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افراد عصبانى کاهو بخورندکودك 6 ساله جان مادرش را نجات دادتازه ترین خبرها از ساخت فصل دوم «بانوى عمارت»منبع درآمد «کیهان» کجاست؟ سپاهان باید به 5 پیروزى فکر کند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

روغن زیتون 
و جلوگیرى از

 پیـرى

پول هست، پیمانکار چابک نیست
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«دینامیت» و «تگزاس 2» 
آماده اکران هستند

مسدودسازى 
حساب هاى جعلى بانکى

6 اخـاللگر 
نظام اقتصادى 
دستگیر شدند
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سازوکار جدید 
براى افراد 

فاقد کارت ملى 

رژیم غذایى فاقد ویتامین هاى مورد نیاز بدن، 
خطر کم خونى را افزایش مى دهد. رژیم هاى 
غذایى که میزان کمى آهن، ویتامین B12 و 
فولیک اسید دارند، خطر ابتال به کم خونى را 

افزایش مى دهد. ابتال به...

رئیس ســازمان ثبت احوال کشور از پایان اعتبار 
کارت ملــى قدیمى خبر داد و گفت: قرار اســت 
ســازوکارى براى دارندگان کارت ملى قدیمى 
اندیشیده شــده و اوراق هویتى موقتى برایشان

صادر شود.
سیف ا... ابوترابى گفت: برابر مصوبه هیئت دولت 
کارت هاى ماقبل سال 97 از اعتبار ساقط هستند 
به همین دلیــل ظرف دو ســه روز آینده از نظر 
حقوقى وضعیت را بررســى خواهیم کرد تا براى 
افرادى که مراجعه نکردند سازوکارى فراهم شود 
تا بتوانیم برایشان اوراقى صادر کنیم تا در حین 

ثبت نام آنها ...
4

تصمیم تصمیم 1111 فروردین فروردین13981398
وقتى کاشت برنج در اصفهان قربانى احیاى زاینده رود مى شودوقتى کاشت برنج در اصفهان قربانى احیاى زاینده رود مى شود
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انتقاد استاندار اصفهان از روند کند احداث تونل سوم کوهرنگ 

چرا «رحمان 1400» از 
اکران پایین کشیده شد؟

تا کى مى خواهید آذرى را زجر دهید؟
کارخانه ذوب آهن مدیرعامل باشگاه را ساکت کرد

دیروز خبرى در خبرگزارى ها منتشر شــد با این مضمون که سعید آذرى، 
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن از طرف هیئت مدیره این باشگاه ممنوع المصاحبه 

شد.
با تصمیم بهت آور هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن که اخیراً اتخاذ و ابالغ شد، 

سعید آذرى مدیرعامل این باشگاه ممنوع المصاحبه و احمد جمشیدى...
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در صفحه 2 بخوانید

ارسال محموله برنج 
از اصفهان به مناطق 
سیل زده خوزستان

جایگزین جوش شیرین کمیاب شده است
مشکل جدید نانوایى هاى اصفهان
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این وصله ها این وصله ها 
به فروزان به فروزان 
نمى چسبدنمى چسبد

شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد نسبت به خرید نرم افزار جامع مالى ادارى و بودجه، از طریق فراخوان 
عمومى و ارزیابى کیفى، پس از انجام تشریفات قانونى اقدام نماید.

شرایط شرکت در فراخوان: 
1- ارائه اساسنامه و مدارك ثبت شرکت مبنى بر معتبر و مرتبط بودن شرکت با پروژه مورد فراخوان

2- ارائه ساختار تیم پرسنل فنى متناسب با نوع پروژه همراه با مدارك تحصیلى و آموزشى معتبر و مرتبط  با پروژه
3- داشتن رزومه مناسب
4- داشتن امکانات مالى

5- داشتن توانایى در زمینه دموى نرم افزار مشابه در جلسه فنى پس از برگزارى فراخوان
لذا بدینوسیله از کلیه شرکت هایى که داراى امکانات و تجربیات مرتبط مى باشند دعوت مى گردد نسبت به تکمیل 
اسناد این فراخوان اقدام و مدارك و رزومه خود را بر اساس اسناد مذکور با ذکر موضوع فراخوان و مشخصات 
شرکت به طور کامل به دبیرخانه این شرکت به آدرس: اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان شریعتى دبیرخانه 

شرکت توزیع برق استان اصفهان حضوراً یا به صورت پست سفارشى ارسال نمایند.
مدت دریافت اسناد مناقصه: از روز دوشنبه مورخ 98/01/26 تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 98/02/02
مدت تحویل پیشنهادات: از روز سه شنبه مورخ 98/02/03 تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 98/02/16

شرکت توزیع برق استان اصفهان پس از بررسى اسناد و مدارك تحویل شده و اطالعات مندرج در اسناد تحویلى 
در چارچوب ضوابط و مقررات و اسناد فراخوان نسبت به ارزیابى کیفى اقدام و از واجدین شرایط جهت دریافت 
اسناد مناقصات فوق الذکر دعوت به عمل خواهد آورد. بدیهى است ارائه مدارك مربوطه هیچگونه حقى را براى 

متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند در ساعات ادارى با شــماره تلفن 36249075- 031 امور 

تدارکات- قسمت مناقصات این شرکت تماس حاصل فرمایند.
آگهى این فراخوان در صفحات داخلى روزنامه هاى نصف جهان و عصر ایرانیان درج مى گردد همچنین آگهى و 

اسناد این فراخوان در سایت هاى  اینترنتى زیر نیز قابل دسترسى مى باشد.
http://tender.tavanir.org.ir 1- سایت اطالع رسانى معامالت توانیر به آدرس

http://iets.mporg.ir 2- سایت پایگاه ملى مناقصات ایران به آدرس
www.epedc.ir 3- سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس

آگهى فراخوان عمومى شناسایى و ارزیابى کیفى 
پیمانکاران جهت خرید نرم افزار جامع مالى 

ادارى و بودجه شرکت توزیع برق استان اصفهان

شرکت توزیع برق استان اصفهان- امور تدارکات و انبارها

ى 

دن،
ى 
B و
 را

4
ی یین نپ یر یین نپ ر

د؟
ى، 
به 

د، 

در صفحه 5 بخوانید

مدیرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و 
فرآورده هاى کشاورزى  شهردارى اصفهان خبر داد
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رئیس ســازمان ثبت احوال کشــور از پایــان اعتبار 
کارت ملــى قدیمــى خبــر داد و گفت: قرار اســت 
ســازوکارى براى دارنــدگان کارت ملــى قدیمى 
اندیشــیده شــده و اوراق هویتى موقتى برایشــان

 صادر شود.
ســیف ا... ابوترابى گفت: برابر مصوبــه هیئت دولت 
کارت هاى ماقبل ســال 97 از اعتبار ساقط هستند به 
همین دلیل ظرف دو ســه روز آینــده از نظر حقوقى 
وضعیت را بررســى خواهیم کرد تا براى افرادى که 
مراجعه نکردند ســازوکارى فراهم شــود تا بتوانیم 
برایشان اوراقى صادر کنیم تا در حین ثبت نام آنها در 

اختیارشان قرار گیرد.
رئیس سازمان ثبت احوال زمان صدور کارت هوشمند 
ملى را فعًال نامشــخص عنوان کــرد و گفت: صدور 
کارت هوشمند با تأخیر انجام مى شود و آن هم به دلیل 
مشــکالتى اســت که در تأمین بدنه کارت همچنان 

وجود دارد.
وى در مــورد کارت هوشــمند ملى این افــراد نیز 
گفــت: کارت هوشــمند ضریــب ایمنــى باالیى 
دارد و بــا آب گرفتگــى آســیب نمى بینــد امــا 
چنانچه مفقود شــده باشــد شــرایط صدور آن نیز

 فراهم است.

سخنگوى کمیســیون اقتصادى مجلس با مثبت ارزیابى 
کردن توافق بانک مرکزى و دادستانى براى مسدودسازى 
حساب هاى جعلى در جمع آورى کمک هاى مردمى گفت: 

تسهیالت مناسب در اختیار سیل زدگان قرار مى گیرد.
زهرا ســعیدى مبارکه با اشــاره به توافق بانک مرکزى و 
دادستانى کل کشور براى مسدودسازى حساب هاى جعلى 
براى کمک رسانى به سیل زدگان، اظهار کرد: چنین اقدامى 
در راســتاى تقویت اعتماد ملى مناسب است و به طور حتم 

ذهنیت هاى قبلى در این باره را ترمیم مى کند.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شوراى اسالمى با بیان اینکه 
اقدام برخى افراد در جمع کــردن کمک هاى مردمى و عدم 

واریز آن به حســاب زلزله زدگان اقدامات مناسب سایرین 
را نیز زیر ســئوال برده بود، افزود: برنامه ریزى در راســتاى 
انجام اینچنین کارهایى باید به گونه اى باشــد که منجر به 
سلب اعتماد مردم نشود. وى با تأکید بر اینکه مسدودسازى 
حساب هاى جعلى در سیل اخیر نشان از هوشمندى دادستانى 
و بانک مرکزى و ورود به موقع آنها دارد، تصریح کرد: انتظار 
مى رود در تمامى فرایندهایى که اعتماد مردم را به دنبال دارد 
مسئوالن با برنامه ریزى و آینده نگرى پیش رفته و مانع از هر 
نوع خطاى احتمالى شوند. این نماینده مردم در مجلس دهم 
گفت: چنین اتفاقاتى باعت خدشــه دار شدن اعتماد مردم و 

همچنین کاهش مشارکت آنها در چنین مواقعى مى شود.

سازوکار جدید براى افراد
 فاقد کارت ملى 

مسدودسازى
 حساب هاى جعلى بانکى

 تجارت ایران و چین
 نصف شد

  تسـنیم | جدیدترین آمار منتشـر شـده از سوى 
گمرك چین نشان مى دهد مبادالت تجارى ایران و چین 
در دو ماهه نخست سال جارى میالدى نسبت به مدت 
مشـابه سـال قبل نصف شـده و به 3/471 میلیارد دالر 
رسیده است. چین در ماه هاى ژانویه و فوریه امسال 2/32 
میلیارد دالر کاال از ایران وارد کرده که این رقم نسـبت 
به مدت مشـابه سـال قبل افت قابل توجه 34 درصدى 
داشته اسـت. صادرات چین به ایران در دو ماهه نخست 
امسال نیز 65 درصد افت داشته و به 1/151 میلیارد دالر 

رسیده است.

آمادگى نداشتیم
  دیده بان ایران | وزیر جهاد کشاورزى از خسارت 
13 هزار میلیـارد تومانى در جریان سـیل اخیر به بخش 
کشاورزى خبر داد. محمود حجتى، وزیر جهاد کشاورزى 
در نشسـت علنى دیروز مجلس با اشاره به حوادث سیل 
اخیر در خصوص وضعیت دو استان گلستان و مازندران، 
گفت: شدت بارش در این دو استان بى سابقه بود ولى ما 
نیز براى اینکه بارش را در مسـیرهاى قبلـى خود عبور 

دهیم، آمادگى کافى نداشتیم.

عناصر ضدانقالب
 در مناطق سیل زده!

  خبرآنالین | روزنامه «جوان» نوشت: یک فیلمساز 
ضد انقالب که فیلم هایش را به دلیل ضدیت با جمهورى 
اسـالمى نمى تواند در ایران بسازد و سـابقه ضد امنیتى 
هـم دارد، چرا بایـد در بازدیـد از مناطق سـیل زده هیچ 
محدودیتى نداشته باشد؟ فردایى که فیلمى دروغین در 
مورد همین سیل بسازد، همه فریادها باال مى رود، اما آیا 
راهش نظارت از هم اکنون نیسـت؟ فالن روزنامه نگار 
مثًال انقالبى که پس از سـال 88 و با یک سیلى خوردن 
پسرش کًال قید والیت و انقالب و ایران را زد، در مناطق 

سیل زده چه مى کند؟! 

فایل ادعایى را منتشر کن
  برنـا | کریمـى قدوسـى، نماینـده مردم مشـهد در 
مجلس مدعى شـده فایل صوتـى در اختیـار دارد که در 
آن حسـین فریدون با تقلید صداى رئیس جمهور برخى 
درخواست ها را از مدیران دولتى مى کند. حسین فریدون 
در واکنش به این ادعا گفت: من از آقاى کریمى قدوسى 
مى خواهم اگر چنیـن فایل صوتى در اختیـار دارد یکبار 
براى همیشه منتشر کنند. حسین فریدون گفت: این فرد 
ظاهراً حصار آهنى دارد و شکایت از او هم به جایى نمى 
رسد به همین دلیل تنها راه اثبات دروغ هایش درخواست 
انتشار سند است تا مردم بدانند چقدر این فرد حرف هاى 

بى پایه و اساس مى زند.

وارد بازى اینها نمى شویم
  جمـاران | رئیس دفتر رئیس جمهـور  درباره اینکه 
پـس از وقـوع سـیالب ها عـده اى دولـت را متهـم به 
کم کارى کردنـد و حتـى جریانـى خواهان اسـتعفاى 
رئیس جمهور شد، گفت: چنین رفتارهایى جدید نیست،  
از پنج سـال و نیم پیش که آقاى روحانى رئیس جمهور 
شدند شاهد بودیم یک عده قلیلى از افراد خاص با تفکر 
تند به دنبال این مسائل بودند. ما در دولت قصد نداریم 
گرفتار میـدان بازى کـه اینها مى خواهند بـراى دولت 

ایجاد کنند، شویم. 

رئیس بى تقصیر است
  جمـاران | یـک فعـال سیاسـى اصولگـرا معتقد 
اسـت اینکـه دیگرانـى وجـود داشـته باشـند کـه از 
بیرون براى صداوسـیما پخـت و پز کرده یـا نظرات 
خود را بـه آن تحمیـل کننـد، بدترین نـوع مدیریت 
اسـت. محمـد مهاجـرى مـى گویـد: در ماجـراى 
آقـاى فردوسـى پـور تمامى شـواهد حکایـت از این 
دارنـد کـه رئیس صداوسـیما هیـچ دخـل و تصرفى 

در موضوع ندارد.

خبرخوان
آمار عجیب «همسرآزارى» 
  فــارس | رئیس اورژانس اجتماعى کشــور 
گفت: کودك آزارى، همســرآزارى، سالمندآزارى 
و خودکشى چهار آســیب اولى بوده که در تماس 
با اورژانس اجتماعى ثبت شــده که در این میان 

98 درصد مراجعات مربوط به همسرآزارى است.

چند درصد مردم
 کمک کردند؟

  ایسنا | نتایج نظرسنجى ملى بهارانه «ایسپا» 
گویاى آن است که 42/6 درصد مردم ایران در چند 
روز گذشته به سیل زدگان کمک کرده اند. بر اساس 
نتایج این نظرســنجى ملى، 57/4 درصد در این 
زمینه کمکى نکرده اند. این نظرســنجى ملى در 
تاریخ 19 و 20 فروردین انجام شده است. براساس 
نظرسنجى دیگرى که «ایسپا» انجام داده 31/3 
درصد کسانى که به ســیل زدگان کمک کرده اند 
از طریق هالل احمر کمک هاى خود را به دست 
سیل زدگان رساندند .14/3 درصد از طریق مساجد 
و حسینیه ها، 8/1 درصد به وسیله کمیته امداد امام 
خمینى (ره) و 12/7 درصد به صورت مستقیم به 
مناطق سیل زده کمک کرده اند. تنها 3/1 درصد از 
مردم از طریق چهره هاى مشهور مانند هنرمندان، 
ورزشکاران، استادان دانشــگاه و... به هموطنان 

سیل زده کمک کرده اند.

گازگرفتگى در مراسم ختم 
  ایرنــا | 8 نفر از ساکنان روستاى دلسم بخش 
کجور شهرستان نوشــهر بر اثر گازگرفتگى دچار 
مسمومیت شدند. این حادثه شــنبه شب در بین 
شرکت کنندگان مراســم ختم در قسمت بانوان 
مسجد رخ دادکه هشــت نفر اعم از دختر و زن از 
سن پنج تا 65 سال دچار عالیم گاز گرفتگى شدند. 
اکنون تمامى این هشت خانم از بیمارستان مرخص 
شــدند. این حادثه بخاطر عدم نصب صحیح لوله 
بخارى گازى در قســمت زنان مسجد روستاى 

دلسم به وقوع پیوست.

کنسرت به نفع سیل زدگان
  آفتاب نیوز | شوالیه آواز ایران که قصد دارد 
کنسرتى را به نفع سیل زدگان برگزار کند، درباره این 
اجرا توضیحاتى داد. شهرام ناظرى درباره کنسرتى 
که مى خواهد دهم اردیبهشت ماه براى سیل زدگان 
برگزار کند، مى گوید: من همراه با دانشگاه صنعتى 
شریف پیش قدم شدم کنســرتى را به نفع مردم 
سیل زده لرستان، خوزستان و گلستان برگزار کنم. 
دوست داشتم این کار در دانشگاه انجام شود چون 
دانشگاه وزنه و اعتبارى دارد و مى تواند بیشتر مورد 

اعتماد مردم واقع شود.

چند نفر را سیل برد؟
  انتخاب | احمد شــجاعى، رئیس ســازمان 
پزشکى قانونى کشور اظهار کرد: با درگذشت پنج 
نفر در حوادث سیل استان خوزستان و یک نفر در 
استان ایالم، تعداد کشته هاى سیل اخیر در کشور 

به 76 نفر رسید.

تخت جمشید میزبان 
مرمتگران بدون مرز

  چمدان | مرمتگران بدون مرز ایتالیا از تاریخ 7 
اردیبهشت  تا 17 خرداد مهمان پایگاه تخت جمشید 
خواهند بود. حمید فدایى، مدیر این پایگاه جهانى با 
اعالم این خبر گفت: بر اساس تفاهمنامه اى که بین 
پایگاه میراث جهانى تخت جمشید و پژوهشکده 
حفاظت و مرمت پژوهشگاه میراث فرهنگى کشوربا 
مرمتگران بدون مرز ایتالیا منعقد شده است تعدادى 
از مرمتگران ایتالیایى به قصد مرمت بخش هایى 
از تخت جمشید  7 اردیبهشت وارد ایران مى شوند. 
مرمت بخش هایى از پلکان جنوبى تجر و کاخ شورا 

در دستور کار این مرمتگران خواهد بود.

آیا مى دانید آرامگاه شیخ بهائى، دانشمند و معمار بزرگ ایران در 
کجا قرار دارد. بد نیست بدانید مقبره شیخ بهائى، دانشمند بزرگ 
دوره صفوى (قرن دهم هجرى) که از نوابغ معمارى است و آثار 
معروفى از او در اصفهان و دیگر شهرهاى ایران به جاى مانده 
در حرم امام رضا (ع) در مشهد در رواقى شگفت انگیز از تزیینات 

معمارى قرار دارد.
کف این رواق و مقبره با ســنگ مرمر پوشــانده شده  است، 
دیوارهاى این رواق آینه کارى هاى نفیســى دارد اما شاهکار 
این رواق سقف آن اســت که با مقرنس هاى آویز آینه کارى 
شده تزیین شده اند. شیخ بهائى که خود از طراحان حرم مطهر 
رضوى در زمان بازسازى آن در دوره صفوى است، در زیر یکى 

از زیباترین مقرنس هاى موجود در ایران آرام گرفته است.
مقرنس یکى از عناصر معمارى ایرانى است که از پیش از اسالم 
در ایران وجود داشته اما در دوره اسالمى رونق بسیارى مى گیرد 
و به اوج خود مى رسد. بســیارى مقرنس را یاد آور قندیل هاى 

استاالکتیتى در طبیعت مى دانند.

سرباز وظیفه شناسى که براى خدمت به سیل زدگان 
مسیر 35 کیلومترى مسدود خانه تا پادگان را پیاده و با 
عبور از مناطق کوهستانى و صعب العبور سپرى کرد 

مورد تشویق قرار خواهد گرفت.
محمد جواد کریمى پویا که جمعى پاســگاه انتظامى 
جایدر فرماندهى انتظامى شهرســتان پلدختر است 
پس از وقوع ســیالب در محل خدمــت و همچنین 
انسداد محور رومشگان به پلدختر، با وجود دارا بودن 
مرخصى، به عشق خدمت به سیل زدگان، در صدد بر 

آمد تا به محل خدمت خود بازگردد؛ بنابراین با توجه به 
قطع ارتباط تمامى مسیر ها به پلدختر از محل سکونت 

خود در یکى از روستا هاى شهرســتان رومشگان تا 
محل خدمت را که مسیرى در حدود 35 کیلومتر بود 

را پیاده طى کرد.
سرباز کریمى پویا مسیر 35 کیلومترى محل سکونت 
تا پلدختر را پس از گذشــت هشت ساعت پیاده روى 
از طریق کوه ها و مناطق صعب العبــور طى کرد. او 
علت مراجعت خود را به صورت پیاده و عبور از مناطق 
سخت و ناهموار خدمت رسانى به سیل زدگان اعالم 

کرد.

