم محبوبشان 
در پایان نیم فصل نخست 
لیگ هجدهــم رؤیاى 
قهرمانى را در ســر 
مى پروراندند حاال با 
سقوط چهار پله اى 

طالیى پوشان از صدر جدول مواجه شده اند و این روزها 
بیم آن را دارند که مبادا این رؤیا پرپر شود. 

در رقابت هاى فوتبال، نیمه دوم هر مسابقه به نیمه مربیان 
معروف اســت و در پایان هر بازى تیمى موفق به کسب 
نتیجه الزم مى شود که سکاندار آن تیم در تغییر تاکتیک 
و چینش مهره هایش در زمین بهتر عمل کرده باشد. این 
قاعده را مى توان به نیم فصل دوم مســابقات باشگاهى 
هم تعمیــم داد و گفت که عملکرد و شــیوه اى که على 
منصوریان و امیر قلعه نویى براى هدایت شاگردانشــان 
در نیم فصل دوم در پیــش گرفته اند از جمله علل اصلى 
وضعیت و شــرایطى اســت که این روزهــا ذوبى ها و 

سپاهانى ها با آن روبه رو شده اند.
مصاحبه اخیر امیر قلعه نویى، ســرمربى ســپاهان هم 
شاهدى بر این ادعاســت؛ آنجا که امیرخان از طرفداران 

تیمش بابت نتایج ضعیف طالیى پوشان 

در نیم فصــل دوم عذرخواهى کرده و خودش 
را در این زمینه مقصر معرفى کرده اســت، ضمن اینکه 
ژنرال معتقد است شاگردانش خوب بازى مى کنند ولى 
در فوتبال عدالت وجود ندارد و همین بى عدالتى موجب 
شده که توپ هاى سپاهانى ها گل نشود و در مقابل حریف 
آنها از کمترین موقعیتى که در طول رقابت با طالیى ها 
به دست مى آورد استفاده مى کند تا توپ را به تور دروازه 

آنها بچسباند.   
اما حتى اگر بخواهیم بر صحبــت هاى قلعه نویى صحه 
بگذاریم و بگوییم بله، حق با سرمربى طالیى پوشان است 
و بدشانسى در نیم فصل دوم گریبانگیر شاگردان او شده و 
در عوض در هر نبرد هماى سعادت روى دوش بازیکنان 
تیم حریف نشســته و توپ هــاى آنها را بــه گل تبدیل 
مى کند، باید این را هم اذعان کرد که شانس و بى عدالتى 
همه ماجرا نیســت و علت هاى دیگرى هم در افت تیم 
ســپاهان و نتیجه نگرفتن این تیم در میان اســت. این 
علت ها از قضا خیلــى هم واضح اســت و هر فردى که 
کمترین سررشته اى از فوتبال داشته باشد با دیدن مسابقات 
این تیم حتمًا پى به آن برده و طبعًا بعید است که از چشم 

پرافتخارترین سرمربى لیگ برتر مغفول مانده باشد. 
واقعیت این اســت که همــه حریفان، دســت ژنرال را 

خوانده اند ولى او همچنان اصرار به رو بازى کردن دارد و تا 
وقتى ترفند جدیدى به کار نگیرد بازنده میدان خواهد بود.
در پایان نیم فصل و هنگامى که سپاهان به لطف تفاضل 
گل بهتر، باالتر از پرسپولیس در صدر قرار گرفت همه از 
این گفتند و نوشــتند که زردها با تکیه بر قدرت سر زنى 
اســتنلى کى روش به این جایگاه رسیده اند. آنها البته پر 
بیراه هم نمى گفتند چرا که درســت از هفته هاى پایانى 
نیم فصل نخســت و وقتى این موضوع که اکثر حمالت 
سپاهان روى ســانتر از کناره ها و به امید ضربه هاى سر 
مهاجم برزیلى اش طرح ریزى مى شود براى سایر تیم ها 
محرز شد، روند نزولى شــاگردان شکست ناپذیر ژنرال 
در کسب نتیجه هم آغاز شــد و این تیم که در دور رفت 
رقابت ها در برابر هیچ حریفى تســلیم نشده بود، در دور 
برگشــت دو بار طعم شکست را چشید؛ یکبار 
در تبریز و بار دوم در نقــش جهان و جلوى 
چشم هزاران هوادارش. رقیبان سپاهان به 
تدریج با در نظر گرفتن همین نکات مقابل 
طالیى ها صف آرایى مى کردند و به خصوص براى مهار 
این بازیکن برنامه ریزى مى کردند به طورى که با ناکامى 
کى روش در گلزنى در نیم فصل دوم، ســپاهان هم به 

تدریج افت کرد. 
امیر خان سال هاست از این تاکتیک که تبحر خاصى هم 
در آن دارد، در تیم هاى مختلف بهره برده اســت اما شاید 
االن وقت آن رسیده که دست از آن شسته و براى پنج بازى 
باقیمانده، شگرد جدیدى رو کند و اال بعید نیست اگر با همین 
فرمان پیش برود، سپاهان از کورس مدعیان عقب بیافتد و 

آرزوى کسب ششمین جام به دل هواداران این تیم بماند.
منصوریان پیش مى رود به شرطى که...

تیم همشهرى ســپاهان اما این روزها اوج گرفته و خوب 
نتیجه مى گیرد به طورى که در جام باشــگاه هاى آسیا 
توانسته عملکردى بهتر از سرخابى هاى پایتخت داشته 
باشد و در حال حاضر صدرنشین گروه A این رقابت هاست. 
شاگردان علیمنصور در ده بازى اخیر شکست نخورده اند 
و توانسته اند در نیم فصل دوم با صعود هفت پله اى، خود 

را از رده چهاردهم جدول مسابقات به رده هشتم برسانند.
ذوبى ها در پایان دور رفت این رقابت ها از 15 بارى که به 
میدان رفتند فقط 13 امتیاز اندوخته بودند، آن هم در حالى 
که سپاهانى ها دو برابر این تیم و 31 امتیاز کسب کرده 
بودند. اما اکنون و در دور برگشت، هر دو تیم اصفهانى تا 
به اینجاى رقابت ها 16 امتیاز به دســت آورده اند البته با 
ذکر این نکته که سبزپوشان یک بازى کمتر از طالیى ها 

انجام داده اند.

همه اینها در حالى است که ذوبى ها برخالف تیم همشهرى 
شان در نقل و انتقاالت زمستانى نتوانستند بازیکن چندانى 

به خدمت بگیرند ضمن اینکه محسن مسلمان یکى از 
مهره هاى سرشناس سبزپوشان به سپاهان کوچ کرد 

و محمدرضا خلعتبرى هم که از معدود بازیکنان 
شــاخصى بود که ذوبى ها براى نیم فصل 

دوم خریده بودند، در نخســتین بازى 
دور برگشت مصدوم شد و تا انتهاى 

فصل قادر به بازى براى تیمش 
نخواهد بــود. اما علیمنصور با 
وجود تمامى این مسائل تسلیم 

نشد و با بهره گیرى از بازیکنان 
جوانى که در اختیار داشت توانســت ذوبى ها را در دو 
میدان به خوبى رهبرى کند و شاگردان این سرمربى 
جوان هم به خوبى توانســتند فرامین سکاندارشان را 

در زمین پیاده کنند و به اعتماد او جواب مثبت دهند.
منصوریان معتقد اســت که در تیم تحت اختیارش 
22 تا 24 بازیکن آماده دارد و سخت ترین کار براى 
او قبل از هر مســابقه انتخاب بازیکن است. این 
در حالى است که اگر قاســم حدادى فر، کاپیتان 
باتجربه ذوبى ها و سنگربان ملى پوش این تیم 
رشید مظاهرى را به همراه اوساگوآناى برزیلى از 

لیست سبز و سفیدها فاکتور بگیریم، اکثر بازیکنان 
ذوب آهن جوان و کم تجربه هستند اما علیمنصور با رو 
کردن به همین جوان ها و میدان دادن به آنها توانسته به 
آنچه مدنظر داشته است برسد و نتایج الزم را کسب کند. 
ضمن اینکه او اذعان کرده یکى از دالیل موفقیت ذوب 
آهن این است که در این تیم امنیت شغلى وجود ندارد. به 
عقیده او «امنیت شغلى در همه  پست ها باید از بین برود 
که در صورت رخ دادن این اتفاق، کل تیم رشد مى کند».

به هر حال تا پایان رقابت هــا پنج هفته دیگر باقى مانده 
است و ذوب آهن رقابت هاى سخت و نفسگیرى هم در 
جام باشــگاه ها در پیش دارد. اگر روال روبه جلوى ذوب 
آهن مثل چند بازى اخیر این تیم باشــد، باید امیدوار بود 
که سبزوســفیدهاى اصفهان به رتبه هاى قابل قبولى 
در فصل جارى دست پیدا کنند اما اگر کار ذوب آهن هم 
مثل سپاهان به بن بست «تکرار تاکتیک تیمى» منتهى 
شــود، آن وقت باید هر دو مربى پرورش یافته در مکتب 
باشگاه اســتقالل را دلیل اصلى افت تیم هاى اصفهانى 
در مسابقات باشگاهى ملى و آسیایى امسال قلمداد کرد؛ 
چیزى که طرفداران هیچکدام از این دو تیم آن را براى 

فصل آینده تحمل پذیر نمى دانند. 

زیر و روى کارنامه مربیان مکتب استقالل در اصفهان

قلعه نویى، منصوریان؛ شباهت ها و تفاوت ها  
که ذوبىها برخالف تیم همشهرى
زمستانى نتوانستند بازیکن چندانى 

ن اینکه محسن مسلمان یکى از 
سبزپوشان به سپاهان کوچ کرد 

هم که از معدود بازیکنان 
ى ها براىنیم فصل

خســتین بازى 
و تا انتهاى 

ى تیمش
نصور با 
 تسلیم 

 بازیکنان 
شت توانســت ذوبى ها را در دو 
ى کند و شاگردان این سرمربى 
ســتند فرامین سکاندارشان را

 عتماد او جواب مثبت دهند.
ت که در تیم تحت اختیارش
 دارد و سخت ترین کار براى 
 انتخاب بازیکن است. این 
کاپیتان اســم حدادىفر،
گربان ملى پوش این تیم 
مراه اوساگوآناى برزیلى از 
کتور بگیریم، اکثر بازیکنان

 تجربه هستند اما علیمنصور با رو 
ها و میداندادن به آنها توانسته به 
ت برسد و نتایج الزم را کسب کند. 
کرده یکى از دالیل موفقیت ذوب 
ن تیم امنیت شغلى وجود ندارد. به 
ى در همه  پست ها باید از بین برود 
 این اتفاق، کل تیم رشد مى کند».