تقریباً هیچیک از همکاران سابق «کیهان» حاضر نشدند 
به این پرسش پاســخ دهند که «منبع درآمد "کیهان" 
کجاســت؟» در نهایت پس از تماس هاى فراوان با افراد 
مختلف، یک عضو شناخته شده  اسبق تحریریه  «کیهان» 
که نخواست نامش مطرح شود، در این مورد اطالعاتى را 

مطرح کرد. 
او مــى گوید: در حــال حاضر «کیهان» یک مؤسســه  
ورشکسته اســت؛ یعنى باتوجه به بهاى ساختمان هاى 
آن، اجاره اش صدبرابر درآمدهایى است که به اصطالح 
به دســت مى آورد. به عبارت دیگر یکى از منابع تأمین 
درآمدهاى پایدار خدمات چاپ این مؤسسه براى مجله ها 
و کتاب هاى درســى و روزنامه هاى دیگر -مثًال روزنامه  
جمهورى اســالمى- اســت که در دهه هاى60 و 70 
در روزنامــه  «کیهان» چاپ مى شــدند. این یک درآمد 
ثابت و پایدارى براى مؤسســه «کیهان» بود. اما اکنون 
مشکل «کیهان» فرســودگى ماشین آالت چاپ و عدم 
نوســازى آنها براســاس نیازهاى زمانه است. سیستم 
چاپ «کیهــان» یکى از قدیمى ترین و پیشــرفته ترین 
سیستم هاى چاپ آلمان اســت. آن زمان «کیهان» به 
خود مسلح بود و توانایى این را داشت که همزمان چهار 
روزنامه  8 صفحه اى را منتشــر کند و بخش هاى چاپ 
افســت دو تا مجله 64 صفحه اى را همزمان منتشرکند. 
االن «کیهان» با بودجه هاى وزارت ارشــاد و بعضى از 
نهادهاى حاکمیتى خارج از دولت تأمین مى شود. اگر این 
بودجه ها تأمین نشوند «کیهان» نمى تواند سرپا بماند زیرا 

زیر خط فقر است. 
تا پایان دهه  60 «کیهان» 340 هزار نسخه چاپ مى کرد. 

پس هم به لحاظ نسخه فروشى سودآور بود و هم اینکه 
وقتى روزنامه اى تیــراژ باالیى دارد یعنــى روزنامه ها و 
صفحات آگهى آن تأمین کننده  منابع مالى پایدار بودند. اما 
االن تیراژ «کیهان» زیر ده هزار تا است و به جز آگهى هاى 
دولتى هیچ آگهى دیگرى ندارد و هزینه هاى ســربارى 
روزنامه  «کیهان» به شــدت باال رفته است؛ در نتیجه به 

نظر مى رسد یک مؤسسه  ورشکسته  است. قبًال سه طبقه 
در یک ساختمان «کیهان» مربوط به آگهى بود. االن فکر 
نمى کنم حتى یک طبقه هم به آگهى ربط داشته باشد زیرا 

آگهى اى وجود ندارد.
در سال 60 دفتر نمایندگى اى براى «کیهان» در بهترین 
نقطه  سوریه خریدارى شد اما االن شنیدم به فروش رفته. 

زمین هایى هم در ولنجک قرار داشت که بنا بود باشگاه 
رفاهى شــود نمى دانم سرنوشــت آنها چه شد؟ ارزش 
افزوده هایى که این مستغالت پیدا کرده، غیر قابل تصور 
است. 21 هزار متر مربع در اطراف ولنجک زمین داشت، 
حتى اگر آن را در دهه 80 و یا 90 فروخته باشند پولش یک 

مؤسسه را زنده مى کند. 

شرکت «اسنپ» که در حال حاضر در بیش از 90 شهر ایران خدمت رسانى مى کند، 
در میانه چهار سالگى خود توانسته به رکوردهاى جالبى دست یابد. این شرکت از نظر 

تعداد کاربران به 24 میلیون کاربر مسافر و 1/5 میلیون کاربر راننده رسیده است.
مردم سرزمینمان هم در سال گذشته مســافتى به اندازه 9 بار از زمین تا کره ماه را 
اسنپ گرفته اند! با وجود اینکه اسنپ در بیش از 90 شهر ایران مشغول به فعالیت 
اســت اما همچنان مردم پایتخت در استفاده از این ســامانه هوشمند حمل و نقل 

صدرنشین هستند.
پرسفرترین کاربر راننده اسنپ بیش از 9500 سفر را در سال گذشته انجام داده است. 
کاربر راننده اى که بیشترین مسافت را رفته، در سفر با اسنپ به اندازه شش بار سفر 

به دور مرزهاى زمینى و آبى ایران را گشته است.
 شاید برایتان جالب باشد بدانید چهارشنبه محبوب ترین روز هفته در بین کاربران 
اسنپ است زیرا در این روز مردم بیشــتر از این سامانه استفاده مى کنند. همچنین 
فصل زمستان از نظر درآمدى براى کاربران راننده اسنپ بهترین فصل سال بوده 
است. میانگین امتیاز کل رانندگان ناوگان اسنپ برابر با 4/8 است که نشاندهنده 
این است که با وجود مشــکالتى که گاهى رخ داده اما کاربران به طور کلى از این 
سامانه رضایت خوبى دارند. همچنین میانگین زمان انتظار براى گرفتن اسنپ در 

کل شهرها حدوداً 40 ثانیه است.

رضــا اردکانیــان، وزیر نیرو بــا حضــور در برنامه 
«نگاه یک» تلویزیون ابعاد مختلف وقوع ســیل در 
استان هاى مختلف را بازگو کرد. بر اساس داده هاى 
وزیر نیرو، به جز خسارات سنگینى که در اثر این سیل 
به بار آمده است، اتفاقات مثبتى هم در حوزه آبى ایران 

اتفاق افتاده که قابل توجه است.  

    سال قبل با اینکه سال کم آبى و کم بارشى بود در 
نیمه اول فروردین 97 حدود 3 میلیمتر بارش را تجربه 
کردیم، امسال این رقم در مدت مشابه به 57 میلیمتر 
رســیده یعنى امسال 19 برابر ســال قبل و سه برابر 

میانگین 50 ساله اخیر کشور بارش صورت گرفته.
    تا این لحظه مى توان ســال 98 را پربارش ترین 

ســال در 50 ســال اخیر عنوان کرد، از سوى دیگر 
امسال نسبت به ســال قبل حدود 174 درصد بیشتر 

باران باریده است.
    40 درصد کل ظرفیت سد هاى ما در 20 روز اخیر 

تأمین و آبگیرى شده است.
    سد دز با حدود 50 ســال عمر و با حجمى برابر با 
2/6 میلیارد متر مکعب توانست در برابر سیالب هاى 
20 روز اخیر حدود 9 میلیارد متر مکعب آب ورودى را 
مدیریت کند یعنى ســه برابر حجم خودش خروجى 
داشته است. ســد کرخه هم توانست با حجم ورودى 
8000 متر مکعب آب ورودى در ثانیه مواجه شــود و 
دوام بیاورد. همه اینها بیانگر بــارش کم نظیر اخیر 

است.

    حجم ذخایر برفى کشــور دقیقًا برآورد و محاسبه 
نشده اما در ارتفاعات مشرف به رود کرخه حدود 6000 
کیلومتر مربع برف داریم. در حوزه کارون بزرگ هم 
9000 کیلومتر مربع برف داریم که رقمى حدود 1/9 

میلیارد متر مکعب آب را تأمین خواهد کرد.
    از ابتداى مهر 97 تا 20 فروردین امســال بیش از 
پنج برابر میزان سال گذشته آب وارد سد هاى بوستان، 

گلستان و وشمگیر در استان گلستان شده است.
    حجم آب ذخیره شده در سد هاى کشور در مقایسه 
با سال گذشــته 62 درصد افزایش یافته و 76 درصد 
مخازن آبى کشور پر شده است. البته ظرفیت برخى 
از ســد ها را به دلیل احتمال وقوع سیالب هاى جدید 

خالى گذاشته ایم.

رئیس سازمان هواشناسى دیروز به تشریح عملکرد این سازمان 
در صحن علنى مجلس پرداخت. سحر تاجبخش گفت: به نظر 
مى رسد کشور هنوز تحت تأثیر خشکسالى است و دوره ترسالى 
نشده است و ســیالب هاى اخیر هم ناشى از پیامدهاى تغییر 

اقلیم و گرم شدن جهانى بوده است. 
پس از این صحبت رئیس مجلس خطاب به رئیس ســازمان 
هواشناسى گفت: آیا شــما بارش هاى اخیر را به جایى اطالع 
دادید؟ سحر جهانبخش در پاســخ اظهار کرد: نه، چون فکر 

مى کردیم بارش ها بهارى و مثل همیشه است. 
وزیر نیرو هم در مجلس گفت که ما در بهمن ماه و در جلسات 
شوراى عالى آب پیش بینى هاى سازمان هواشناسى را مورد 
بررسى قرار دادیم که پیش بینى هاى آنها حاکى از آن بود سه 
ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت از لحاظ بارش شرایط نرمال 
است. على الریجانى، رئیس مجلس شوراى اسالمى در واکنش 

به این اظهارات گفت: پس این پیش بینى دقیق نبوده است.

کنار گذاشته شــدن عادل فردوســى پور از برنامه «نود» و شــبکه 3، آنقدر بازتاب 
گسترده اى پیدا کرد که حتى پاى سیاسیون را نیز به این ماجرا باز کرد. آخرین آن، نامه 
یاسر هاشمى، فرزند مرحوم آیت ا... هاشمى رفسنجانى به فردوسى پور است که در مقام 
یک «همشهرى عزیز» نوشته شده است. فردوسى پور و هاشمى هر دو کرمانى هستند.
یاسر هاشمى در نامه اش نوشته: «با محبوبیت خویش، خشم جماعتى را برانگیختى که 
علیرغم ادعاهاى اسالمى، نه با جمهوریت سازگارند و نه برایشان رأى و نظر مردم، مهم 
است.»  فرزند مرحوم هاشمى رفسنجانى که در ماه هاى اخیر بیشترین واکنش را درباره 
بى توجهى ارکان مختلف به نقش پدرش در امور مختلف داشته است، در ادامه نامه اش 
گریزى هم به وضعیت آیت ا... هاشمى رفسنجانى در زمان حیاتش زده و آن را با شرایط 
امروز فردوسى پور و رأى باالى مردم به او در جشنواره صداوسیما مقایسه کرده است: 
«مشکل پدر هم با این جماعت خوددین پندار همین بود که باهر بهانه، مى خواستند 

جمهوریت را از جمهورى اسالمى بگیرند.»
و باالخره پایان نامه یاسر هاشمى، آرزویى اســت که فعًال تحقق آن به رؤیا مى ماند: 
«سرافراز و استوار باش که با برنامه "نود" نه تنها پیش جوانان عزیزى که در دل 80 
میلیون ایرانى جاودان گشتى... مطمئنم اندیشــه هایت چون نهال از دل صدا و سیما 

برمى خیزد و دوباره اوج خواهد گرفت.»

منبع درآمد «کیهان» کجاست؟

شیخ بهائى
 زیر آسمانى از آینه خفته  است 

فکر مى کردیم 
مثل همیشه است اما نبود!

روى خوش بارش هاى سیل آساى اخیر

نامه یاسر به عادلآنچه درباره «اسنپ» نمى دانید

تشویق سرباز وظیفه شناس پاسگاه انتظامى پلدختر

مانى مهدوى

  انصاف نیوز |
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تولید 401 کیلوگرم طال 
در موته

پارسال تولید401 کیلوگرم طال در مجتمع طالى موته 
اصفهان ثبت شد. مدیر مجتمع طالى موته گفت: این 
درحالى است که پارسال برنامه تولید طال در این مجتمع 
305 کیلوگرم پیش بینى شده بود که این موفقیت نشان 
از دستیابى به رکورد در تولید طالست.  علیرضا طاالرى 
اظهار کرد : طـالى تولید شـده 31/5 درصد بیشـتر از 
برنامه پیش بینى شده است. مجتمع طالى موته در  7 
کیلومترى شمال غرب روستاى موته از توابع شهر میمه 

در استان اصفهان واقع است.

ارسال کمک از کوثر 
به خوزستان

نخسـتین محموله کمک هاى بهره بـرداران نیکوکار 
بازار هـاى روز کوثـر اصفهـان بـه مناطـق سـیل زده 
خوزستان ارسال شد. مدیر بازارهاى روز کوثر شهردارى 
اصفهان گفت: با کمک بهره برداران بازارهاى روز کوثر 
دو کامیون حامـل اقالم مورد نیاز مناطق سـیل زده به 
استان خوزستان ارسال شد. ایرج حیدرى افزود: این دو 
محموله غذایى شامل بطرى آب معدنى، برنج، حبوبات، 
انواع کنسرو و لوازم بهداشتى به ارزش یک میلیارد و صد 
میلیون ریال امروز به مناطق سیل زده استان خوزستان 

ارسال شد.

آغاز کشت پیاز در فریدن
کشـت پیاز در 2000 هکتار از مزارع فریدن آغاز شـد. 
مدیرجهادکشاورزى فریدن گفت: کشت پیاز هر سال 
از اواسط اسفند سال قبل آغاز مى شود و تا اواسط خرداد 
امسـال ادامه مى یابد اما امسال به دلیل نامساعد بودن 
آب و هـوا و بارش هـاى زودهنگام بهارى کشـت این 
محصول با یک ماه تأخیر شـروع شـد.  رامین رستمى 
افزود: پیش بینى مى شود امسال بیش از 160هزار ُتن 
پیاز در فریدن تولید شـود. شهرسـتان فریدن با داشتن 
17هزار هکتار اراضى آبى (فاریاب) یکى از قطب هاى 

کشاورزى استان به شمار مى رود.

کمک آستان امامزاده 
هالل بن على (ع) به سیل زدگان

مدیـر اجرایـى امامزاده هـالل بن علـى (ع) گفـت: با 
همکارى مردم بیش از سه میلیارد و 600 میلیون ریال 
کمک هاى مردمى که در آستان این امامزاده جمع آورى 
شده بود براى سیل زدگان استان خوزستان ارسال شد. 
سید جواد تکیه ادامه داد: براى سهولت دسترسى مردم 
به نان، تعدادى تنور و وسـایل پخت نان براى پخت و 
توزیع نان در بین مردم سـیل زده به این مناطق ارسال 

شده است. 

تأمین فرش براى 
مناطق سیل زده

رئیس کمیته امداد امام خمینى (ره) آران و بیدگل گفت: 
به دلیل صنعتى بودن شهرهاى کاشان و آران و بیدگل 
پیگیـر برنامه ریزى بـراى جمـع آورى و ارسـال حدود 
20000 مترمربع فرش براى مناطق زلزله زده هستیم.  
حسن اسماعیلى به فعالیت کمیته امداد در طول روزهاى 
پس از سیل پرداخت و اظهار کرد: در روزهاى اولیه سیل 
با کمک مردم و خیران شهرسـتان بیش از یک میلیارد 
و 300 میلیون ریال کمک نقدى و غیر نقدى به مناطق 

سیل زده خوزستان و لرستان ارسال کردیم.

کمک کارکنان توزیع برق به 
سیل زدگان

حقوق یک روز کارکنان توزیع برق اسـتان اصفهان به 
سیل زدگان اختصاص یافت. مدیر روابط عمومى توزیع 
برق استان اصفهان گفت: یک روز حقوق و اعتبارى به 
مبلغ دو میلیارد ریال نیز به اسـتان سیل زده اختصاص 
داده شد. امیر رمضانى افزود: این اعتبارات شامل هزینه 
اردوى مشـهد مقدس اعضـاى پایگاه هاى بسـیج در 
سال هاى 97و98، هزینه اردوى راهیان نور در سال هاى 
97و98، هزینه اردوى بانوان سـال98، هزینه همایش 
ایثارگران سال98 و هزینه جشن نیمه شعبان98 است.

خبر

120 نفر از مددجویان کمیته امداد منطقه محروم بشاگرد به 
همت گروه جهادى شهید شاطرى و همکارى کمیته امداد 
استان اصفهان با سفر به اســتان مورد جراحى چشم قرار 
گرفتند. به گزارش روابط عمومى و اطالع رسانى کمیته 
امداد اصفهان، محمدرضا متین پور، مدیرکل کمیته امداد 
استان اصفهان، گفت: 120 نفر از مددجویان تحت حمایت 
این نهاد در منطقه محروم بشاگرد به همت گروه جهادى 
شهید شــاطرى و همکارى کمیته امداد با اعزام به استان 
اصفهان در بیمارستان تخصصى فیض از ناحیه چشم مورد 

عمل جراحى قرار گرفتند.
متین پور بابیان اینکه این مددجویان از بیســت و یکم تا 

بیست و پنجم فروردین ماه مهمان کمیته امداد اصفهان 
هستند، گفت: اسکان، پذیرایى و رفت و آمد این بیماران 
نیازمند و همراهانشــان در طول درمان به عهده این نهاد 
است. وى ارائه خدمات جراحى چشم به این مددجویان را به 
همت واالى اعضاى گروه جهادى شهید شاطرى وابسته 
دانســت و گفت: هزینه هاى مربوط به بسترى نیز توسط 
خیریه چشم پزشکى بیمارستان فیض پرداخت مى شود.
مدیرکل کمیته امداد اصفهان بشاگرد را منطقه اى بسیار 
محروم توصیف کرد و گفت: خیران، نیکوکاران و گروهاى 
جهادى اصفهانى همواره به کمیته امداد براى ارائه خدمات 
مناسب به مددجویان ساکن در این منطقه کمک کرده اند.

مدیر اجرایى خط دوم قطار شــهرى اصفهان گفت: با 
فعالیت شبانه روزى در حفارى تونل خط 2 قطار شهرى 

اصفهان، طول حفارى تونل به 50 متر رسید.
سیدمحســن واعظى فر در گفتگو با «ایمنا»، با اشاره به 
عملیات اجرایى حفارى مکانیزه تونل خط 2 قطار شهرى 
اظهار کرد: در حال حاضر فعالیت عمرانى حفارى تونل 
غربى خط دوم قطار شــهرى اصفهان از ایستگاه دارك 
واقع در شهرك امام حســین(ع) اصفهان در حال انجام 

است.
وى ادامه داد: حفارى تونل مکانیزه خط 2 قطار شهرى 
اصفهان اسفندماه سال گذشته با حضور مسئوالن استان 

آغاز شد و در حال حاضر تى بى ام، بیش از 50 متر از تونل 
غربى این خط را حفارى و سگمنت گذارى کرده است.

مدیر اجرایى خط2 قطار شــهرى اصفهان تصریح کرد: 
روزانه بیش از صد نفر در پروژه ساخت سگمنت و حفارى 
مکانیزه تونل خط 2 ق طار شــهرى در سه شیفت کارى 

مشغول فعالیت هستند.
وى گفت: همچنین عملیات عمرانى ایستگاه هاى زینبیه، 
عاشق اصفهانى، عمان سامانى و الله با سرعت و جدیت 
بیشترى در سال جدید ادامه پیدا مى کند و در حال حاضر 
روزانه بیش از 300 نفر در این پروژه ها به صورت مستقیم 

و غیر مستقیم مشغول فعالیت هستند.

طول حفارى تونل خط 2 مترو 
به 50 متر رسید

جراحى چشم  مددجویان 
 بشاگرد در اصفهان

یک کودك شش ساله در خمینى شهر براى نجات جان 
مادر بیهوش خود، با خونسردى عوامل اورژانس را براى 
یافتن آدرس راهنمایى کرد. این کــودك در تماس با 
اورژانس، از وضعیت وخیم حال مادرش پس از مصرف 
قرص خبر مى دهد و تکنسین اورژانس را براى حضور در 
محل راهنمایى کرد. اولین قدم این کودك براى نجات 

جان مادرش، تلفن زدن به اورژانس بود.
بله؟

ببخشید! مى گم مامان من خب...
خب.

چندتا دونه قرص خورده...

خب.
 مــن بچــش ام. االن نمــى ره 

بیمارستان.
کجاست؟  االن مى تونم باهاش صحبت کنم؟

بیهوشه.
 آدرستون کجاست؟

حاال من بایــد چیکار کنم؟ چطورى 
بیارمش بیمارستان؟

نه تو آدرستو بگو من میام. آدرستو بگو.
کبیرزاده بیاى جلوتر یه نونواییه.

کجا؟ اسم خیابونتون، اسم کوچه تون؟

کبیرزاده دیگه.
کبیرزاده کجا مى شه؟ شماره باباتو بلدى؟

بابا ندارم.
خب شماره پدربزرگ، مادربزرگ؟

مادربزرگــم که گوشــى داره ولى 
اون خوابه. گوشیشــم اصًال جواب 

نمى ده...
خب یه آدرس دقیق تر به من مى دى که من بدونم کجا 

میشه؟ کدوم خیابون؟
امیرکبیر

امیرکبیر...

از اونجا بیا یــه نونوایى هم نزدیک 
خونمون هست، یه کوچه هم هست، 
یه ماشین و یه موتوره... میاى اونجا 
زنگ ما را بزنین، من میام در خونه 

رو باز مى کنم.
باشه چشم. من فرستادم. امیرکبیر خمینى شهر دیگه؟

بله.
باشه فرستادم برات، خداحافظ.

(تکنسین اورژانس پس از اعزام آمبوالنس به محل با 
کودك شش ساله تماس مى گیرد)

الو سالم.

اورژانسین؟
آره آمبوالنس تو کوچه است برو تو کوچه که ببینتت بیاد 

باال سر مادرت...
باشه، من... من به خدا... مامانم... 

من مانتو رو کردم تنش...
خوب شد حالش؟

نه خوب نشد.
برو پایین در خونه رو باز کن، برو تو کوچه که آمبوالنس 

ببینتت.
باشه خداحافظ.

دستت درد نکنه، خداحافظ.

مدیرکل بنیاد مسکن اســتان اصفهان گفت: با توجه به 
استقرار ستاد معین اصفهان در شهر پلدختر حدود 2085 
واحد در این شهر ارزیابى شده که 400 واحد 100 در صد 

تخریبى است.
غالمحسین خانى در گفتگو با «فارس» با اشاره به تشکیل 
پرونده براى ساخت واحد مسکونى و اعطاى وام بالعوض، 
تصریح کرد: براى احداث حدود هفتاد هشتاد پالکى که در 
مسیر رودخانه قرار گرفته و االن دیگر وجود ندارند، بعد از 
اینکه مسیر رودخانه مشخص شد جابه جایى را شهردارى 
فکر کرده و کار اولیه نقشه بردارى را انجام مى دهند؛ ما هم 
به آنهایى که نمى توانند در جاى قبلى خودشان ساخت و 
ساز کنند موقت اسکان مى دهیم تا بتوانند ساخت واحد 
مسکونى را شروع کنند. وى اضافه کرد: شهردارى پروانه ها 
را صادر و نقشه ها را رایگان در اختیار افراد قرار مى دهد، بعد 
از اینکه تأسیسات مشخص شد، در ادامه ما هم تسهیالتى 

مى دهیم که بحث ساخت و ساز انجام شود.
خانى در رابطه با روســتاهاى بخش مرکزى پلدختر که 
به ستاد معین اصفهان محول شــده، خاطرنشان کرد: 9 
روستا در معرض رودخانه و سیالب ها قرار داشت که سه 
روستا باید جابه جا شود و آنهایى که زمین ندارند از مرکز 

خود استان لرستان پیگیر هستیم که به آنها زمین بدهند.
مدیرکل بنیاد مســکن اســتان اصفهان تصریح کرد: 
همچنان پیگیر حریم رودخانه ها هستیم، حریم رودخانه ها 
مشخص مى کند که باید ساخت و ساز کنند یا اینکه جابه جا 
شوند؛ روستاهایى مثل «بابازید» و «چم گز» باید جابه جا 
شوند که همکاران ما در لرستان پیگیر هستند از زمین هاى 
منابع طبیعى که زمین هاى ملى هستند تخفیف بگیرند که 
ماهم کار طراحى را نزدیک به محل سکونتشان اجرا کنیم 

نه اینکه از محل زندگى و معیشت دورشان کنیم.
خانى در پاســخ به ســئوالى پیرامون فعالیت در استان 
خوزســتان تصریح کرد: با توجه به شــرایط شهرهاى 
خوزســتان هنوز نیروهاى امداد و نجات مستقر هستند 
و بنیاد مسکن وارد نشــده، بعد از اتمام کار امداد و نجات 
مشخص مى شود که کدام استان معین شوند ولى در حال 

حاضر استان ما معین پل دختر است.

رئیس اتحادیه نانوایــان اصفهان گفت: پس از افزایش 
قیمت چند برابرى خمیرمایه در ســال گذشته، قیمت 
آن به هر کیلو 14 تا 15 هزار تومان رســید، در ســال 
جدید قیمت آن ثابت مانده اما همچنان در بازار کمیاب

 است.
محمود پهلوان زاده در گفتگو با «ایمنــا» اظهار کرد: 
کاهش تولیدات در کارخانه ها و ورود برخى از سودجویان 
به بــازار خمیر مایه نانوایان باعث شــده اســت تا این 
محصول مهــم در بازار کمیاب شــود و در صورتى که 
مســئوالن این مهم را پیگیرى نکنند بــازار نان نیز در 

دست سودجویان و احتکارکنندگان قرار خواهد گرفت.
وى افزود: دژمایه، رضوى و فریمان سه کارخانه اصلى 
تولیــد خمیرمایه در ایران اســت اما مدتى اســت این

 کارخانه ها خمیرمایه تولید نمى کنند و یا اگر تولید هم 

دارند، به بازار تزریق نمى شود.
رئیس اتحادیه نانوایان اصفهــان با بیان اینکه به علت 
کامًال بهداشتى بودن خمیرمایه، نانوایان قادر به تولید 
آن نیســتند، تصریح کرد: تا پیش از استفاده خمیرمایه 
براى پخت نان از جوش شیرین اســتفاده مى شد، اما 
مضرات جوش شیرین براى سالمتى افراد موجب شد 
تا این محصول جایگزین براى اســتفاده در نانوایى ها 

تولید شود.
پهلوان زاده اعالم کرد: 98 درصد نانوایى هاى فعال در 
اصفهان از خمیرمایه اســتفاده مى کنند زیرا استفاده از 
جوش شیرین براى پخت نان جرم است و با نانوایانى که 
از این ماده براى پخت نان استفاده کنند، برخورد خواهد 
شد در ح الى که قیمت جوش شیرین به مراتب کمتر از 

خمیرمایه است.  

کودك 6 ساله جان مادرش را نجات داد

11 فروردین امسال یک تصمیم مهم در حوزه کشاورزى 
اصفهان گرفته شده است. این تصمیم، در نشست رئیس 
سازمان جهاد کشاورزى اســتان اصفهان با مسئوالن و 
صنف کشاورزان شهرستان لنجان رســانه اى شد. خبر 
این نشست، روز گذشته در خبرگزارى هاى محلى استان 
اصفهان منتشر و اعالم شــد محور این جلسه، کاشتن یا 
نکاشتن برنج در سال جارى در منطقه لنجان بوده است. در 
این نشست همچنین براى نخستین بار به جلسه اى اشاره 
شده است که اسفند سال گذشته در سطوح عالى تصمیم 

گیرى کشور برگزار و منجر به تصمیم 11 فروردین شد.
آنچه از خبر منتشر شــده درباره این جلسه بر مى آید این 
است که سرپرست فرماندارى شهرستان لنجان و رئیس 
سازمان جهادکشاورزى استان، دو دیدگاه مختلف را درباره 
کاشت برنج مطرح کرده اند. از طرفى خدامراد صالحى، 
سرپرست فرماندارى شهرستان لنجان ضمن اینکه تأیید 
کرده به رغم بارش هاى مناسب، چون وضعیت سد زاینده 
رود مطلوب نیست و نمى توان با شرایط موجود برنج را به 
صورت غرقابى کشــت کرد، خبر داده شهرستان لنجان 
به عنوان منطقه پایلوت اســتان اصفهان براى کشــت 
خشکه کارى برنج انتخاب شده است. از طرف دیگر رئیس 
سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان خطاب به حاضران 
در جلسه یاد شده اعالم کرده است که با توجه به جوسازى 
علیه کشت برنج در اســتان اصفهان و با دستور استاندار 
اصفهان تصمیم گرفته شده همین میزان کشت فعلى برنج 
هم متوقف شود و به صفر برسد. استناد محسن کریمیان 
به علت اتخاذ این تصمیم، مصوبه ســال گذشته هیئت 
وزیران است که کشت برنج را فقط در استان هاى گیالن و 
مازندران و براساس الگوى کشت وزارت جهاد کشاورزى 
مجاز اعالم کرده است. کریمیان گفته تحقق این مهم به 
عنوان یک تکلیف بر عهده استانداران، فرمانداران، جهاد 

کشاورزى و دیگر دستگاه هاى متولى قرار داشته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان همچنین 
در نشست با صنف کشاورزان و مسئوالن لنجان تصریح 
کرد: در روزهاى پایانى سال 1397 جلسات متعددى در 
وزارت نیرو در خصوص کشت برنج برگزار شد و دیدگاه 
کشــاورزان و اســتان هایى همچون فارس، خوزستان، 

اصفهان و... که در آنها کشت برنج انجام مى شد مطرح 
شده و در نهایت دســتور العملى براى این مسئله تهیه و 
تدوین شد. با توجه به موضوع خشکسالى بحث هایى در 
خصوص بحران زاینده رود در شوراى امنیت و کمیسیون 
امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس مطرح شد و به دلیل 
اهمیت موضوع اجراى تونل بهشــت آباد و تونل سوم به 

دنبال طرح این موضوعات بودیم که متأســفانه فیلمى 
توســط نمایندگان چهارمحال و بختیارى در خصوص 
کشــت برنج پخش شد که مسیر جلســه را به طور کلى 

تغییر داد.
کریمیان اضافه کرد: باید توجه داشــت در سال گذشته 
حدود 1000 هکتار از اراضى اســتان اصفهان زیرکشت 

برنج قرار داشــت و با توجه به جوسازى علیه کشت برنج 
در اســتان اصفهان با دستور اســتاندار اصفهان تصمیم 
گرفته شد این میزان کشت برنج نیز به صفر برسد تا دیگر 
مســئله اى در خصوص محکوم کردن استان اصفهان 
در مورد مصرف آب در کشــاورزى مطرح نشود و بتوانیم 

مسائل کالن زاینده رود را مرتفع کنیم.
اما با این وضعیت، تکلیف کشاورزانى که زمین هایشان 
را در منطقه لنجان زیر کشــت محصــول مرغوب برنج 
مى بردند چه مى شــود؟ رئیس سازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان مى گوید: طى سال هاى گذشته در سازمان 
تحقیقات و معاونت بهبود تولیدات گیاهى استان اقداماتى 
در خصوص کشت جایگزین برنج انجام داده اند و برهمین 
اساس حذف کشت برنج در استان اصفهان در دستور کار 

قرار گرفت تا میزان کشت آن به صفر برسد.
به گفته وى گزارشــات متعددى در این خصوص ارائه و 
جلسات کارشناسى بسیارى نیز برگزار شد و 11 فروردین 
ماه 98 جلسه اى برگزار و تصمیم بر آن شد کشت برنج در 
استان اصفهان به صفر برســد و بر همین اساس انتظار 
مى رود تمامى دستگاه ها در تحقق این مهم همراهى الزم 

را داشته باشند.
کریمیان یادآور شد: شوراى هماهنگى حدود 500 میلیون 
متر مکعب آب در اختیار جهاد کشاورزى استان قرار داده 
و تصمیم گرفت کشاورزان شهرستان هاى شرق و غرب 
استان اصفهان کشت غله را در دستور کار خود قرار دهند و 
آب نیز براساس ممنوعیت کشت برنج و انجام کشت پاییزه 

در زاینده رود رهاسازى شده است.
وى متذکر شد: چنانچه کشاورزان قصد کشت برنج داشته 
باشند نیز 20 خرداد ماه آب رهاسازى نخواهد شد و قطعًا 
حفظ این محصول امکانپذیر نخواهــد بود از این رو باید 
کشتى انجام شــود  که صرفه اقتصادى براى کشاورزان 

داشته باشد.

وقتى کاشت برنج در اصفهان قربانى احیاى زاینده رود مى شود

تصمیم 11 فروردین1398  
سهیل سنایى

مشکل جدید نانوایى هاى اصفهانجزییات فعالیت بنیاد مسکن اصفهان در پلدختر
جایگزین جوش شیرین کمیاب شده است

کاهش 1000 تومانى قیمت مرغ در اصفهان آغاز ثبت سفارش کتاب هاى درسى
فروش مرغ گرم در بازار از ابتداى سال تا کنون ده هزار 

ریال کاهش داشته است. 
 رئیس انجمن صنفى کشــتارگاه هــاى صنعتى مرغ 
اســتان با اشــاره به نوســان این کاالى اساسى سبد 
غذایــى خانوار گفــت: فــروش مرغ گرم نســبت به 
روزهاى ابتدایى سال امروز ده هزار ریال کاهش یافته 

است. 

حمیدرضا شــیخان نرخ هر کیلوگرم مــرغ زنده را در 
مرغدارى، 95هزار ریال اعالم کرد و گفت: بر این اساس 
قیمت توزیع مرغ گرم کیلویى 131هــزار و 500ریال 
تعیین شده که خرده فروشان مجازند با سود 8درصد و تا 

قیمت 142هزار ریال مرغ را عرضه کنند.
 وى افزود: پیش بینى مى شــود قیمت مرغ تا چند روز 

آینده نوسانى 5 درصدى خواهد داشت.

فرایند ثبت سفارش و توزیع کتاب هاى درسى به صورت 
الکترونیکى آغاز شد.

مدیر کل آموزش و پــرورش اســتان اصفهان گفت: 
فرایند ثبت ســفارش و توزیع کتاب هاى درســى به 
صورت الکترونیکى در ســامانه فــروش و توزیع مواد 
www .irtextbook .ir آمــوزش بــه آدرس

 آغاز شد.

محمــد اعتدادى با بیــان اینکه ثبت ســفارش هم به 
صورت فردى و هم به صورت گروهى امکانپذیر است، 
افزود: همه دانش آموزان بــه غیر از دانش آموزان دوره 
اول متوســطه مى توانند کتاب هاى خود را ســفارش 
دهند و هزینــه آن را به صــورت الکترونیکى پرداخت 

کنند.
وى با بیان اینکه ثبت نام در این سامانه تا نیمه شهریور 

ادامه دارد، افزود: دانش آموزان دوره اول متوسطه براى 
تهیه کتاب هاى درســى خود باید به کتابفروشى هاى 

شهر مراجعه کنند.
اعتدادى ادامــه داد: همچنین دانــش آموزان مدارس 
استعدادهاى درخشان در دوره اول متوسطه مى توانند 
براى کتاب هاى درسى تکمیلى به این سامانه مراجعه 

کنند. 
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سپند امیرسلیمانى که به تازگى حضور او را در برنامه «خندوانه» به عنوان 
مجرى و در ســریال طنز نوروزى در مقام بازیگر دیدیــم، درباره گرایش 
بازیگران به ســمت قالب اجراى برنامه تلویزیونى و همچنین حساسیت 

ساخت سریال هاى طنز سخن گفت.
این بازیگر، درباره کمتر شــدن گرایش مخاطبان نســبت به تماشــاى 
ســریال هاى تلویزیون و همچنین گرایش بازیگران به اجراى برنامه هاى 
تلویزیونى اظهار کرد: متأسفانه این روزها سریال سازى کمى خطرناك شده 
است. نکته اى که وجود دارد این است در برنامه سازى مى شود حساسیت ها 
را کمتر و بخشى که دردسرساز اســت را حذف کرد اما در سریال نمى توان 
این کار را کرد؛ چرا که به آن آســیب مى زند. او گفت: براى ساخت سریال 
در تلویزیون مالحظات بسیارى وجود دارد. به همین دلیل ساختن آن کمى 
سخت شده است. زمانى که شما هر کارى کنید به کسى برمى خورد طبیعتًا 
سوژه هایت کمرنگ تر مى شود. این بازیگر سپس ادامه داد: شما اگر دقت کنید 
سریال هاى کمدى ما که مورد اقبال واقع مى شوند در آن مردها همه زن ذلیل 
بوده اند به دلیل اینکه زن ذلیل ها نمى توانند شکایت کنند و بگویند ما زن ذلیل 
هستیم. او در ادامه درباره گرایش بازیگران به سمت اجرا را کم کارى در حوزه 
سریال سازى عنوان کرد و گفت: خود من نسبت به قبل این اتفاق برایم افتاد 

هم تعداد کارها و هم دقت در ساختن کم شده است.
بازیگر «زوج یا فرد» در ادامه با بیان اینکه یکســرى چیزها را همینطورى 
عقب تر شروع مى کنیم بیان کرد: مثًال یک استعدادیابى داریم که به هر حال 
با تلنت شو آمریکا مقایسه مى شود ولى با این تفاوت که ما در همین اول کار 
نمى توانیم از حضور خانم ها استفاده کنیم. خود این یعنى اینکه 20، 30 درصد 
عقب هستیم و در ادامه نیز موارد دیگر. از طرفى یکسرى موارد را هم آقایان 
به راحتى مى توانند انجام دهند ولى آن هم ممکن است پخش نشود. به نظرم 
مشکل بزرگ این است که خط قرمزهاى ما در تلویزیون متغیر است و مدام 

در حال جابه جا شدن است.
او سپس گفت: من از آن دسته افرادى هستم که بودن 
در ســینما، تئاتر و تلویزیون برایم هیچ فرقى 
ندارد، هدفم این است که بتوانم کارى کنم که 
مردم دوست داشته باشند اما متأسفانه کارها 
در اصول برنامه سازى نیست؛ به عنوان مثال 
سال گذشته سه قرارداد بستم اما 
یکى از آنها شروع نشده خوابید. 
امیرسلیمانى در پایان درباره 
ادامه دار بودن «خندوانه» و 
حضورش در فصل جدید 
این برنامه نیز گفت: فعًال 
چند ماهــى «خندوانه» 
تعطیل خواهد بود و متوقف 
شده است. این برنامه ادامه خواهد 
داشــت اما اینکه من دوباره در آن 
حضور داشت باشم یا نه، به تصمیم 

رامبد جوان برمى گردد.

سپند امیرسلیمانى: 

سریال سازى
 خطرناك شده است

تهیه کننده «کودك شو» بیان کرد که این برنامه در ماه 
رمضان هم پخش مى شود و تا ابتداى ماه محرم روى آنتن 

شبکه نسیم مى رود.
رضا نصیرى، تهیه کننده «کودك شو» درباره این برنامه 
تلویزیونى و پخش آن بیان کرد: ضبط و پخش «کودك 
شو» در شــبکه نســیم تا اول محرم ادامه دارد و در ماه 
رمضان نیز پخش مى شود بعد از آن فصل سوم به پایان 
مى رسد. وى درباره تغییر در ساختار این برنامه توضیح داد: 
برنامه جزو آثارى اســت که طبق الگوهاى برنامه سازى 

در دنیا پیش مى رود یعنى برنامه هایى که 15 ســال یک 
ساختار را حفظ کرده اند.

این تهیه کننده اضافه کرد: با این حال در ایران مردم به 
این شکل عادت ندارند و دوســت دارند هر از گاهى این 
ساختارها تغییر یابد. ما هم باید ببینیم تا چه حد مى توان 
این ساختار را تغییر داد. به طور مثال آیتم هاى برنامه مثل 
دوبله یا بخش هاى دیگر شاکله اى دارد که نمى توان به 

آنها دست زد.
نصیرى در بخش دیگر درباره این تغییرات گفت: «کودك 
شو» جزو چند برنامه اول تلویزیون است و ما نمى خواهیم 
این برنامه دستخوش تغییرات زیاد شود و به همین دلیل 
وقتى از ما خواســتند مســابقه «روبیکیو» را در آن راه 
بیاندازیم نپذیرفتیم. وى در پایان گفت: حدود 70 قسمت 
دیگر باید برنامه را ضبط کنیم تا پخش برنامه را تا ابتداى 

محرم ادامه دهیم.

کمتر کسى را مى توان یافت که بازى مرجانه گلچین در 
نقش هاى کمدى سریال هاى تلویزیونى را در یک دهه 
اخیر به خاطر نداشته باشد. این بازیگر در آخرین تجربه 
کارى خود در مجموعه «زوج یا فرد» شــبکه 3 سیما به 

ایفاى نقش پرداخت. 
این بازیگر ســینما و تلویزیون دربــاره باورپذیر بودن 
نقش هاى خود و انتقاد هایى که دربــاره تکرار نقش ها 
به او مى شــود، گفت: زمانى که در تیتراژ یک مجموعه 
نام مهران غفوریان،  یوسف تیمورى و مرجانه گلچین به 
عنوان بازیگران نوشته مى شود و شما به عنوان تماشاگر با 
شخصیت هایى همچون «فرهاد» و «فرشید» و «آفاق» 
در مجموعه «زوج یا فرد» که به تازگى پخش شد، همراه 
شدید و آنها دست شــما را از قاب تلویزیون گرفتند و به 
داخل خانه هاى خود بردند؛ به نوعى با آنها زندگى کردید 
و دیگر نمى توان گفت که آن آدم را دیدم و تکرارى بود. 
چراکه شما آن شخصیت را به عنوان «آفاق» باور کردید، 

پس آن بازیگر کار خودش را انجام داده است. 
وى افزود: کمدین بزرگى همچون «چاپلین» نیز با یک 
حرکت و با یک فیزیک در همه کارهاى خود ایفاى نقش 

کرده ولى اثرهاى جدیدى را از خودش به جا گذاشــته 
اســت. مگر مى توان کمدین هاى بزرگ دنیا همچون 
«چاپلین» را هم تکرارى دانست. در واقع موقعیت هاى 
داستان هاست که موقعیت هاى تازه اى را براى بازیگر به 
وجود مى آورد. بر همین اساس باید بگویم که به عقیده 
من، این حرف که بازیگرى خودش را تکرار کرده، معنى 

ندارد.
این بازیگر در پاسخ به این پرسش که در ایفاى نقش هاى 
مختلف تا چه اندازه براى رسیدن به شخصیت مورد نظر، 
مرجانه گلچین را فراموش مى کنــد، اظهار کرد: خیلى 
زیاد. آنهایى که من را مى شناسند، کامًال به تفاوت پشت 
صحنه من بــا آنچه در جلوى دوربیــن مى بینند، واقف 
هستند. اتفاقًا من آدم خجالتى هستم. یعنى اگر در یک 
جمعى قرار بگیرم، معموًال در گوشه هستم و خیلى اهل 
خودنمایى نیستم. خودم نمى دانم که چه اتفاقى در جلوى 
دوربین براى من مى افتد که به کل آدم دیگرى مى شوم. 
وى ادامه داد: بــه طور کل باید بگویم کــه براى بازى 
یک شخصیت، فراموش مى کنم که چه کسى هستم و 
شخصیت درون فیلم مى شوم. حتى در مدت فیلمبردارى، 

شخصیت مورد نظر در خانه خودم هم با من بوده و براى 
رسیدن به نقش خیلى انرژى مى گذارم.