ت هــا پنج هفته دیگر باقى مانده 
ت هاى سخت و نفسگیرى هم در 
ش دارد. اگر روال روبه جلوى ذوب 
یر این تیم باشــد، باید امیدوار بود 

ل ق ل قا ا ا ف ا

وت ها  

نمى گنجند و در سوى دیگر هواداران سپاهان که به دلیل 
صدرنشینى تیم محبوبشان 
در پایان نیم فصل نخست 
لیگ هجدهــم رؤیاى 
قهرمانى را در ســر

مى پروراندند حاال با 
چهار پله اى سقوط

منصوریان و امیر قلعه نویى براى هدایت شاگردانشــان 
در نیم فصل دوم در پیــش گرفته اند از جمله علل اصلى 
وضعیت و شــرایطى اســت که این روزهــا ذوبى ها و 

سپاهانى ها با آن روبه رو شده اند.
قلعه نویى، ســرمربىســپاهان هم مصاحبه اخیر امیر

شاهدى بر این ادعاســت؛ آنجا که امیرخان از طرفداران 
تیمش بابت نتایج ضعیف طالیى پوشان 

در نیم فصــل دوم عذرخواهى کرده و خودش 
را در این زمینه مقصر معرفى کرده اســت، ضمن اینکه 
ژنرال معتقد است شاگردانش خوب بازى مى کنند ولى 
در فوتبال عدالت وجود ندارد و همین بى عدالتى موجب 
شده که توپ هاى سپاهانى ها گل نشود و در مقابل حریف 
آنها از کمترین موقعیتى که در طول رقابت با طالیى ها 
به دست مىآورد استفاده مىکند تا توپ را به تور دروازه

آنها بچسباند.   
بر صحبــت هاى قلعه نویىصحه  اما حتىاگر بخواهیم
بگذاریم و بگوییم بله، حق با سرمربى طالیى پوشان است 
و بدشانسى در نیم فصل دوم گریبانگیر شاگردان او شده و
در عوض در هر نبرد هماى سعادت روى دوش بازیکنان

تیم حریف نشســته و توپ هــاى آنها را بــه گل تبدیل 
مى کند، باید این را هم اذعان کرد که شانس و بى عدالتى 
همه ماجرا نیســت و علت هاى دیگرى هم در افت تیم 
ســپاهان و نتیجه نگرفتن این تیم در میان اســت. این 
فردى که  علت ها از قضا خیلــى همواضح اســت و هر
کمترین سررشته اى از فوتبال داشته باشد با دیدن مسابقات 
این تیم حتمًا پى به آن برده و طبعًا بعید است که از چشم 

پرافتخارترین سرمربى لیگ برتر مغفول مانده باشد. 
واقعیت این اســت که همــه حریفان، دســت ژنرال را

سپاهان روى ســا
مهاجم برزیلى اش
محرز شد، روند نزو
در کسب نتیجه هم
رقابت ها در برابر ه

برگشــت
در تبریز
چشم
تدریج
طالیى ها صف آرای
این بازیکن برنامهر
کىروشدر گلزنى

تدریج افت کرد. 
امیر خان سال هاس
در آن دارد، در تیم ه
االن وقت آن رسیده
باقیمانده، شگرد جد
فرمان پیش برود، س
آرزوى کسب ششم
منصوریان
تیم همشهرى ســ
به مى گیرد نتیجه
توانسته عملکردى
باشد و در حال حاضر
شاگردان علیمنصو
و توانسته اند در نیم
را از رده چهاردهم ج
ذوبى ها در پایان دو
3میدان رفتند فقط 3
که سپاهانى ها دو
د بودند. اما اکنون و
اینجاى رقابت ه به
ذکر این نکته که س

انجام داده اند.

مرضیه غفاریان

سعید نظرى
  تیم فوتبال ذوب آهن از ابتداى فصل چند تغییر 
مهم داشته اســت. در ابتداى فصل قلعه نویى از 
این تیم جدا شــد تا امید نمازى جاى او را بگیرد. 
همچنین جدایى چند بازیکــن تأثیرگذار از این 
تیم در ابتدا و اواســط فصل باعث به وجود آمدن 
مشکالتى در این تیم شد. شاید بتوان گفت یکى از 
تأثیرگذارترین تغییرات این تیم آمدن منصوریان 
از نیم فصل دوم اســت. با آمدن منصوریان و با 
توجه به نیمکت این تیم شــاید کمتر کسى فکر 
مى کرد ذوب آهن بتواند فصل را به خوبى به پایان 

برساند اما با مرور نتایج ذوب آهن در این مدت به 
تغییرات این تیم پى مى بریم.

تیمى کــه از ابتــداى فصل تــا هفته 
ســیزدهم فقط دو بار پیروز شده بود 

و هشت هفته متوالى نتوانسته بود 
تیمى را شکست بدهد، حاال این 
روزها به تیمى تبدیل شده که 
10 هفته هیچ تیمى نه در ایران 
و نه در آســیا نتوانسته آن را 
شکســت دهد.  خبرگزارى 
«ایسنا» در این باره گزارشى 
را منتشــر کرده و نوشته: با 
بررســى آمار مى توان بخش 
بزرگى از ایــن موفقیت را به 

تغییر در کارهــاى دفاعى تیم 
مربــوط دانســت. از زمانى که 

منصوریان به ذوب آهــن آمده، 
این تیم در 16 بــازى، 17 گل به 

ثمر رسانده است. این آمار قبل از او 
12 گل زده در 13 بــازى بود. دروازه 

ذوب آهن در همه رقابت ها بعد از حضور 
منصوریان، در 16 بازى 12 بار باز شده اما 

قبل از او ذوب آهن در 13 بــازى در لیگ و جام 
حذفى 18 گل خورده بود.

تیم هــاى منصوریان همیشــه به انجــام دادن 
کارهاى دفاعى به بهترین شکل معروف بوده اند 
و او ایــن موضوع را یک بار دیگــر در ذوب آهن 
ثابت کرده اســت. تیمى که قبل از نیم فصل دوم 
در منطقه سقوط قرار داشت حاال با حضور در رتبه 
هشتم به دنبال قرار گرفتن در رتبه ششم جدول 
است؛ رتبه اى که با حضور پنج تیم مدعى در باالى 
جدول و با توجه به وضعیت این فصل ذوب آهن 

براى این تیم بسیار با ارزش است.  
 اما دیدار این هفته سبزپوشــان مى تواند  هم به 
ارتقاى جایگاه  شاگردان علیمنصور کمک کند و 
هم اینکه  کمکى بزرگ را به تیم همشهرى نماید.

 همانطور که در جریان هســتید چهارشنبه این 
هفته(فــردا) تیم هاى پرســپولیس و ذوب آهن 
در حالى در ورزشگاه فوالدشــهر به مصاف هم 
خواهند رفت که هر دو تیم در هفته هاى اخیر در 
فرم خوبى قرار داشته اند. عالوه بر پیروزى مقابل 
خودروسازان تهرانى در هفته گذشته، آنها در آسیا 
نیز نمایش خوبى را ارائه کردند و توانستند با غلبه 

بر حریف، به نتیجه مورد نظر برسند.
 تیم ذوب آهن  با علیرضــا منصوریان حریفان را 
یکى پس از دیگرى شکست داده و به میانه هاى 
جدول رسیده است. سبزپوشان اصفهانى اکنون با 
28 امتیاز در رده هشتم هستند اما فرصت این را 
دارند که با غلبه بر پرسپولیس  و همچنین شکست 

سایپا در بازى معوقه، به رده ششم برسند.
 سایت «ورزش ســه» در باره اوضاع ذوب آهن 
و خطرى که این تیم براى پرسپولیســى ها دارد 

نوشته است:
 تیم علیرضــا منصوریان اکنــون امیدى براى 
کسب ســهمیه ندارد اما همین که در رده ششم 
قرار بگیــرد و از رده هاى پایینــى جدول فاصله 
بگیرد، به دســتاورد قابل توجهى رسیده است. از 
طرف دیگر غلبه بر پرسپولیس، مى تواند موجب 
نزدیکى سپاهان به صدر شود که باعث خوشحالى 

اصفهانى ها نیز خواهد شد.
 ذوب آهن با فرم خوب و ترسناك به پرسپولیس 
رسیده اما آن طرف قرمزهاى تهران نیز از شرایط 
خوبى بهره مى برند. پرسپولیس در سال 98 تمام 
بازى هاى خود را با پیروزى پشت سر گذاشته و 
به همین دلیل، انتظار مى رود فوتبالدوستان یک 
بازى جذاب را در فوالدشهر تماشا کنند. دیدارى 
که اصفهانى ها دوست دارند هم بخاطر سپاهان 
و هم بخاطر تــداوم موفقیت هــاى ذوب آهن، 

سرخ ها بازنده بزرگ میدان فوالدشهر باشند.

این ذوب آهن 
دیگر به راحتى تسلیم نمى شود

واى به حال 
پرسپولیس!

از گوشه و کنار خبر رسیده بود که به دلیل مشکالتى 
که در استادیوم فوالدشــهر وجود دارد، به احتمال 
زیاد بازى ذوب آهن و پرسپولیس در ورزشگاه نقش 
جهان برگزار خواهد شــد. در ابتدا  هم گفته مى شد 
شــوراى تأمین اصفهان هم مخالف برگزارى بازى 
در فوالدشهر است و برگزارى بازى در نقش جهان  
هم قطعى به نظر مى رســید. اما انتشــار این خبر با 
واکنش منفى ذوب آهنى ها، پرسپولیســى ها و حتى 
سپاهانى ها مواجه شده است. ذوب آهنى ها معتقدند 
در فوالدشهر بهتر و راحت تر بازى مى کنند و تمایلى 
به بازى در نقش جهان ندارند. پرسپولیسى ها هم این 
تغییر را در راســتاى حضور پررنگ تر اصفهانى ها در 
ورزشگاه بزرگ نقش جهان ارزیابى مى کنند و ترجیح 
مى دهند در فوالدشهر به میدان بروند. سپاهانى ها 

هم که با پرسپولیس بر ســر قهرمانى رقابت دارند، 
خود را وارد این ماجرا کرده اند و معتقد بودند برگزارى 
بازى در نقش جهان به معناى حضور بیشتر هواداران 
پرسپولیس در این ورزشــگاه و تبدیل بازى به یک 
بازى خانگى براى این تیم خواهد بود. این بحث در 
صفحات و کانال هاى هوادارى این سه باشگاه داغ و 

به شدت بحث برانگیز شد.  
 اما در نهایت با خبرى که سایت هیئت فوتبال استان 
اصفهان منتشر کرد  مشخص شد که بازى در همان 

فوالد شهر برگزار خواهد شد.
 ســایت هیئت فوتبال در این باره نوشــت: با اعالم 
دادخواه، دبیر هیئت فوتبال اصفهان بحث برگزارى 
بازى ذوب آهن و پرسپولیس در نقش جهان کامًال 
منتفى شــد و این بازى قطعًا در فوالدشــهر برگزار 

مى شود.

با توجه به شــایعات مطرح شــده پیرامون موضوع 
برگزارى دیدار تیم هاى فوتبال ذوب آهن اصفهان 
و پرسپولیس تهران از هفته بیست و ششم لیگ برتر 
فوتبال کشور در محل ورزشــگاه نقش جهان، دبیر 
هیئت فوتبال استان اصفهان در گفتگو با پایگاه اطالع 
رسانى هیئت فوتبال اســتان و در جریان برگزارى 
جلسه کمیسیون ویژه امنیتى مسابقه مذکور اعالم 
کرد این مســابقه در ورزشــگاه نقش جهان برگزار 

نخواهد شد.
صحبت در مورد انتقال میزبانــى ذوب آهن مقابل 
پرسپولیس در نقش جهان به دلیل اینکه سکوهاى 
فوالدشهر بخش جنوبى و اسکوربورد فوالدشهر در 
حال نصب است، ایجاد شد ولى پس از مخالفت هایى 
که دیده شد، هیئت فوتبال از برگزارى این بازى در 

ورزشگاه اختصاصى سپاهان جلوگیرى کرد.