گلچین درباره ایفاى نقش «خانم جلسه اى» در مجموعه 
«نفس گرم» که چندى پیــش در آن ایفاى نقش جدى 
را برعهده داشــت نیــز توضیح داد: دقیقًا ســعى کردم 
باورپذیرى را در ایفاى نقش جدى نیز داشــته باشــم و 
اصوًال در ایفاى این مدل نقش هاست که تفاوت نقش ها 
مشخص مى شــود. به طور کلى من بازیگرى با حرکت 
دست و میمیک هاى زیاد هستم ولى در ایفاى نقشى که 
در مجموعه «نفس گرم» داشــتم، باید همه آنها را دور 
مى ریختم و تبدیل به آدمى مى شــدم که تمام وجودش 
آرامش است. در واقع در این نقش ها موقعیت فراهم بود 

تا تفاوت بازیگرى را به نمایش بگذارم.
این بازیگر افزود: در حال حاضر با افتخار مى گویم که من 
بازیگر کمدى هستم که براى خودم یک شیوه بازیگرى 
درنظر گرفته ام و آن استفاده از بازى بدن است. قطعًا این 
شــیوه را با خودم حمل خواهم کرد و به هیچ وجه آن را 
کنار نمى گذارم. اما متناسب با شرایط قصه از آن استفاده 
خواهم کرد. به عنوان مثال اگر به همین مجموعه «زوج 

یا فرد» که به تازگى در آن به ایفاى نقش پرداختم؛ خوب 
توجه شود، مى بینید که نوع استفاده اى که من در این اثر 
از بدنم کرده ام با مجموعه «بزنگاه»، «نقطه سر خط» و 

آثار قبلى متفاوت است. 
وى گفت: برخى شیطنت هایى را در مورد تکرار نقش ها 
مطرح مى کنند که واقعًا درست نیست. آدم که نمى تواند 
از وجود خودش جدا شــود. باالخره مــن با خصوصیتم 
مرجانه گلچین مى شــوم. اگر من را با این خصوصیت 
مى پذیرید و بعد از ده سالى که دارم کار مى کنم هنوز در 
نظرسنجى ها باالترین آراء را مى گیرم، یعنى مردم باورم 
مى کنند. پس چرا باید در نظر مردم دست ببریم و با تیتر 

کردن یکسرى از جمالت اتفاقات دیگرى را رقم بزنیم.
گلچین گفت: مــن در این مجموعه یــک بازى نیمه 
هوشیار را تجربه کرده ام که در بخش هایى که قرص 
مى خورم دیده مى شود و در کارهاى دیگر من نبوده 

اســت. به نوعى در ایــن مجموعه بخش 
دیگرى از بازى خود را نشان دادم. بازى 

بین تراژیک و کمدى. باالخره به این 
بخش ها نیز باید کمى توجه شود.

مرجانه گلچین: 

خجالتى هستم  ولى جلوى دوربین
 آدم دیگرى مى شوم

یا فرد» که به تازگى در آن به ایفاى
توجه شود، مى بینید که نوع استفا
مجموعه «بزنگ بدنم کرده ام با از

آثار قبلى متفاوت است. 
وى گفت: برخى شیطنت هایى ر
مطرح مى کنند که واقعًا درست نی
وجود خودش جدا شــود. باالخ از
مرجانه گلچین مى شــوم. اگر م
مى پذیرید و بعد از ده سالى که دا
را مى نظرسنجىها باالترین آراء
مى کنند. پس چرا باید در نظر مرد
کردن یکسرى از جمالت اتفاقات
گلچین گفت: مــن در این مجمو
هوشیار را تجربه کرده ام که در بخ
مى خورم دیده مى شود و در کارها
اســت. به نوعى در ایــن مجمو
نشان دادم. بازى خود را دیگرى از
ای بین تراژیک و کمدى. باالخره به
بخش ها نیز باید کمى توجه شود.

ى نقش پرداختم؛ خوب 
اده اى که من در این اثر 
گاه»، «نقطه سر خط» و

ا در مورد تکرار نقش ها 
یست. آدم که نمى تواند 
خصوصیتم مــن با خره

من را با این خصوصیت 
رم کار مى کنم هنوز در 
یعنى مردم باورم  گیرم،

دست ببریم و با تیتر  دم
ت دیگرى را رقم بزنیم.
وعه یــک بازى نیمه 
خشهایى که قرص 
اى دیگر من نبوده 

بخش  وعه
. بازى
ین

سید ابراهیم عامریان گفت: منتظر هستیم شوراى صنفى 
نمایش تشکیل جلســه بدهد و وضعیت اکران فیلم هاى 

جدید را مشخص کند.
فیلم «دینامیت» مضمونى کمدى دارد و دومین همکارى 
مشترك اطیابى و عامریان بعد از «تگزاس» است. در این 
فیلم احمد مهرانفر، نازنین بیاتى، زیبا کرمعلى و محسن 
کیایى در کنار پژمان جمشیدى به ایفاى نقش مى پردازند.

سیدابراهیم عامریان، تهیه کننده این فیلم درباره وضعیت 
اکران این فیلم گفت: فعًال خبرى از وضعیت اکران هاى 

دوم نوروز نداریم و وضعیت سرگروه ها مشخص نیست. 
منتظر هستیم تا شــوراى صنفى نمایش جلسه خود را 
تشکیل دهد  و وضعیت اکران فیلم هاى جدید مشخص 
شود. وى در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به پیش رو 
بودن ماه مبارك رمضان در اواسط اردیبهشت، مشکلى 
با اکران این فیلــم در این زمان ندارنــد، اظهار کرد: ما 
اســتقبال مى کنیم چرا که فیلم  خــودش را ثابت کرده 
اســت و اطمینان داریم که در هر زمانى که اکران شود، 
مى تواند به راحتى فروش داشــته باشد و مخاطب نیز از 

آن استقبال مى کند.
این تهیه کننده که فیلم «تگزاس 2» را نیز آماده اکران دارد، 
درباره زمان اکران این فیلم نیز بیان کرد: هردو فیلم آماده 
اکران هستند و هر کدام که اکران شود، بالفاصله دیگرى را 
نیز به فاصله کوتاهى اکران خواهیم کرد. ما مشکلى نداریم 
و تنها منتظر تشکیل جلسه شوراى صنفى نمایش هستیم.

در قسمت دوم «تگزاس» مهدى هاشمى، سام درخشانى، 
پژمان جمشــیدى، ژاله صامتى، گابریال پترى، بهرنگ 
علوى، رضــا ناجى، امید روحانى، آدریانو تولوزا، ســهیل 

قنادان، تى آگو متوس و نادر ســلیمانى بــه ایفاى نقش 
مى پردازند.

عامریان در ادامه به ســایر فعالیت هاى خود اشاره کرد و 
افزود: در حال حاضر دو فیلمنامــه اجتماعى و کمدى در 
دست دارم و مشغول مطالعه روى آنها هستم تا به زودى 
یکى از ایــن دو را کلید بزنیم. در ســال جدید قصد دارم 
تغییراتى در شیوه فیلمســازى داشته باشم که البته بیش 
از هرچیز تأکیدم روى ساخت یک فیلم کمدى اجتماعى 

است.

«دینامیت» و «تگزاس 2» آماده اکران هستند

بازیگر سینما و تلویزیون قصد دارد یک برنامه گفتگومحورى را از شبکه 
نسیم روى آنتن ببرد و با فراهم شــدن مقدمات ساخت سریال خاطره 
انگیز «زیر آسمان شــهر»، فصل چهارم این مجموعه جلوى دوربین 

خواهد رفت.
حرف و حدیث هاى بسیارى مطرح شده که مهران غفوریان آیا در سال 
جدید براى تلویزیون فصل چهارم «زیر آسمان شهر» را آغاز مى کند یا 
یک برنامه تلویزیونى را کارگردانــى و اجرا خواهد کرد. ناگفته نماند که 
مهران مهام از فراهم نشدن موقعیت ها و بستر ساخت این سریال خبر 

داده که با شرایط موجود فعًال ساخته نشود بهتر است.
غفوریان که به تازگى سریال تلویزیونى «زوج یا فرد» را براى نوروز روى 
آنتن داشت در خصوص حضورش در مقام کارگردانى سریال یا اجراى 
یک برنامه تلویزیونى  گفت: من به خانم رنجبر هم قول داده ام که یک 
بار دیگر در «زیر آسمان شهر» گردهم بیاییم و من َسِر قولم هستم فقط 

مقدمات کار فراهم نشده است.
وى افزود: قصد دارم تهیه، کارگردانى و اجراى یک برنامه گفتگومحور یا 
اصطالحاً تاك شو را در شبکه نسیم تلویزیون تجربه کنم. بعد از این کار 
با یک موضوع و متن جذاب حتماً به سراغ ساخت فصل جدیدى از «زیر 
آسمان شهر» خواهم رفت. البته هنوز اسم این تاك شو قطعى نشده است. 
تلویزیون باید به سمت کارهایى برود 
که مردم نگاه کنند و بپســندند. 
مثل برنامه ها و ســریال هایى 
که سال هاســت روى آنتن 
مى روند ولى آن نوســتالژى 
و خاطره انگیزى را براى 

مخاطب دارند.

مهران غفوریان: 

مقدمات «زیرآسمان شهر»
 فراهم نشد

پوستر بین المللى فیلم سینمایى «سونامى» با 
تصویرى از بهرام رادان منتشر شد.

پوستر فیلم سینمایى «سونامى» به کارگردانى 
میــالد صدرعاملى بــراى حضور در ســى و 
هفتمین جشــنواره جهانى فیلم فجر رونمایى 

شد.
بهرام رادان نیز با انتشــار این پوستر، نوشت: 
«پوستر بین المللى فیلم سینمایى "سونامى" 
براى حضور در جشــنواره جهانى فیلم فجر با 
طرحى از مهدى طالقانى رونمایى شد، اکران 
فیلم به احتمال زیاد تابستان امسال خواهد بود.»

ادامه بدون تغییرچهره درمانده بهرام رادان روى پوستر «سونامى»
 «کودك شو» تا محرم

مشکل بزرگ این است که خط قرمزهاى ما در تلویزیون متغ
در حال جابه جا شدن است.

او سپس گفت: من از آن دسته افرادى
در ســینما، تئاتر و تلویزیون بر
ندارد، هدفم این است که بتوانم
م مردم دوست داشته باشند اما
در اصول برنامه سازى نیست؛
سال گذشته سه قر
یکى از آنها شرو
امیرسلیمانىد
ادامه دار بودن
حضورش د
این برنامه

چند ماهــى
تعطیل خواه
شده است. این برنا
داشــت اما اینکه م
حضور داشت باشم
رامبد جوان برمى گر

آسمان شهر خواهم رفت. البته هنوز اسم این تاك شو قطعى نشده است. 
تلویزیون باید به سمت کارهایى برود 
مردم نگاه کنند و بپســندند.  که
مثل برنامه ها و ســریال هایى 
سال هاســت روى آنتن  که
مى روند ولى آن نوســتالژى 
و خاطره انگیزى را براى 

مخاطب دارند.

«دور زدن قانون»؛ گفته شــده این دلیل توقیف فیلمى است که در 
اکران نوروزى عنوان پرفروش ترین فیلم را به دســت آورده و لقب 
دومین فیلم پرفروش تاریخ سینماى ایران را تا امروز یدك مى کشد. 
توقیف «رحمان 1400» در حالى اتفاق افتاد که یک ماه از اکران این 
فیلم مى گذرد و در این مدت با در اختیار داشتن بهترین سانس هاى 
اکران و سانس هاى فوق العاده ایام نوروز به فروش نزدیک به 22 

میلیارد تومان دست یافت.
 «رحمان 1400» یک کمدى سیاسى است که مانند کمدى هاى 
پرفروش سال هاى اخیر ســینماى ایران، با تکیه بر ایجاد موقعیت 
هاى کمدى و شوخى هاى جنسى و تکه کالم هاى سطحى، بخش 
عمده اى از مخاطب فرارى از سینما را به سینما کشانده است. این 
فیلم که از روزهاى آغازین تولید به سبب سابقه کارگردان نام آشناى 
آن و با حضور دو بازیگر معتبر سینماى ایران، محمدرضا گلزار و مهران 

مدیرى و پس از آن با حضور نیافتن در جشنواره فیلم فجر، خبرساز 
شده بود، پس از اکران با حواشى و نقدهاى بیشمار محتوایى روبه رو 
بود و حاال با گزارش بازرسان سازمان سینمایى مبنى بر عدم تطابق 
نسخه اکران شده با نســخه اى که مجوز اکران داشته، کنجکاوى 

بخش دیگرى از مخاطبان را برانگیخته است. 
اما سئوالى که در این میان مطرح مى شود این است که اگر تخلفى 
در اکران این فیلم صورت گرفته، چرا توقیف آن با یک ماه تأخیر رخ 
داده است؟ آن هم بعد از اینکه رده هاى مختلف سنى به تماشاى آن 
نشستند.  مدیرکل سینماى حرفه اى سازمان سینمایى در پاسخ به 
این سئوال و با تأکید بر اینکه تاکنون چنین اتفاقى در سینماى ایران 
رخ نداده اســت، عنوان کرد: «در اکثر سالن ها همان نسخه  از فیلم 
"رحمان 1400" که مورد تأیید ما بود با اصالحات کامل، نمایش داده 
شده است و با توجه به اینکه بازرسان سازمان سینمایى معموًال به 
صورت تصادفى در سالن هاى سینمایى حضور پیدا مى کنند متأسفانه 
در هفته اخیر متوجه شدیم در برخى از سالن هاى سینما نسخه اى که 

به صورت کامل اصالح نشده بود اکران شده است.» 
محمدرضا فرجى همچنین پخش کننده و تهیه کننده را از نظر حقوقى 

پاسخگوى این اتفاق دانست.
این درحالى است که على سرتیپى، تهیه کننده «رحمان 1400» با 
رد ادعاى مطرح شده از سوى سازمان سینمایى، گفته: «نسخه فعلى 

فیلم دقیقاً همان نسخه مجوز گرفته از سازمان سینمایى است؛ ما هم 
طبق پروانه نمایشى که داریم همان نسخه را به اکران درآورده ایم. 
اصًال مگر مى شــود چنین کارى کرد؟ هیچگونه تفاوتى در نسخه 
مجوز گرفته فیلم و اکران شــده آن ابداً وجود ندارد. اگر ســازمان 
سینمایى واقعاً چنین ادعایى کرده که ما نسخه دیگرى را روى پرده 

فرستاده ایم، من آن را رد مى کنم و نمى پذیرم.»
از طرفى واکنش منوچهر هادى، کارگردان این اثر، ذهن را به سمت 
و سویى مى برد که سایه شــک را بر روى ادعاى سازمان سینمایى 
مى انــدازد.  منوچهر هــادى در خصوص توقیف فیلــم  «رحمان 
1400» نوشت: «تبریک به دوستانى که منتظر این خبر بودند. تمام 
سینماهاى کشور نسخه اصالح شده را روى پرده اکران مى کردند و 
تازه سینماهاى حوزه نسخه اصالح شده ترى را. هیچ باکى نیست 
تمام تالشم را خواهم کرد که "رحمان" را دوباره اکران کنم فیلمى که 

حرف مردم را مى زند و خوشحالى را به مردم هدیه مى داد.»
هنوز مشخص نیســت توقیف این فیلم دائمى اســت یا موقتى اما 
اینگونه که به نظر مى رســد در صورت اکران یا عدم اکران، هر دو 
ســوى ماجرا، هم تهیه کننده و کارگردان و هم سازمان سینمایى 
باید در برابر ادعاهایى که مطرح کرده اند پاسخگو باشند. در واقع این 
مسئله شمشیر دو لبه اى شده که هیچیک از طرفین از خطر آسیب 

آن در امان نیستند.

چرا «رحمان 1400» از اکران پایین کشیده شد؟

عزیزا...  حمیدنژاد اعالم کرد: از آنجا که بنده در کم و کیف نگارش 
فصل دوم نبوده و نیستم فصل دوم را نخواهم ساخت.

موضوع ساخت فصل دوم «بانوى عمارت» از همان نشست خبرى 
سریال سوژه رسانه ها شد و از همان روز نخست هم عزیزا... حمیدنژاد، 
کارگردان این مجموعه تلویزیونى اعالم کرد که فصل دوم «بانوى 
عمارت» ســاخته نمى شــود. در ادامه خبرهاى دیگرى از نگارش 
فیلمنامه فصل دوم به گوش رسید و پست اینستاگرامى حمیدنژاد 

را به دنبال داشت.

چرا که مجید موالیى، تهیه کننده این سریال تلویزیونى اعالم کرد، 
فصل دوم «بانوى عمارت» در حال نگارش متن است و قرار شده 
در 40 قسمت آماده تولید شود. قصه فصل جدید «بانوى عمارت» 
بعد از 12 سال از پایان فصل اول، آغاز مى شود. یعنى مقطع تاریخى 
فصل دوم این سریال به بعد از استبداد صغیر در ایران مى رسد و ادامه 

پیدا مى کند.
عزیزا... حمیدنژاد تصریح کرد: با توجه به خبرى که از نگارش فیلمنامه 
«بانوى عمارت2» رسانه اى شده، متأسفانه با طرح موجود اعتقادى 

به بهتر شدن فصل دوم این سریال تلویزیونى ندارم. بنابراین ترجیح 
مى دهم فصل دوم این سریال ساخته نشود تا شیرینى دیدن «بانوى 
عمارت» همچنان نزد مخاطبان محترم باقى بماند. وى افزود: بنا 
به گفته مجید موالیى، تهیه کننده ســریال «بانوى عمارت» طبق 
دستورى که از مســئوالن تلویزیون گرفته اند نگارش فصل دوم را 
حتى بدون حضور نویسنده قبلى(احسان جوانمرد) شروع کردند. از 
آنجا که بنده در کم و کیف نگارش فصل دوم نبوده و نیستم، فصل 

دوم را نخواهم ساخت.