محمدرضا عباسى که در این فصل نمایش درخشانى 
در ترکیب ذوب آهن داشته، قادر به همراهى این تیم 

در دیدار با پرسپولیس نخواهد بود.
هافبک تکنیکى ذوب آهن که به دلیل مصدومیت 
از ناحیه کشیدگى همسترینگ از ترکیب سبزپوشان 
خارج شده اســت، در دیدار با پرسپولیس نیز شرایط 
همراهى این تیم را به دســت نیــاورده تا علیرضا 
منصوریان از در اختیار داشــتن یکى از ستاره هاى 

تأثیرگذار تیم خود محروم بماند.

محمدرضا عباسى در دیدارهاى اخیر با تکنیک جالب 
توجه خود در کنار ارسالن مطهرى یکى از بازیکنان 
تأثیرگذار در ترکیب ذوب آهن بوده اند. طبق اعالم 
کادرپزشکى مدت دورى این هافبک سه هفته خواهد 
بود و بعد از دیدار هفته چهــارم لیگ قهرمانان برابر 

الوصل باید در انتظار بازگشت او بود.
ذوب آهن در این دیدار محمدرضا خلعتبرى و رحیم 
زهیوى را نیز که پیش از این با مصدومیت پارگى رباط 

صلیبى مواجه شده بودند، در اختیار نخواهد داشت.

 اگرچه فرهاد مجیــدى معموًال در پســت هاى انتقادى اش از 
هیچکس اسم نمى آورد، اما این بار از همیشه معلوم تر است که 
منظور او به کیســت. اینکه: «چرا دوست دارید استقالل فقط با 
خودتان جام بگیرد»، تنها مى تواند قابل توجه مردى باشــد که 
هر سه قهرمانى لیگ برترى اســتقالل با او به دست آمده؛ امیر 
قلعه نویى! با این همه حیف است که هواداران استقالل باز هم به 
بهانه این استورى دو شقه شوند و یقه هم را بگیرند. رها کنید اینها 
را و مطمئن باشید دو روز دیگر اگر مصلحت و منفعت ایجاب کند، 
آقایان باز هم رفیق گرمابه و گلستان خواهند داشت. تیرماه 91 
فرهاد مجیدى بیانیه آتشینى علیه قلعه نویى نوشت که مهمترین 
جمله اش این بود:  «شــاگرد مکتب ناصر حجازى هســتم و با 
بى اخالق ها کار نمى کنم.» 16 ماه بعد اما فرهاد در آغوش آقاى 

مثًال بى اخالق از فوتبال خداحافظى کرد.
دیگر خبرى نبود تا حاال که باز بــه دالیل نامعلوم رابطه طرفین 
شکرآب شده اســت. شــما دعوا کنید و به هم فحش بدهید اما 
مطمئن باشید فردا دوباره آغوش ها باز خواهد شد. کاش هواداران 
هیچوقت وارد این دعواهاى شخصى نشوند. کاش امروز فقط به 
استقالل فکر کنند که تازه نفسى چاق کرده است. اینها خودشان 
دعوا مى کنند، خودشان هم آشــتى مى کنند؛ مثل قلعه نویى و 
رحمتى که کارشــان از زبان درازى جلوى 80 هزار جفت چشم، 
رســید به جایى که امیر خان فرمود: «مهدى را به اندازه هوتن 

خودم دوست دارم.» تو فقط استقالل را بچسب هوادار!

سایت «آى اسپورت» که همیشــه منتظر است تا 
سوتى هاى قلعه نویى را بگیرد این بار هم در مطلبى 
به سرمربى سپاهان کنایه زده است. در این مطلب 

آمده است:
 سپاهان مقابل استقالل شکســت خورد تا کارش 
براى قهرمانى خیلى سخت شود. بعد از این ناکامى 
آقاى قلعه نویى گناه شکست را گردن تماشاگرانى 
انداخته که ترقه زدند. او گفته اینها دشمن سپاهان 
هســتند و روند بازى را تغییر دادنــد. البته احتماًال 
امیرخان خیلی دوست داشــته باز هم گناه ناکامی 
را گردن داوران بیاندازد و مثــل همه این هفته ها 
مظلوم نمایى کنــد اما این دفعه انصافــًا کمى کار 
ســخت بود. باالخره قبل از گل استقالل، یک گل 
دیگر این تیم که به نظر ســالم مى رسید از طرف 
زاهدى فر مردود اعالم شد. به این ترتیب سپاهان 
مثل بازى رفت برابر استقالل از داورى سود برد. در 
آن بازى هم یک پنالتی حریف نادیده گرفته شــده 
بود. چون مى دانیم فعًال براى ســرمربى ســپاهان 
سخت است جمالت همیشــگى اش را تکرار کند، 
خودمان داوطلبانه مى نویسیم: «داور سر ما را برید. 
اینها مى خواهند مرا بزنند. اگر با قلعه نویى مشکل 
دارید، حداقل سپاهان را نزنید.» خوب شد امیر خان؟

 باالخره طلسم براى محســن مسلمان شکست و 
این بازیکن توانست در ترکیب اصلى سپاهان برابر 
استقالل به میدان برود. با وجود این، مطابق انتظار 
این بار هم خبرى از درخشش و این حرف ها نبود؛ 
طورى که قلعه نویى بین دو نیمه محسن را عوض 
کرد و به جاى او على قربانى را به میدان فرســتاد. 
به این ترتیب با توجه بــه نمایش بى روح و ضعیف 
مســلمان در این بازى، بعید به نظر مى رسد فصل 
براى یاغى سابق پرســپولیس ادامه داشته باشد و 
او احتماًال لیگ کابوس وار هجدهم را باید همانجا، 
روى نیمکت ورزشگاه نقش جهان به پایان برساند. 
به نظر مى رسد مسلمان بابت همین 45 دقیقه اى هم 
که بازى کرده باید ممنون خبرنگاران باشد؛ آنها که 
در نشست خبرى قبل از بازى از قلعه نویى پرسیدند 
چرا خریدهایش را بازى نمى دهــد و امیر را به فکر 
فیکس کردن مسلمان انداختند اما حیف که محسن 

قدر آخرین فرصتش را هم ندانست. تمام!

بازى بزرگ در همان فوالدشهر این 2 دوباره
 در آغوش هم مى روند!

تیکه به قلعه نویى

ممنوِن خبرنگاران باش

غایب بزرگ بازى چهارشنبه
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دعوا مى کنند، خودشان هم آشــتى مى کنند؛ مثل قلعه نویى و 
زبان درازى جلوى80 هزار جفت چشم، 0رحمتى که کارشــان از

رســید به جایى که امیر خان فرمود: «مهدى را به اندازه هوتن 
خودم دوستدارم.» تو فقط استقالل را بچسب هوادار!

محسن کدخدایى

ورزشگاه اختصاصى سپاهان جلوگیرى کرد.
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 ابالغ رأى
شــماره پرونده: 44/97 شــماره دادنامه: 621- 97/11/15 مرجع رسیدگى: شعبه هفتم 
حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان خواهان: علیرضا قنبرى عدیوى فرزند غالمرضا- 
نشانى: فوالدشهر فلکه معلم شرکت راهسر ایران خوانده: رضا دانشمند- نشانى: مجهول 
المکان خواسته: مطالبه گردشــکار: شورا با بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با 
توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم رســیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى 
مینماید. رأى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى علیرضا قنبرى عدیوى فرزند غالمرضا 
بطرفیت آقاى رضا دانشمند بخواسته تقاضاى الزام به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
50/000/000 ریال بابت اجرت کارهاى ساختمان در سال 95 با احتساب خسارت تأخیر 
و تأدیه و مطلق خســارات دادرسى به شرح به این شــرح که خواهان بیان داشته در سال 
95 به عنوان نقاش ســاختمان جهت اجراى کار خوانده به عنوان پیمانکار مشغول به کار 
شده است که متاسفانه تاکنون نسبت به پرداخت اجرت کارکرد وى اقدامى ننموده است 
که با توجه به مدارك و شــهادت شهود درخواست صدور حکم به شــرح خواسته را دارد، 
شورا با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله دادخواست و اظهارات شهود و مدارك و 
مستندات پیوست دادخواست و اینکه خوانده دفاعى در برابر دعوى خواهان بعمل نیاورده 
است دعوى خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
ایین دادرسى تشکیل دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 219، 220 و 221 
قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 880/000/000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر 
و تأدیه از زمان تقدیم دادخواســت لغایت اجراى حکم در حق خواهان محکوم مى نماید. 
رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و پس از 
انقضاء مهلت واخواهى و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم حقوقى 
حوزه قضایى لنجان مى باشد. د/11/9 م الف: 430312 شریفى- قاضى شعبه هفتم حقوقى 

شوراى حل اختالف لنجان /1/175
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى ســید تقى موسوى دادخواستى 
مبنى بر انتقال سند یکدستگاه تراکتور به شماره موتور 711194 به ارزش 75/000/000 
ریال بطرفیت آقاى مهران و نجف  ناصرى که اعالم شــده مجهول المکان است تقدیم 
و به کالسه 27/98 در شعبه هفتم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به 
علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشنبه 98/3/6 ساعت 3 بعدازظهر در 
جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى 
و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 430721 شــعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /1/176
اخطار اجرایى

شماره: 518/97 به موجب رأى شماره 732 تاریخ 97/9/28 حوزه 2 شوراى حل اختالف 
شهرستان زرین شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه مریم کرمى چمگردانى فرزند 
مهدیقلى نشــانى: مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال 
بابت چک شــماره 332328 مبلغ 20/000/000 ریال به تاریخ 96/4/12 و چک شماره 
958860680 به مبلــغ 20/000/000 ریال 95/12/25 اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
500/000 ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر و تأدیه از سررسید چکها لغایت 
زمان اجراى حکم و پرداخت نیم عشر اجرائیه در حق صندوق دولت. مشخصات محکوم 
له: سید مهدى موســوى فرزند سید حسین نشانى: زرین شــهر چهارراه هالل احمر اول 
باهنر  جنب بانک تجارت. ماده 34 قانون اجراى احــکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفا محکوم به از 
آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف: 431539 شعبه دوم شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره 

یک) /1/177

فقدان سند مالکیت
شــماره: 1397217020230568- 97/11/30 نظر به اینکه خانم سرور خانم اغا جلوه 
گران اعالم نموده سند مالکیت پنج سهم مشــاع از یازده سهم ششدانگ 2233/34 واقع 
در بخش چهار ثبت اصفهان مورد ثبت در دفتر 69 صف حه 395 بشماره سند چاپى 50151 
سابقه ثبت دارد باســتناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود ان بشماره 
13970215582700308 دفترخانه 192 اصفهان رسما گواهى شده است که سند فوق 
الذکر مفقود گشــته است و چون درخواست صدور المثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى میشود که هر کس 
مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده نسبت به آن باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 432100 صفائى نائینى- رئیس 