تازه ترین خبرها از ساخت فصل دوم «بانوى عمارت»

سمانه جهانگیرى
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دیروز خبرى در خبرگزارى ها منتشر شد با این مضمون که سعید 
آذرى، مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن از طرف هیئت مدیره این 

باشگاه ممنوع المصاحبه شد.
با تصمیم بهت آور هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن که اخیراً اتخاذ 
و ابالغ شد، سعید آذرى مدیرعامل این باشگاه ممنوع المصاحبه 

و احمد جمشیدى به عنوان سخنگوى باشگاه معرفى شد.
 در خبرى که در این باره مخابره شده، اعالم شد که این تصمیم 

با دستور یزدى زاده، رئیس مجمع باشگاه ذوب آهن گرفته شد.
 به عقیده رســانه هاى منتقد این تصمیــم از جمله خبرگزارى 
«میزان»، نکته جالب اینجاست که سعید آذرى به نوعى استاد 
جنگ روانى و رسانه اى قبل از بازى هاى بزرگ بود و تقریباً پیش 
از تمام بازى هاى بزرگ با انجام مصاحبه هاى جنجالى شرایط را 

به نفع ذوب آهن تغییر مى داد.
به نظر مى رســد چند مصاحبه اخیر آذرى علیه برخى مدیران 
باشــگاه ذوب آهن و ناراحتى هاى اخیر او باعث شده تا مدیران 
باشــگاه ذوب آهن چنین تصمیمى بگیرند. آذرى پیش از این 
در مصاحبه اى بلنــد و جنجالى اعالم کرد کــه هنگامى که از 
باشگاه ذوب آهن برود مى گوید چه کسانى قصد ضربه زدن به 

ذوب آهن را داشتند.  
وى در آخرین مصاحبه خود با خبرگزارى ها گفته بود:

 من دو ســال پیش قول قهرمانى را دادم امــا وقتى بودجه 25 
میلیاردى ما 12 میلیارد مى شود و در دو سال 26 میلیارد از بودجه 
ما کم مى شود ما باید چکار کنیم؟ مگر من پیش بینى مى کردم 
26 میلیارد از بودجه ام کم شود؟ جالب است که بعد از قهرمانى در 
جام حذفى و سوپر جام مجمع کارخانه تشکیل جلسه مى دهد و 
بودجه ما را 13 میلیارد کم مى کند و این رقم در دو سال مى شود 
26 میلیارد. خب االن مقصر من هستم؟ البته براى من اهمیتى 
ندارد که یکســرى مردم عادى چه مى گویند مــن انتقاد هاى 
کارشناسان را روى چشمم مى گذارم، اما این حرف هاى معمولى 
را نمى شنوم! در پنج سال گذشته منحنى ذوب آهن صعودى بوده 
و فقط االن در افت هســتیم. برخى عوامل دست به دست هم 

دادند تا تیم نایب قهرمان لیگ را ذبح کنند.
  وقتى از ذوب آهن بروم در مورد عواملى که به ذوب آهن ضربه 
مى زنند صحبت مى کنم و مى گویم چــه عواملى به ذوب آهن 
ضربه زدند، چون فعًال وقت این حرف ها نیســت. فقط این را 
مى گویم که سپاهان با یک ســرمایه گذارى درست از رده 14 

جدول و انتهاى جدول به صدر آمد، درست برعکس ما!
اما واکنش تقریبــًا خنــده دار و مضحک به تصمیــم اخیر را 
جمشــیدى، عضو هیئت مدیره ذوبى ها داشــت. وى در مورد 

تصمیم اخیر هیئت مدیره گفته است:
 آذرى به مسائل کالن باشــگاه مى پردازد و وقت زیادى براى 

رسیدگى و پاسخگویى ندارد که با توجه به این مسئله و با تصمیم 
هیئت مدیره بنده به عنوان سخنگوى باشگاه انتخاب شدم.

احمد جمشــیدى در گفتگویى که با رســانه هــاى مختلف از 
جمله خبرگزارى «ایمنا» داشــته، در پاســخ بــه اینکه علت 
تغییر سخنگوى باشگاه چه بوده اســت؟ اظهار کرد: آذرى به 
مسائل کالن باشــگاه مى پردازد و وقت زیادى براى رسیدگى 
و پاسخگویى ندارد که با توجه به این مسئله و با تصمیم هیئت 
مدیره بنده به عنوان سخنگوى باشــگاه انتخاب شدم تا بتوانم 
پاسخگوى رسانه ها باشم (وى البته توضیح نداده که اگر وقت 
پاسخگویى ندارد مصوبه ممنوع المصاحبه شدن وى چه معنایى 

مى تواند داشته باشد و گرنه همان انتخاب سخنگو کافى بود).
وى در مورد وضعیت تیم فوتبال ذوب آهن در لیگ برتر فوتبال 
گفت: وضعیت تیم فوتبال ذوب آهــن در لیگ برتر رو به بهبود 
اســت و با برد مقابل پیکان توانســتیم چهار پله صعود کنیم. 
وضعیت ذوب آهن نسبت به نیم فصل نخست بهبود یافته است 
و فکر مى کنم جایگاه ششــم را در جدول رقابت هاى لیگ برتر 

به دست آوریم.
 وى با بیان اینکه 50 درصد از قراردادهاى بازیکنان تیم فوتبال 
ذوب آهن پرداخت  شده است افزود: بعید مى دانم باشگاه دیگرى 
در کشــور بیش از 50 درصد از قراردادهایش را پرداخت کرده 
باشد. بازیکنان نگران نباشند، تا پایان فصل مبلغ قراردادهایشان 

به صورت کامل پرداخت خواهد شد. مدیرعامل کارخانه ذوب 
آهن تا به اینجا حمایت خوبى از باشــگاه داشته است و منصور 
یزدى زاده، مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان هر کارى که 

مى توانسته انجام داده است.
ســخنگوى هیئت  مدیره باشــگاه ذوب آهن با بیان اینکه تیم 
فوتبال ذوب آهن در لیگ قهرمانان آســیا وضعیت خوبى دارد 
خاطرنشــان کرد: اگر از گروهمان صعود کنیم و منصوریان به 
بازیکن جدید براى تقویت تیم نیاز داشته باشد باشگاه حمایت 

مى کند تا بازیکن مدنظر او را جذب کند.
به گزارش «نصف جهان»، پس از خروج نام آذرى از عضویت از 
هیئت مدیره باشگاه، به نظر مى رسد این دومین ضربه واضح، 
شفاف و توهین آمیز مدیران ارشــد کارخانه و هیئت مدیره به 
مدیرعامل باشگاهشــان اســت که مى خواهند او را با ممنوع 
المصاحبه کردن در شــرایط بد روحى قرار دهند تا او احساس 
تحقیر در باشگاه نموده و هر چه زودتر استعفا کند. معلوم نیست 
ذوبى ها تا کى مى خواهنــد آذرى را زجر بدهند و از جان او چه 
مى خواهند اما کامالً  مشخص اســت که مدیران کارخانه او را 
نمى خواهند و با توجه به نتیجه گیرى هاى اخیر خیلى جسارت 
برکنارى او را در این مقطع ندارند. بایــد دید مقاومت آذرى در 
مقابل توهین هاى داخلى ها ادامه دارد یا او به زودى استعفاى 

خود را تقدیم هیئت مدیره مى کند.

کارخانه ذوب آهن مدیرعامل باشگاه را ساکت کرد

تا کى مى خواهید آذرى را زجر دهید؟

 اتهام شرط بندى به محســن فروزان اولین بار پس از 
شکست تراکتور مقابل سپیدرود در فضاى مجازى مطرح 
شد. همانجا که برخى هواداران خشمگین تراکتور مدعى 
شدند گل هاى خورده او مشــکوك است. بعد هم یک 
طرفدار در فرودگاه رشت مقابل فروزان ایستاد و همین 

اتهام را مطرح کرد که محسن از کوره در رفت.
تهمت شــرط بندى از آنجا ریشــه مى گیرد که همسر 
فروزان دو ســال قبل وقتى براى مزون لباس خود یک 

صفحه شخصى پربازدید داشــت، یکى دو بارى یک 
سایت شرط بندى را تبلیغ کرده بود اما آیا واقعًا این دلیل 
مى شود که فروزان را متهم به شرط بندى کنند؟ همان 
موقع کمیته اخالق به فروزان گفت این کار غیرقانونى 
است و همسرش هم تبلیغ را پاك کرد. اخراج محسن از 
سوى زنوزى شرایط را بدتر کرد. در حالى که طرفداران 
عصبانى تراکتور به صفحه همسر فروزان حمله کردند و 
او هم در واکنش به اهانت هایى که به همسرش مى شد، 

از واژه هاى نامناسبى براى تراکتور و تبریز استفاده کرد، 
زنوزى حکم به اخراج فروزان داد تــا برخى بازیکنان 
تیم پشت همبازى شــان دربیایند و بپرسند مگر مالک 
باشگاه، ســرمربى تراکتور اســت که دروازه بان تیم را 
کنار مى گــذارد؟ بازیکنان تراکتــور مى گویند وصله 

شرط بندى به فروزان نمى چسبد، آن هم بعد از هفت 
بازى کلین شیت! فضا در تبریز پر از تنش شده است. 
فروزان و همسرش فعًال در این شهر مانده اند، آن هم 

 در شــرایطى که وقتى کاروان تراکتور به تبریز رسید، 
برخى طرفداران متعصب تراکتورسازى در اتوبان (مسیر 
فرودگاه به مرکز شــهر) در ماشین هاى 
عبورى دنبال فروزان مى گشتند 

تا او را ادب کنند.

شاگردان وینفرد شفر آلمانى که بعد از برد خوب مقابل 
الهالل عربستان به اصفهان آمده بودند، موفق شدند در 
جدال با ســپاهان هم یک نتیجه خوب کسب کنند و با 
کسب 3 امتیاز به تهران برگردند. سپاهانى ها که سابقه  
از دست دادن قهرمانى در لیگ برتر را مقابل دیگر تیم 
تهرانى در وقت هاى تلف شده  بازى داشتند، این بار یک 
بازى حساس را با گل دقیقه 97 پاتوسى، به مهمان خود 
اســتقالل واگذار کردند. این گل 3 امتیازى در حالى به 
ثمر رسید که قبل از این بازى، سپاهانى ها پنج بار دیگر 
در وقت هاى تلف شده  نیمه دوم از استقالل گل خورده  
بودند. گل دیرهنگام پاتوسى بهانه اى شد تا این پنج گل 

را مرور کنیم.

دبل بائو با کمک اوت دستى
در هفته  یازدهم لیگ ششم شاگردان صمد مرفاوى در 
تیم استقالل موفق شدند با گل میثم بائو در وقت هاى 
تلف شده از سد سپاهان بگذرند. سپاهانى ها در آن بازى 
ابتدا از میزبان خود پیش افتادند اما در ادامه این شاگردان 
مرفاوى بودند که توانستند با درخشش میثم بائو با یک 
بازگشت خوب مهمان خود را شکست دهند. بائو دو گل 
به ســپاهان زد که هر دو گل او از روى اوت دستى به 
دست آمد. او ابتدا در دقیقه 39، بازى را به تساوى کشاند 
و در وقت هاى تلف شــده نیمه دوم در دقیقه 91 موفق 
شد گل برترى استقالل را به شاگردان لوکا بوناچیچ در 
تیم سپاهان بزند تا هواداران استقالل بردى شیرین را 

تجربه کنند.

اولین تجربه قلعه نویى
امیر قلعه نویى که با تیم سپاهان در وقت هاى تلف شده  
نیمه دوم از اســتقالل گل خورد، یکبار دیگر هم سابقه 
داشــته که در وقت هاى تلف شــده نیمه دوم همراه با 
سپاهان از اســتقاللى ها گل بخورد. البته آن گل باعث 
شکست سپاهان نشده اســت. در هفته  بیست و چهارم 
لیگ دهم، شــاگردان پرویز مظلومــى در حالى که با 
یگ گل از ســپاهان امیر قلعه نویى عقب بودند، موفق 
شدند توسط سید مهدى سید صالحى در دقیقه 91 گل 
تساوى بخش را به میزبان خود بزنند و کار را به تساوى 
بکشانند. در نهایت در آن فصل سپاهان اصفهان همراه 
با امیر قلعه نویى قهرمان لیگ برتر شــد و استقاللى ها 
هم همراه با پرویز مظلومى به مقام نایب قهرمانى لیگ 

برتر رسیدند.

هموار شدن راه قهرمانى
در لیگ دوازدهم دو تیم اســتقالل و ســپاهان رقابت 
تنگاتنگى با هم داشتند. دو تیم در حالى در هفته سى و 
دوم باید به مصاف هم مى رفتند که 16 روز قبل سپاهان 
در ورزشــگاه آزادى و از مرحله نیمه نهایى جام حذفى 

موفق شــده بود اســتقالل تهران را در ضربات پنالتى 
حذف کند. سپاهانى ها اگر مى توانستند از سد استقالل 
در لیگ برتر هم در ورزشگاه آزادى بگذرند، گام بلندى 
براى قهرمانى در لیگ برمى داشــتند. در آن بازى این 
سپاهانى ها بودند که موفق شــدند گل اول را در دقیقه 
66 توسط محرم نویدکیا به میزبان خود بزنند. شاگردان 
کرانچار تا دقایق پایانى از میزبان خــود پیش بودند تا 
اینکه محسن ایران نژاد در دقیقه 92 بازى و در وقت هاى 
تلف شده، گل تساوى بخش شاگردان امیر قلعه نویى را 
به اشتباه وارد دروازه سپاهان کرد تا دو تیم در یک بازى 
پر برخورد هم در بازى و هم در تعداد بازیکنان اخراجى 
به تساوى یک بر یک برسند. فرشید طالبى از سپاهان 

و ایمان موسوى از استقالل در آن بازى اخراج شدند.
استقالل بعد از تساوى مقابل ســپاهان با پیروزى یک 
بر صفر در اهواز مقابل فوالد که گل برترى آنها را جواد 
نکونام از روى نقطه  پنالتى به ثمر رساند، موفق شد یک 
هفته زودتر از پایان رقابت ها قهرمان لیگ برتر شــود. 
لیگ دوازدهم آخرین بارى بود که استقالل در لیگ برتر 
قهرمان شد. آن قهرمانى همچنین آخرین قهرمانى امیر 
قلعه نویى در فوتبال ایران هم بود. سپاهانى ها هم درست 
در روزى که استقالل قهرمان لیگ برتر در اهواز شد، با 
شکست پرسپولیس در ضربات پنالتى، جشن قهرمانى 
خود در جام حذفى را در ورزشگاه آزادى مقابل هواداران 

پرسپولیس گرفتند.

شکست در فصل قهرمانى
حســین فرکى بعد از قهرمانى با فوالد خوزســتان در 
لیگ سیزدهم، هدایت ســپاهان اصفهان را براى لیگ 
چهاردهم بر عهده گرفت. سپاهان در هفته  هجدهم در 
ورزشگاه آزادى به مصاف استقالل رفت. بازى دو تیم تا 
دقایق پایانى با تساوى یک بر یک دنبال مى شد که در 

دقیقه 92 امید ابراهیمى موفق شد گل دوم استقالل را به 
سپاهان بزند. تا شاگردان امیر قلعه نویى در تیم استقالل 
موفق شوند از سد شاگردان حسین فرکى در تیم سپاهان 
بگذرند. سپاهان در آن فصل همراه با فرکى در نهایت 
موفق شد قهرمان لیگ برتر شود تا حسین فرکى تبدیل 
به دومین مربى اى شود که در تاریخ لیگ برتر همراه با 
دو تیم در دو فصل پیاپى قهرمانى در لیگ برتر را تجربه 
کرده است. پیش از او امیر قلعه نویى موفق شده بود با دو 
تیم استقالل تهران و سپاهان در دو فصل پیاپى قهرمان 

لیگ برتر شود.

حیاتى ترین بازى
در لیگ شانزدهم علیرضا منصوریان هدایت استقالل 
تهران را بر عهده گرفت. آبى هاى تهران تا پایان هفته  
چهاردهم نتایج قابل قبولى با او کســب نکرده بودند و 
با کســب 21 امتیاز در رده  هفتم جدول رده بندى قرار 
داشتند. اســتقاللى ها باید در هفته  پانزدهم به مصاف 
سپاهان در اصفهان مى رفتند. بازى اى که براى علیرضا 
منصوریان خیلى حیاتى بود. در حالى که استقاللى ها تا 
دقایق پایانى در بازى اى که خیلى موقعیت روى دروازه 
سپاهان خلق کرده بودند با یک گل از میزبان خود عقب 
بودند، این بهنام برزاى بود که در وقت هاى تلف شــده 
نیمه دوم و در دقیقه 92 با ضربه  سر گل تساوى بخش را 
به سپاهان زد. علیرضا منصوریان در نهایت آن  فصل را 
که با قهرمانى پرسپولیس همراه شد، با نایب قهرمانى 

همراه با استقالل به پایان رساند.
امیر قلعه نویى در لیگ برتر دو بار همراه با استقالل موفق 
شده در وقت هاى تلف شده نیمه دوم به سپاهان گل بزند 
و با گلى که شب گذشته پاتوســى به سپاهان زد، دو بار 
هم همراه با سپاهان در وقت هاى تلف شده   نیمه دوم از 

استقالل گل خورده است.

 اتهام شرط
شکست ترا
شد. همانج
شدند گل ه
ف طرفدار در
اتهام را مطر
تهمت شــ
فروزان دوس

این وصله ها 
به فروزان 
نمى چسبد

سعید نظرى

با پایان هفته بیســت و پنجم رقابت هاى لیگ 
برتر، رقابت در صدر جــدول و قهرمانى به اوج 
خود رسیده اســت. از برد دقیقه 97 استقالل در 
نقش جهان مقابل ســپاهان تا شکست دور از 
انتظار تراکتورسازى مقابل سپیدرود ته جدولى و 
پیروزى هاى سه گله پرسپولیس و پدیده، همه 
چیز را براى تعیین قهرمــان لیگ به پنج بازى 
نهایى لیگ منتهى کرده است. پنج بازى اى که 

در نهایت از بین پنج تیم مدعى یکى را به عنوان قهرمان 
معرفى خواهــد کرد. در این گزارش مــرورى خواهیم 

داشت به شرایط پنج تیم مدعى لیگ براى قهرمانى:

پرسپولیس
قطعًا شاگردان برانکو بیشترین بخت را براى قهرمانى 
دارند. پیروزى ارزشمند مقابل سایپا در ورزشگاه آزادى 
حاال پرسپولیسى ها را از همیشه به قهرمانى نزدیک تر 
کرده اســت. آنها در حال حاضر 54 امتیاز دارند و با تیم 
دوم جدول یعنى تراکتورســازى 5 امتیاز فاصله دارند. 
فاصله اى امن که اگر با کسب امتیاز در هفته هاى سخت 
پیش رو همراه شود، مى تواند به هتریک قهرمانى براى 
پرسپولیسى ها منتج شود. بازى هایى که سه تاى آن با 
سه تیم سرسخت و قدرتمند ذوب آهن، تراکتورسازى 

و سپاهان است.
5 بازى پرسپولیس تا پایان لیگ: 1-ذوب آهن(مهمان)، 
2-ســپاهان(میزبان)، 3-تراکتورســازى(مهمان)، 

4-ماشین سازى(میزبان) و 5-پارس جنوبى(مهمان).

تراکتورسازى
شوك بزرگ هفته بیســت و پنجم بى تردید شکست 
سنگین تراکتورى ها در رشــت مقابل سپیدرود بود. پر 
ستاره ترین تیم لیگ برتر با جرج لیکنز بلژیکى در نیم 
فصل دوم مقتدرانه و با پشت ســر گذاشتن تیم هایى 
چون استقالل و ســپاهان، نزدیک ترین تعقیب کننده 
پرسپولیس لقب گرفته بود اما باخت اخیر فاصله آنها را 
با صدر جدول به 5 امتیاز افزایش داد و رؤیاى قهرمانى 
را کمرنگ تر از قبل کرد. آنها البته هنوز به بازى رو در 
رو مقابل پرسپولیس در یادگار امام(ره) و البته امتیاز از 
دست دادن هاى تیم برانکو چشم دوخته اند تا بتوانند در 

پایان فصل یک رتبه باالتر از جایــگاه فعلى خود قرار 
بگیرند و در نهایت قهرمان لیگ برتر شوند.

5 بازى تراکتورسازى تا پایان لیگ:  1-پیکان(میزبان)، 
2-ذوب آهن(مهمــان)، 3-پرســپولیس(میزبان)، 

4-پارس جنوبى(میزبان) و 5-فوالد(مهمان).

استقالل
هنوز زنده اند و مى جنگند. به نظر مى آمد شــروع تلخ 
98 و باخت پر هزینه در دربى و بعد از آن مساوى مقابل 
سایپا، پایانى است بر تالش استقالل براى قهرمانى در 
لیگ اما ظرف یک هفته همه چیز تغییر کرد. آنها ابتدا 
الهالل را در دیدارى حیثیتى در لیگ قهرمانان آســیا 
شکست دادند و به جدول مسابقات بازگشتند و در ادامه 
هم با کسب بردى حماسى در اصفهان مقابل تیم امیر 
قلعه نویى حاال همچنان براى قهرمانى شــانس دارند. 
هرچند اندك. اســتقالل در حال حاضر با 47 امتیاز در 
رده سوم ایستاده اســت. 2 امتیاز فاصله با رده دوم و 7 
امتیاز تا صدر. قطعًا قهرمانى براى تیم شــفر چندان در 
دسترس نیست اما آنها در درجه اول براى کسب سهمیه 
باید بجنگند و در ادامه هم امیدوارند تا با کسب پیروزى 
در تمامى دیدارهاى پیش روى خود، در صورت لغزش 
صدرنشین بتوانند دست به کار بزرگى بزنند و قهرمان 

لیگ برتر شوند.
5 بــازى اســتقالل تــا پایــان لیــگ: 1-ماشــین 
ســازى(میزبان)، 2-پدیده(مهمــان)، 3-اســتقالل 
4-صنعت نفت(مهمــان) و  خوزســتان(میزبان)،

سپیدرود(میزبان).