ثبت منطقه مرکزى اصفهان /1/178
فقدان سند مالکیت

شــماره: 1397217020230568- 97/11/30 نظر به اینکه اقاى عبدالجواد عبدالهى 
اعالم نموده سند مالکیت شش سهم مشاع از یازده ســهم ششدانگ 2233/34 واقع در 
بخش چهار ثبت اصفهان مورد ثبت در دفتر 69 صف حه 392 بشــماره سند چاپى 50153 
سابقه ثبت دارد باســتناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود ان بشماره 
13970215582700307 دفترخانه 192 اصفهان رسما گواهى شده است که سند فوق 
الذکر مفقود گشته است و چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى میشود که هر کس مدعى 
انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده نسبت به آن باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 432132 صفائى نائینى- رئیس 

ثبت منطقه مرکزى اصفهان /1/179
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

مرجع رسیدگى: شعبه 20 شوراى حل اختالف اصفهان بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب 
درخواســت تحدید به طرفیت محمد باقرصاد، نصرت باقرصاد، حمیده باقرصاد، صدیقه 
باقرصاد، فاطمه باقرصاد، بتول باقرصاد، عــزت باقرصاد، اقدس باقرصاد، عفت باقرصاد، 
اشــرف باقرصاد، خدیجه صباغ، مرتضى باقرصاد، مهرى باقرصاد، ملک باقرصاد،مریم 
نخودیان، محمدسعید باقرصاد،محمدرضا باقرصاد، علیرضا باقرصاد، محمدعلى باقرصاد، 
محمود باقرصاد، صدیقه باقرصاد، محمود زاهدى، حســین زاهدى، زهره زاهدى، زهرا 
زاهدى، ملیحه زاهدى، محترم صباغ، طلعت صباغ، بتول صبــاغ، حاجیه خانم باقرصاد، 
حسین صباغ، مهدى صباغ، حســن صباغ، احمد صباغ، مرضیه صباغ، زهرا صباغ، ناصر 
عاملى، بیگم السادات عاملى، مهین السادات عاملى، میتراسادات عاملى، محبوبه عاملى، 
منصوره عاملى، سید محمدرضا عاملى، سید مسعود عاملى، سید محمد عاملى، ذبیح عاملى، 
حسن عاملى، فضل اله عاملى، بهرام عاملى، علیرضا عاملى، رضوان السادات عاملى، بتول 
آقا محمدى، فخرالزمان عابدى، مجتبى عاملى، ســید احمد عاملــى، بدرى عاملى، مهر 
السادات عاملى، بتول عاملى، الهام باقرصاد، فاطمه صغرا باقرصاد قرار تحریر ترکه مر حوم 
خدیجه سلطان باقرصاد طى شماره 970866 در شوراى حل اختالف شهید حججى صادر 
و وقت اجراى قرار ساعت 15/30 روز 3 شنبه مورخ 98/4/4 تعیین گردیده است لذا از ورثه 
یا نماینده قانونى آن ها، بستانکاران و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى که حقى بر ترکه 
متوفى دارند دعوت مى شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان اصفهان 
با آدرس خ ارباب حاضر شــوند. عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 

433147 شعبه 20 شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره یک) /1/180
مزایده اموال منقول 

شماره : 972534  اجراى احکام شعبه اول دادگاه حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده 
شــماره 972534  اجرائى موضوع علیه قنادى علیرضا صادقى وله افشین زارع کاریزك 
فرزند محمد در تاریخ 02/23/ 98 به منظور فروش دو دســتگاه یخچال ویترینى فانتزى 

چهارطبقه آکواریومى به ابعاد 145*83*200 ســانتى متــرى مارك shiha  دو درب 
کشویى سفید رنگ مدل مروارید به شماره سریال هاى R94167  و  R94170  جمعًا به 
ارزش 132/000/000 ریال از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام 
دادگاه حقوقى فالورجان اطاق 318 برگزار نماید . اموال موضوع مزایده توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى به مبلغ 132/000/000 ریال ارزیابى شده است . شروع و برنده کسى 
اســت که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده 
خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت 
ارزیابى شده را به  حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005 ایداع و فیش 
آن را ارائهو در صورت برنده شدن فى المجلس مابه التفاوت تا ده درصد قیمت پیشنهادى 
را ایداع نماید با انصراف برنده و یا عدم پرداخت ما به التفاوت قیمت پیشنهادى در مهلت 
مقرر ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف : 432918 دادورز اجراى احکام 

مدنى فالورجان/ 1/181  
ابالغ رأى

شماره پرونده: 318/97 شماره دادنامه:562-97/11/29 خواهان: على مومنى فرزند فتح 
اهللا نشانى: دهق-خیابان شریعتى-بیمه ایران خواندگان: 1- جانعلى قشقایى فرزند قربان 
نشانى:1- مجهول المکان 2- مجید کریمى فرزند حســنعلى ساکن : علویجه –ابتداى 
جاده امامزاده- جنب کارواش خواسته: مطالبه.  شورا با عنایت به جمیع اوراق و محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح آنى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دادخواست آقاى على مومنى فرزند فتح اهللا مقیم دهق به طرفیت 1- جانعلى 
قشــقایى فرزند قربان مجهول المکان 2- مجید کریمى فرزند حســینعلى مقیم علویجه 
مبنى بر مطالبه ى وجه یک فقره چک به مبلغ چهل میلیون ریال با خســارت تاخیر تادیه 
و هزینه ى دادرســى به اســتناد یک فقره چک  بشــماره ى  259298 بعهده بانک رفاه 
کارگران به تاریخ سى دیماه نود و چهار و به مبلغ مذکور و گواهى عدم پرداخت به شماره 
ى 201600026929410201214574666058 به مبلغ مذکور و به تاریخ سى دیماه نود 
و چهار نظر به اینکه مستندات مذکور بر اشتغال ذمه ى خوانده ردیف اول به میزان خواسته 
داللت داشته و نامبرده با توجه به مجهول المکان از طریق نشر آگهى دعوت شده ولى در 
جلسه اى رسیدگى مقرر حضور نیافته و نسبت به دعوى و مستندات آن انکار و ایرادى به 
عمل نیاورده و دلیلى بربرائت ذمه ى خویش اقامه نکرده است و خواهان نسبت به خوانده 
ردیف دوم طى الیحه  شماره 335-97/11/28 رضایت قطعى خود را اعالم نمود لذا قاضى 
شورا با استصحاب بقاء دین ، دعواى خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 313 
و 314 ناظر به ماده 249 آن بر اساس محاسبه ى صورت گرفته توسط واحد اجراى احکام 
در مرحله ى اجراى حکم و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت  هزینه دادرسى درحق 
خواهان صادر و اعالم مى گردد.  این راى غیابى بوده  و ظرف بیست روز دیگر قابل قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم عمومى بخش مهر دشت مى باشد. 429590/م الف 

مهرداد اطهرى- قاضى شوراى حل اختالف بخش مهردشت /1/182
 ابالغ وقت رسیدگى

دادنامه: شعبه دوم شوراى حل اختالف مهردشــت.احترامًا مقرر است متن زیر یک نوبت 
وحداکثر تا تاریخ 98/1/27 دریکى از روزنامه ها کثیراالنتشــار محلى درج و یک نسخه 
از آن جهت بهره بردارى درپرونده کالســه 97/561 به این شورا ارسال گردد.  کالسه ى 
پرونده 97/561 موضوع : تقاضاى صدور حکــم بر الزام خوانده به پرداخت وجه یک فقره 
چک به مبلغ سى و هشت میلیون و پانصد هزار ریال خواهان: حسن ناظمى فرزند حسین 
ساکن : بخش مهردشت-روستاى اشن-ابتداى روستا-پالك 4-منزل شخصى خوانده: 
محمد دالوندانى  فرزند کاظم به نشــانى مجهول المکان، محل حضور: دادگاه عمومى 
بخش مهردشت(شوراى حل اختالف علویجه). وقت حضور:98/3/4 راس ساعت 10 صبح 
خواسته: مطالبه یکفقره چک به مبلغ سى و هشت میلیون و پانصد هزار ریال بدینوسیله به 
شما ابالغ میگردد آقاى حسن ناظمى فرزند حسین دادخواست به طرفیت خوانده ،خواندگان 
: محمد دالوندانى فرزند کاظم مبنى بر مطالبه مبلغ مذکور  مطرح نمودند که در شعبه دوم 
شوراى حل اختالف علویجه به کالسه ى 97/561 تحت رسیدگى مى باشد بنا به اعالم 
و درخواست خواهان به لحاظ مجهول المکان بودن شما به اســتناد ماده 73 قانون آیین 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسیدگى به خواسته و دفاع از زمان نشر آگهى  
ده روز پس از نشر در این شعبه جهت اداى توضیحات حاضر شوید.432292/م الف، رئیس 

شوراى حل اختالف علویجه/ 1/183
 حصروراثت 

جواد راعى دهقى داراى شناسنامه شماره 119 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد راعى بشناسنامه 59 در تاریخ 1396/12/1 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. 
صغرى کریمیان دهقى فرزند محمد على متولد 1321 ش ش 4255 نسبت با متوفى زوجه 
، 2. فاطمه راعى فرزند احمد متولد 1355 ش ش 163 نســبت با متوفى فرزند ، 3. عبداله 
راعى فرزند احمد متولد 1360  ش ش 98 ، 4. تقى راعى فرزند احمد متولد 1356 ش ش  
95 نسبت با متوفى فرزند ، 5. جواد راعى دهقى فرزند احمد متولد 1353  ش ش 119 6. 
مهدى راعى دهقى  فرزند احمد  متولد 1351 ش ش 88، 7. بهروز راعى دهقى متولد سال 
1348 ش ش  51  نسبت با متوفى فرزند ، 8. خسرو راعى دهقى متولد 1344 ش ش 147 ، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

432943/م الف رئیس شعبه 2 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف مهردشت /1/184
 حصروراثت 

مصطفى هاشمى داراى شناسنامه شماره 141 به شرح دادخواست به کالسه 97/591 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا هاشمى 
بشناســنامه 3586 در تاریخ 1393/2/27 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مصطفى هاشمى دهقى فرزند على  ش ش 141 
متولد 1339 نسبت با متوفى فرزند ، 2. پرویز هاشمى دهقى فرزند على ش ش 97 متولد 
1349نسبت با متوفى فرزند ، 3. کشور هاشمى دهقى فرزند على  ش ش 5029 متولد 1333 
نسبت با متوفى فرزند  ، 4. پروانه هاشمى دهقى فرزند على  ش ش 11 متولد 1347 نسبت 
با متوفى  فرزند ، 5. فاطمه هاشــمى دهقى فرزند على  ش ش 143 متولد 1342 نسبت با 
متوفى فرزند 6 .فرنگیس هاشمى دهقى  فرزند على ش ش 5 متولد 1331 نسبت با متوفى  
فرزند ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 