سپاهان
مجموعه اى از بازیکنان ستاره و کادر فنى اى پر افتخار 

همه چیــز را براى یک قهرمانــى دیگر در 
اصفهان آمــاده کرده بود. نیــم فصل اول 
هم همه چیز مطابق میــل امیر قلعه نویى 
و زردپوشــان دیار زاینــده رود پیش رفت. 
در نیم فصــل دوم اما انگار همــه چیز به 
هم ریخت. آنها که بــراى نیمه دوم فصل 
بازیکنانى همچون محسن مسلمان و على 
قربانى را هم به جمع بازیکنان پر تعداد خود 
اضافه کرده بودند، با چند تســاوى بد موقع ابتدا رقابت 
صدرنشینى را به پرســپولیس و تراکتور واگذار کردند و 
بعد هم با شکست دقیقه 97 مقابل استقالل حاال حتى 
براى کسب سهمیه هم با چالشى جدى مواجه هستند. 
ســپاهان در حال حاضر با 47 امتیاز و تفاضل گل کمتر 
نسبت به اســتقالل در رده چهارم جدول ایستاده. آنها 
هنوز براى رسیدن به پله هاى باالیى جدول شانس دارند 
به شرط اینکه در پنج هفته باقیمانده روند نتیجه گیرى 
خود را اصالح کنند. آنها باید همه پنج بازى پیش رو را 

ببرند تا امیدهاى قهرمانى آنها پرپر نشود.
5 بازى ســپاهان تا پایــان لیگ: 1-ســایپا(مهمان)، 
2-پرسپولیس(مهمان)، 3-ماشین ســازى(میزبان)، 

4-پدیده(مهمان) و استقالل خوزستان(میزبان).

پدیده
آنها مهمان ناخوانده باالى جدول هستند. در نیم فصل 
اول یحیى گل محمدى تیمى جوان را روانه لیگ برتر 
کرد و توانست با کسب بردهایى پیاپى پدیده را به باالى 
جدول برســاند. در نیم فصل دوم هم اوضاع براى آنها 
چندان بد پیــش نرفت. آنها با وجود اینکه مشــکالت 
مدیریتى بسیارى داشــتند اما در بحث فنى همچنان 
توانستند خوب و پر قدرت ادامه دهند و حاال ضلع پنجم 
مدعیان باالى جدولى را تشکیل دهند. شاگردان یحیى 
که با 46 امتیــاز در رده پنجم جدول قــرار دارند، بعید 
اســت چندان به فکر قهرمانى باشند اما اگر روند خوب 
نتیجه گیرى خود را ادامه دهند، قطعًا مى توانند یکى از 

سهمیه هاى ایران در آسیا را مال خود کنند.
5 بــازى پدیده تا پایــان لیگ:1- نســاجى(مهمان)، 
-4 3-ســایپا(مهمان)، اســتقالل(میزبان)،   -2

سپاهان(میزبان) و ماشین سازى(مهمان).

جنگ مدعیان وارد فاز جدیدى شده

سپاهان باید به 5 پیروزى فکر کند
دقایقى که مایه عذاب زردهاست
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آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 984202511900877- 98/1/24 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شــرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 

انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001441 مورخ 1397/10/30 هیات خانم محمدرضا بهمنى حیدرابادى به شــماره 
شناســنامه 11 ملى 5649623309 صادره از نیک اباد فرزند عبدالحســین تمامت 1455/59 سهم مشاع از 
14322 سهم ششدانگ پالك شماره 1158 فرعى از  2248 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب 
شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواســطه از طرف فتح اله انصارى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/1/26 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1398/2/11 م الف: 431767 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق 

اصفهان /1/161
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)

شماره مزایده: 139804302130000002 تاریخ ثبت: 1398/01/19 به موجب پرونده اجرائى کالسه 9700116 
شــش دانگ یک باب خانه پالك 12 اصلى از پالك 75 فرعى بخش 9 ثبت اصفهان به مســاحت 237/55 
مترمربع به نام مرحوم آقاى رضا باروتى ثبت و سند مالکیت صادر شده است، طبق پرونده اجرائى کالسه فوق 
در قبال قسمتى از طلب خانم مریم باروتى شاه کوچکى از آقاى حمیدرضا باروتى بابت مهریه، بازداشت گردیده 
(ســهم االرث مدیون از پالك مزبور به میزان 14 حبه و 4 دهم حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ) و طبق نظر 
کارشناس رسمى مورخ 97/10/12 به مبلغ 4/263/000/000 ریال ارزیابى شده و پالك فوق به نشانى: مبارکه، 
بلوار شــهید نیکبخت، محله محمدیه، خیابان حقیقت، (امام زاده) پالك 17 کدهاى پستى: 8481175561 و 
8481175564 مى باشد که طبق گزارش کارشــناس، ملک مزبور عبارت است از: یک باب منزل مسکونى با 
ساختمان سه طبقه شامل: زیرزمین مسکونى با کد 1/40- به مساحت 160 مترمربع و طبقه همکف مسکونى 
با کد 1/60+ به مساحت 170 مترمربع و طبقه اول مسکونى با کد 4/80+ به مساحت 170 مترمربع (جمعًا 500 
مترمربع) که با اسکلت بتونى و سقف تیرچه بلوك ساخته شده است. کفها موزاییک، بدنه همکف و اول سفید و 
نقاشى و بدنه زیرزمین تا یک متر سنگ و بقیه سفید و نقاشى، سقف سفیدکارى و ابزار گچى، سرویس بهداشتى 
و آشپزخانه طبقات همکف و اول تا 1/80 متر کاشى و در زیرزمین تا زیر ســقف و کامل، کابینت آشپزخانه در 
زیرزمین و همکف فلزى و در طبقه اول ام دى اف، پاسیو سرامیک شده، درب و پنجره خارجى و درب سرویس 
آلومینیومى و دربهاى داخلى چوبى، دستگاه پله با ســنگ پله کریستال و بدنه سفید و نقاشى شده، نماى حیاط 
و نماى خارجى آجر 5 سانتى بدون بندکشى و نماى بدنه غربى ســاختمان آجر سه سانتى بر روى ازاره سنگى 
است کف حیاط موزاییک است. انشــعابات منزل دو انشعاب گاز و سه انشــعاب برق و یک انشعاب آب بوده و 
سیستم گرمایشى بخارى گازى و سرمایشى کولر آبى اســت. پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 
1398/02/16 در اداره ثبت اسناد و امالك مبارکه- واحد اجراء واقع در صفائیه، پارك ادارى، پشت دادگسترى، 
جنب اداره برق از طریق مزایده به فروش مى رســد. مزایده از مبلغ پایه مزایده 4/263/000/000 ریال شروع 

و به باالترین قیمت پیشــنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى 
هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد. ضمنًا چنانچه روز مزایده مواجه با تعطیل 
رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. ضمنًا حدود و 
مشخصات ششدانگ پالك مزبور به شرح ذیل مى باشد: شماًال: به طول 23/20 متر دیوار به دیوار زمین اکبر 
شاهکوچکى. شرقًا: به طول 10/70 متر دیوار به دیوار کوره آجرپزى خداداد فروغى. جنوبًا: به طول 22/20 متر 
دیوارى است به زمین رضا باروتى. غربًا: به طول 10/70 متر در و دیوارى است به خیابان امامزاده به عرض 11 
متر. پالکهاى مجاورین 12 اصلى باقى مانده مى باشد. تاریخ  چاپ: 98/1/26 م الف: 426500 رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك مبارکه /1/163
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 984202511901034- 98/1/24 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شــرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 

انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139860302210000293 مورخ 1398/01/24 هیات خانم زهره حسینى بهشتى به شماره شناسنامه 
434 ملى 1284602389 صادره از اصفهان فرزند مصطفى بر ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 250/30 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 2248/10 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. 
انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى سید حسین مصطفوى احدى از ورثه مونس چم انگیز. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1398/1/26 تاریخ انتشار نوبت دوم: 11 /1398/2 م الف: 432519 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك جنوب شرق اصفهان /1/164
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 984202511900753 - 98/1/24 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شــرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 

انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139860302210000289 مورخ 1398/01/24 هیات اقاى على موالئى ردانى به شماره شناسنامه 6 
ملى 1291769544 صادره از اصفهان فرزند رحیم بر ششــدانگ یک باب کارگاه به مساحت 641/5 مترمربع 

مفروزى از پالك شماره 99 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع 
الواسطه از طرف آقاى منوچهر خاکى احدى از ورثه یوسف خاکى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/1/26 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1398/2/11 م الف: 432339 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق 

اصفهان /1/166
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 984202511900853- 98/1/24 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شــرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 

انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001791 مورخ 1397/12/15 هیات خانم گل ناز فخارى به شماره شناسنامه 536 
ملى 1817316117 صادره از ابادان فرزند رمضان بر ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 144/15 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 2 فرعى از 2186 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال 
عادى مع الواسطه از طرف آقاى مصطفى انصارى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/1/26 تاریخ انتشار نوبت دوم: 

11 /1398/2 م الف: 433074 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /1/168
حصروراثت 

مریم پور محمدى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 150 به شرح دادخواست به کالسه 74/98 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حســینعلى پور محمدى نجف آبادى 
بشناســنامه 999 در تاریخ 97/9/29 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1. مریم پور محمدى نجف آبادى ش ش 150 ، 2. امیر پور محمدى نجف آبادى ش ش 266 
، 3. مرضیه پور محمدى نجف آبادى ، 4. مجید پــور محمدى نجف آبادى ، (فرزندان متوفى)، 5. مهرى محمد 
رضایى ش ش 25243 (همسر 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. 431762/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /1/170
 مزایده

شماره نامه 1397009001935263 شــماره پرونده9409980360000532 شماره پرونده: 970349 اجراى 
احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه  970349 اجرایى جلسه مزایده اى 
علیه وثیقه گذار خانم زینب مومنى فرزند حاجى با عنایت به دستور ضبط وجه الوثاقه برگزار مى نماید،مشخصات 
مال مورد مزایده به قرار ذیل است ملک پالك ثبتى 4/4238 ملک مذکور به صورت منزل مسکونى داراى 306 
متر مربع و حدود 200 متر مربع اعیانى در یک طبقه که با اسکلت بتن ارمه.سقف تیرچه بلوك.کف موزاییک.
سطوح داخلى نقاشى شده.درب و پنجره هاى خارجى فلزى.درب هاى داخلى چوبى .سرویس و حمام آشپزخانه 
کاشى و سرامیک نشده با کابینت چوبى .نماى خارجى و حیاط سنگ مرغوب.کف حیاط موزائیک.اشتراکات آب 

وبرق گاز سیستم گرمایش بخارى گازى با قیمت 7 سال به نشانى دهق خ شهید مطهرى کوچه شهید خسروى 
کد پ 8541855996 مى باشد و همچنین با توجه به نظریه کارشناس ملک فوق جمعا به مبلغ 2/700/000/000 
ریال معادل دویســت و هفتاد میلیون تومان ارزیابى و تعیین قیمت گردید اســت. جلســه مزایــده در تاریخ 
1398/02/11 ساعت 11 الى 12 در دفتر اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت برگزار مى باشد که طالبین 
شــرکت در  مزایده مى توانند ظرف پنج روز قبل از تاریخ مزایده به دفتر اجراى احکام مراجعه تا دستور بازدید 
صادر گردد.ضمنا مزایده از مبلغ ارزیابى شده و برنده کسى است که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقدا به همراه داشته 

باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. 430550/م الف واحد اجراى احکام کیفرى دادگاه مهردشت /1/171
 ابالغ وقت رسیدگى

آقاى على عسگر قربانى فر بطرفیت رحیم شالى به خواسته مطالبه  تقدیم که جهت رسیدگى به این ارجاع و به 
کالسه 1115/97 ثبت گردیده است.نظر به اینکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان  اعالم گردیده است مراتب 
حسب درخواست خواهان و موافقت شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده فوق دعوت مى گردد که در جلسه رسیدگى روز شنبه 
مورخ 98/3/4 ساعت 4 عصر جهت رسیدگى حاضرشوندواال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى 
ابالغ شده و محسوب و از طرف شورا تصمیم قانونى اتخاذ خواهد شد. 426287/ م الف شعبه چهارم شوراى حل 

اختالف نجف آباد- مستقر در یزدانشهر /1/172
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان فاطمه قائدى دادخواستى به خواسته الزام مطالبه به طرفیت خوانده عزیز بالدى به شوراى حل اختالف 
شعبه 5 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 55/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
98/3/1 ســاعت 10:30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 431554/ م الف شعبه 5 

شوراى حل اختالف نجف آباد /1/173
 تحدید حدود اختصاصى

شماره: 139721702023015797- 98/1/24 چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 902/2 
واقع در بخش دو ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام مهین مسیبى فرزند محمدعلى در جریان ثبت است 
و به علت عدم امکان حضور و مسدود بودن محل به عمل نیامده اینک بنا به تبصره ذیل ماده 13 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز شنبه 98/02/21 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشــار: 98/01/26 م الف: 433051 صفایى- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك مرکزى اصفهان  /1/174

شهردار اصفهان گفت: وضعیت شهردارى اصفهان در 
ابتداى مدیریت جدید در حوزه مالــى و ادارى و نیروى 
انسانى وضعیت مناسبى نبود و با انبوهى از نیروى مازاد 
مواجه بود که در سال گذشته سیر جذب نیرو نزولى شد 
و 600 نفر از نیروها با اعمال قانون بازنشستگى کاهش 

پیدا کردند.
قدرت ا... نوروزى پیش از ظهر دیروز با حضور در هفتاد 
و دومین جلســه علنى شــوراى شــهر اصفهان اظهار 
کرد: وضعیت شــهردارى اصفهان در ابتداى مدیریت 
جدید در حوزه مالى و ادارى و نیروى انســانى وضعیت 
مناســبى نبود و با انبوهى از نیروى مــازاد مواجه بود، 

اگر ســیر اســتخدام هاى غیرمجاز ادامه دار بود شرایط 
بدتر مى شد که خوشبختانه این شــرایط را ساماندهى 
کردیم، در سال گذشته سیر جذب نیرو نزولى شد و 600 
نفر از نیروها با اعمال قانون بازنشســتگى کاهش پیدا 

کردند.
شــهردار اصفهان افزود: بدهى هاى شهردارى سرسام 
آور بود و تمام حرکت هاى خدماتى و عمرانى را با چالش 
زیادى روبــه  رو کرده بود، امروز بخش هــاى زیادى از 
مطالبات داده شده است و وضعیت مناسبى پیدا کرده ایم 
که امید داریم در سال 98 حالت ثابتى پیدا کنیم و برنامه ها 

هم به این سمت مى رود.

هفدهمین نمایشگاه بین المللى صنعت دام، طیور، دامپزشکى 
و آبزیان از فردا 27 فروردین ماه در اصفهان آغاز مى شود تا این 
شهر به مدت چهار روز میزبان معتبرترین رویداد نمایشگاهى 

دام و طیور کشور باشد.
این نمایشــگاه که تا 30 فروردین مــاه در محل برگزارى 
نمایشگاه هاى بین المللى استان واقع در پل شهرستان برپا 
خواهد بود، شــرایطى را فراهم خواهد آورد تا 113 شرکت 
توانمندى هــا و دســتاوردهاى خود را در معــرض بازدید 
متخصصان این عرصه قرار دهند. در نمایشــگاه امسال، 
شرکت هایى از استان هاى اصفهان، تهران، البرز، گلستان، 
چهارمحال و بختیارى، مرکزى، اردبیل، مازندران، قزوین، 

فارس، یزد و خراســان مرکزى حضــور دارند. همچنین 
برپایى پاویون  کشورهاى ایتالیا و آلمان در این نمایشگاه، 
از جمله جذابیت هاى ویژه آن به شــمار مى رود. این رویداد 
نمایشگاهى در حالى برگزار مى شود که هدف خود را بر معرفى 
محصوالت و تولیدات شرکت هاى دام و طیور متمرکز کرده 
است. شرکت هاى ملى و بین المللى حاضر در این نمایشگاه، 
راهکارها و نوآورى هاى خود را در زنجیره «از علوفه تا غذا» 
ارائه خواهند کرد.  بر اســاس این گزارش، عالقه مندان به 
بازدید از این نمایشگاه مى توانند از ساعت 16 تا 22 روزهاى 
27 تا 30 فروردین ماه 1398 به محل برپایى نمایشگاه هاى 
بین المللى استان اصفهان واقع در پل شهرستان مراجعه کنند. 

بازنشستگى 600 نیرو 
در شهردارى اصفهان

معتبرترین نمایشگاه دام و طیور 
در اصفهان برگزار مى شود

ثبت 12 موقوفه جدید در آران 
رئیس اداره اوقاف و امور خیریـه آران و بیدگل گفت: 
مردم این شهرسـتان همواره در امور خیریه پیشـگام 
بوده اند و از جمله در سـال گذشـته 12 موقوفه جدید 
به ثبت رسـیده اسـت. مهدى حافظیان افزود: ارزش 
این موقوفه ها نزدیک به چهار میلیارد ریال است که 
نسبت به سال پیش از آن افزون بر 80 درصد افزایش 

نشان مى دهد.

طرح پدافند است نه انتقال آب 
نماینـده مردم لنجـان در مجلس شـوراى اسـالمى 
در خصوص اخبـارى مبنى بر ایجاد خـط لوله انتقال 
آب از زاینده رود بـه ذوب آهن، گفـت: در پیگیرى از 
مسـئوالن ذوب آهـن متوجه شـدیم که ایـن طرح، 
برداشـت آب از زاینـده رود نیسـت و ایـن خـط لوله 
یک طرح پدافند اسـت. محسـن کوهکن با انتقاد بر 
اینکه متأسفانه شـرکت ذوب آهن این طرح را بدون 
توجیه مسئوالن محلى و کشاورزان اجرا کرده است، 
گفت: حتى اگر این طرح پدافند باشد نیازمند دریافت 
مجوزهاى الزم از سوى سازمان هاى مختلف از جمله 
آب منطقه اى است تا در صورت نشر این اخبار، فضا 

را به ضرر اصفهان نکند.

آبگیرى بند خاکى 
روستاى نهوج

در پى بارش هـاى اخیـر بند خاکـى روسـتاى نهوج 
آبگیرى شـد. رئیس اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى 
اردسـتان گفت: طـرح مهار سـیالب حوضـه آبخیز 
روسـتاى نهوج شـامل دوبند خاکى بزرگ بـه ارتفاع 
15و10 متر و سـه بند خاکى کوچک به ارتفاع 7 متر 
است. مجید خداپرستان افزود: این بندهاى خاکى در 
مجموع حدود 650 هزار مترمکعب آبگیر دارد و حجم 

خاکریزى آن 150هزار مترمکعب است.

گزارش هایى از 
فسادهاى مالى دارم

اسـتاندار اصفهـان نظـارت بر عملکـرد نیروهـا را از 
وظایـف مدیران بیان کـرد و افزود: گـزارش هایى از 
فسادهاى مالى برایم ارسال شده اسـت که امیدوارم 

دروغ باشد.
عبـاس رضایى اظهار کرد:کسـانى که بـا روحیه من 
آشنایى دارند مى دانند که چنانچه نظارت مدیران بر 
زیر مجموعه هاى خود ضعیف باشد، نام آنها را خواهم 
بُرد و به مردم معرفى خواهم کرد. وى افزود: از بازرسى 
و دیوان محاسبات نیز مى خواهم که با جدیت به این 
مسـائل ورود کنند. رضایى گفت: مـردم از مدیران و 
مسئوالن انتظاردارند تا ساده زیست، شایسته ساالر و 
پاکدست باشند و مدیران ارشد باید از خود شروع کنند 

و این فرهنگ را تعمیم دهند. 

خبر

«بقعه باباقاسم» که به دلیل گودبردارى غیر اصولى در اطراف 
آن در اواخر سال گذشته خبر ساز شده بود در ادامه ساخت و 
ساز بدون رعایت عرصه و عقب نشینى در جوار آن، اکنون 
با احداث ستون هاى طبقه دوم پالك مجاور در خطر نقض 

حریم استحفاظى(حریم درجه یک) قرار دارد. 
به گزارش خبرنگار «ایمنا»، بعد از اطالع رسانى در خصوص 
گودبردارى غیر اصولى در حریم مقبره بابا قاسم، ساخت و 
ساز با سرعت هر چه تمام تر از اواخر ســال 97 ادامه یافت 
و اکنون عالوه بر رعایت نکردن عرصه شاهد نقض حریم 
درجه یک این بقعه 700 ساله هستیم. با وجود اینکه در حریم 
استحفاظى (حریم درجه یک) بقعه بابا قاسم، ساخت و ساز با 

محدودیت ارتفاعى 4 متر تعریف شده است اما در جوار این 
بناى 700 ساله شاهد ساخت و ساز بیش از این ارتفاع هستیم 
و ستون هاى طبقه دوم ساختمان در حال احداث عمًال منظر 
دید این بقعه را تحت تأثیر بســیار محسوس قرار مى دهد. 
ساخت و ساز در ضلع جنوبى این ساختمان بدون عقب نشینى 
انجام شــده و با توجه به اینکه پى این ساختمان تا خارج از 
محوطه ادامه دارد با تحمیل اضافه بار روى پى آن، نشست از 

این ضلع این بناى دوره ایلخانى را تهدید مى کند.
 این بنا که به عنوان یکصدمین اثر ملى ایران به ثبت رسیده 
است در محله ابن سینا قرار دارد و در دوره ایلخانى بر روى مزار 

عارف و زاهد بزرگ آن زمان ساخته است.

6   اخاللگر نظام اقتصادى در اســتان اصفهان با 967 
میلیارد ریال بدهى بانکى شناسایى و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: کارآگاهان اداره 
مبارزه با جرائم اقتصادى پلیس آگاهى در راستاى مقابله 
با اخاللگران نظام اقتصادى کشــور و در پى شــکایت 
نمایندگان حقوقى سه بانک ازکالهبردارى  مدیران سه 
شرکت تجارى، این موضوع را به صورت ویژه در دستور 

کار خود قرار دادند.
سردار مهدى معصوم بیگى افزود: در بررسى کارآگاهان 

مشخص شد، شــش نفر که با ثبت قانونى سه شرکت 
تجارى صادرات و واردات اقدام به دریافت تســهیالت 
بانکى به مبلغ 967 میلیارد ریال کرده اند  و  تاکنون نیز 
هیچگونه فعالیت تجارى انجام نداده اند، پس از موعد 
مقرر از پرداخت بدهى خود امتناع کرده و متوارى شده اند.
وى گفت: با بررســى هاى پلیس مخفیــگاه هاى این 
متهمان شناسایى و در سه عملیات جداگانه کالهبرداران 
این پرونده ها دســتگیر و براى اقدامات قانونى تحویل 

مراجع قضائ ى شدند.

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنى 
شهردارى اصفهان به تشریح جزییات یک آتش سوزى 
در دانشگاه اصفهان پرداخت. محسن گالبى اظهار کرد: 
بعد از ظهر روز شنبه یک سوله واقع در پشت دانشکده 
ادبیات طعمه حریق شــد. حریق ایجاد شده مربوط به 
یک هواساز مســتعمل بوده که ارتباطى با ساختمان ها 
و دانشکده ها نداشــته و خیلى زود بدون خسارت مالى 

و جانى اطفا شد.
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنى 
شــهردارى اصفهان با بیان اینکه چهار  دستگاه ماشین 
آتش نشانى به ســرعت به محل اعزام شد، گفت: این 
آتش سوزى در محوطه بیرونى دانشکده ادبیات رخ داده 
بود و مورد خاصى در این حریق نبود و کمتر از یک دقیقه 

توسط نیروهاى آتش نشانى مهار شد.

فرمانده انتظامى شهرستان شاهین شهر از کشف 115 
کیلو حشیش در بازرسى از خودروى یک سوداگر مرگ 
خبر داد. ســرهنگ حسین بســاطى، فرمانده انتظامى 
شهرستان شاهین شهر اظهار کرد: در پى دریافت اخبارى 
مبنى بر اینکه یک سوداگر مرگ، محموله اى افیونى را 
در منزل و خودروى خود نگهدارى مى کند و قصد توزیع 
آن را دارد، بالفاصله مأموران کالنترى 16 شاهین شهر 

وارد عمل شدند.

وى افزود: یک گروه از مأموران مجرب پس از هماهنگى 
با مقام قضائى وارد منزل او شدند و 115 کیلو حشیش 
و 150 گرم هروئین را که به صورت بسته بندى شده در 
جعبه هاى فلزى و در اتاق بار خودروى وانت مزدا جاساز 

کرده بود کشف کردند.
این مقام انتظامى بیان کرد : در این رابطه یک سوداگر 
مرگ دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائى 

تحویل داده شد.

کامیون هاى حاوى ســیل بندهاى تهیه شــده توسط 
دانشجویان دانشــگاه اصفهان در جاده شوش به اهواز 
واژگون شد. دانشجویان جهادگر دانشگاه اصفهان براى 
ساخت ســیل بند در جاده شــوش اهواز، به این منطقه 
رفته اند. این حادثه بعد از ظهر روز شنبه اتفاق افتاد که 
طى آن کامیون حامل کیسه هایى که توسط دانشجویان 
جهادگر استان اصفهان و گروه جهادى حضرت زهرا (س) 

بسیج دانشجویى دانشــگاه اصفهان براى استفاده به 
عنوان سیل بند تهیه شده بود، واژگون شد و در گل و الى 

منطقه مملو از آب فرو رفت. 
رئیس بســیج دانشجویى دانشــگاه اصفهان از تالش 
نیروهاى خدماتى براى بیرون کشــیدن کامیون ها از 
سیالب خبر داد که پس از تالش بسیار این حادثه ختم 

به خیر شد.

6 اخاللگر نظام اقتصادى دستگیر شدند

حریق یک دقیقه اى در دانشگاه اصفهان 

کشف 115 کیلو حشیش در شاهین شهر

حادثه براى گروه جهادى دانشگاه اصفهان در اهواز

ادامه نقض حریم استحفاظى بقعه باباقاسم

مهمترین محور نخستین جلسه شوراى ادارى استان اصفهان 
در سال جدید، آب و مشخصاً وضعیت پر ابهام تونل کوهرنگ 
بود. این جلسه بعدازظهر شنبه با حضور استاندار اصفهان و 

جمع زیادى از مدیران ارشد استان برگزار شد. 
اما اینکه چرا موضوع تونل کوهرنگ بعد از مدت ها در یکى از 
مهمترین جلسات استانى مطرح مى شود، به این بر مى گردد 
که وعده هاى پى درپى براى افتتاح تونل ســوم این پروژه 
همچنان به ثمر ننشسته و اصفهان از یکى از مهمترین منابع 
تأمین آب محروم مانده اســت. روز شنبه استاندار در جلسه 
شوراى ادارى به تندى به پیمانکار این پروژه تاخت و گفت 
که او از توانایى الزم براى اجراى این طرح برخوردار نبوده و 

انتظارات را برآورده نکرده است.
آنطور که «ایرنا» نوشته، عملیات اجرایى تونل سوم کوهرنگ 
در سال 1377 با هدف تأمین آب به میزان حدود 255 میلیون 

مترمکعب در سال براى تأمین بخشى از کمبود آب منطقه 
مرکزى ایران آغاز شد. قرارداد ساخت سد تونل سوم کوهرنگ 
نیز در سال 1389 بسته شد و قرار بود سال 93 به بهره بردارى 
برسد اما پیشرفت فیزیکى کنونى طرح کمتر از20 درصد است! 
عملیات ساخت تونل سوم کوهرنگ مراحل پایانى خود را طى 
مى کند اما عملیات اجرایى سد مخزنى این تونل در چند سال 
اخیر به دلیل مشکالتى از جمله منابع مالى متوقف مانده بود.

از همه جالب تر اینکه پروژه تونل کوهرنگ مشکل تأمین 
بودجه ندارد آن هم در حالى که بسیارى از پروژه ها به همین 
دلیل متوقف مانده است. عباس رضایى، استاندار اصفهان هم 
این موضوع را تأیید کرده و گفته است: «پیمانکار تونل سوم، 
آن چابکى که مورد انتظار ماست، ندارد زیرا تونل و سد سوم 

کوهرنگ تنها طرحى است که مشکل مالى ندارد.»
اما با این اوصاف این ســئوال مطرح مى شود که پس چرا  
پیمانکار مزبور از پروژه تونل ســوم کوهرنگ کنار گذاشته 

نمى شــود تا پیمانکار دیگرى که به قول استاندار چابک تر 
باشد سررشته امور را به دست بگیرد؟ عباس رضایى پاسخ این 
سئوال را در جلسه شوراى ادارى داده است: «از آنجایى که 
پیمانکار در حال فعالیت بر اساس فهرست هاى سال 88 است 
کارشناسان معتقدند که تغییر پیمانکار به مصلحت نیست و به 
ضرر ما تمام مى شود. با وجود این در این رابطه چندین جلسه 
با وزیر کار داشته ایم و در حال اتخاذ تمهیداتى هستیم تااین 
مشکالت به صورت اساسى حل و فصل شود زیرا آب اصفهان 

چیزى نیست که مشکالتش با چند جزوه برطرف شود.»
اظهارات اســتاندار اصفهان درباره مماشات با این پیمانکار 
در حالى اظهار شده که حســن کامران، نماینده اصفهان در 
مجلس شوراى اســالمى در همین جلسه شــوراى ادارى 
صراحتًا خواستار تغییر پیمانکار پروژه کوهرنگ شد چرا که 
به قول او در صورت ادامه پیدا کردن شرایط فعلى، کارى از 

پیش نخواهد رفت.

انتقاد استاندار اصفهان از روند کند احداث تونل سوم کوهرنگ 

پول هست، پیمانکار چابک نیست

مانى مهدوى
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آیا مى دانید چه خوراکى هایى به افزایش تمرکز و کنترل حواس پرتى کمک مى کنند؟ این مواد غذایى مى تواند در افزایش تمرکز 
مؤثر باشد و در عین حال، بر خالف نوشیدنى ها و انواع قرص ها، سالمتى افراد را به خطر نمى اندازند.

خوراکى هاى خوشمزه براى 
افزایش تمرکز

قهوه
احتماًال درباره خاصیت قهوه در افزایش هوشیارى بسیار شنیده اید. در یک 
فنجان قهوه به طور متوسط 22 میلى گرم کافئین وجود دارد که به بدن پیام 
مبارزه یا هوشــیارى مى دهد. در واقع قهوه با وارد کردن آدرنالین به خون، 
ضربان قلب را افزایش مى دهد و باعث افزایش هوشــیارى و تمرکز بیشتر 

مى شود.

دارچین
دارچین عالوه بر عطر و طعم فوق العاده اى که دارد، بر اســاس 
مطالعات اخیر مى تواند باعث افزایش هوشیارى و تمرکز شود. 
دارچین با بهبود عملکرد مغز، به افزایش توجه، بهبود حافظه و 

افزایش سرعت حرکات انسانى کمک مى کند.

چاى سبز
این نوشــیدنى کم کالرى و طبیعى، به طور خاص و به دلیــل وجود آمینه 
اسید هاى مفید مى تواند با افزایش امواج آلفاى مغزى و فراهم کردن آرامش 

بیشتر، باعث بهبود عملکرد مغز شود.

تخم مرغ
این صبحانه مقوى به دلیل اینکه حاوى کولین و سایر ترکیباتى 
است که در عملکرد انتقال دهنده هاى عصبى مفید هستند و به 

افزایش تمرکز کمک مى کند.

شکالت تلخ
بر اساس مطالعاتى که از سوى محققان انجام شده، مشخص شده است که 
مصرف شکالت تلخ به افراد در انجام وظایف پیچیده کمک مى کند و تمرکز 

و توجه آنها را افزایش مى دهد.

گردو
آجیل ها و به خصوص گردو، از انــواع چربى ها و پروتئین هاى 
سالمى هستند که مصرف آنها براى سالمتى بدن به طور کلى 
توصیه مى شود اما در خصوص افزایش تمرکز، دانشمندان معتقد 
هســتند که گردو عملکرد مغز و حافظه را بهبود مى بخشد و به 
افراد در انجام وظایف شناختى، افزایش تمرکز و توانایى پردازش 

اطالعات کمک مى کند.
چغندر

این خوراکى نه تنها طعم و رنگ فریبنده اى دارد، بلکه براى عملکرد مغز نیز 
یک غذاى عالى محسوب مى شود. مطالعات نشان مى دهند که مصرف لبو در 
افراد توانایى ها و مهارت هاى شناختى را تقویت مى کند و با زوال عقل مبارزه 
مى کند. لبو همچنین حاوى نیترات است و به همین دلیل، در بهبود گردش 
خون مؤثر است و با اکسیژن رســانى بهتر به مغز مى تواند تمرکز قدرت مغز 

را افزایش دهد.

نعناع 
نعناع در بهبود سیستم تنفسى، افزایش سطح انرژى بدن، تقویت 
حافظه و افزایش تمرکز بسیار مفید است. مطالعات انجام شده 
نشان مى دهد که مصرف نعناع در افراد، آنها را در انجام وظایف 

شناختى کمک مى کند و باعث افزایش تمرکز در آنها مى شود.

تخمه کدو تنبل
مصرف تخمه کدو تنبل مى تواند سطح انرژى بدن را افزایش دهد. این ماده 
اما از این جهت براى مغز مفید است که حاوى روى و روغن امگا 3 است که به 

عملکرد حافظه، مهارت فکر کردن و افزایش تمرکز کمک مى کند.

نوشیدن آب مخصوصاً آب گرم بعد از هر وعده 
غذایى بهتریــن روش بــراى کاهش وزن و 

افزایش سرعت متابولیسم بدن است.
 پژوهشگران دریافته اند مصرف آب گرم بعد از 
هر وعده غذایى، به هضم بهتر و کارکرد دستگاه 
گوارش کمک مى کند. همچنین آب گرم تمام 

مواد غذایى به جامانده در سیستم گوارشى، به 
خصوص چربى ها را شستشو مى دهد و هضم 

مواد غذایى خورده شده را افزایش مى دهد.
 عالوه بر این، آب گرم با پاك کردن مواد سمى 
از بدن، مشکل نفخ معده و یبوست را برطرف 

مى کند.

الغر شدن با نوشیدن آب گرم

با افزایش ســن بخش هاى مختلف بدن 
تغییراتى مى کنند و نیاز بــه مراقبت هاى 
بیشتى دارید، یکى از مهمترین مسائل که 
بعد از 40 ســالگى باید مد نظر قرار بگیرند، 

تغذیه است.
تغذیه بعــد از 40 ســالگى بســیار مهمتر 
مى شود زیرا با افزایش سن، سوخت و ساز 
بدن کاهش مى یابد، تعــادل هورمون ها 
تغییر پیدا مى کند و علت ابتال به بســیارى 
از بیمارى هــاى مزمن بعد از40 ســالگى 
است. با این حال، رعایت یک رژیم غذایى 
سالم در این سنین، از بار ابتال به بسیارى از 
شرایط پزشکى خطرناك مى کاهد. به طور 
کلى براى مبارزه با بیمارى هاى مزمن، نیاز 
زنان و مــردان با افزایش ســن به مصرف 
سوپرفودها یا غذاهاى شگفت انگیز بیشتر 

مى شود.
تمشک

بســیارى از بیمارى هاى گوارشى در زنان 
باالى 40 ســال، مرتبط با کاهش سالمت 
روده و هضم نشدن مواد غذایى است. کمبود 
فیبر در رژیم غذایى، یکى از علل بروز این 
مشکالت است. متخصصان تغذیه توصیه 
مى کنند روزانه باید 20 تــا 30 گرم فیبر از 
طریق رژیم غذایى وارد بدن شما شود. این در 
حالى است که مصرف یک فنجان تمشک، 

بیش از 8 گرم فیبر به بدن مى رساند.
عدس

این ماده غذایى نه تنها به هضم فیبر کمک 
مى کند، بلکه سرشــار از مواد مغذى مانند 

پروتئین و آهن است و میزان قند خون را نیز 
در محدوده سالم نگه مى دارد.

کدو تنبل
تحقیقات مؤسســه ملى ســرطان ایاالت 
متحده نشان داده که کاروتنوئیدهایى مانند 
بتاکاروتــن در کاهش ابتال به بســیارى از 
سرطان ها به ویژه سرطان سینه مفید است. 
همه سبزیجات قرمز، زرد، بنفش و نارنجى 
و همچنین سبزیجات حاوى برگ هاى سبز 
تیره، غنى از کاروتنوئیدها هســتند. هویج 
نارنجى و کدو تنبل، در واقع ســتاره هاى 

بتاکاروتن محسوب مى شوند.
گوجه فرنگى

بنا بر تحقیقات مجله بین المللى تحقیقات 
و درمان سرطان، عالوه بر بتاکاروتن، یک 
آنتى اکســیدان خوراکى به نام لیکوپن نیز 
در جلوگیرى از ســرطان نقش مهمى دارد. 
میوه ها و سبزیجات قرمز رنگ مانند گوجه 
فرنگى، هندوانه، پاپایا و فلفل قرمز، همگى 
منابع خوبى از لیکوپن هستند. جالب است 
بدانید پخت گوجه فرنگى به جذب بیشــتر 

لیکوپن موجود در آن کمک مى کند.
تخم کتان

روغن تخم کتان براى کنترل کلســترول 
بســیار عالى اســت. اما مهمتــر از اینها، 
دانه هاى تخــم کتان سرشــار از امگا3 و 
وجودش در برنامه رژیم غذایى همه ضرورى 
است. با این دانه ها مى توانید بیمارى قلبى، 
دیابت، سرطان و التهاب هاى بدن را کاهش

 دهید.

بعد از 40 سالگى... 

کاهو، خواب آور و آرامبخش اســت و براى 
اشخاص عصبانى و کسانى که مبتال به بى 

خوابى هستند، مفید است.
 کاهو، ماده اى تســکین دهنده، آرامبخش 
طبیعى و خواب آور است و براى هضم غذا 
مفید اســت، رقت خون را از بین مى برد و 

تصفیه کننده خون است.
 کاهو پتاسیم و منیزیم زیادى دارد که براى 

مبتالیان به فشارخون باال مفید خواهد بود. 
همچنین کاهو با آهن فراوان براى مبتالیان 

به کم خونى مفید است.
 کاهو، ضدیبوست و خشــکى مزاج، ملین، 
ادرارآور و براى زخم هاى مجــارى ادرار و 
مثانه مفید است و به عنوان بزرگ ترین عامل 
تصفیه خون در تسریع جریان خون مى تواند 

مفید باشد.

افراد عصبانى کاهو بخورند

 MS افســردگى یکى از عالیم شایع در
اســت. فرد در برخــى مواقــع به دنبال 
آســیب هاى وارده بــه مغــز یا ســایر 
ناتوانى هاى جســمى در اثــر MS دچار 
افسردگى مى شود، احساس درد شدید دور 
شکم یا به صورت کلى تر در ناحیه باالتنه 

که حسى شبیه بستن کمربندى سفت دور 
شــکم ایجاد مى کند. بى حسى و مورمور 
غیرطبیعى در دســت و پا کــه در برخى 
افراد مى تواند با ناتوانى در احســاس دما 
همراه باشد و احساس دوبینى نیز از دیگر 

نشانه هاى MS است.

MS آشنایى با برخى از عالیم

رژیم غذایى فاقد ویتامین هــاى مورد نیاز 
بدن، خطر کم خونــى را افزایش مى دهد. 
رژیم هــاى غذایى که میــزان کمى آهن، 
ویتامین B12 و فولیک اســید دارند، خطر 

ابتال به کم خونى را افزایش مى دهد.
ابتال به اختالالت روده اى که بر جذب مواد 

مغذى توســط بدن شــما تأثیر مى گذارد، 
مى تواند خطر ابتالى شــما به کم خونى را 
افزایش دهد، عمومًا زنان در سنین قاعدگى 
بیشتر از مردان و زنان یائسه دچار کم خونى 
مى شوند و اگر شما باردار هستید، خطر ابتال 

به کم خونى در شما افزایش مى یابد.

چه عواملى خطر کم خونى را
 افزایش مى دهد؟

بســیارى از بیمارى هاى دوران پیرى مثل 
پوکى استخوان و آلزایمر تحت تأثیر رژیم 

غذایى قرار دارند.
 روغن زیتون یکى از مــواد مفید براى بدن 
است؛ یکى از هزاران خواص روغن زیتون 
این است که با کمک به جذب کلسیم، باعث 
رسوب آن در استخوان ها مى شود و از پوکى 

استخوان جلوگیرى مى کند.
 روغن زیتون از بروز فراموشى و آلزایمر در 
افراد مسن جلوگیرى مى کند ولى مکانیسم 
عمل آن ناشناخته اســت؛ به نظر مى رسد 
اسید هاى چرب غیراشباع موجود در روغن 
زیتون مى تواند باعث حفظ ساختار غشاى 

سلول هاى مغزى شوند.

روغن زیتون و جلوگیرى از پیرى

هیــچ راهى بــراى پیشــگیرى کامل از 
سرطان دهانه رحم وجود ندارد اما برخى 
اقدامات ســبب کاهش خطر ابتال به آن 

مى شود.
غربالگرى یکــى از بهتــرى راه ها براى 
پیشگیرى از ســرطان دهانه رحم است. 
این روش بهترین راه تشخیص تغییرات 

غیر معمول در سلول هاى گردن رحم در 
مراحل ابتدایى است.

 این کار به کمک تســت هاى منظم پاپ 
اســمیر انجام مى شود، ترك ســیگار از 
راه هاى دیگر پیشگیرى از سرطان دهانه 
رحم است. افراد سیگارى کمتر مى توانند 

در برابر عفونت HPV مقاومت کنند.

پیشگیرى از سرطان دهانه رحم
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اى بندگان خدا! عبرت گیرید و همواره به یاد زندگانى پدران و برادران 
خود در جاهلیت باشید، که از این جهان رفتند و در گرو اعمال خود بوده، 
برابر آن محاســبه مى شوند. به جان خودم ســوگند! پیمانى براى زندگى 
و مرگ و نجات از مجازات الهى بین شــما و آنها بســته نشده است و هنوز 
روزگار زیادى نگذشته و از آن روزگارانى که در پشت پدران خود بودید 

موال على (ع)زیاد دور نیست.