صادرخواهد شد.432944/م الف رئیس شعبه 2 شوراى حل اختالف مهر دشت /1/185
 حصروراثت 

محترم فرقانى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 22824 به شرح دادخواست به کالسه 
94/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
منیره فیروزى نجف آبادى بشناســنامه 764 در تاریخ 97/12/10 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محترم فرقانى نجف 
آبادى  ش ش 22824 ،  (فرزند متوفى)، متوفى به غیــر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 433150/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /1/186
 حصروراثت 

حسین صادقى داراى شناسنامه شماره 18 به شــرح دادخواست به کالسه 95/98 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمود 
صادقى بشناســنامه 14 در تاریخ 97/12/14 اقامتگاه دائمى خــود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. حســین صادقى ش ش 18 ، 2. سعید 
صادقى ش ش 331 ، 3. ابراهیم صادقــى ش ش 51 ، 4. عباس صادقى ش ش 599 ، 5. 
مجید صادقى ش ش 369 ، 6. رضا صادقــى ش ش 2206 7. معصومه صادقى ش ش 
680، 8. زهرا صادقى ش ش 1080001212 (فرزندان متوفى)، 9. شــوکت احمدى ش 
ش 25 ( همســر متوفى )، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 433166/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /1/187

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: امروز 
حجم آب سد زاینده رود 469 میلیون مترمکعب است و هنوز 

زمان زیادى تا آب گیرى کامل سد باقى مانده است.
منصور شیشه فروش در گفتگو با فارس اظهار کرد: روز یک 
شنبه جلسه مدیریت بحران اســتان برگزار و شرایط جوى 
تا آخر فصل بهار تبیین شــد، پس از 11 سال خشکسالى 
متوالى امسال شــاهد بارش هاى خوبى هســتیم، زمین 
اشباع از آب است و با هر بارشــى روان آب ایجاد مى شود. 
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان ادامه داد: به 
شهردارى ها، دهیارى ها و امور آب ابالغ شد مسیل هاى آب 
را مورد بررسى قرار دهند و  به اداره آب منطقه اى ابالغ شد 

هر تجاوزى به حریم رودخانه با همکارى مقامات قضایى 
آزاد شود.شیشه فروش با اشاره به اینکه باوجود این بارش ها 
صرفه جویى در مصرف آب نباید فراموش شود، عنوان کرد: 
امروز حجم آب سد زاینده رود 469 میلیون مترمکعب است و 
با توجه به ظرفیت سد یک میلیارد و 400 میلیون مترمکعبى 
سد زاینده رود هنوز زمان زیادى تا آب گیرى کامل سد باقى 
مانده اســت.مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان 
افزود: در جلسه شــوراى بحران به شهردارى ها تأکید شد 
طرح  جمع آورى آب هاى ســطحى را اجرا کنند تا بارش ها 
هدایت و در ســپتینگ ها براى آبیارى درختــان در زمان 

خشکى ذخیره شود.

مدیر پردیس سینمایى ســیتى سنتر از تخصیص سالن 
شماره 6 این پردیس براى اجراى تئاتر خبر داد.

محمد پناهى نژاد در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: سیاست ما 
از ابتدا بر این بود که از سالن 208 نفره پردیس سینمایى 
سیتى سنتر براى اجراى تئاتر استفاده کنیم و در ماه هاى 
بهمن و اسفند 97 نیز مذاکراتى را براى اجراى تئاترهایى 
از اصفهان و تهران در این ســالن انجام داده بودیم. بر 
همین اساس، از 28 فروردین ماه نمایش «کنت دراکوال» 
به کارگردانى رادنوش مقدم در سالن شماره6  این پردیس 

اجرا مى شود که به نوعى آغازگر یک جریان است.
پناهى نژاد تصریح کــرد: موفقیت آمیز بــودن اجراى 

این تئاتر، مؤسســه قلب شــهر که پیمانکار سالن هاى 
پردیس سیتى سنتر است را تشــویق مى کند تا در طول 
ســال به صورت سلســله وار این کار را ادامــه بدهد و

 از تولید تئاتــر براى اجرا در مناســبت هاى مختلف نیز 
حمایت کند.

او با اشــاره به امکان اجراى تئاترهاى بزرگ تهران در 
اصفهان گفت: امیدواریم که در آینده اى نزدیک بتوانیم 
در حد چهار یا پنج شب میزبان تئاترهاى بزرگ تهران در 
اصفهان باشــیم و کارى کنیم که مردم، حداقل فصلى 
یک بار در سالن هزار نفره پردیس سیتى سنتر این تئاترها 

را روى صحنه ببینند.

حجم آب سد زاینده رود
 به چه میزان رسیده است؟

افزایش تعداد سالن هاى تئاتر 
در اصفهان

تبریک موفقیت 
دانشگاه خمینى شهر 

امام جمعه خمینى شــهر در دیدار با رئیس دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد خمینى شهر، موفقیت این واحد 
دانشــگاهى را در کســب رتبه برتر جهانى تبریک

 گفت. آیــت ا...عباس رحیمى همچنین خواســتار 
ســوق دادن پایان نامــه هاى دانشــجویى و مواد 
درسى دانشــگاه ها به ســوى بهره گیرى بیشتر از 
علوم قرآنى و اسالمى شــد و گفت: اساتید دانشمند 
و مؤمن مــا در کالس هــاى درس و در کنار ارائه 
مباحث درسى، جوانان ما را با دیدگاه هاى اسالمى 

آشنا سازند.

اعزام 210دستگاه اتوبوس
 به جمکران

مســئول هیئت رزمندگان اسالم اســتان اصفهان 
گفت:29 فروردین کاروان بــزرگ منتظران ظهور 
شامل 210دســتگاه اتوبوس از اســتان اصفهان 
به مســجد مقــدس جمکــران و حــرم حضرت 

معصومه(س) اعزام مى شود. 
محمــد نادراالصــل افــزود: مراســم میــالد 
حضرت ولى عصر(عج) در مسجد جمکران از ساعت 

8 تا11 شب برگزار مى شود. 
وى افــزود: محــل ثبــت نــام بــراى شــرکت 
در ایــن کاروان، حوزه هــاى مقاومــت بســیج
 و هیئت هاى رزمندگان اســالم با 20هزار تومان 

هزینه است.

خبر

مدیر دفتر مهندسى رودخانه ها و سواحل آب منطقه اى 
استان اصفهان گفت: تخریب 20 ویال در روستاى چم 
آسمان در پایین دســت باغ بهادران که تا لب رودخانه 
ساخت و ســاز انجام داده بودند با دستور قضائى و پس 
از اخطارهاى متعدد به متصرفان از روز یک شنبه آغاز 

شده است و با توجه به وسعت کار همچنان ادامه دارد.
احمدرضا صادقــى در گفتگو با «فــارس» اظهار کرد: 
تخریب ویالهاى غیرقانونى از ویالهاى وشــمندجان 
باغ بهادران آغاز شد و در مرحله بعد به سراغ روستاى چم 

آسمان در پایین دست باغ بهادران رفته ایم.

وى تصریح کرد: تخلف صورت گرفته تصرف غیرمجاز 
در بستر رودخانه زاینده رود بود که با توجه به دسترسى 
سختى که داشته و شرایط خاص حاشیه رودخانه امکان 
فعالیت بیل مکانیکى وجود ندارد و به صورت دســتى 

تخریب انجام مى شود.

صادقى با اشاره به اکیپ هاى نظارتى آب منطقه اى که 
از سال 96 در شهرستان هاى فالورجان و مبارکه فعال 
شــده اند، تأکیدکرد: تا پیش از این برخوردها به صورت 
موردى و نقطه اى بود اما به صــورت محدوده اى اخیراً 
آغاز شده و قصد داریم تا آزادسازى کامل بستر رودخانه 

این حرکت ادامه یابد.
وى با بیان اینکــه در یک ماه گذشــته 29 ویال در باغ 
بهادران و 20 مورد در روستاى چم آسمان تخریب شده 
و یا مى شوند، گفت: تعداد ویالها مســلمًا بیشتر از این 
است و این را مى دانیم اما باید دقت داشت که منطقه باغ 
بهادران از دهه 60 مورد توجه بوده و ساخت و سازها از 
آن زمان سرعت گرفته، نبود قانون الزم و پس از آن نبود 
اراده در نهادهاى قانونى، دست به دست هم داده تا شاهد 

افزایش زیاد ویالها در بستر رودخانه باشیم.
صادقى در پاسخ به مقاومت ها در برابر تخریب ویالها 
یادآور شد: هر جایى بخواهیم تخریبى داشته باشیم حتى 
در حد یک اتاقک شاهد مقاومت هستیم چرا که اشخاص 
هزینه کرده و خود را صاحب حق مى بینند و این درگیرى 
جزیى از کار ماست، به طور کلى موضوع آزادسازى در 
همه جا به همین شــکل بوده و تنش ها همیشه وجود 

داشته است.
این در حالى است که به گفته احمد خسروى وفا، رئیس 
کل دادگسترى اســتان اصفهان، در اســفند ماه سال 
گذشته هم تعداد 29 ویال با صدور دستور قضایى تخریب 
شده و با اجراى حکم تخریب 20 ویال در روزهاى آینده، 
در مجموع نزدیک به 50 هــزار متر مربع از این اراضى 

آزادسازى مى شود.

تخریب ویالها  در حریم زاینده رود آغاز شد
پرونده کالهبردارى 8 کیلو و 197 گرم طال در اصفهان 

بسته شد.
فرمانــده انتظامــى اســتان گفــت: در پــى دریافت 
شــکایت هایى به پلیس آگاهى اصفهان مبنى بر اینکه 
یک طالفروش 8 کیلو و 197 گرم طــال را بدون هیچ 
مدارکــى از دیگر طالفروشــان با عنــوان همکارى و 
معامالت کیفى قرض گرفته و متوارى شــده، بررسى 
موضوع در دســتور کار مأموران اداره مبــارزه با جعل و 

کالهبردارى قرار گرفت.
ســردار مهدى معصوم بیگى افزود: در بررسى هاى به 
عمل آمده مشــخص شــد این پرونده 38 شاکى دارد 
که اقدامات قانونى براى کشــف محل اختفاى او انجام 
شــد.  وى گفت: کارآگاهان اداره جعل و کالهبردارى با 
بررسى ها متهم مورد نظر که قبل از شکایت شاکیان از 
کشور خارج و در یکى از کشورهاى همسایه متوارى شده 

بود را شناسایى کردند.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان گفــت: مأموران در 
مراحل بعدى تحقیقات دریافتند مــادر متهم نیز در این 
کالهبردارى با او همدســت بوده کــه او را در یکى از 
شــهرك هاى اطــراف شــهر اصفهان شناســایى و 
دســتگیرکردند. وى گفت: مادر متهــم هنگامى که با 
مستندات پلیس روبه رو شد به ذوب کردن طالها درقالب 
30 شمش و در مجموع به وزن 8 کیلو و 197 گرم اعتراف 

و محل اختفاى آنها را اعالم کرد.
سردار معصوم بیگى افزود: با توجه به اینکه طالفروش ها، 
طالها را بدون هیچ مدرکى به این فرد کالهبردار تحویل 
داده بودند، طالهاى کشف شده طبق دستور مقام قضایى 
به صندوق امانات بانک تحویل شــد تا پس از اقدامات 

قانونى به مالکان اصلى بازگردانده شود.

کالهبردارى بزرگ
 یک طالفروش و مادرش
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افسردگى بیمارى وحشتناکى اســت که آهسته به سراغ 
افراد مى آید و تمام زندگى آن ها را تحت تاثیر قرار میدهد. با 
شناخت زود هنگام عالئم افسردگى آن را بهتر کنترل کنید. 
افسردگى، بخشى از چرخه اى است که بلندى و پستى هاى 
بســیارى دارد که به آن اختالل دو قطبى مى گویند. این 

بیمارى احساس خوب را از شما مى گیرد و انجام 
کارهایى که مورد عالقه یا ضرورى را براى تان 
سخت مى کند.  در طول بیمارى افسردگى 
دو قطبى ممکن است عالئم زیر را احساس 
کنید: احساس ناراحتى، نگرانى یا پوچ بودن ، 

کم یا بدون انــرژى بودن، احســاس کنید که 
نمى توانید از چیــزى لذت ببرید، کم 

خوابى یا پر خوابى، به سختى 
از تخت جدا شــوید، کم 
خورى یا پر خورى، در 
تمرکز یا به یــاد آورى 

دچار مشــکل 

مى شوید، به ســختى تصمیم مى گیرید، به خودکشى یا 
مرگ زیاد فکر مى کنید

ممکن است شما همه این عالئم یا فقط برخى از آن ها را 
داشته باشید. بعضى از افراد که دچار بیمارى دوقطبى هستند 
بعضى از اوقات احساس ناراحتى مى کنند اما اکثر مواقع پر 
انرژى هستند.  برجسته ترین نشانه افسردگى این 
است که این احساســات را براى مدت طوالنى 
داشته باشــید معموال حداقل 2 هفته. ممکن 

به ندرت است این نشانه ها را 

یا چندین بار در سال احساس کنید. اولین نشانه افسردگى 
این است که احساس خستگى زیادى مى کنید اما نمى توانید 
بخوابید. دوره هاى کوتاه افسردگى نشــان مى دهند که 

دورهاى سخت تر افسردگى در راه است.
وقتى که افسرده اید مهم ترین مرحله که باید انجام دهید 
این است که به درمان دو قطبى طبق برنامه بپردازید. بیشتر 
برنامه هاى درمانى ترکیبى از، دارو درمانى و گفتار درمانى 
اســت. مى توانید مراحل زیرا را براى درمان افســردگى 
به کار ببرید: یک برنامه روتین داشــته باشــید یعنى در 
زمان هاى مشخصى به تخت خواب بروید و بیدار شوید، 
ورزش کنید و داروهاى خود را هر روز در زمان مشخصى 
مصرف کنید. هنگامى که افســرده هستید تغییرات 
بزرگى در زندگى خود ایجاد نکنید. از 
خانواده و دوســتان بخواهید که شما 
را حمایت کنند. اگر به خودکشى یا 
آســیب زدن به خود فکر مى کنید 
حتماً  با متخصص اعصاب وروان 

خود تماس بگیرید

راه هاى مقابله با نیش حشرات گزنده 

گزش یک اصطالح عمومى است و به نیش زدن حشرات و 
جانوران به پوست بدن مربوط مى شود. در اثر واکنش بدن 
به بزاق یا زهر نیش جانور عالئمى همچون درد، قرمزى، 
تورم، خارش و... تظاهر مى کند که البته در مواجهه با نیش 

زهرآگین مار و عقرب و... عالئم تهدیدکننده خواهد شد.

درمان هاى فورى پشه زدگى
پشه گزیدگى نسبت به گزش سایر حشرات شیوع بیشترى 
دارد و معموال مشکل حادى ایجاد نمى کند. البته در مناطق 
آلوده ممکن اســت برخى پشــه ها همچون پشه خاکى 
انتقال دهنده برخى میکروب ها باشند. اغلب گزیدگى ها 
توسط پشــه ماده صورت مى گیرد که با تحریک سیستم 
ایمنى بدن خــارش، تورم و قرمزى تظاهــر مى کند. در 
مورد گزش هاى بى خطر مانند گزش پشــه یا حتى کک 
مى توان از دارو هاى ضدالتهــاب و ضدخارش موضعى و 
مصرف خوراکى آنتى هیســتامین کمک گرفت. اگر به 
محلى مى روید که پشه زیاد است خوردن مکمل ویتامین 

ب کمپلکس به دور شدن پشه کمک خواهد کرد.

نیش زنبور را خارج کنید
زنبورگزیدگى پس از پشــه زدگى شــیوع باالیى دارد. 
زنبور عســل ماده اغلب ســریع تحریک شده و نیش 
مى زند و، چون کیسه زهر خود را در پوست جا مى گذارد 
پس از یک بار گزش مى میرد، اما زنبور هاى معمولى یا 
وحشى نیش خود را در پوست رها نمى کنند و مى توانند 
تا چندبار نیش بزنند و عالئمى همچون حساسیت شدید، 

تنگى نفس، خارش، درد و کهیر ایجاد کنند.
مهم ترین اقدام خروج نیش متصل به کیسه زهر از محل 
گزش و شست وشو با آب و صابون، باال نگه داشتن عضو 
و استفاده متناوب از کمپرس سرد براى کمک به کاهش 
تورم، خارش و تاخیر در جذب ســم است. براى کاهش 
درد و حساسیت مى توانید از مسکن ها و آنتى هیستامین 

استفاده کنید.

کدام گزیدگى ها خطرناکند؟
گزیدگى هاى خطرناك آن هایى هستند که با درد و تورم 
شــدید یا عفونت و مرگ بافت زیر پوست همراه باشند. 

گزیدگى در کودکان، ســالمندان، بیماران و زنان باردار 
باید مورد توجه قرار گیــرد. خطرناك ترین گزیدگى ها 

گزش با نیش مار و عقرب با عالئم گفته شده است.
مهم ترین اقدام شست وشــوى محل گــزش با آب و 
صابــون و حرکت ندادن مصدوم اســت. جنب وجوش 
سبب گردش ســریع تر ســم در جریان خون مى شود. 
مى توانید عضو آســیب دیده را با آتل بى حرکت کنید. 
عضو گزیده شده را پایین تر از ســطح قلب نگه دارید و 
باالى محل گزش را با باند با فشــار کمى ببندید تا سم 
دیرتر در بدن منتشر شــود. هر 20 دقیقه یک بار باند را 
باز کنید تا خون رسانى به عضو انجام شود. براى کاهش 
التهاب و انتشار ســم، محل گزش را با کیسه یخ یا یک 
حوله نم دار سرد کمپرس کنید. استفاده از کمپرس سرد 
در مارگزیدگى توصیه نشده است. بریدن محل زخم و 
مکیدن و فشــردن آن روش مناسبى براى خارج کردن 
سم نیست. باید در کمتر از 20 تا 30 دقیقه مصدوم را به 

مراکز درمانى برسانید. 
اغلب مار هاى مناطق کویرى بر سیستم تنفسى و عصبى 

اثر گذاشته و مهم ترین اقدام تنفس دهان به دهان است. 
مار هاى مناطق کوهستانى مثل کردستان و شمیرانات 
اغلب ســبب اختالل در روند انعقاد خون مى شــوند. 
مار هاى نواحى دریاى خزر اغلب ســمى نیســتند، اما 
مار هاى مناطق خلیج فارس مهلک ترین سم ها را دارند.

گزش با رتیل و عنکبوت
اغلب عنکبوت ها سمى هستند. سمى که مى تواند طعمه 
را فلج کند و بکشد، اما عنکبوت ها سیستم موثرى براى 
تزریق ســم همچون نیش یا فک قوى ندارند تا بتوانند 
انسان را گاز بگیرند بنابراین گزش آن ها که معموال یک 
درد کم و زودگذر به وجود مــى آورد کمتر تهدیدکننده 
خواهد بود. رتیل زمانى نیــش مى زند که مورد آزار قرار 
گیرد. گزش رتیل اغلب بى خطر و بدون درد است، اما اگر 
پوست با مو هاى بدنش تماس داشته باشد گاهى تا چند 
هفته خارش و درد و کهیر تظاهر مى کند. شست وشوى 
محل آسیب دیده و کمپرس سرد از جمله اقدامات اولیه 

براى کاهش عالئم گزش است.

بیمارى احساس خوب را از شما مى گیرد و انجام
کارهایى که مورد عالقه یا ضرورى را براى تان 
سخت مى کند.  در طول بیمارى افسردگى 
دو قطبى ممکن است عالئم زیر را احساس 
احساس ناراحتى، نگرانى یا پوچ بودن ، کنید:

کم یا بدون انــرژى بودن، احســاس کنید که 
نمى توانید از چیــزى لذت ببرید، کم 

خوابى یا پر خوابى، به سختى 
از تخت جدا شــوید، کم 
خورى یا پر خورى، در

تمرکز یا به یــاد آورى 
دچار مشــکل

انرژى هستند.  برجسته ترین نشانه افسردگى این 
است که این احساســات را براى مدت طوالنى 
2داشته باشــید معموال حداقل 2 هفته. ممکن 

به ندرتاست این نشانه ها را 

این است که به درمان دو قطبى طبق برنامه بپردازید. بیشتر
برنامه هاى درمانى ترکیبى از، دارو درمانى و گفتار درمانى
اســت. مى توانید مراحل زیرا را براى درمان افســردگى
به کار ببرید: یک برنامه روتین داشــته باشــید یعنى در
بیدار شوید، زمان هاى مشخصىبه تخت خواب بروید و
ورزش کنید و داروهاى خود را هر روز در زمان مشخصى
مصرف کنید. هنگامى که افســرده هستید تغییرات
بزرگى در زندگىخود ایجاد نکنید. از
خانواده و دوســتان بخواهید که شما
را حمایت کنند. اگر به خودکشى یا
آســیب زدن به خود فکر مى کنید
حتماً  با متخصص اعصاب وروان

خود تماس بگیرید

اگر این عالئم را دارید حتماً افسرده شده اید!

مزایاى بى نظیر گوجه فرنگى

8 خوراکى فوق العاده براى پاکسازى کلیه
بیمارى و مشــکالت کلیه از مهم ترین و جدى ترین بیمارى هایى است که فردى در 
زندگى خود ممکن است به آن دچار شود. در حالى که مى توانید با کمک یک رژیم غذایى 
سالم، از کلیه هاى خود مراقبت کنید. در اینجا لیستى از خوراکى ها و مواد غذایى مفید 

براى کلیه به شما معرفى مى کنیم: 

سبزیجات برگ سبز
سبزیجاتى با برگ هاى سبز رنگ حاوى ویتامین 
C  و ویتامین K هستند و به عالوه مقادیر زیادى 
فیبر و فوالت در خود جاى داده اند که فشار خون 
را کاهش مى دهند، قند خون را تنظیم مى کنند 
و به این ترتیب به عملکرد کلیه کمک مى کنند.

زغال اخته
میوه زغال اخته یکى از بهترین خوراکى ها براى 
درمان عفونت هاى ادرارى است. آب میوه زغال 
اخته نیز براى دفع ســنگ کلیه و پاکسازى آن 

بسیار مفید است.

زردچوبه
التهاب در بدن مى تواند باعث بروز بیمارى هاى 
مختلف از جمله مشــکالت کلیوى شود که با 
مصرف زرچوبه مى توانید انواع التهابات را از بدن 
خود دفع کنید. زردچوبه حاوى کورمین است و 
خواص ضد التهابى زیادى دارد و براى مبارزه با 

سنگ هاى کلیه نیز بسیار مفید است.

سیب
روزانه یک عدد ســیب مى تواند سالمت کلى 
بدن شــما را تامین کند. از آنجایى که این میوه 
دوســت داشــتنى حاوى فیبر زیادى است که 
ســموم را جذب مى کند، همــکار خوبى براى 
کلیه هاى شماست. سیب همچنین التهابات بدن 
را کاهش مى دهد و براى دستگاه گوارش شما 

شگفتى ایجاد مى کند.

روغن زیتون
روغن زیتون نه تنها براى کلیه شما، بلکه براى 
سالمت کلى بدن شما مفید است. روغن زیتون 
کاهش دهنده کلسترول اســت و درد ناشى از 
سنگ کلیه را تسکین مى بخشد و التهاب را نیز 

کاهش مى دهد.

سیر
کلیه هاى شما زمانى درســت کار مى کنند که 
با بدن خود مانند یــک معبد مقدس رفتار کنید. 
در غیر اینصورت کلیه هاى شما قربانى سموم 
و التهابات مى شوند. براى این که بدن خود رااز 

سموم پاك کنید، سیر بهترین گزینه است.

آب لیمو
آب لیمو این توانایى را دارد که کلیه هاى شــما 
را پاکســازى کند و جلوى تشکیل سنگ کلیه 
را بگیرد. آب لیمو باعث افزایش میزان سرترات 
مى شــود که به کلیه کمک مى کند از تشکیل 

سنگ جدید جلوگیرى کند.

زنجبیل 
پیش از اینکه طعم زنجبیل حواس شما را پرت 
کند، بدانید که چه به صورت خــام، چه پخته، 
چه به عنوان ادویه و چه روغــن آن در درمان 

مشکالت کلیوى یک معجزه است.
خوشــبختانه همه این خوراکى هاى جذاب و 
خوشمزه به راحتى در دســترس شما قرار دارند 
و کافى است از آن ها در رژیم غذایى خود بهره 
بیشترى بگیرید تا سالمتى را به کلیه هاى خود 

هدیه دهید.

زهــرا عبداللهى مدیرکل دفتــر بهبود تغذیه 
جامعه وزارت بهداشت درباره تبلیغ و مصرف 
نمک دریا، اظهار کرد: تبلیغات گسترده و بى 
اساس نمک دریا باعث شده است که مصرف 
کنندگان دچار ســردرگمى شــده و علیرغم 
توصیه هاى دفتر بهبود تغذیه جامعه مبنى بر 
مصرف نمک یددار تصفیه شده، هنوز عده اى 
بر این باورند که نمک دریــا عالوه بر امالح 
ســدیم و ید، امالحى مفید بــراى بدن مانند 

کلسیم و منیزیم دارد.
وى افزود: نمک دریا، نمکى تصفیه نشــده با 
انواع ناخالصى ها از جمله فلزات سنگین بوده 
که خطر ســرطان زایى آن ها به اثبات رسیده 
اســت. این نمک عالوه بر داشتن ناخالصى 
میزان کم ید و یا حتى فاقد ید اســت که نیاز 

روزانه به ید را تامین نمى کند.
عبداللهى بیان کرد: وزارت بهداشــت ظرف 
20 سال گذشــته براى کاهش شیوع گواتر و 
اختالالت ناشى از کمبود ید، سیاست افزودن 
ید به نمک هاى خوراکــى را در پیش گرفته و 
در حال حاضر، تمام کارخانه هاى تولیدکننده 
موظف هســتند، ید را به میزان توصیه شده 
وزارت بهداشت به نمک هاى خوراکى اضافه 
کنند، زیرا استفاده از نمک یددار تصفیه شده 
تنها راه رساندن ید به بدن براى انجام اعمال 
حیاتى که وابسته به این ریز مغذى بوده، است.

وى تصریح کرد: اینکه نمــک دریا مى تواند 
امالح دیگر مانند منیزیم و کلســیم را تامین 
کند، صحیح نیست. زیرا در مقدارى که نمک 
دریا باید مصرف شود (کمتر از 5 گرم در روز)، 
مقدار کلسیم و منیزیمى که به بدن مى رساند 
آنقدر ناچیز است که کامال قابل چشم پوشى 
است. ضمن اینکه، این امالح را از سایر منابع 
غذایى مى توان دریافت کرد و با مصرف نمک 
یددار تصفیه شده (البته به مقدارکم) هدف این 

است که ید کافى به مردم کشور رسانده شود.
عبداللهى گفت: تبلیغاتى که به طور گسترده 
در زمینه نمک دریا در کشور مى شود، برخالف 
سیاســت هاى وزارت بهداشــت که متولى 
سالمت مردم کشور اســت، بوده و طبعا افراد 
سودجویى که ســعى در ترویج مصرف نمک 
دریا دارند، نه تنها ســالمت مردم کشور را به 
خطر انداخته بلکه موجب بازگشــت مشکل 
گواتر، تولد نوزادان با ناهنجارى هاى مادرزادى 
و بسیارى پیامد هاى زیان بار بهداشتى خواهند 

بود.

باورهاى غلط 
در حال حاضر گوجه فرنگى چهارمین سبزیجات محبوب درباره نمک  دریا

بعد از سیب زمینى، کاهو و پیاز به حساب مى آید. گوجه 
فرنگى یک غذاى گیاهى بسیار مغذى است. همانطور 
که نســبت غذاهاى گیاهى در رژیــم غذایى افزایش 
مى یابد، خطر ابتــال به بیمارى هاى قلبــى، دیابت و 
سرطان کاهش مى یابد. با مصرف گوجه فرنگى میتوان 

بدن را در برابر بیمارى هاى زیر مقاوم کرد.

1) سرطان
گوجه فرنگى یک منبع عالى از ویتامین C و سایر آنتى 
اکسیدان ها اســت. با این اجزا، گوجه فرنگى مى تواند 
به مبارزه با تشکیل رادیکال هاى آزاد که عامل ایجاد 

سرطان هستند کمک کند.
2) فشار خون

حفظ مقدار کم سدیم کمک مى کند تا فشار خون سالم 
حفظ شود. با این حال، افزایش مصرف پتاسیم ممکن 
است به دلیل تاثیرات گسترده آن بر روى شریان ها نیز 

بسیار مهم باشد.
3) سالمت قلب

فیبر، پتاســیم، ویتامین C و محتواى کولین در گوجه 
فرنگى همه از سالمت قلب حمایت مى کنند.

4) دیابت
مطالعات نشان داده اند که افراد مبتال به دیابت نوع 1 که 
از رژیم هاى داراى فیبر باال استفاده مى کنند سطح قند 

خون پایین ترى دارند، در حالى که در 
افراد مبتال به دیابت نوع 2 

مى توانــد قند خون، 
چربى ها و ســطح 

انسولین را بهبود بخشد.
5) یبوست

خــوردن غذاهایى که داراى محتــواى آب و فیبر زیاد 
هســتند، مانند گوجه فرنگى از حــرکات طبیعى روده 

پشتیبانى مى کنند.
6) سالمت چشم

گوجه فرنگى مى تواند به محافظت 
چشم از آسیب نور کمک کند.

7) پوست
کالژن جزء ضرورى پوســت، مو، ناخن و بافت همبند 

است. تولید کالژن در بدن وابسته به ویتامین C است.

مصرف فوالت مناســب قبل و بعد از بــاردارى براى 
محافظت در برابر نقص عصبى لوله در نوزادان ضرورى 

است.

ظیر گوجه فرنگى
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 ســتایش خدایى را سزاســت که نبخشــیدن بر مال او نیافزاید و بخشــش 
او را فقیر نسازد، زیرا هر بخشنده اى جز او، اموالش کاهش یابد و جز او 
هرکس از بخشش دست کشد مورد نکوهش قرار گیرد. اوست بخشنده 
انواع نعمت ها و بهره هاى فزاینده و تقسیم کننده روزى پدیده ها، مخلوقات 
همه جیره خوار ســفره اویند، که روزى همه را تضمیــن و اندازه اش را 

موال على (ع)تعیین فرمود.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

مدیر منطقه شمال و شرق شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: در 
سال جارى با توجه به میزان نزوالت آسمانى، ساخت نیروگاه هاى جدید 
و ورود این نیروگاه ها به شبکه تا اردیبهشــت ماه امسال، پیش بینى 
مى شود میزان تولید از مصرف بیشــتر شود و به تبع آن امسال تجربه 

خاموشى نداشته باشیم.
امیر رمضانى در گفتگویى اظهار کرد: خاموشــى هاى تابستان سال 
گذشته دو دلیل اصلى داشت؛ اول اینکه حدود 20 درصد از تولید برق 
کشور توســط نیروگاه هاى برق آبى که توان تولیدى حدود 10 هزار 
مگاوات دارد اما در سال گذشــته از حدود 7000 مگاوات آن به دلیل 
کمبود منابع آبى نتوانســتیم اســتفاده کنیم و در پى آن کاهش تولید 

رقم خورد.
وى افزود: دلیل دیگر افزایش بیش از حد دماى هوا به  ویژه در مناطق 
جنوبى کشــور بود که باعث افزایش مصرف شــد؛ دماى هوا یکى از 
پارامترهاى تأثیرگذار بر تولید نیروگاه هاست و هرچه این مهم افزایش 

یابد باعث کاهش تولید مى شود.
رمضانى تصریح کرد: مجموع این عوامل در کنار یکدیگر باعث شــد 
میزان مصرف در کشور از میزان تولید فزونى بگیرد و خاموشى هایى 

در کشور اعمال شود.
وى گفت: مصرف برق نیز به دالیلى همچون رشد جمعیت و افزایش 
تجمالت زندگى هاى روزمره، افزایش مى یابد. به عنوان مثال در پنج 
سال گذشته به اندازه حال حاضر، کولر گازى در اصفهان وجود نداشت 
اما اکنون در بیشتر منازل مسکونى کولر گازى وجود دارد که مصرف 
برق آن چهار تا پنج برابر کولرهاى آبى است. به عنوان مثال تخمین زده 
شده که حتى با افزایش 3 درجه اى در دماى کولرهاى گازى (سرمایش 

کمتر)، مى توان کمبود برق تهران را جبران کرد.
مدیر منطقه شمال و شرق شرکت توزیع برق استان اصفهان تصریح 
کرد: در سال گذشته میزان تولید و مصرف در اصفهان تقریبًا برابر بود 
اما به دلیل سراسرى بودن شبکه برق در کشور و تولید، توزیع و مصرف 

به صورت سراسرى انجام مى شود در اصفهان نیز خاموشى رخ داد.
رمضانى گفت: براى امسال پیش بینى شده که مصرف برق کشور از 70 
هزار مگاوات فراتر رود و در این صورت 6000 مگاوات کمبود برق در 
کشور وجود داشته باشد اما خوشبختانه همه این موارد در برنامه «098» 

دیده شده و بارندگى هاى اخیر نیز به تسهیل انجام این برنامه کمک 
زیادى کرده است.

وى افزود: به منظور جبران 6000 مگاوات کمبود برق پیش بینى شده، 
تأســیس نیروگاه با ظرفیت 3000 مگاوات و سرمایه گذارى و برنامه 
ریزى براى فرهنگســازى مدیریت مصرف براى نیم دیگر، در دستور 

کار قرار گیرد.
مدیر منطقه شمال و شرق شــرکت توزیع برق استان اصفهان خاطر 
نشان کرد: مدیریت مصرف برق به این معنا نیست که مردم مصرف 
نکنند بلکه بدین معناســت که با مصرف بهینه در مصرف برق صرفه 
جویى شــود. 20 درصد از پیک مصرف در ماه هاى گرم سال در ایران 
مربوط به استفاده از وسایل سرمایشى است. اگر از این میزان حدود 4 

درصد صرفه جویى شود دیگر نیازى به ساخت نیروگاه جدید نیست.
رمضانى با اشاره به اقدامات انجام شده پیرامون فرهنگسازى مدیریت 
مصرف در سال گذشته، گفت: براى صنایع پیشنهاد شد که خاموشى 
و تعطیلى روز جمعه خود را به روز دیگرى مثل سه شنبه موکول کنند. 
در صورتى که متقاضى با ما همکارى مى کرد پاداشى نیز به او پرداخت 
مى شد، به عنوان مثال سال گذشــته به بخش صنعت، کشاورزى و 
ادارى در استان اصفهان حدود شش میلیارد تومان پاداش پرداخت شد.

وى افزود: در بخش کشاورزى اســتان، اگر کشاورزان پمپ چاه هاى 
خود را در ساعات 11 تا 15 البته مشروط بر همکارى به مدت حداقل 31 
روز، خاموش مى کردند در 20 ساعت باقیمانده شبانه روز، برق آنها به 

صورت رایگان محاسبه و در قبال آن چهار ساعت نیز پاداش جداگانه 
پرداخت مى شد.

مدیر منطقه شمال و  شرق شــرکت توزیع برق استان اصفهان درباره 
تأسیس و راه اندازى نیروگاه هاى خورشیدى گفت: اینکه گفته مى شود 
مشکل اصلى براى تولید برق خورشیدى «تأمین زمین» است، درست 

نیست زیرا زمین هاى زیادى براى این کار وجود دارد.
رمضانى اضافه کرد: مســئله اصلى در بحث تأمیــن زمین، موقعیت 
جغرافیایى آن است. نیروگاه باید به شبکه وصل باشد و متقاضیانى نیز 
براى آن در منطقه وجود داشته باشند. بنابراین براى نیروگاه هاى بزرگ 
زمین به میزان کافى وجود دارد اما براى تأسیس نیروگاه هاى کوچک، 
زمین مناسب به اندازه کافى در دسترس وجود ندارد. به طور معمول به 

ازاى هر کیلو وات برق 12 مترمربع زمین الزم است.
وى گفت: پس از برجام، قانونى در وزارت نیرو با تضمین خرید 20 ساله 
برق، تصویب شد که در آن کل بازگشت سرمایه ظرف مدت سه سال 
و نیم براى سرمایه گذار محقق مى شد، در این راستا، سرمایه گذاران 
خارجى زیادى براى این کار متقاضى شدند که تعداد آنها در اصفهان 
به حدود 200 نفر مى رسید اما پس از خروج آمریکا از برجام، بازگشت 
تحریم ها و احیاى مشکالت تبادالت بانکى، از این تعداد فقط حدود ده 

نفر به نتیجه نهایى رسیدند.
مدیر منطقه شمال و شرق شرکت توزیع برق استان اصفهان در مورد 
هدررفت برق در شبکه توزیع، گفت: میزان تعریف شده تلفات شبکه 

توزیع اصفهان در سال گذشته 8 درصد بود که این استان توانست میزان 
تلفات برق را به کمتر از 8 درصد (7/8 درصد) برساند. این در حالى است 
که میانگین میزان تلفات برق در کشور حدود 12 درصد است، بعضى 

استان ها نیز تا حدود 18 درصد تلفات شبکه دارند.
وى گفت: براى تعمیرات شبکه، دو شاخص وجود دارد؛ اول پایدارى 
شبکه که به معناى قطع نشدن برق مشترکان است و در این صورت 
موظفیم سالیانه 20 درصد از حجم شــبکه را صرف تعمیرات اساسى 

کنیم. دومین شاخص نیز رساندن تلفات به حد نرمال است.
رمضانى در تشــریح برنامه هاى راهبردى این شــرکت، گفت: یکى 
از برنامه هاى راهبردى شــرکت توزیــع برق اســتان ارائه خدمات 
غیرحضورى به مشترکان که پیش بینى کردیم تا آخر سال جارى به 98 
درصد برسد و دیگر کسى مراجعه حضورى به شرکت برق نداشته باشد. 
در همین راستا دو مرکز به نام هاى مرکز سمیع با شماره تلفن 37121 
که مربوط به خدمات پس از فروش اســت و دیگرى مرکز حوادث و 
اتفاقات با شماره کشورى 121 راه اندازى کردیم. با ایجاد این دو مرکز 
حدود 80 درصد خدمات (حــدود 20 خدمت) به صورت غیرحضورى 

انجام مى شود.
مدیر منطقه شمال و شرق شرکت توزیع برق استان اصفهان اظهار کرد: 
به منظور رفاه حال شهروندان و کاهش زمان معطلى شهروندان همه 
خدماتى که از طریق تلفن ارائه مى شود، از طریق وبسایت این شرکت 

امکانپذیر است.

در پى بارندگــى هاى اخیر و مختل شــدن زندگى 
برخى از مردم سیل زده استان هاى لرستان، گلستان 
و خوزســتان، گروه هــاى جهادى فــوالد مردان
ذوب آهن اصفهان متشکل از حوزه مقاومت بسیج 
شهید تندگویان، روابط عمومى و متخصصین معاونت 
بهره بردارى از همان روزهــاى اول این بحران، به 

یارى هموطنان سیل زده شتافتند.
 این گروه هاى جهادى در استان گلستان با داشتن 
تجهیزات ویژه که با مســاعدت مدیریت آبرســانى 

تأمین شــد به تخلیه ســیالب و گل و الى از منازل 
مردم روستاهاى چن ســولى، تازه آباد، سد لر و یامپى 
پرداخت و مســیرهاى تردد بازگشــایى شــد. روند 
کمک رســانى تا زمان اعالم پایان امداد ادامه خواهد 
داشت. اعزام متخصصین، تجهیزات و مکانیزم هاى 
راه ســازى، کف کش و لجن کش و پشتیبانى تأمین 
بسته هاى غذایى (شامل برنج، روغن، کنسروهاى 
ماهى و لوبیا، ماکارانى، ســویا، مربا و 1000 قرص 
نان)، پــودر رختشــویى، صابــون و پتــو و تأمین 

کامیون،کامیونــت و خودروى ســوارى از اقدامات 
اولیه این گروه جهادى براى امداد به مناطق سیل زده 

مى باشد.
ذوب آهنى ها کمک هــاى غیر نقدى خــود را در 
ترمینال آزادگان و مجموعه ادارى شفق تحویل دادند 
و همچنین براى کمک هاى نقدى نیز فرم هاى کسر 
از حقوق که توسط روابط عمومى شرکت تهیه شده 

بود در اختیار پرسنل قرار گرفت.
شایان ذکر است شوراى معاونین ذوب آهن اصفهان 

نیز دو روز حقوق خود را بــراى کمک به هموطنان 
آسیب دیده در ســیل اختصاص دادند و تالشگران 
ذوب آهن نیز با تکمیل فرم هــاى مخصوص، هر 
یک بخشــى از حقوق خود را به این امر اختصاص 

مى دهند.
باشگاه فرهنگى- ورزشــى ذوب آهن اصفهان نیز 
کمک هاى مختلفى براى هموطنان ســیل زده به 
این استان ها ارسال کرده که از آن جمله مى توان به 

ارسال هزار تخته پتو اشاره کرد.

معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان با اشاره به اینکه پنج شنبه هفته جارى (29 فروردین ماه) عملیات 
عمرانى احداث مجموعه پل ها و تقاطع غیر همسطح نصف جهان با پیش بینی 1220 میلیارد ریال اعتبار 
آغاز مى شود، گفت: این پروژه 1/5 کیلومتر از حلقه ترافیکى شهر اصفهان است که در محدوده منطقه 15 

شهر اصفهان کامل خواهد شد.   
ایرج مظفر با اشاره به اینکه عملیات عمرانى پروژه احداث مجموعه پل هاى تقاطع غیر همسطح نصف جهان 
روز پنج شنبه با حضور شهردار اصفهان و مدیران شــهرى، آغاز خواهد شد، اظهار کرد: مساحت این طرح 
260 هزار مترمربع است که در منطقه 15 شهر اصفهان اجرایى خواهد شد و مى تواند به عنوان عامل مهمى 

در توسعه منطقه به شمار آید.   
وى با بیان اینکه این طرح داراى پنج پل است که طول پل اول 495 متر و طول پل هاى دوم، سوم و چهارم 
500 متر و طول پل پنجم 130 متر است، گفت: طول حلقه حفاظتى در این محدوده یک و نیم کیلومتر است 
که داراى 3500 متر مسیر تندرو شامل رفت و برگشت است. عرض کل پل نیز در سه تیپ 18، 16 و 14/2 

متر خواهد بود.   
وى با اشاره به اینکه مدت زمان اجراى این طرح هم 20 ماه برآورد شده است، تصریح کرد: هدف از اجراى 
حلقه حفاظتى شرق اصفهان، کاهش ترافیک در مبادى ورودى شهر از طریق توزیع ترافیک به مسیر رینگ 
حفاظتى، تأمین ترافیک ایمن، راحت، سریع و ارزان در کالنشهر اصفهان و حذف ترافیک سنگین از داخل 
شهر و کاهش بار ترافیکى از قسمت هاى مرکزى شهر است. همچنین براى  ساماندهى یکى از ورودى هاى 

شرقى اصفهان، طرح ویژه اى با معمارى خاص پیش بینى شده است.

مدیر منطقه شمال و شرق 
شرکت توزیع برق استان اصفهان:

پیش بینى مى شود 
امسال

خـــاموشى 
نداشته باشیم

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر 
نجف آباد اعالم کرد اهداى جوایز مرحله اول و 
قرعه کشى مرحله دوم چهارمین دوره جشنواره 
شهروندان خوش حسابى که عوارض نوسازى و 
عمرانى شهرى سال گذشته را به موقع پرداخت 
کرده انــد، روز 29 فروردین ماه ســال جارى 

برگزار مى شود.
 این مراســم از ســاعت 20 در ســالن مجلل 
شهروند فرهنگســراى خارون همراه با اجراى 

زنده سینا شعبانخوانى برگزار  مى شود.  

خوش حساب هاى
 نجف آبادى

 معرفى مى شوند

پیشگامى ذوب آهن اصفهان در یارى به 
هموطنان آسیب دیده در سیل

آغاز احداث مجموعه پل هاي
 تقاطع غیر همسطح نصف جهان از پنج شنبه