کاهش 20 درصدى مصرف آب در نجف آباد
با فرهنگسازي و تالش کمیته 
مروجین سازگاري با کم آبی، 
مصرف ســرانه مشــترکین 
آب  منطقه نجــف آباد بیش 
از 20 درصد کاهــش یافت.  
به گــزارش روابــط عمومی 
و امــور مشــترکین منطقه با 
فعالیــت هــاي مروجیــن و 
برگزاري کالس هاي آموزشی 
مدیریت مصرف آب در مساجد، آموزشــگاه ها،  مدارس، کارخانجات، بیمارستان ها و 
کارگاه ها و دیگر اماکن و همچنین برگزاري جلسه با مشترکین پر مصرف در راستاي 
سازگاري با کم آبی و صدور اخطار قطع آب براي مشــترکین پر مصرف و منع فروش 
انشعاب آب به مکان هاي داراي ساخت  و ساز در سال 1397، مصرف سرانه خانوار بیش 
از 3305424 متر مکعب نسبت به سال قبل کاهش یافت که بیش از 20 درصد صرفه 

جویی در مصرف آب حاصل شده است.

کشف انشعاب غیر مجاز فاضالب
با تــالش و پیگیــري واحد 
حــوادث فاضالب امــور آبفا 
فوالدشهر، سه فقره انشعاب 
غیر مجاز فاضــالب در نقاط 
مختلف این شهر کشف و جمع 
آوري شد. این انشعابات تمامًا 
با اســتفاده از فرصت تعطیلی 
ایام نوروز توســط مشترکین 
وصل شده بود که با هوشیاري 
و همت پرسنل واحد حوادث فاضالب مجموعه بهره برداري این امور کشف و جمع آوري 

شده و پرونده هاي متشکله براى سیر مراحل قانونی به امور حقوقی شرکت ارجاع شد.

تعمیر شبکه جمع آوري فاضالب
شبکه جمع آوري فاضالب با قطر 300 میلیمتر بتنی که به علت نفوذ ریشه درختان در 
محله ب7 فوالدشهر دچار ریزش تاج لوله شده بود، تعمیر و وارد مدار بهره برداري شد. 
این شبکه با تالش پرسنل واحد  فاضالب امور بهره برداري آبفا فوالدشهر در کمترین 

زمان ممکن تعمیر و وارد مدار بهره برداري شد.

اصالح 70 متر از خط انتقال آب شهر ونک 
با توجه به عبور خط انتقال آب 
شهر ونک از بســتر رودخانه 
و شکســتگی لولــه طــی 
ســیالب هاي اخیر با تالش 
مجدانــه مجموعــه آبفاي 
ســمیرم و همکاري حوادث 
آبفاي شهرضا 70 متر از خط 
انتقال آب شهر ونک در مسیر 
بستر رودخانه با لوله پلی اتیلن 
فشار قوي به قطر 200 میلیمتر و با تغییر مسیر خط انتقال به کناره پل و با گارد مناسب  
لوله فوالدي به قطر  315  میلیمتر اصالح شد. این عملیات در راستاي رفع حادثه، افزایش 
امنیت تأمین آب شرب با کیفیت و پیشــگیري از حوادث آتی ناشی از سیالب در بستر 

رودخانه صورت گرفت.

جلسه شوراى هماهنگى مدیریت بحران خمینى شهر
اولین جلسه شوراى هماهنگى 
مدیریت بحران خمینى شهر 
با عنایت به جلســه شوراى 
هماهنگــى مدیریت بحران 
اســتان اصفهان بــا حضور 
مدیران و رؤســاى ادارات در 
محل فرماندارى شهرســتان 
برگزار شد. به گزارش روابط 
عمومــى منطقــه در ابتداى 
جلســه پس از تالوت آیاتى چنــد از کالم ا... مجیــد، عبدالکریــم عکافیان، معاون 
برنامه ریزى و هماهنگى امور عمرانى فرماندارى، حضور اعضا را خیر مقدم و ســال 
جدید که با بــارش هاى رحمت الهى آغاز شــده را تبریک گفتند. گفتنى اســت این 
جلســه در خصوص آماده باش کلیه ادارات و دســتگاه هاى ذیل کار گروه مدیریت 
بحران تشــکیل و مصوبات و وظایــف مربوطه براى مدت 48 ســاعت برنامه ریزى

 و تدوین شد.

توسعه شبکه فاضالب در درچه
عملیات توسعه 226 متر شبکه فاضالب خیابان سازندگى شهر درچه در اسفند ماه 97 
انجام شد. به گزارش قسمت فنى و مهندسى منطقه این پروژه از محل اعتبارات جارى 
به وســیله  لوله پلى اتیلن 200 و 250 میلیمترى به مرحله اجرا درآمد. همچنین براى 
تکمیل آن تعداد پنج حوضچه فاضالب ساخته شد. همچنین  عملیات توسعه 305 متر 
شبکه فاضالب خیابان نبوى منش کوى 101 و 121  منطقه خمینى شهر در اسفند ماه 
97 انجام شد. به گزارش قسمت فنى و مهندســى منطقه این پروژه از محل اعتبارات 

جارى  به وسیله  لوله پلى اتیلن 200 و 250 میلیمترى به مرحله اجرا درآمد. 
همچنین براى تکمیل آن تعداد 9 حوضچه فاضالب ســاخته شــد و عملیات توسعه 
155 متر شــبکه فاضالب کوى نیکان  ایثار و بن بســت گل ها در خیابان امام(ره) و 
حافظ شــهر درچه در اســفند ماه 97 انجام شد. به گزارش قســمت فنى و مهندسى 
منطقه این پروژه از محل اعتبارات جارى به وســیله لوله پلــى اتیلن 200 میلیمترى 
به مرحله اجرا درآمــد. همچنین براى تکمیــل آن تعداد هفــت حوضچه فاضالب

 ساخته شد.

ذوب آهن اصفهــان با برپایى غرفــه اى، حضورى فعال در 
هجدهمین نمایشــگاه بین المللى محیط زیســت دارد. این 
نمایشــگاه از روز 24 فروردین ماه آغاز بــه کار کرده و تا 27 

فروردین ماه ادامه دارد.
مهندس مجید مکارى، سرپرســت واحد HSE ذوب آهن 
اصفهان در حاشیه این نمایشــگاه گفت: این مجتمع عظیم 
صنعتى اقدامات گســترده اى در زمینه محیط زیســت در 
خصوص آب، هوا و پسماند انجام داده است که تنها 30 پروژه 

در بخش هوا انجام شده است.
وى با اشــاره به هزینه کرد 4000 میلیــارد ریالى ذوب آهن 

اصفهان در پروژه هاى مختلف محیط زیستى از سال 1388 تا 
1397 افزود: این میزان هزینه، در بین صنایع کشور کم نظیر 
و شاید بى نظیر باشــد. مدیر ایمنى، بهداشت ومحیط زیست 
ذوب آهن اصفهان گفت: از سال 1375 تا سال 1396 برداشت 
آب ذوب آهن از زاینده رود با وجود افزایش تولید، 50 درصد 
کاهش یافته است و این برداشت تا ســال 1400 به حداقل 

ممکن و نزدیک به صفر مى رسد.
وى همچنیــن از بهره بردارى از ســه پروژه بومى ســازى 
تجهیــزات مرتبط با پروژه هاى زیســت محیطى در ســال 

جارى خبر داد. 

     بازدید معاون رئیس جمهور از غرفه ذوب آهن
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
یک شــنبه 25 فروردین ماه از غرفه ذوب آهن در نمایشگاه 
بین المللى محیط زیست بازدید کرد. دکتر عیسى کالنترى 
ضمن بازدید از نمایشگاه محیط زیست با حضور در غرفه ذوب 
آهن اصفهان و در گفتگو با مسئوالن و کارشناسان شرکت در 

جریان اقدامات زیست محیطى شرکت قرار گرفت.
دکتر اصغر دانشیان، معاون توســعه مدیریت، حقوقى و امور 
مجلس ســازمان محیط زیســت نیز به همراه تنــى چند از 
مسئوالن این سازمان شنبه 24 فروردین ماه با حضور در غرفه 

ذوب آهن اصفهان، از دستاوردهاى زیست محیطى اخیر این 
شرکت اطالع یافتند.  دکتر دانشیان در این دیدار گفت: ذوب 
آهن اصفهان مادر صنعت فوالد کشور است و نقش مهى در 
اشتغالزایى و تولید ملى ایفا کرده است.   وى افزود: امیدوارم 
به زودى فعالیت هاى زیست محیطى این شرکت باعث شود، 
ذوب آهن اصفهان به صنعت ســبز تبدیل شــود که اهمیت 
بســیارى دارد. مهندس مکارى، مدیــر HSE ذوب آهن 
اصفهان نیز در خصوص پروژه هاى زیست محیطى و جنگل 
دست کاشت بى نظیر این شــرکت که نقش مهمى در حفظ 

محیط زیست منطقه دارد، توضیحاتى ارائه کرد.

حضور فعال ذوب آهن اصفهان در نمایشگاه بین المللى محیط زیست کوتاه از آبفا شهرستان هاى اصفهان

چهارمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانى اصفهان با 
موضوع بررسى مأموریت و چشم انداز اتاق و تشکیل کارگروه 

ویژه پذیرش هیئت بلندپایه روسیه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، مســعود 
گلشــیرازى، رئیس این اتاق در این جلسه با اشاره به اثرات 
اقتصادى سیل ویرانگر در استان هاى کشور گفت: فعاالن 
اقتصادى بایــد با اجماع و به صــورت هدفمند کمک هاى 

نقدى و غیر نقدى را به مناطق سیل 
زده ارســال کنند و نقش مؤثرى در 

بازسازى این مناطق داشته باشند.
وى خواستار هزینه شدن منابع جمع 
آورى شده بانک ها در استان اصفهان 
شد و گفت: بانک هاى استان ساالنه 
15 هزار میلیارد تومان منابع خود را 
در خارج از اســتان هزینه مى کنند 
و این در حالی اســت که واحدهاى 
تولیدى مستقر در استان به این منابع 

نیازمندند.
وى با اشــاره به نشســت مشترك 
مدیران بانک صنعت و معدن با هیئت 

نمایندگان اتاق بازرگانى و افزایش پنج برابري حد اعتبارى 
این بانک گفت: افزایش نهاده هاى تولید در اثر افزایش نرخ 
ارز، تأمین مالى و سرمایه در گردش بنگاه هاى اقتصادى را 
با چالش روبه رو ســاخته و بانک هاى عامل با افزایش حد 

اعتبارى مى توانند این چالش را برطرف کنند.
     فعــاالن اقتصادى از فرصــت حضور هیئت 

روسیه در اصفهان استفاده کنند
 بهرام ســبحانى، نایب رئیس اتاق بازرگانى اصفهان هم در 
این جلسه با اشاره به سفر هیئت بلندپایه روسیه به اصفهان در 
خرداد ماه سال جارى گفت: این هیئت بلندپایه شامل وزرا و 
بازرگانانى برجسته روسیه است و براى انعقاد قرارداد و اجرایى 

شدن تفاهمنامه به ایران سفر مى کنند.
وى خواستار معرفى ظرفیت هاى همکارى و سرمایه گذارى 
مشترك بین فعاالن اقتصادى اصفهان و روسیه شد و گفت: 
بررسى نیازهاى دو طرف و همچنین فرصت هاى همکارى 
مشترك مى تواند به نتیجه بخش شدن این سفر کمک کند.

سبحانى تشکیل کارگروه ویژه اتاق بازرگانى اصفهان براى 
بررسى فرصت هاى همکارى و ســرمایه گذارى مشترك 

اصفهان و روســیه را گام عملى اتاق براى اثربخشى حضور 
هیئت روسى در اصفهان عنوان کرد و گفت: اعضاى اتاق و 
فعاالن اقتصادي مى توانند پیشنهادات خود را به اطالع این 
کارگروه تخصصى برسانند. وى تأکید کرد: در شرایطى که 
چین همکارى با ایران را کاهش داده و اروپا اقدام عملى براى 
گشایش خط اعتبارى نکرده باید از فرصت تجارت با روسیه 

نهایت بهره بردارى انجام شود. 
سبحانى خواستار اختصاص بخشــى از مناطق سیل زده به 
استان اصفهان با هدف امداد و بازسازى شد و گفت: استان 
اصفهان همواره در امداد به آسیب دیدگان و بازسازى مناطق 

سیل زده پیشرو و پیش قدم است. 

مدیرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده هاى 
کشاورزى شهردارى اصفهان گفت: محموله برنج به ارزش 
بیش از 300 میلیون ریال به مناطق ســیل زده خوزســتان 

ارسال شد.
محمد مجیرى با بیان اینکه محموله برنج دومین محموله 
کمک هاى بهره برداران بازارهاى روز کوثر و بازار گل و گیاه 
شهردارى اصفهان براى سیل زدگان خوزستان است، افزود: 
هفته پیش دو محموله غذایى شامل بطرى آب معدنى، انواع 
کنسروها و بسته هاى بهداشتى به ارزش 800 میلیون ریال 

به مناطق سیل زده استان خوزستان ارسال شد.
مدیرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده هاى 
کشاورزى شهردارى اصفهان خاطرنشان کرد: تا کنون در 
مجموع به ارزش بیش از یک میلیارد و یکصد هزار میلیون 
ریال شامل آب معدنى، کنسرو، بسته هاى بهداشتى و برنج به 

مناطق سیل زده استان خوزستان ارسال شده است.
وى تأکید کرد: به مخاطره  افتادن زندگى و جان هموطنان 
براى مردم سایر استان ها سخت و دردناك است، بنابراین از 
هر کمکى در راستاى یارى رســاندن به سیل زدگان دریغ 

نخواهیم کرد.

مدیر آمار و فناورى اطالعات شهردارى کاشان از راه اندازى 
اینترنت شــهرى کاشــان در ده نقطه خبر داد و گفت: هر 

شهروند داراى ماهانه 3 گیگابایت اینترنت است.
ابوالفضل رســولیان ضمن اشــاره به راه اندازى اینترنت 
شهرى در شهرستان کاشان اظهار کرد: فاز نخست اینترنت 
شهرى 22 بهمن سال گذشته همزمان با ایام ا... دهه فجر 

با فراهم شدن زیرساخت هاى 
الزم به بهره بردارى رسید و در 
فاز دوم هفت نقطه هدف مدنظر 
بود تا مسافران و شهروندان از 
اینترنت شهرى استفاده کنند که 
عالوه بر تحقق این مهم برخى 
از ستادهاى اسکان نوروزى نیز 

از این امکان بهره مند شدند.
وى از برخــوردارى ده نقطه از 

اینترنت شهرى در شهرستان کاشان خبر داد و افزود: فاز سوم 
بر روى توسعه تمرکز پیدا مى کند و تحقق توسعه اینترنت 
شهرى بر اساس تخصیص بودجه صورت مى پذیرد؛ این مهم 
مى تواند در توسعه شهر الکترونیک نقش بسزایى داشته باشد 
سامانه هاى شهردارى کاشان در فضاى اینترانت بارگذارى 

شده و عموم شهروندان مى توانند از آن استفاده کنند.
مدیر آمار و فناورى اطالعات شهردارى کاشان از ماهیانه سه 
گیگابایت ویژه استفاده اینترنت توسط شهروندان خبر داد و 
ابراز کرد: تخصیص این میزان حجم اینترنت بر اساس کد 
ملى و شماره تلفن همراه صورت مى پذیرد و سپس به شکل 

خودکار و ماهانه این حجم اینترنتى براى شــهروندانى که 
اطالعات خود را ثبت کردند، شارژ مى شود.

وى ضمن اشاره به نقاط تحت پوشش اینترنت شهرى گفت: 
تالش است تا اماکن عمومى از این امکان برخوردار باشند و 
بر همین اساس پارك بام شهر، الله، ناژوان، مدنى، خیابان 
علوى، خانه هــاى تاریخى، قلعه جاللــى و امامزاده واقع 
در منطقه راوند از جمله نقاط 
برخوردار از اینترنت شــهرى 

است.
رسولیان اظهار کرد: با اتصال 
بــه واى فــاى کاربــران به 
اینترانت شــهردارى کاشان 
متصل مى شوند و مى توانند از 
سامانه هاى شهردارى کاشان 
بدون نیاز به اینترنت همچون 
پرداخت عوارض، بهره بردارى از نقشــه شهر و... استفاده 

کنند.
وى از راه اندازى ستاد شهر هوشمند در شهرستان کاشان 
خبر داد و افزود: یکى از معضل ها در مدیریت شهرى تعدد 
 GIS اســت و بر همین اساس کارگروه GIS نقشه هاى
شهرستان کاشان بر اساس بستر SAI است و این مهم با 
محوریت شهردارى این شهرستان انجام مى شود به نحوى 
که سرورى در شهردارى کاشان مستقر و تمامى اطالعات 
الزم از یک موتور نقشه بهره مند و در اختیار تمامى ارگان ها 

قرار مى گیرد.

 کارکنان مجتمع فوالد سبا در سال 1397، در اولین سال 
بهره بردارى از توسعه هاى انجام شده با افزایش بهره ورى 
در تجهیزات و نیروى انسانى توانستند با تولید یک میلیون و 
194 هزار و 608 تن کالف گرم، به رشد تولید 54 درصدى 

نسبت به مدت مشابه سال قبل دست یابند.
مدیر مجتمع فوالد سبا ضمن تأیید این خبر گفت: به منظور 
تأمین حداکثرى بازار داخل کشور، بنابر تأکید مدیریت ارشد 

شرکت فوالد مبارکه سهم 
عمده این میزان تولید مربوط 
به محصــوالت ضخامت 
پاییــن (2/5 -2 میلیمتــر) 
اســت که یکى از نیازهاى 
اساسى بازار داخل به شمار 

مى آید.
احمد احمدیــان مهمترین 
اقدامات انجام شده در سال 

1397 براى افزایش تولید و  پشت ســر گذاشتن منحنى 
یادگیرى تجهیزات خطوط تولید را به شرح زیر برشمرد:

راه اندازى کالف پیچ شــماره 2 نورد گرم، رفــع و انجام 
پانچ هاى باقى مانده توسعه، تأمین نیروى انسانى موردنیاز 
توســعه، تدوین چارت پرســنلى جدید متناسب با توسعه 
 ،CHP خطوط تولید، راه اندازى و بهره بردارى از نیروگاه
انجام بخشــى از اصالحات کوره قوس شماره یک بدون 

حضور کارشناسان شرکت هاى خارجى.
وى در بخش دیگرى از سخنان خود تأکید کرد با توجه به 
اهمیت تأمین ورق موردنیاز بازار داخل، موفقیت هاى اخیر 
على رغم همه محدودیت ها، ازجمله خشکسالى در فصل 

تابســتان و کاهش آب خام ورودى به ناحیه به دست آمد 
و در این زمینه چندین پروژه با تالش شبانه روزى تمامى 
کارکنان آبرسانى، گروه فنى خدمات پشتیبانى و مدیریت 
خدمات فنى و پشــتیبانى تعریف و اجرا شده است که اهم 
آن به این شــرح اســت: تصفیه و بازچرخانى پساب هاى 
صنعتى فوالد ســبا، خرید و تصفیه پســاب هاى صنعتى 
کارخانه هاى مجاور، نصب و راه اندازى پکیج هاى ســیار 
تصفیه آب به روش اســمز 
معکوس و تصفیه مجدد آب 
ریجکت تصفیه خانه پساب، 
به کارگیرى راه کارهاى مؤثر 
در افزایش ســیکل تغلیظ 
آب هــاى گردشــى براى 
کاهش بلودان هــا که این 
فعالیت ها عــالوه بر عبور از 
بحران خشکسالى منجر به 

کاهش مصرف آب خام ناحیه شده است.
دستیابى به رکورد جهانى کاهش مصرف آب در کالف گرم 
بخش دیگرى از سخنان مدیر مجتمع فوالد سبا بود. وى در 
این زمینه خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهاى رسمى میزان 
مصرف آب خام این مجتمع در سال 97 برابر 3/2 مترمکعب 
بر تن کالف گرم محاسبه شده که در مقایسه با مدت مشابه 
در سال 96 که معادل 2/5 مترمکعب بر تن کالف گرم بوده، 

کاهش 45 درصدى داشته است.
وى در ادامه تصریح کــرد: على رغم افزایش 16 درصدى 
تولید آهن اسفنجى و رشد 54 درصدى کالف گرم، مصرف 

آب کاهش یافته است.

در چهارمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانى اصفهان عنوان شد؛

بانک ها منابع جمع آورى شده در اصفهان را 
به فعاالن اقتصادي همین استان اختصاص دهند

مدیرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده هاى کشاورزى  شهردارى اصفهان خبر داد

ارسال محموله برنج از اصفهان به مناطق سیل زده 
خوزستان

راه اندازى اینترنت شهرى در 10 نقطه از کاشان

رشد 54 درصدى تولید در مجتمع فوالد سبا

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى




