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جراحى آب مروارید چه عوارضى دارد؟کشف کهن ترین مرکز تولید سنگ آسیاببرخى پول مى دهند و یک روزه بازیگر مى شوندثبت 14500 زمین لرزه در سال گذشته حمله گازانبرى فرهاد به قلعه نویى سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

فواید باور نکردنى 
گوجه فرنگى 
خشک شده

سایه ویرانى باالى سر ویالهاى غیرقانونى
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افزایش تقاضا براى امعاء و 
احشاء مرغ در اصفهان

تا اطالع ثانوى نامه از 
انگلیس نمى آید!

الیحه امنیت زنان 
روى میز 

رئیس دستگاه قضا
5

افزایش نرخ بلیت 
اتوبوس هاى 
شهرى اصفهان

تنظیم فشار خون، پیشگیرى از حمله قلبى، 
پیشگیرى از سرطان پروستات و حفظ سالمت 

پوست از مهمترین خواص 
گوجه فرنگى خشک شده به شمار مى  روند. 
گوجه فرنگى را مى توان در نور خورشید و...

نرخ بلیت اتوبوس هاى شهرى اصفهان افزایش 
یافت.

مدیر عامل شــرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان 
و حومه گفت: با توجه بــه افزایش 40 درصدى 
هزینه هاى مربوط به حمل و نقل از جمله هزینه  
تعمیرات، نگهدارى و حقوق کارکنان، نرخ بلیت 
اتوبوس ها با مصوبه شوراى اسالمى شهر از 20 
فروردین افزایش یافــت. قدرت افتخارى افزود: 
همزمان با افرایش نرخ تورم و هزینه ها شرکت 
واحد اتوبوســرانى اصفهان و حومه براى تأمین 
هزینه هاى خود، نرخ بلیــت اتوبوس را افزایش 

داده است.
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ذخیره سد زاینده رود باید یک میلیارد و ذخیره سد زاینده رود باید یک میلیارد و 800800 میلیون مترمکعب باشد میلیون مترمکعب باشد
چرا ورودى آب کوهرنگ به سد نمى رسدچرا ورودى آب کوهرنگ به سد نمى رسد
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اگر زاینده رود طغیان کند خطر تکرار فاجعه دروازه قرآن وجود دارد

پیام نیازمند:  60 هزار نفرآمدند و 
6000 نفر تشویق کردند

حساس ترین بازى هفته بیست و پنجم جدال سپاهان و استقالل در 
نقش جهان بود که در نهایت شاگردان امیرقلعه نویى نتوانستند از این 

بازى خانگى امتیاز بگیرند. 
پیام نیازمند، دروازه بان ســپاهان کــه در این بــازى در چند نوبت

 فرصت هایى را از بازیکنان استقالل...
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در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

 امان از 
تعویض هاى اشتباه

 قلـعه نویى

نگاه فنى به دیدار سپاهان- استقالل و چند نکته

پل خواجو ماندگار است ولى پروژه هاى ما، نه!
وزیر اسبق نفت و ارتباطات با اشاره به وقوع سیل در کشور:
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نرخ
یافت
مدیر
حو و
هزین
تعمیر
اتوبو
فرور
همز
واحد
هزین
داده

تبریزى شکار تابستانى تبریزى شکار تابستانى 
سپاهان؟سپاهان؟

www.nesfejahan.net
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حمید گودرزى: حمید گودرزى: 
ناراحتى من ربطى ناراحتى من ربطى 
به گلزار نداشتبه گلزار نداشت

ى، 
المت 
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..
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مدیرکل دفتر نمایندگى ولى فقیه، در وزارت جهاد کشاورزى 
به بحث ناظران شرعى در کشتارگاه ها اشاره کرد و گفت: 
با حضور ناظران شــرعى در کشــورهاى برزیل، استرالیا، 
نیوزیلند، برخى کشورهاى آسیاى میانه، برخى کشورهاى 
اروپایى و هند در مجموع 50 نفر ناظر شرعى در این کشورها 
کار نظارت و ذبح شــرعى را انجام مى دهند.پیمان فلسفى 
گفت: بر اســاس ابالغیه اخیر وزیر جهاد کشاورزى براى 
استفاده از ناظران بهداشتى در کشتارگاه ها در کشورهایى 
که ایران به آنها پروتکل دارد حضور ناظران بهداشــتى بر 
اساس قاعده جدید تعریف شــده که در کشورهاى طرف 
قرارداد از ناظران بهداشتى آن کشــورها استفاده مى شود 

و نیازى به اعزام ناظر بهداشتى از ســوى ایران نیست. اما 
در همه کشــورها براى واردات گوشت ناظر شرعى بر ذبح 

اسالمى الزم است.
به گفته مدیرکل دفتر نمایندگى ولى فقیه در وزارت جهاد 
قبًال در کشورهایى مانند برزیل طبق عرف آن کشور مبالغى 
به ناظران شرعى و بهداشتى به عنوان حق تعطیالت داده 
مى شد که حجت االسالم تقوى دستور قطع این مبالغ را داد. 
به گفته وى ناظران شرعى بر اســاس معرفى حوزه علمیه 
قم، مدیریت حوزه اســتان هاى خراسان رضوى، اصفهان  
و تهران انتخاب مى شوند و اعزام کارمندان روحانى وزارت 

جهاد کشاورزى به عنوان ناظر شرعى متوقف شده است.

الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت حدود یکسال 
در قوه قضاییه معطل مانده اســت. قوه قضاییه اصالح 
کلى یا شــاید هم تدوین الیحه اى دیگر را مد نظر دارد 
اما کارشناسان حوزه زنان در دولت معتقدند الیحه کامل 
است. حاال زنان ایران منتظر نظر رئیس جدید قوه قضاییه 
هســتند. حمایت هاى مندرج در این الیحه شامل زنان 
باالتر از 18 سال (شمســى) تمام و زنان متأهل کمتر از 
18 سال (شمسى) مى شود. این الیحه خشونت را جرم 
دانسته و در آن آمده است که هیچکس حق ندارد در روابط 
خانوادگى، اماکن خصوصــى، عمومى یا دولتى به قصد 
آسیب علیه زنان اقدام کند و در صورت ارتکاب، مطابق 

احکام این الیحه مجازات مى شود. الیحه تأمین امنیت 
زنان علیه خشونت پس از گذشت یکسال در اختیار رئیس 

وقت قوه قضاییه قرار دارد. 
بسیارى از کارشناسان حوزه زنان و خانواده اعتقاد دارند 
که وجود چنین الیحه اى براى کاهش میزان خشونت و 

مشکالت بانوان ضرورى است. 
شــهیندخت موالوردى، دبیرکل حزب حقوق بشر زنان 
مى گوید: این الیحه 52 ماده اى که 40 ماده آن حذف 
شده است، حدود یکسال اســت که دست قوه قضای یه 
است و همین که 40 ماده آن کم شده است یعنى اینکه 

اصالحات آن انجام شده است. 

نظارت 50 ناظر شرعى
 بر ذبح در کشورهاى خارجى  

الیحه امنیت زنان 
روى میز رئیس دستگاه قضا

چه بود، چه شد!
   خبر آنالین | محمودصادقى، نماینده مجلس 
در گفتگو با روزنامه «اعتماد» گفته است: مجمع تشخیص 
مصلحت نظام که در ابتدا قرار بود صرفاً به یک جلســه 
محدود باشــد، حاال به نهادى عریــض و طویل تبدیل 
مى شود. اخیراً در بازدید از منطقه کِن تهران، شهروندان 
مجموعه ساختمانى عظیم در 370 واحد را به بنده نشان 
دادند که براى اسکان پرسنل مجمع در بخشى از باغات 
تهران ساخته شــده که فارغ از تخلفات زیست محیطى، 
نشان مى دهد مجمع عمًال به سمتى دیگر مى رود. مگر 

مجمع اساساً چند کارمند دارد؟ 

سود بانکى زیاد نمى شود
  تسنیم| رئیس کل بانــک مرکزى گفت: در 
شرایط حاضر افزایش نرخ ســود کارکردى جز افزایش 
هزینه هاى تولید و فشار بیشتر بر ترازنامه بانک ها نخواهد 
داشت. عبدالناصر همتى در یادداشت اینستاگرامى خود 
تأکید کرد: «قطعاً کمک دولت در ارائه منظم اوراق در بازار 
و شکل گیرى عملیات بازار باز نتایج خوبى را در سال جارى 

به دنبال خواهد داشت.»

ولش کن آقاى شاه!
  دیده بان ایران|  «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور 
آمریکا فاش کرد در سفر خود به عربستان مجبور شده براى 
توقف بوسیدن دست «مالنیا»، همسرش توسط «ملک 
سلمان» وارد عمل شــود. ترامپ گفت: «وقتى در ِمى 
2017 به عربستان سفر کردم دستیارانم به مالنیا  گفته 
بودند ممکن است ملک سلمان حاضر به دست دادن با او 
نباشد. وقتى به آنجا رسیدیم بعد از من مالنیا دست خود را 
به سوى ملک سلمان دراز کرد، او دستش را گرفت و سه بار 
آن را بوسید بعد از آن من به او گفتم جناب پادشاه بس است! 

سه بار بوسیدن کافى است!»

استیضاح رئیس جمهور 
مطرح نیست

معاون پارلمانى رئیس جمهورى    اعتمادآنالین|
از حضور وزراى مرتبط با سیل در روز یک شنبه (امروز) در 
مجلس شوراى اسالمى خبر داد. حسینعلى امیرى درباره 
اینکه عده اى از نمایندگان  مطرح مى کنند عملکرد دولت 
در برخورد با حادثه سیالب هاى اخیر ضعیف بوده است و 
رئیس جمهور باید استعفا کند و یا مجلس باید او را استیضاح 
کند، گفت: خیر؛ به هیچ عنوان چنین چیزى مطرح نیست. 
اعضاى دولت و آقاى رئیس جمهور کامًال پاى کار هستند.

پاپ هم کمک کرد
واتیکان اعالم کرد که رهبر کاتولیک هاى    ایمنا|
جهان به نشانه همبستگى روحى با سیل زدگان ایران صد 
هزار یورو براى کمک به آنان اهدا کرده است. کمک پاپ 
فرانسیس قرار اســت از طریق هالل احمر ایران و دفتر 

سازمان ملل در تهران انجام شود.

 مجمع الجزایر عریض و طویل
رئیس کمیسیون فرهنگى مجلس   آفتاب نیوز|
شوراى اسالمى با بیان این اعتقاد که «صدا و سیما به یک 
ســازمان عریض و طویل مجمع الجزایرى تبدیل شده 
که مردم، مسئوالن و کارکنان این سازمان از آن راضى 
نیستند» ابراز امیدوارى کرد که مشکالت این سازمان با 

تصویب طرح جدید اداره صدا و سیما حل شود.

آقا مسعود هم؟!
مشخص اســت که مســعود ده نمکى   روزنو|
درصدد اعالم برائت از گذشته است اما مشخص نیست 
چه برنامه اى براى آینده دارد. تنها مى توان یک گمانه را 
مطرح کرد و آن هم کاندیداتــورى در انتخابات مجلس 
یازدهم! شاید او هم مى خواهد مسیر سعید ابوطالب را طى 
کند اما باید بداند هیچ گاه نمى تواند مانند بهروز افخمى 
وارد مجلس شــود، چرا که امثال افخمى ســال ها درد 
واقعى جامعه را بدون اغراق به تصویر کشــیدند نه براى 
فروش بیشتر به موضوعاتى بپردازند که سبب اختالف 

در جامعه مى  شود.

خبرخوان
بارش باران وسط 

«برنده باش»! 
  تابناك | از اتفاقات جالب پخش برنامه 
«برنده باش» با اجراى محمدرضا گلزار در هفته 
گذشــته، قطع ضبط آن به دلیل بارش شــدید 
باران بود! زمانى که شــرکت کننده سوم برنامه 
در اســتودیو حضور پیدا کرد و گلزار سئواالت را 
از او مى پرسید، به دلیل صداى بارش باران گلزار 
با تعجب گفت: «صدایى که مى شنوید مربوط به 
بارش شدید باران اســت که تا به حال اینچنین 
سابقه نداشته اســت. به نظرم باید دقایقى کات 

بدهیم؛ چون آزار دهنده شده است.»

وبا مردم آق قال را 
تهدید مى کند

 خبرگزارى دانشجو| نبى هزار جریبى، 
نماینده مردم آق قال با بیــان اینکه خراش بدن 
مردم و عفونت هاى ناشى از زخم ها در جریان 
سیل، منطقه را با خطر شیوع بیمارى هاى عفونى 
و بیمارى هایى مانند وبا و کزاز تهدید مى کند، 
اظهار کرد: در حال حاضر حجم زیادى از الشه 
حیوانات مانند مرغ هایى کــه در مرغدارى ها 
مرده اند، پوســیده شــده و کــرم زده اند وارد 
سیالب شــده که این امر خطرات جدى براى 
سالمتى مردم به دنبال دارد. به طور مثال در یک 
مرغدارى در هنگام سیل حدود 700 ُتن مرغ از 
بین رفته و با توجه به اینکه این الشه ها در آب و 
گل و الى غوطه ور است و عفونى شده، باید در 

محلى دفن شوند که وارد آب شرب نشوند.

زمان واریز یارانه  فروردین 
  میزان | یارانه نقدى فروردین ماه سال 
جارى ســاعت24:00 فردا دوشــنبه به حساب 
سرپرستان خانوار ها واریز و قابل برداشت خواهد 
شد. این، نود و هشتمین مرحله یارانه نقدى است 
که به ازاى هر نفر 455/000 ریال قابل برداشت 

خواهد بود.

چند نفر کارت ملى 
نگرفته اند

 بهار| سخنگوى ســازمان ثبت احوال از 
تکمیل ثبت نام بیش از 50 میلیــون نفر براى 
دریافت کارت ملى هوشــمند و صــدور بیش 
از 45 میلیــون کارت ملى هوشــمند خبرداد. 
سیف ا... ابوترابى گفت: حدود هشت تا ده میلیون 
نفر نیز هنوز نسبت به ثبت نام کارت ملى هوشمند 

اقدام نکرده اند.

ابرها بارور نشده اند
  ایسنا| حسن لشکرى، رئیس اندیشکده 
اقلیم و آمایش سرزمین درباره شایعاتى که مبنى 
بر بارورسازى ابرها مطرح شده است، اظهار کرد: 
هنگامى که یک سامانه بارشى بیش از نیمى از 
کشور را در برمى گیرد و حجم عظیمى از بارش 
در یک پهنه گســترده اتفــاق مى افتد موضوع 
بارورسازى نمى تواند امکانپذیر باشد. این موضوع 
شایعه اى اســت که در برخى محافل غیر علمى 
مطرح مى شــود و نتیجه اى جز تشویش اذهان 

عمومى ندارد.

وعده شناى مختلط 
مى دادند

دادســتان عمومى و انقالب شیراز   ایرنا|
اعالم کرد: 15 نفر از عوامل ترویج فساد و فحشا 
که در قالب تورهاى گردشگرى اقدام به ترویج 
فساد از طریق شــبکه هاى مجازى و تبلیغات 
مى کردند در شیراز دستگیر شدند. على صالحى 
گفت: این افراد سرگروه هاى آژانس هاى طبیعت 
گردى بودند و وعــده هاى منافى عفت مبنى بر 
رقص و شناى مختلط زن و مرد از جمله مواردى 

است که در جرائ م این افراد گزارش شده است.

اگر یکى از نزدیکانتان در کشور انگلستان ساکن است، در جریان باشید که فعًال  
نمى توانید از طریق پست براى او نامه یا بسته اى بفرستید یا چیزى دریافت 
کنید! علت این موضوع به تصمیم شرکت پست سلطنتى انگلیس (رویال میل) 
بر مى گردد که در بیانیه اى اعالم کرده به دلیل تحریم ها علیه ایران «فعًال» 
قادر نیست بسته یا نامه اى به ایران بفرستد. رویال میل گفته توقف ارسال همه 
محموله هاى پستى از اول ماه آوریل یعنى 12 فروردین ماه امسال شروع شده و 
بسته هایى که هنوز در بریتانیا باشند، به فرستنده برگشت خواهند خورد. برخى 
خبرها نیز حاکى از این است که ممنوعیت مبادالت پستى با ایران از روز پنج 
شنبه هفته پیش اعمال شده اســت. از طرفى شرکت پستى «پارسل پست» 
که زیرمجموعه اى از رویال میل است هم با اشاره به تحریم هاى اعمال شده، 

ارسال بسته ها به ایران را تا اطالع ثانوى متوقف کرده است.

این اقدام شرکت پست سلطنتى انگلستان، شگفتى وزارت خارجه و همچنین 
شرکت پست آن کشور را به همراه داشته است. حمید بعیدى نژاد، سفیر ایران 

در انگلیس روز جمعه در توییترش نوشــت که این دو دستگاه دولتى از بیانیه 
رویال میل «شوکه» شده و قول داده اند با جدیت به دنبال اصالح فورى این 
تصمیم باشند. به گفته ســفیر ایران، در صورتى که مشکل ارسال مراسالت 
پســتى تا اولین روز ادارى هفته در انگلســتان یعنى فردا دوشنبه حل نشود، 
سفارت کشورمان در لندن تا رفع قطعى مشــکل، ترتیباتى را براى دریافت 
نامه هاى پســتى به مقصد ایران و تحویل رایگان آنها به پست ایران اعالم 

خواهد کرد.
شرکت پست سلطنتى انگلیس تا چهار ســال پیش به مدت 449 سال یک 
شرکت دولتى بود اما دولت بریتانیا در سال 2015 با هدف کاهش میزان بدهى 
هایش، 30 درصد باقیمانده از سهام خود در این شرکت را با عرضه در بورس به 
بخش خصوصى واگذار کرد و رویال میل از آن زمان تاکنون با مدیریت بخش 

خصوصى اداره مى شود.

بر اساس تصاویر منتشر شده از شــهر رشت، خانه مادرى 
هوشنگ ابتهاج، شاعر سرشــناس معروف به «سایه» در 
شهر رشت تخریب شده است. این تخریب در حالى صورت 
گرفته که سال هاست بحث ثبت ملى این خانه مطرح است.

به گزارش پایگاه اطالع رسانى «چمدان»، سازمان میراث 
فرهنگى پس از ســال ها تعلل در ثبت ملــى این بنا مدتى 
پیش اعالم کرده بود که انتساب این خانه به خانواده ابتهاج 
مشخص نیست. هوشنگ ابتهاج نیز در واکنش به این ادعا 
به رسانه ها اعالم کرده بود همه مى دانند این خانه به خانواده 

آنها تعلق داشته است. وى گفته بود: سند و اسناد این خانه در 
شهردار ى و جاهاى دیگر موجود است و همه مى دانند این 

بنا به ما تعلق داشته است.
با وجود این مصاحبه و اعالم اینکه کارشناســان دفتر ثبت 
ســازمان میراث فرهنگــى در حال پیگیرى ایــن پرونده 
هستند، تعلل و کندى همیشگى سازمان میراث فرهنگى و 
بى توجهى اداره کل میراث فرهنگى استان گیالن و مدیران 
دفتر ثبت آثار تاریخى سازمان میراث به این بنا، این یادگار 

فرهنگى شهر رشت براى ساخت بناى نوساز تخریب شد.

سید محمد غرضى، وزیر اسبق نفت و ارتباطات و همچنین 
بنیانگذار سازمان نظام مهندسى کشور که سابقه استاندارى 
خوزســتان در ابتداى انقالب را نیز در کارنامه خود داشته 
اســت، در رابطه با مدیریت پروژه ها در دوران پیش و پس 
از بحران، گفتگویى با خبرگزارى «ایلنا» انجام داده است. 

غرضى دراین باره گفته:
من 40 سال پیش استاندار خوزستان بودم که یک سیل آمد 
و کل استان دچار دردسر شد و اکثر پل ها از بین رفت. ما در 
آن زمان گزارش تهیه کردیم که مهندسین مشاور و کسانى 
که این جاده ها و پل ها را مى سازند بایستى تنها این را بدانند 
که طول پل باید از عرض رودخانه بیشــتر باشد ولى شش 
سال بعد سیل آمد و به ســرعت پل ها را برد و این بار سوم 
است که جاده را مى برد و سایر زیرساخت ها را هم با خودش 

مى برد. هیچکس با انگیزه و درست کار نمى کند! هیچ چیز 
در این40 سال از نظر مدیریتى تغییر نکرده است. پل خواجو و 
سى وسه پل طولشان از عرض رودخانه بیشتر است عالوه بر 
آن براى ساخت آنها کارگر و مهندس و همه با دل و جان کار 
مى کردند و اعمالشان هم ماندگار شد. تقریبًا مى شود گفت 
تمام ساختمان هاى کشــور مانند ساختمان پالسکو است. 
یعنى پولى هزینه مى شود و ساختمان ساخته مى شود، 30 یا 
40 سال بعد به بدترین شکل از بین مى رود. 800 سال پیش 
بند امیر ساخته شده است؛ 500سال پیش پل هاى زاینده رود 
ساخته شده است و سر جایشان هســتند. این را بدانید که 
هرچه پل و جاده و پروژه عمرانى دنبال کرده ایم، خیرش به 
مردم نرسیده است. مردم باید ما را حالل کنند. این سبک 

مدیریت به هیچ جایى نمى رسد!

سردار محمد مســعود زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با 
موادمخدر ناجا در گفتگو با خبرگزارى «ایلنا» به موارد 
کمتر گفته شده اى درباره معتادان و  مبارزه با قاچاقچیان 

پرداخته که بخش هایى از اظهارات او را مى خوانید:  
 بیشــترین جمعیت معتادان متجاهر در کالنشهر ها 
وجود دارد. بعد از تهران، مشــهد، شــیراز، اصفهان و 
کرج بیشترین آمار معتادان متجاهر را دارند و ما تالش 
مى کنیم کار بیشترى براى جمع آورى آنها در این شهر ها 
صورت بگیرد. تا این افراد به طور کامل درمان نشوند، 

هیچ معتادى به شهر دیگرى منتقل نمى شود.
 اگر قاچاقچیــان بنیان هاى مالى شــان را در اختیار 
داشته باشند، گاهى اوقات از داخل زندان نیز مى توانند 
فعالیت هاى خود را هدایت کنند، از همین رو ما از ابتداى 
تشــکیل پرونده براى مبارزه با قاچاق مواد مخدر یک 

پرونده اقتصادى نیز براى قاچاقچیان تشکیل مى دهیم 
و اموال و بنیان هاى مالى آنهــا را تحت رصد و کنترل 

قرار مى دهیم.
   در عملیاتــى در خراســان جنوبى مقادیــر زیادى 
مرفین کشــف و ضبط شــد و قاچاقچیان این باند که 
هفت نفر بودند، شناسایى شــدند و بیش از صد میلیارد 
تومان از اموال آنها که شــامل ملک، چندین دســتگاه 
خودرو و حساب بانکى بود را توقیف کردیم و در اختیار
 ســتاد مبارزه با مــواد مخــدر و مراجــع قضائى قرار 

دادیم. 
 برخى از سرکرده هاى قاچاق مواد مخدر اصًال با مواد 
مخدر سر و کار ندارند و شبکه جابه جایى براى آنها مواد 
مخدر را منتقل مى کنند و ما این افراد را هم شناسایى و 

دستگیر کرده ایم.

شبکه هاى لرزه نگارى مرکز لرزه نگارى کشورى وابسته 
به مؤسسه ژئوفیزیک دانشــگاه تهران در سال 1397 
تعداد نزدیک به 14 هزار و 550  زمین لرزه را ثبت کردند.

استان هاى کرمانشاه و کرمان بیشترین تعداد زمین لرزه 
ثبت شــده از نظر آمارى را طى ســال 1397 به خود 

اختصاص داده اند.
این زمین لرزه هــا در نواحى مختلف ایــران و مناطق 
همجوار رخ داده و توسط شبکه هاى لرزه نگارى ثبت و 
تعیین محل شده اند. از مجموع زمین لرزه هاى ثبت شده، 

تعــداد 203 زمین لرزه با بزرگاى بیــش از 4,0 بوده اند 
که بزرگ ترین آنها در تاریــخ 04/ 09/ 1397 با بزرگى 
6,4 حوالى سرپل ذهاب واقع در اســتان کرمانشاه رخ 

داده است.
از لحاظ آمــارى، 13013 زمین لــرزه داراى بزرگاى 
کوچک تر از 3، تعداد 1326 زمیــن لرزه داراى بزرگاى 
بین 3 و  4، تعداد 188 زمین لرزه داراى بزرگاى بین 4 و 
5، تعداد 14 زمین لــرزه داراى بزرگاى بین 5 و 6 و یک 

زمین لرزه با بزرگاى 6,4 بوده است.

از اسفند سال گذشته که تشکیل فراکسیون امامزادگان در 
مجلس شوراى اسالمى اعالم شد، این اعالم با حاشیه ها و 
بازخوردهاى مختلفى همراه بود. فراکسیون امامزادگان به 
منظور رسیدگى به امورات جارى آستان هاى مقدس تشکیل 
شد و حجت االسالم سیدجواد حسینى کیا، نماینده سنقر به 
عنوان رئیس؛ احمد صفرى، نماینده مردم کرمانشــاه به 
عنوان نایب رئیس اول و محمد عزیزى، نماینده مردم ابهر و 
خرمدره به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شدند. همچنین 
شهروز برزگر کلشانى، نماینده مردم سلماس به عنوان دبیر 
اول؛ فریدون احمدى، نماینده مردم زنجان و طارم به عنوان 
دبیر دوم و نادر قاضى پــور، نماینده مردم ارومیه به عنوان 

سخنگوى فراکسیون انتخاب شدند.
قاضى پور دیروز در گفتگو با «انصاف نیوز» به توضیحاتى 
درباره فعالیت این فراکسیون پرداخت. این نماینده  مجلس 
در مورد لزوم پرداختن بــه امامزاده ها گفت: «تعداد زیادى 
امامزاده وجود دارد که حضرت آیت ا... مرعشى نجفى آنها 
را تأیید کرده است. بیشتر امامزاده ها جان پناه مردم هستند. 
هیچوقت یک امامزاده خالى دیده نمى شــود و همیشه پر 
هستند. بعضى امامزاده ها هیئت امنا دارند و به آنها رسیدگى 
مى شود اما بعضى امامزاده ها سر راه هستند و  کسى به آنها 
رسیدگى نمى کند. اگر امکانات رفاهى امامزاده ها درست 
شود، مردم مســلمان و متدینى که براى راز و نیاز به آنجا 
مى رونــد مى توانند با خیال راحت زن و بچــه  خود را آنجا 

بگذارند تا استراحت و عبادت کنند.»
او در مورد شناســایى امامزاده هاى معتبر گفت: «یکى از 
وظایف این فراکسیون این است که امامزاده هاى معتبر را 
معتبرتر کند. یعنى امامزاده هایى که شجره دارند و آیت ا... 
مرعشى نجفى آنها را تأیید کرده است را شناسایى کنیم. ما 
آیت ا... مرعشى نجفى را معیار قرار دادیم اما ما باید به حوزه  
علمیه  قم نامه بدهیم و بپرسیم چه کسى بعد از ایشان مورد 
تأیید و اعتماد جامعه  مدرسین قم است تا به ما معرفى کنند 
که از فرمایشاتشان استفاده کنیم. کار باید کارشناسى شده 

باشد و این کار ما نیست.»

او درباره  نگرانى هایى که در مورد اختصاص بودجه  عمومى 
به امامزاده ها وجود دارد گفــت: «هیچ بودجه  دولتى براى 
هیچ امامزاده اى قرار نیست تصویب شود. این فراکسیون 
فقط براى سازماندهى و سنجش اعتبار امامزاده ها به وجود 

آمده است.»
قاضى پور در پاســخ به ســئوالى مبنى بر اینکه در چنین 
شرایطى امامزاده ها اولویت چندم کشــور هستند، گفت: 
«اولویت یکم. مشکل ما فرهنگى است، اگر ما مى خواهیم 

با غرب و تحریم هاى آمریکا مبــارزه کنیم، باید فرهنگ 
غنى خودمــان را تقویت کنیم، اســالم مى گوید والى اى 
که در منطقه اش گرســنه اى باشــد، نبایــد بخوابد. اگر 
امامزاده هاى معتبر تقویت بشوند؛ هیئت امناى آن امامزاده 
اجازه نمى دهند افراد منطقه گرســنه بخوابند. این کار را 
با درآمدهاى خودشــان انجام مى دهنــد. در ارومیه یک 
روحانى به نام آقاى سید حســین عرب باغى فوت کرده؛ 
مردم قبر او را امامزاده کرده  اند و ساالنه میلیاردها پول نذر 

آن مى کنند؛ اوقاف این پــول را صرف افراد محروم همان 
منطقه مى کند.»

او در ادامه گفت: «در تهران چند مســجد بنام هست که 
درآمد سالیانه  آنها میلیاردى است، این درحالى است که نه 
پول گاز مى دهند نه پول برق و آب. این درآمد کجا صرف 
مى شود؟ اوقاف هنوز نتوانسته روى این هزینه ها نظارت 
حاکمیتى داشته باشد. این فراکســیون قرار است در این 

مورد نظارت کند.»

عضو فراکسیون امامزادگان مجلس شوراى اسالمى:

امامزاده ها اولویت اول کشورند

خانه «سایه» تخریب شد ثبت 14500 زمین لرزه در سال گذشته

پل خواجو ماندگار است ولى پروژه هاى ما، نه!اصفهان در بین شهر هایى که بیشترین معتاد متجاهر را دارند
 وزیر اسبق نفت و ارتباطات با اشاره به وقوع سیل در کشور:

تا اطالع ثانوى نامه از انگلیس نمى آید! 
مانى مهدوى
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کشف کهن ترین مرکز تولید 
سنگ آسیاب

 رئیس اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
آران و بیدگل از شناسایى و کشـف یکى از کهن ترین 
مرکزهاى تولید سـنگ هـاى آسـیاب و عصارخانه در 
ابوزیدآباد از توابع این شهرسـتان خبر داد. مجید نورى 
گفت: ایـن مرکز تولیـدى تاریخى در دامنـه کوه هاى 
یخاب ابوزیدآبـاد در ارتفاع 1600 مترى از سـطح دریا 
شناسایى و کشف شده و بررسى هاى باستان شناسانه 

در مورد پیشینه این محدوده تاریخى در جریان است.

یک کشته در واژگونى 
اتوبوس 

واژگونى اتوبوس مسـافربرى تهران-شـیراز در جاده 
تهران به سـمت اصفهان بعد از دوراهى موته به میمه، 
بامداد شنبه موجب کشته شدن یک نفر و مصدوم شدن 
18 نفر شد. مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان 
اصفهان گفت: این حادثه ساعت یک و 42 دقیقه بامداد 
شنبه رخ داد و به دنبال اعالم آن به اتاق فرمان اورژانس، 
پنج واحد آمبوالنـس از 115 و هالل احمـر قرقچى و 
مورچه خورت به محل سانحه اعزام شدند. غفور راستین 
افزود: در این حادثه یک مرد 50 ساله در دم جان باخت و 
18 نفر شامل 14 مرد و چهار زن دچار مصدومیت شدند.

وجود 1700 مزار شهید 
در نجف آباد

رئیس بنیاد شـهید و امـور ایثارگران شهرسـتان نجف 
آباد گفـت: در گلـزار شـهداى شهرسـتان نجـف آباد 
بیش از 1700 مزار شـهید وجود دارد. به گفته عطاءا...

 شریعتى نیا در این شهرستان  2500 شهید و 4200آزاده 
و جانباز وجـود دارد. وى بـه نقش مردم نجـف آباد در 
سـال هاى دفاع مقدس اشـاره کرد و افزود: نجف آباد 
با 13 خانواده سه شهیدى، یک خانواده چهار شهیدى، 
110طلبه، 230پاسـدار، 712دانش آموز، 74دانشجو و 
86سردار شهید به فرموده رهبر معظم انقالب اسالمى 

جزو قله هاى ایثار و شهادت کشور است.

استقرار 70 پایگاه کمیته امداد 
بیش از 70 پایگاه کمیته امداد امام خمینى(ره) در استان 
اصفهان بـراى جمـع آورى کمک هاى نقـدى مردم، 
براى هموطنان سیل زده مستقر شده است. محمدرضا 
متین پـور، مدیـر کل کمیتـه امـداد امام خمینـى(ره) 
اسـتان اصفهان گفت: 15 پایگاه دریافت کمک هاى 
مردمى هم روز جمعه در مسیرهاى منتهى به مصالى 
نمـاز جمعـه اصفهـان و مسـیرهاى راهپیمایـى ضد 
آمریکایى و میدان هاى اصلى این شـهر آماده دریافت 
کمک هاى نقدى مردم نوعدوسـت بـراى هموطنان 

سیل زده بود.

فروش دوچرخه هاى سرقتى 
در «دیوار»

فروشـنده دوچرخه هاى سـرقتى در سـایت «دیوار» 
دستگیر شـد. فرمانده انتظامى شهرستان شاهین شهر 
و میمه گفت: در پى وقوع تعدادى سـرقت دوچرخه در 
شاهین شـهر بررسـى موضوع در دسـتور کار مأموران 
قرار گرفت و مأمـوران پس از تحقیقات متوجه شـدند 
فردى دوچرخه هاى سرقتى را در سایت «دیوار» آگهى 
مى کند و به فروش مى رساند که با هماهنگى قضایى 

او را دستگیر کردند.

حمله گراز به پیرمرد 70 ساله 
گراز وحشـى به پیرمرد 70 ساله در روسـتاى ماندگان 
پادنا از توابع شهرستان سمیرم حمله کرد. رئیس شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان سمیرم گفت: این پیرمرد 
مشـغول کار کشـاورزى بود که حیـوان وحشـى به او 
حمله کرد و کشـاورز با اورژانس راهى بیمارستان سید 
الشهداى سمیرم شد. صبوحى با بیان اینکه این فرد از 
ناحیه دست و شکم آسیب دیده بود گفت:  مصدوم مورد 
عمل جراحى قرار گرفت و در حال حاضر در بیمارستان 

بسترى است.

خبر

نماینده مردم شاهین شــهر، میمه و برخوار در مجلس 
تصریح کرد: یکى از مشــکالت کنونى کشور عالوه بر 
اقتصاد موضوع سیالب است، خوشبختانه در حال حاضر 
سیل مددرسانى در کشور قابل محسوس است اما از یک 
طرف ضعف مدیریت در بخش آب مشــهود است و چرا 
پیش بینى هاى الزم را نکرده اند؟ یک طرف با سیل و یک 

طرف با خشکسالى مواجه هستیم.
حســینعلى حاجى دلیگانى بــا بیان اینکــه تاکنون در 
کوهرنگ بیش از 2000 میلیمتر بارندگى شده و نسبت 
به سال گذشته پنج برابر شده اســت، خاطرنشان کرد: 
متأسفانه این سیالب خســارت هاى زیادى به لرستان 

و خوزستان وارد کرده است، حجم 14میلیارد مترمکعبى 
سدهاى خوزستان چند بار تخلیه و مجدداً پر شده است اما 
سد زاینده رود تنها 402 میلیون مترمکعب آبگیرى شده 

است، چرا این آب به داخل زاینده رود نیامده است؟
وى بیان کرد: در حال حاضر بالــغ بر 3100 مترمکعب 
آب شیرین در هر ثانیه از کشور وارد دریاى شور مى شود 
به عبارتى در یک شبانه روز بالغ بر 267 میلیون مترمکعب، 
این در حالى اســت که میزان آبى که قرار بود از پروژه 
بهشــت آباد وارد اصفهان شود ســالیانه 260 میلیون 
مترمکعب بود، آب شــیرین یک ســاله اصفهان در یک 

شبانه روز وارد دریاى شور مى شود.

تعدادى از پیشــگامان انقالب اســالمى در جلسه اى با 
استاندار اصفهان دیدار و گفتگو کردند. 

عباس رضایى در این دیدار اظهار کــرد: مقام واالى پایه 
گذاران انقالب را ارج مى نهیم و اعتقاد داریم که پیشگامان 
انقالب بیش از دیگران نگران انقالب هستند. وى با تأکید 
بر ایجاد اشتغال در روستاها به منظور جلوگیرى از مهاجرت، 
افزود: در برخى از شــهرها از جمله دهــق، کارآفرینان و 
صنعتگران حضور فعال دارند به طورى که نرخ بیکارى در 
این منطقه منفى است. استاندار اصفهان به تشکیل شوراى 
مشورتى توسعه پایدار اســتان با حضور استانداران سابق، 
اساتید، دانشــگاهیان و صاحبنظران اشــاره کرد و افزود: 

تاکنون برنامه توسعه اى هر شهرستان با نظر کارشناسان 
تعیین شده اســت و از ایده هاى کارشناسان براى توسعه 

استان و رفع مشکالت استان استفاده مى شود.
وى به اقدامات صورت گرفته از سوى مدیریت ارشد استان 
براى رفع مشکل آب اشــاره کرد و افزود: نتیجه اقدامات 
انجام شده تشکیل ستاد ویژه احیاى رودخانه زاینده رود و 

ساماندهى کّمى و کیفى رودخانه کارون بزرگ بوده است.
وى با اشــاره به اختیارات اســتانداران، افزود: استانداران 
مسئولیت پیگیرى، سیاستگذارى، نظارت و هماهنگى را بر 
عهده دارند و باید تالش کنیم با همدلى، دوستى، مهربانى 

مشکالت آب استان را برطرف کنیم .

نرخ بیکارى در دهق 
منفى است

آب شرب یکسال اصفهان به 
دریاى شور وارد مى شود

مدیر منطقه 3 شهردارى اصفهان گفت: تاکنون 70 درصد 
از آزادسازى خیابان آقا نورا... نجفى به اتمام رسیده و تنها 
شش پالك مسکونى باقى مانده است که باید به صورت 

کامل آزادسازى شود.
حســین کارگر با بیان اینکه مســاحت خیابان آقانورا... 
نجفى حدود 7100 مترمربع اســت، گفت: براى احداث 
این خیابان 75 پالك در مســیر قرار گرفته که تاکنون 
70درصد از آزادســازى آن به اتمام رسیده و 12 پالك 
مسکونى باقى مانده که شش پالك آن باید به صورت 

کامل و شش پالك به صورت نیمى از مساحت پالك ها 
آزادسازى شود.

وى تصریح کرد: فاز نخســت احداث خیابــان آقانورا... 
نجفى حدفاصــل خیابان نشــاط تا رو بــه روى بیت 
الحســین(ع) به طول 220 متر قبل از سال 98 به اتمام 
رسید و پیاده روســازى آن انجام شــد که امیدواریم با 
همکارى مردم امسال آزادسازى این خیابان را به اتمام 

برسانیم.
کارگر با اشاره به نحوه آزادســازى  پالك هاى در مسیر 

اجراى پــروژه خیابان آقانــورا... نجفــى، اظهار کرد: 
آزادسازى ها بر اساس طرح مصوب زیر نظر کمیسیون 
ماده 5 انجام مى شود، به عنوان مثال چنانچه 2 یا 3 متر 
از یک منزل در طرح آزادســازى مسیر قرار گیرد، طبق 
قوانین آزادســازى انجام مى شود اما گاهى مالک اعالم 
مى کند که قصد دارد تمام ملک را در اختیار شهردارى قرار 
دهد که در این مواقع بخشى که در مسیر قرار گرفته بر 
اساس قیمتگذارى مسیر و بخش خارج از مسیر بر اساس 

قیمت گذارى خارج از مسیر انجام مى شود.

در حالى کــه اداره کل هواشناســى اســتان اصفهان 
بارندگى هاى وســیعى را در نقاط مختلف استان پیش 
بینى کرده است، مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان 
به جمع بندى خسارات وارده ناشى از بارندگى روزهاى 

اخیر پرداخت. 
 منصور شیشــه فروش در گفتگو با «ایسنا» ضمن تأیید 
بروز خسارت به 8000 واحد مسکونى در استان اصفهان، 

گفت: ارتفاع برف در برخى نقاط به 7 متر نیز رسیده بود.
وى در رابطه با جمع بندى خسارت هاى وارده به استان 
اصفهان، اظهار کرد: در اثر وقوع سیل، طوفان و بارش 
ســنگین برف در مناطق غرب، جنوب و شــرق استان 
آسیب هایى داشــتیم. در مناطق پشت کوه فریدونشهر 
شاهد آب بُردگى و بارش شدید برف بودیم و بیش از 60 
روستا آسیب دیده اند. ارتفاع برف در این مناطق گاهى تا 

7 متر رسیده است. 
وى ادامه داد: در منطقه ســمیرم، پادنا علیــا، دناکوه و 
وردشت به دلیل حجم عظیم بارندگى، خسارت هایى به 
روستاها وارد شده است. همچنین به علت وزش باد شدید 
در شــرق اصفهان از جمله ورزنه و نایین، خسارت هایى 
به مناطق مسکونى وارد شده که این خسارت ها در حد 

ریزش دیوارها و سقف بوده است.
مدیرکل مدیریــت بحران اســتان اصفهــان افزود: 
خانواده هایى که خانه هاى آنها تخریب شده، در خانه هاى 
اجاره اى ساکن هســتند. بخشــى از این خانواده هاى 
آسیب دیده در مدارس اسکان داشــتند که با بازگشایى 

مدارس، آنها نیز به خانه هاى اجاره اى منتقل شده اند. 
شیشــه فروش تأکید کرد: خســارت هایى نیز به راه ها، 
تأسیسات زیربنایى و شــبکه هاى آب و برق وارد شده 
است که برآورد از این خسارت ها به وزارت کشور ارسال 
شده و ســازمان مدیریت بحران کشــور نیز در تالش 
براى تخصیص اعتبارات در ســریع ترین حالت ممکن

 است. 

وى خاطرنشــان کرد: فرماندارى ها در شهرســتان ها 
شوراى بحران تشکیل داده اند و با همکارى دستگاه هاى 
مربوطه در جهت کمک به آسیب دیدگان اقدام مى کنند.

همچنان آماده باش
در همین حال منصور شیشه فروش در گفتگو با «تسنیم» 
از آمادگى اســتان اصفهان براى مقابله با احتمال جارى 

شدن سیل خبر داد. وى با اشاره به پیش بینى هواشناسى 
در مورد سامانه بارش زا در استان و بارندگى شدید اظهار 
کرد: روز جمعه جلسه شوراى مدیریت بحران با حضور 
استاندار، اعضاى شورا، تعدادى از فرمانداران و مسئوالن 
برگزار شد و در این جلسه گزارشى از آب و هوا و وضعیت 

آب گرفته و تصمیماتى در این زمینه اتخاذ شد.
مدیرکل مدیریــت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 

به تمامى شــهردارى ها، بخشــدارى ها، فرماندارى ها، 
دهدارى ها، آب منطقه اى و اداره منابع طبیعى اعالم شد 
که  مسیر رودخانه هاى طبیعى و آبراهه ها را بررسى کنند 
و در صورت وجود گل و یا گرفتگى در دهانه پل ها آنها را 
تخلیه و مسیر رودخانه ها را کنترل کنند. همچنین به آنها 
ابالغ شد که بازدیدهاى میدانى انجام دهند، سیل بندها 

تقویت شوند و همه چیز را در کنترل داشته باشند.

شیشه فروش ادامه داد: تیم هاى هالل احمر، راهدارى و 
فوریت هاى پزشکى آمادگى کامل در سطح جاده ها دارند 
و صدا و ســیما و خبرگزارى ها هم اطالعات الزم را در 

اختیار مردم بگذارند.
وى با اشــاره به آمادگــى کامل نیروهــاى امدادى در 
سطح استان، اظهار کرد: هواشناسى اعالم کرده بیشتر 
بارندگى ها از جنوب استان شامل شهرستان هاى دهاقان، 
سمیرم و شهرضا آغاز و به سمت شرق اصفهان، نایین و 
خور و بیابانک مى رسد و به همین دلیل ما به نیروهاى این 

منطقه آماده باش دادیم.
مدیرکل مدیریــت بحران اســتاندارى اصفهان افزود: 
جاهاى دیگر اســتان هم بارندگى وجود دارد ولى شدت 
بارش ها در جنوب و شرق اســتان گزارش شده است، 
ماهیت بارش هاى بهارى توأم با رگبار آنى است و سیالب 

ایجاد مى کند.

پیش بینى هواى امروز
اما کارشــناس پیش بینى هواشناسى اســتان اصفهان 
هم مى گوید: با فعالیت موج ناپایدار، شــاهد بارش هاى 
گسترده اى به صورت رگبار، رعد و برق و احتمال تگرگ 
در استان اصفهان خواهیم بود. ابراهیم هنرمند با اشاره 
به وضعیت امروز هوا، اظهار کرد: بررســى نقشــه هاى 
هواشناسى بیانگر فعالیت موج ناپایدارى در بخش جنوبى 
استان است. بر این اساس در بیشتر مناطق استان افزایش 
ابر، وزش باد تقریباً  شــدید تا شدید و رگبارهاى پراکنده 
پیش بینى مى شود. کارشــناس پیش بینى هواشناسى 
اســتان اصفهان با بیان اینکه اوج فعالیت این ســامانه 
در نیمه جنوبى و نیمه شرقى اســت، گفت: این سامانه 
با بارش هاى گســترده اى به صورت رگبار، رعد و برق 
و احتمال تگرگ در اســتان اصفهان همراه اســت و در 
مناطق شرقى به دلیل وزش باد شدید احتمال گرد و خاك 

و کاهش دید افقى وجود دارد.

از بارش برف 7 مترى تا خسارت بارندگى به 8000 واحد مسکونى در روزهاى اخیر

اصفهان همچنان در حال آماده باش است

مدیرکل زندان هاى اســتان گفت: احداث زندان جدید 
با مشــکالت قانونى و کمبود اعتبار روبه رو است که با 
فروش زندان قدیم تنها یک ســوم هزینه هاى احداث 

آن تأمین مى شود.
اســدا... گرجى زاده در گفتگو بــا «ایمنا» در خصوص 
وضعیت زندان جدید اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر 
امکان جابه جایى زندان اصفهان نیست و فعًال در حال 
ترمیم زندان قدیم هستیم تا همین زندان جوابگوى امور 

زندانیان باشد. 
مدیرکل زندان هاى اســتان با بیان اینکه کمبود اعتبار 
بزرگ ترین عامل به تعویــق افتادن پروژه زندان جدید 
اصفهان است، تصریح کرد: باید با فروش زندان قدیم 
زندان جدید ساخته شود که متأسفانه به دلیل مشکالت 
رفع نشده قانونى، امکان ادامه کار احداث زندان جدید 

نیست.
وى با بیان اینکه زمین زندان جدید از طریق منابع طبیعى 
و جهاد کشاورزى تأمین شده اســت، افزود: مطالعات 
احداث پروژه و نقشه هاى کار براى یک زندان جدید با 

ظرفیت ده هزار نفر پیش بینى شــده است اما متأسفانه 
به دلیل نبود اعتبار، پروژه تا همین حد مســکوت مانده 

است.
گرجى زاده با تأکید بر اینکــه باید با فروش زندان قدیم 
بخشى از اعتبار ساخت زندان جدید به دست آید، تصریح 
کرد: به دنبال رفع مشکالت قانونى هستیم و در صورت 
رفع مشکالت 12 هکتار زمین زندان قدیم به صورت فاز 
به فاز به خریدار نهایى واگذار مى شود تا اعتبار به دست 

آمده براى ساخت زندان جدید هزینه شود.
وى در خصوص میزان اعتبار مورد نیــاز براى احداث 
زندان جدید گفت: این پروژه نیازمند 350 میلیارد تومان 
اعتبار است که متأسفانه با فروش زندان قدیم تنها یک 
سوم این اعتبار تأمین مى شود و مابقى آن باید از محل 

اعتبارات تأ مین شود.

دبیر اجرایى صنف کشاورزان شهرستان مبارکه با اشاره 
به اینکه براســاس قانون رودخانه زاینــده رود و تونل 
اول کوهرنگ متعلق به کشــاورزان اصفهان و محیط 
زیست اســت، گفت: دولت باید براى احقاق حق استان 
اصفهان، آب را مدیریت کند زیرا دبى آبى که از کوهرنگ 
جارى مى شــود باید در ســد زاینده رود تحویل گرفته 

شود.
علیرضا صدیقى با اشاره به اینکه طى شش ماه نخست 
سال زراعى جارى بر اســاس اعالم هواشناسى استان 
چهار محال و بختیارى، تا به امروز در کوهرنگ 2038 
میلیمتر بارندگى شده است، اظهار کرد: با وجود این میزان 

بارش اکنون ذخیره ســد حدود 420 میلیون مترمکعب 
اعالم شــده اســت، در حالى که باید حداقل حدود یک 
میلیارد و 800 میلیون مترمکعب آورد بارش ها در ســد 

زاینده رود باشد.
وى افزود: فاصله کوهرنگ به ســد زاینــده رود حدود 
100 کیلومتر اســت و در این مســیر ورودى طرح هاى 
تحت عنوان آبخیزدارى اجرا شده که در حقیقت توسعه 
باغات است و مانع از رسیدن روان آب ها به سد زاینده رود 

مى شود.
وى با اشــاره به اینکه بر اساس قانون 75 درصد آبى که 
در سد زاینده رود تجمیع مى شود (تونل اول کوهرنگ) 
متعلق به کشــاورزان اســت، افزود: حدود ده ها هزار 
مترمربع باغ در مســیر شهر سامان تا ســد چم آسمان 
توسعه یافته که ارتفاع بیشتر آنها از رودخانه بیش از 400 

متر است و آب را پمپاژ مى کنند.
صدیقى با اعالم اینکه رودخانه «پالسجان» یکى دیگر 
از سرشاخه هاى زاینده رود که در اصفهان است، از  حوضه 
چهارمحال و بختیارى عبور مى کند، ادامه داد: در حقیقت 
حتى از اصفهان نیز آب به اســتان باالدســت، منتقل 
مى شود؛ مدیریت نشدن آب و حقابه ها ظلم به کشاورزان 

و استان اصفهان است.

ذخیره سد زاینده رود 
باید یک میلیارد و 800 میلیون مترمکعب باشد

برنامه اى براى جمع آورى آب هاى سطحى فعالً امکان جابه جایى زندان اصفهان نیست 
در اصفهان وجود ندارد

عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اصفهان گفت: چنانچه 
مدیریتى براى جمع آورى و اســتحصال روان آب ها در 
شهر اصفهان وجود داشته باشــد به آسانى مى توان آب 

مورد نیاز فضاى سبز منطقه را تأمین کرد.
ناصر حاجیان بیان کرد: متوســط بارندگى در اصفهان 
ســاالنه 130 میلیمتر است که با احتســاب تبخیر 30 
میلیمتر، حدود 100 میلیمتر آن به درون زمین فرو مى رود 

اما به سفره هاى درونى نفوذ نمى کند. 
این کارشناس امور آب با اشاره به مساحت 500 کیلومترى 
شهر اصفهان تصریح کرد: متأسفانه برنامه اى براى جمع 
آورى و استحصال آب هاى ســطحى در شهر اصفهان 

وجود ندارد.
وى با بیان اینکه بیشــتر روان آب هاى انتقال یافته از 

پشــت بام ها به معابر شهرى به دلیل آســفالت بودن 
معابر تبخیر مى شــود، گفت: شــهردارى اصفهان باید 
برنامه اى براى انتقال این آب ها به سفره هاى زیر زمینى 
داشته باشد تا بر اثر آن، چاه هایى که از آنها براى آبیارى 
فضاى سبز اســتفاده مى شــود، آب مورد نیاز را داشته

 باشند. 
حاجیان بهترین راهبرد براى انتقــال این آب ها را حفر 
چاه هایى به عمق 5  یا 6 متر در کوچه ها و معابر شهرى 
در فاصله هاى مشــخص بیــان و اضافه کــرد: با حفر 
این چاه ها افزون بر اینکه روان آب هاى ســرگردان به 
سفره هاى زیر زمینى منتقل مى شود، از تخریب آسفالت 
معابر و نشســت زمین در برخى مناطق شهر اصفهان 

جلوگیرى خواهد شد. 

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان 
گفت: رشد قیمت مرغ موجب افزایش تقاضا براى اعضاى 
جانبى بدن مرغ شده است که در این میان امعاء و احشاء 

مرغ رتبه اول را دارند.
محمد على فروغى ابــرى اظهار کــرد: مصرف دل و 
جگر، ســنگدان، گردن و پاى مرغ به شــدت افزایش 
یافته است اما هنوز خود مرغ بیشتر از این اعضا مصرف 
مى شود. مصرف مرغ کاهش 50 درصدى را تجربه کرده 
و در مقابل میزان مصرف اعضــاى جانبى مرغ افزایش 

یافته است.
وى افزود: قیمت اعضاى دور ریز بدن مرغ نیز همراه با 
قیمت خود مرغ افزایش یافته که البته به نسبت ارزان تر 
است و مصرف بیشترى دارد. مردم گرایش بیشترى به 

دل و جگر مرغ پیدا کرده اند.
نایب رئ یس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان 
خاطرنشان کرد: طبق بررســى هاى بهداشت اصناف، 
مصرف این نوع از محصوالت غیر مجاز و تهدید کننده 
سالمتى افراد نیســت. بســته بندى ها و روش توزیع 

اعضــاى جانبى و دور ریــز بدن مرغ نیز هر روز رشــد 
مى کنــد و باعث جلب توجه مشــتریان بــازار به این 

محصوالت مى شود.
جعفریان ادامه داد: توزیع این محصوالت در بازار با مجوز 
دامپزشکى است و در صورتى که مشکلى براى مصرف 
هر کدام از آنها وجود داشته باشد این نهاد از ادامه توزیع 
آنها جلوگیرى مى کند. کارشناســان بهداشــتى اداره 
دامپزشــکى بر روند تولید و بسته بندى این محصوالت 

نظارت کامل دارند.

افزایش تقاضا براى امعاء و احشاء مرغ در اصفهان
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بازیگر «دنیاى شیرین دریا» گفت: وقتى یک فوتبالیست 
نقش اصلى یک اثر را بازى مى کند باعث مى شــود که 

بازیگران پیشکسوت کنار گذاشته شوند.
مینا نوروزى، بازیگر ســینما و تلویزیــون درباره حضور 
کمرنگش طى سال هاى اخیر در عرصه بازیگرى گفت: 
طى سال هاى اخیر پیشــنهاداتى به من شد که یا نقش 
مورد نظر را نپسندیدم یا به دلیل مسئله مالى با آن پروژه ها 

همکارى نکردم.
وى دربــاره کمرنگ شــدن حضــور هنرمندان 
پیشکسوت در آثار نمایشــى اظهار کرد: در حالت 
خوشبینانه باید گفت سلیقه کارگردانان تغییر یافته 
است ضمن اینکه کارگردانانى که در سال هاى 
پیشین با ما همکارى داشتند کم کار شده اند. در 
گذشته تعداد آثار هنرى پایین بود اما در سال هاى 
اخیر با وجود اینکه تعداد آثار افزایش یافته است 
برخى از کارگردانان توانمند در منزل نشسته اند 
و تعدادى دیگر از کارگردانان به شکل تمام وقت 

و شبانه روزى مشغول تولید هستند.
بازیگر «دنیاى شیرین دریا» افزود: کارگردانانى 
که به شکل تمام وقت در حال تولید فیلم هستند 
با تعداد خاصى از هنرپیشــه ها ارتباط دارند و 
پس از ساخت یک اثر در اثر بعدى بازهم با 
همان بازیگران همکارى مى کنند و این 
در حالى اســت که موضوع آثار نیز بسیار 
به هم نزدیک اســت، در نتیجه یکى 
از علت هاى کاهــش تولیدات 
هنرى را مى تــوان به همین 
تولیدات دورهمى ربط داد. 
نوروزى درباره حضور و 
فعالیت بازیگران جوان 
در عرصــه بازیگرى 
بیان کــرد: جوانان 

باید به عرصــه بازیگرى وارد شــوند همانگونه که ما از 
جوانى وارد این عرصه شدیم اما متأسفانه در شرایط کنونى 
فروش نقش رایج شده است که در گذشته نبود، به طورى 
که وقتى به من بازى در یک نقش پیشنهاد مى شود و در 
صحنه فیلمبردارى حضور پیدا مى کنم متوجه مى شوم که 
نقش هایى براى فروش کنار گذاشــته شده است. نقش 
مگر لباس است که به فروش مى رسد اصًال چه کسى باید 

این نقش را بخرد!
وى ادامه داد: در دوره اى که در اوج بیکارى به سر مى بردم 
اثرى براى بازى به من پیشــنهاد داده شد، در دفتر مورد 
نظر حاضر شدم و متوجه حضور یک مبل فروش در آن 
محل شدم که به دلیل داشتن سرمایه مالى به او پیشنهاد 
تهیه کنندگى و ایفاى نقش اول داده شده بود تا در آینده با 
ادامه تهیه کنندگى براى او کارت تهیه کنندگى صادر شود.

این بازیگر با تأکید بر اینکه تهیه کنندگان باید سواد این 
حرفه را داشته باشــند توضیح داد: تهیه کننده باید سواد 
تهیه کنندگى داشته باشــد اما وقتى کسى بدون داشتن 
ســواد الزم و فقط به دلیل وجود سرمایه وارد این عرصه 
شود فیلم را مى خرد و نقش اصلى را نیز بازى مى کند. من 
حاضر نیستم چنین اثرى را براى بازى بپذیرم. وى شیوه 
فعلى کار تهیه کنندگان را داراى تبعات دانست و افزود: 
وقتى یک فوتبالیست نقش اصلى یک اثر را بازى مى کند 
باعث مى شود که بازیگران پیشکسوت کنار گذاشته شوند.

نوروزى وجود حامى مالــى در تولیدات هنرى را طبیعى 
دانست و خاطرنشان کرد: اگر در یک اثر سینمایى به دلیل 
وجود یک بازیگر خاص یا سوپراستار چندین حامى مالى 
تمایل به همکارى دارند هیچ اشکالى ندارد و حامى مالى 
با پرداخت پول کاالى خود را تبلیغ مى کند اما وقتى قرار 
است یک بازیگر با پرداخت پول، همسرش را وارد عرصه 

بازیگرى کند این کار جزو هنر محسوب نمى شود.

مدیر گروه کودك و نوجوان شبکه 2 سیما درباره آخرین وضعیت ساخت سرى 
جدید «کاله قرمزى» توضیح داد.

آذرمیدخت آذرهوش، مدیر گروه کودك و نوجوان شبکه 2 سیما، درباره تولید 
و پخش سرى جدید مجموعه عروسکى «کاله قرمزى» اظهار کرد: شبکه 
همچنان در حال پیگیرى مجموعه «کاله قرمزى» است اما تولید آن هنوز 
شروع نشده است. گروه کودك و نوجوان حتمًا پیگیر ساخت سرى جدید آن 

خواهد بود.
وى در ادامه درخصوص پخش این مجموعه در اعیاد شعبانیه گفت: پخش 
جدیدى براى اعیاد شعبانیه نداریم و چند قســمتى را از پخش هاى گذشته 

تکرار خواهیم کرد.
مدیر گروه کودك و نوجوان شبکه 2 سیما، بیان کرد: مجموعه  جدید در حال 
تولید شبکه 2، کار جدیدى از «عمو هاى فیتیله اى» به نام «دوقلوها» است. 
در ایام عید فراخوان بازى کودکان و نوجوانان در این برنامه را در برنامه «منم 

بازى» دادیم و از بچه ها تست بازیگرى گرفته شد.
آذرهوش یادآور شد: بچه هایى که در برنامه «منم بازى» تست بازیگریشان 
تأیید شده باشــد، به کارگردان «دوقلوها» معرفى مى شوند و در بخش هاى 

نمایشى این مجموعه حضور خواهند داشت.

سیروس میمنت، نویسنده و بازیگر سینما و تلویزیون، با انتقاد 
از اینکه برنامه هاى آشپزى تا مسابقات و سرگرمى تلویزیون، 
تقلیدى از نمونه خارجى است، گفت: خواهش مى کنم ذهن 
و توانمان را روى این مسئله بگذاریم که خودمان برنامه اى 

را ابداع کنیم.
بازیگر نقش «خلیلى» در ســریال «دنگ و فنگ روزگار» 
که این روزها از شبکه یک ســیما به روى آنتن مى رود، با 
بیان اینکه قضاوت کردن سخت است، درباره داورى برخى 
بازیگران در برنامه هاى تلویزیون اظهار کرد: هر برنامه اى که 
مورد اقبال مخاطبان قرار بگیرد حتمًا خوب است. بازیگرى 
در یک فرد به این شکل به وجود نمى آید که توسط داوران 
قضاوت شود چون به حس و حال آن روز فرد و داورها بستگى 
دارد. من دوست ندارم کارى مانند داورى را تجربه کنم به 

دلیل اینکه هر فردى باید بر روى یک کار تمرکز 
کند و این مسئله احترام خاصى دارد؛ البته من 

همکارانم را که این کار را انجام مى دهند 

نفى نمى کنم و حتى بــراى اجراى کارى دعوت شــدم و 
نپذیرفتم البته شاید عقالنى نباشد اما نتوانستم با این قضیه 

کنار بیایم.
او دربــاره اینکه تلویزیــون به چه برنامــه اى براى جذب 
مخاطب نیــاز دارد، گفت: برنامه هــاى مختلف تلویزیون 

و ســــــــریال ها، 
ســـرگرم کننده 

هستند اما باید 
رنــگ و لعاب 
این برنامه ها 
بیشتر شـــود 

و متن ســریال 

تازگى داشته باشد. اگر گروه سازنده یک سریال مى خواهند 
ژانر طنز بسازند نباید براى 40 یا 50 سال پیش باشد بلکه 
طنز روز و مدرن باشــد. طنز مدرن بــه معناى محتواى نو 
اســت که مى تواند در یک روســتا و بین مردم آن منطقه 

اتفاق بیافتد.
میمنت با انتقاد از تقلیدى بودن برنامه هاى تلویزیون اظهار 
کرد: در برنامه هاى تلویزیون و سریال ها باید نوآورى وجود 
داشته باشد. متأسفانه مسئله اى که من را آزار مى دهد، تقلید 
از شبکه هاى دیگر است که برنامه هایى شبیه نمونه خارج 
از کشور مى سازند و حتى اســم مشابه مى گذارند و ژست 

همان مجرى را مى گیرند در حالى که پسندیده نیست.
بازیگر سریال نوروزى «نون. خ» در پایان گفت: اجرا، 
کار ساده اى نیست و فقط با حرف زدن یک مجرى ارتباط 
ندارد. اجرا یک بازى است و سختى خود را دارد. تقلید 
هم اصًال خوب نیست زیرا باید خودمان 

کارى را ابداع کنیم.

ناهید مسلمى بازیگر سریال نوروزى «زوج یا فرد» 
مى گوید اگر سرى دوم این مجموعه ساخته شود 

در آن بازى خواهد کرد.

این بازیگر پیشکسوت که امسال با سریال «زوج 
یا فرد» مهمان نوروزى خانه هاى مردم بود درباره 
نقش خود گفت: نقش «شهربانو» براى من متفاوت 
و جدید بود و آن را دوست داشتم. وى افزود: گروه 
دوست داشتنى، خوب و کاربلدى داشتیم و در کنار 

آنها سختى ها حل مى شد. 
مسلمى با اشاره به اینکه هنوز مردم درباره سریال 
صحبت مى کنند، بیان کرد: بازخوردهاى خوبى از 
بینندگان دریافت کردم که برایم جذاب است. وى 
در انتها گفت: اگر قرار بر ساخت فصل دوم مجموعه 

باشد حضور خواهم داشت.

مینا نوروزى با گالیه از اینکه پیشکسوتان سینما  خانه نشین شده اند:

برخى پول مى دهند و یک روزه 
بازیگر مى شوند

دارا حیایى، بازیگر جوان سینما و پسر امین حیایى با چهره و نقشى متفاوت 
در سریال «از سرنوشت» به تلویزیون مى آید.

دارا حیایى تنها فرزند امین حیایى ستاره سینماست که بعد از بازى در کنار 
پدرش در فیلم «شعله ور» از شهرت ویژه اى برخوردار شد. پسر امین حیایى 
و مونا بانکى که سال هاى زیادى از عمرش را در کنار مادر سپرى کرد این 
روزها در کنار امین حیایى حضور پررنگى دارد و راه پدرش در دنیاى هنر را 

ادامه مى دهد.
دارا حیایى بازیگرى که بازى در فیلم سینمایى «شــعله ور» را در کارنامه 
هنرى اش دارد این بار با چهره اى متفاوت و ســریالى جدید به تلویزیون 

مى آید.
این بازیگر جوان سینما براى اولین بار در تجربه اى متفاوت جلوى دوربین 
سریال «از سرنوشت» رفت. دارا حیایى با انتشار عکس هایى از گریمش در 
سریال «از سرنوشت» صفحه اینستاگرامش را به روز کرد و نوشت: «هاشم 

و سهراب از سرنوشت...»
سریال «از سرنوشت» سریالى براى شــبکه 2 سیماست که به کارگردانى 
محمدرضا خردمندان و علیرضا بذرافشان و تهیه کنندگى على اکبر تحویلیان 

در حال تصویربردارى و تولید است.
«از سرنوشت» سریالى با محوریت داستان زندگى دو کودك پرورشگاهى از 

دوران کودکى تا نوجوانى و فراز و نشیب هاى زندگى آنهاست.
مجید واشقانى، فریبا نادرى، لیال بلوکات، حســین پاکدل، حبیب دهقان 
نسب، مائده طهماسبى، کامران تفتى، مهدى صبایى، علیرضا استادى، مریم 
کاظمى، علیرضا آرا، بهزاد داورى، سارا والیانى، دارا حیایى، فاطیما بهارمست، 
کیسان دیباج، مرضیه موســوى، امیررضا فرامرزى، راستین عزیزپور و... 

بازیگران سریال از سرنوشت را تشکیل مى دهند.
دارا حیایى و کیسان دیباج در سریال «از سرنوشت» نقش نوجوانى راستین 

عزیزپور و امیررضا فرامرزى را ایفا مى کنند.

حضور پسر امین حیایى
 در سریال « از سرنوشت» 

حمید گودرزى باور دارد که بازیگران تا وقتى کارشان را خوب انجام دهند 
ایرادى ندارد، مجرى برنامه هاى تلویزیونى شوند. حرف هاى این بازیگر-

مجرى که بخشى از نشستى درباره سریال «بر سر دو راهى» است را مرور 
مى کنیم.

آقاى گودرزى قبًال هم با برخى از مجریان تلویزیونى 
درباره حضور بازیگران به عنوان مجرى در تلویزیون 
صحبت کردیم. آیا خود شما موافق هستید بازیگران 
و هنرپیشــه هاى ســینمایى ما مجــرى کارهاى 

تلویزیونى باشند؟
من مى گویم تا وقتى کار را خوب انجام دهند اشــکالى ندارد. یک زمانى 
محمد سلوکى، شهاب حسینى، صابر ابر، مهدى سلوکى و... همه مجرى 
بودند و بازى کردند یا سریال و یا سینمایى. ما حرفى زدیم؟ برخى هایشان 
بد بودند و کمتر مجرى، بازیگر موفقى شد. البته که شهاب حسینى و صابر 
ابر موفق بودند. از این طرف هم بازیگرى بیاید و مجرى خوبى نباشــد هم 
موفق نخواهد بود. ناگفته نماند که در این میان بعضى از دوستان، هم بد بازى 
مى کنند، هم بد اجرا مى کنند و هم بد مى خوانند و همه این چیزها هست و 

خیلى هم طرفدار دارند.
یک حاشیه دیگر از شما در فضاى مجازى و رسانه اى 
دست به دست و آن رى اکشن لحظه جایزه گرفتن 
محمدرضا گلزار در جشنواره جام جم بود. دوربین 
جلوى صورت شــما بود و محمدرضا گلزار جایزه 

گرفت همه گفتند ناراحت شده اید...
ناراحتى من بخاطر محمدرضا گلزار نبود و ما با هم دوســت هستیم. یک 
بنده خدایى راجع به مســتند «ایرانگرد» صحبت مى کرد و آن رى اکشن 
ناراحتى آن زمان بود. یک شــیطنتى رخ داد. این صحبت کردن مطول آن 
فرد برگزیده مرا ناراحت کرد ولى به اشتباه گفتند ناراحتى بابت محمدرضا 
گلزار است. براى من این چیزها مهم نیست؛ مهم این است که در تلویزیون 
یک مســابقه اى اجرا کردم و اگر بخواهند دوباره هستم. و اصًال مدلى که 
مجرى باشم نیست و امکان ندارد هرجا و هر نوع برنامه اى بگویند، اجرا کنم. 
یک کار با بهروز افخمى در برنامه 
«هفت» داشتم و «تحویل 
سال» و «شب یلدا» به 
عنوان مجــرى حضور 
داشــتم. برنامــه «پنج 
ستاره» هم به این علت 
که یک مسابقه دیگرى 
در شبکه 3 هم روى آنتن 
مى رود جذبم کرد مجرى 

این مسابقه بشوم.

حمید گودرزى: ناراحتى من ربطى 
به گلزار نداشت

سریال 30 قسمتى «مهربانو» به کارگردانى سعید سلطانى براى شبکه 2 سیما 
ساخته مى شود.

پیش تولید ســریال «مهربانو» به کارگردانى سعید سلطانى و تهیه کنندگى 
آرمان زرین کوب به تازگى آغاز شده است.  این سریال  30 قسمتى در بستر 
تاریخ معاصر روایت مى شود و ملودرامى اســت که در دوران تاریخ معاصر و 
پهلوى اول مى گذرد. شعله شریعتى و اعظم بهروز نگارش متن هاى این سریال 
را به عهده دارند. سعید سلطانى به تازگى کارگردانى سریال «ستایش3» را به 

پایان رسانده است و این سریال در مراحل فنى و پس از تولید قرار دارد.

کارگردان «ستایش» 
سریال جدید مى سازد

ابوطالب حسینى و کمدین هاى «خندوانه» در جدیدترین تجربه تلویزیونى 
به همکارى با برنامه فوتبال 120 و عادل فردوسى پور پرداختند.

ابوطالب حســینى و کمدین هاى «خندوانه» که با اجراى استندآپ در این 
برنامه شناخته شدند در تجربه اى متفاوت به همکارى با یک برنامه مطرح 

ورزشى پرداختند.
برنامه «فوتبال 120» به تهیه کنندگى عادل فردوسى پور پنج شنبه شب 
هفته گذشــته با تغییر در مجرى این برنامه و اجراى حمید محمدى روى 
آنتن رفت و خبر تازه در این برنامه همکارى کمدیــن هاى «خندوانه» با 

این برنامه بود.
ابوطالب حسینى کمدین برنامه «خندوانه» با انتشار پستى خبر از تجربه اى 

متفاوت و همکارى با برنامه «فوتبال 120» داد.
ابوطالب حسینى با انتشــار عکسى در اینســتاگرامش نوشت: «آیتم فان 

"فوتبال 120"
ممنون از تیم کار درست "فوتبال 120" و آقا عادل عزیز که به من اعتماد 

کردن... ان شاءا... هفته هاى بعد بهترم مى شیم...»
برنامه «فوتبــال 120» به تهیــه کنندگى عادل فردوســى پــور یکى از 
برنامه هاى پرطرفدار فوتبال است که به حواشى فوتبال در هر هفته مى پردازد.
این برنامه که از ســال 92 پخش آن در شــبکه ورزش آغاز شده است در 
فصل یک تا 3 با اجراى حمید محمدى روى آنتــن رفت و بعد از فصل 3، 
محمدحسین میثاقى مجرى این برنامه شد و حاال در هشتمین فصل این 
برنامه با وجود حذف برنامه «نود» و جایگزینى برنامه «فوتبال برتر» با اجراى 
محمدحسین میثاقى در این برنامه، بار دیگر حمید محمدى اجراى این برنامه 

را برعهده گرفت.

همکارى کمدین هاى «خندوانه» با 
عادل فردوسى پور

ضبط سرى جدید برنامه «وقتشه» با اجراى کامران 
تفتى امروز آغاز مى شود.

برنامه تلویزیونى «وقتشــه» بــه تهیه کنندگى 
ابوالفضل صفرى که مدتى است روى آنتن شبکه 
نسیم نرفته است، از امروز با اجراى کامران تفتى، 
بازیگر تئاتر و تلویزیون ضبط خود را آغاز مى کند و 
سرى سوم این برنامه را به همراه تماشاگران حاضر 

در استودیو مقابل دوربین مى برد.
گفتنى اســت؛ برنامــه تلویزیونى «وقتشــه» با 
محوریت سبک زندگى و بررسى هاى کارشناسانه 
در هر قسمت میزبان زوج هاى جوان خواهد بود و با 

آنها به گفتگو مى پردازد.

ضبط سرى جدید «وقتشه»  آغاز مى شود

مهراوه شــریفى نیا جایزه بهتریــن بازیگر زن جشــنواره بیــن المللى  
Diamond Film Awards ایتالیــا را براى فیلم «پیــاده» از آن 

خود کرد.
فیلم کوتاه «پیاده» به کارگردانى شــکوفا کریمى و قلم هاله مشتاقى نیا، 
تاکنون بیش از 9 حضور در جشنواره هاى معتبر جهانى داشته و در کشورهاى 

آمریکا، ایتالیا، صربستان و هند و ایران به نمایش در آمده است.

یک جایزه بین المللى
 براى مهراوه شریفى نیا 

ناهید مسلمى:

اگر سرى دوم «زوج یا فرد» ساخته شود
 بازیگر آن خواهم شد

با اضافه شــدن هادى حجــازى فر و یک چهــره جدید به جمــع بازیگران 
«دوزیست»، فیلم تازه برزو نیک نژاد در تهران جلوى دوربین رفت. 

«دوزیســت» یک فیلم اجتماعى به تهیه کنندگى ســعید خانى است و گفته 
مى شــود یکى از پربازیگرترین فیلم هاى امسال سینماى ایران است که دیگر 
بازیگران آن به زودى معرفى مى شــوند. جواد عزتى، هادى حجازى فر، ستاره 

پســیانى و الهام اخوان از جمله بازیگرانى هســتند 
که قرار  اســت در این فیلم سینمایى 

به ایفاى نقــش بپردازند. فیلم 
«دوزیست» دومین همکارى 

ســعید خانى و برزو نیک نژاد به 
عنوان تهیه کننده و کارگردان بعد 

از فیلم «لونه زنبور» است.

هادى حجازى فر
 مقابل دوربین«دو زیست» رفت

بازیگر «دنیاى شیرین دریا» گفت: وقتى یک فوتبالیست
نقش اصلى یک اثر را بازى مى کند باعث مى شــود که 

گذاشته شوند. بازیگران پیشکسوت کنار
مینا نوروزى، بازیگر ســینما و تلویزیــون دربار
کمرنگش طى سال هاى اخیر در عرصه بازیگر
طى سال هاى اخیر پیشــنهاداتى به من شد که
مورد نظر را نپسندیدم یا به دلیل مسئله مالى با آن

همکارى نکردم.
وى دربــاره کمرنگ شــدن حضــور ه
پیشکسوت در آثار نمایشــى اظهار کرد:
خوشبینانه باید گفت سلیقه کارگردانان تغ
اینکه کارگردانانى که در س است ضمن
پیشین با ما همکارى داشتند کم کار ش
گذشته تعداد آثار هنرى پایین بود اما درس
اخیر با وجود اینکه تعداد آثار افزایش یا

برخى از کارگردانان توانمند در منزل نش
و تعدادى دیگر از کارگردانان به شکل ت

و شبانه روزى مشغولتولید هستند.
کار بازیگر «دنیاى شیرین دریا» افزود:
که به شکل تمام وقت در حال تولید فیل

با تعداد خاصى از هنرپیشــه ها ارتباط
پس از ساخت یک اثر در اثر بعدى
همان بازیگران همکارى مى کن
در حالى اســت که موضوع آثار
به هم نزدیکاســت، در نتی
از علت هاى کاهــش
هنرى را مى تــوان
تولیدات دورهمى
نوروزى درباره
فعالیت بازیگر
در عرصــه
بیان کــرد

بازیگر سریال «نون.خ»:

تقلید از برنامه هاى خارجى آزارم مى دهد

گذاریم که خودمان برنامه اى 

فنگ روزگار» ـریال «دنگ و
ســیما به روى آنتن مى رود، با 
خت است، درباره داورى برخى

ون اظهار کرد: هر برنامه اى که 
یرد حتمًا خوباست. بازیگرى

جود نمى آید که توسط داوران 
حال آن روز فرد و داورها بستگى 
مانند داورى را تجربه کنم به 

 روى یک کار تمرکز 
ى دارد؛ البته من 

ممى دهند 

او دربــاره اینکه تلویزیــون به چه برنامــه اى براى جذب 
مخاطب نیــاز دارد، گفت: برنامه هــاى مختلف تلویزیون 

و ســــــــریال ها، 
ســـرگرم کننده 

هستند اما باید 
رنــگ و لعاب 
این برنامه ها 
بیشتر شـــود 

و متن ســریال 

اســت که مى تواند در یک
اتفاق بیافتد.

انتقاد از تقلیدىب میمنت با
برنامه هاى تلویزیو کرد: در
داشته باشد. متأسفانه مسئ
از شبکه هاى دیگر است
حتى از کشور مىسازند و
همان مجرى را مى گیرند
بازیگر سریال نوروزى «
کار ساده اى نیست و فقط
ندارد. اجرا یک بازى اس
هم اصًال
کارى را

اخوان از جمله بازیگرانىهســتند  پســیانىو الهام
که قرار  اســت در این فیلم سینمایى 

به ایفاى نقــش بپردازند. فیلم 
«دوزیست» دومین همکارى 
نیک نژاد به خانى و برزو ســعید

عنوان تهیه کننده و کارگردان بعد 
از فیلم «لونه زنبور» است.

سرى جدید «کاله قرمزى» 
ساخته مى شود؟

مجرى باشم نیست و امکان ندارد هرجا و هرنوع برنامه اى بگویند، اجرا کن
یک کار با بهروز افخمى در برنام
«هفت» داشتم و «تحوی
سال» و «شب یلدا»

مجــرى حضو عنوان
داشــتم. برنامــه «پن

علت این ستاره» هم به
که یک مسابقه دیگر
3در شبکه 3 هم روى آنت
مى رود جذبم کرد مجر

اینمسابقه بشوم.
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سپاهانى که قرار است در لیگ به عنوان مدعى قهرمانى 
مبارزه کند، نباید به یک سبک بازى بسنده کند و باید 
ســبک هاى مدرن و تاکتیک هاى متفاوتــى را دارا 
باشد ولى در سپاهان شــاهد یک سبک بیشتر نیستیم: 
«بردن به جناحین و ارسال براى استنلى». اگر سپاهان 
در نیــم فصل اول موفــق بود به دلیل عدم شــناخت 
تیم ها از این نوع ســبک بود ولى االن همه تیم ها هم 
کناره ها را بستند و هم استنلى را کامًال محاصره کردند. 
در کنار استنلى باید یک بازیکن سرعتى و فرصت طلب 
خریدارى مى شد تا مکمل یکدیگر شوند که متأسفانه 

کادر فنى به این نیاز مهم سپاهان توجه نکرد.
تعویض هاى قلعه نویى در دیدار با استقالل یکى پس 
از دیگرى اشتباه بود و باعث شد تیم سپاهان ناخواسته 

به عقب برود.
مسلمان نه در دفاع کمک کرد نه در خط حمله، میزان 
دوندگى این بازیکن در حد لیگ برتر نیست، اگر بازیکن 
تأثیرگذارى بود هیچ وقت برانکو او را کنار نمى گذاشت 
آن هم درست زمانى که پنجره نقل و انتقاالتشان بسته 
بود و نیاز مبرم به بازیکن داشــتند. در ذوب آهن یک 
نیم فصل بیشــتر دوام نیاورد، نمازى او را کنار گذاشت 
ولى با اصرار مدیران برگشت اما منصوریان به راحتى 
با جداییش کنار آمد. انتقادات نسبت به خریدهاى نیم 
فصل قلعه نویى باعث شد این بازیکن از ابتدا به میدان 
برود آن وقت محمد ابراهیمى که مدت زیادى است از 
بند مصدومیت رها شده و بازیکن بسیار با کیفیتى است 
باید از روى نیمکت نظاره گر این مســابقه باشد. بازى 
استقالل و سپاهان جدال هافبک هاى میانى بود قلعه 
نویى با خروج مســلمان به عقیده نگارنده نباید مهاجم 

اضافه مى کرد چرا که هافبک هاى استقالل به راحتى 
با برترى عددى توانســتند بازى را در اختیار بگیرند. به 
اعتقاد من به جاى قربانى بایــد ابراهیمى وارد میدان 

مى شد.
آمار نشان مى دهد ابراهیمى تبحر خاصى در پاس گل 
دارد و حیف که به میدان نیامد. بازیکنى که مى توانست 

درصد مالکیت توپ سپاهان را افزایش دهد.
سجاد شــهبازاده ضعیف ترین مهاجم لیگ برتر است 

بهتر نبود او به جاى مهرداد محمدى تعویض مى شد؟ 
مهرداد محمــدى در نیمه اول بارهــا موجب آزار خط 
دفاعى استقالل شد ولى جاى ســئوال دارد که  چرا او 

تعویض شد.
با آمدن حامد بحیرایى مى شود این استنباط را داشت که 
قلعه نویى به دنبال تک امتیاز بود ولى در طرف مقابل 
مربى باهوش آلمانى مزد شجاعتش را گرفت. استقاللى 
که چهار روز قبل از این مسابقه در مقابل الهالل بازى 

دشوارى را پشت سر گذاشــت و طبیعتًا باید دچار افت 
بدنى در اواخر بازى مى شــد. متأسفانه با تعویض هاى 
غلط و اشتباه مربى سپاهان این موضوع برعکس شد. 
هرکس جاى شفر بود تعویض تدافعى مى کرد اما این 
مربى باهوش آلمانى دســت به تعویض هجومى زد و 
تبریزى را به میدان آورد تا نشــان دهد به دنبال برد در 

بازى سرنوشت ساز بود.
جالب ترین نکته این بازى ایــن بود که هر 11 بازیکن 

اصلى ســپاهان به نوعــى غیر بومى بودنــد. آکادمى 
سپاهان که تولید کننده بازیکن با کیفیت و مهد فوتبال 
پایه در ایران است و هرساله عناوین متعدد قهرمانى در 
رده هاى پایه را به دست مى آورد چرا خروجى مناسبى 

در تیم بزرگساالن ندارد؟
چرا بازیکنانى که در مکتب ســپاهان بزرگ مى شوند 
موقع برداشــت آنها بــه تیم هاى دیگــرى مهاجرت 

مى کنند؟
هر ساله برنامه توسعه فوتبال پایه مى نویسند ولى فقط 
مى نویســند و هیچ وقت اجرا نمى شــود اگر در لیست 
تیم هاى لیگ برترى و لیگ یک سرچ کنیم مى بینیم 
که به اندازه یک تیم مدعى در لیگ برتر بازیکنان مکتب 
سپاهان در دیگر تیم ها پخش شده اند و در هر مسابقه 
ستاره تیمشان هستند. پس نتیجه مى گیریم سپاهان 
کارخانه بازیکن سازى دارد اما براى دیگر تیم ها. باید 
یک نفر جلــوى این صادرات بى رویــه و بدون برنامه 

ریزى شده را بگیرد.
سپاهان باید همانند پرورش بازیکن از مکتب خودش 
مربى نیز پرورش دهد نیاز به یک مربى مکتبى بسیار به 
چشم مى آید، تشکیل دوباره سپاهان نوین فضاى خوبى 
براى تربیت یک مربى جوان براى آینده سپاهان بود که 
باز هم فرصت سوزى شد. فراموش نکنیم مربیان برتر 
حال حاضر دنیا یک روزى از تیم دوم باشگاه خود تربیت 

شدند همانند زیدان و...
شخصًا با توجه به جایگاه ادوار گذشته سپاهان در لیگ، 
انتظار قهرمانى نداشتم اما سپاهان باید با توانایى خودش 
ســهمیه آســیایى بگیرد و نگاهى با بیم و امید براى 
آسیایى شدن به حذفى نداشته باشد. در همین لیگ برتر 

باید بتوانند آسیایى شوند.

نگاه فنى به دیدار سپاهان- استقالل و چند نکته

 امان از تعویض هاى اشتباه قلعه نویى   
احسان ادیبى

 حمید رضى پور

 تراکتورسازان در حالى که اینطور عنوان شده بود 
بازى راحتى در هفته بیســت و پنجم مقابل تیم در 
حال ســقوط سپیدرود در رشــت و مقابل چشمان 
هواداران این تیم دارنــد، با نتیجه دور از انتظار 3 بر 
یک شکست خوردند و ترکش هاى این باخت غیر 
منتظره بــه دروازه بان آنها یعنى محســن فروزان 

برخورد کرد.
محمدرضا زنــوزى، مالــک باشــگاه در اقدامى 
عجوالنه، کودکانه  و غیرکارشناسانه اعالم کرد که 
فروزان تا اطالع ثانوى حق حضور در تمرینات تیم 
را ندارد و این موضوع در حالى رسانه اى شد که نه 
خود بازیکن از آن مطلع بود و نه اعضاى کادرفنى و 
سرپرست و مدیران باشگاه و این نشان مى دهد آقاى 
مالک بدون مشورت و حتى اطالع رسانى به عوامل 
زیرمجموعه خود که مرتبط با موضوع هستند چنین 

تصمیم عجیبى گرفته است.
در اینکه فروزان در بازى مقابل سپیدرود اشتباهاتى 
داشت شکى نیســت و حتى اگر شکست تراکتور و 
دریبل خوردن هاى عجیــب و غریب مدافعان این 
تیم را هم حاصل قصور فروزان بدانیم بازهم مرجع 
تصمیم گیرى در مورد جریمــه، تنبیه و منع حضور 
بازیکن در تمرینات، سرمربى و پس از آن مدیریت 
و هیئت مدیره باشگاه است ولى طبق آنچه تاکنون 
در تراکتورسازِى خصوصى سازى شده دیده ایم به 
اصطالح هیچ کاره بودن هیئت مدیره، مدیرعامل، 
سرپرست و سرمربى تیم است. رسانه ها در این باره 

به انتقاد از مالک تراکتورسازى پرداخته اند. 
خبرگزارى «ایلنا» در این باره نوشته: «در شرایطى 
که زنوزى پا را از حیطه اختیارات خود فراتر گذاشته 
آیا جرج لیکنز مى تواند بگویــد به بازیکن خود نیاز 
دارم؟ آیا جبر بــه میدان رفتن تراکتورســازى در 
دیدارهاى آتى بدون حضور فروزان که نتیجه اش 
به پاى سرمربى تیم نوشته مى شود نوعى دخالت در 
امور فنى نیست؟ اصًال چرا مرجعى جز مسئول فنى 
یک تیم باید تشخیص دهد که مقصر شکست تیم 
چه کسى است و چه کسى بیشتر و بهتر از جرج لیکنز 
با اشکاالت تیمش و دالیل این باخت آشنایى دارد؟

از سوى دیگر آیا به واســطه درخشش فروزان در 
دیدارهاى حســاس و 6 امتیازى مقابل استقالل، 
سپاهان و پدیده به او پاداشى داده شد و از او تقدیرى 
انجام شد؟ آیا کسى مى تواند نقش آمار فوق العاده 
هفت بازى بدون گل خورده آنهم در حساس ترین 
مقطع فصل را در اوج گیرى تراکتور و اضافه شدنش 
به جمع مدعیان کورس قهرمانــى نادیده بگیرد؟ 
تراکتورسازى در مقطعى حســاس شکست بدى 
خورده است و در این شرایط نیازمند آرامش، روحیه و 
تجدید قواست تا با فراموشى این دیدار بتواند بازهم 
با اقتدار در دیدارهاى آتى به میدان برود و اگر شانس 
به این تیم رو کرد از احتمال قهرمانى خود یا حداقل 
رتبه دومى جدول دفاع کند ولى با به حاشیه راندن 
یکى از مهره هاى کلیدى تیم مى شود چنین مسیرى 

در پیش گرفت؟
روى نیمکت تراکتورســازى کدام گزینه مطمئن 
وجــود دارد که با خیــال راحت یکــى از بهترین 
دروازه بان هاى لیگ را به گواه آمار بیرون مى نشانید؟ 
آیا مثل اســتقالل و پرســپولیس گزینه مطمئنى 
براى دروازه بانى روى نیمکت تراکتورسازى دیده 
مى شود؟ آیا محمدرضا اخبارى که بیش از یکسال 
از آخرین بازى رســمى او مى گذرد و در دیدارهایى 
هم کــه فصل گذشــته از او دیدیــدم فاصله چند 
فرسخى با دوران اوجش داشــت و تبدیل به یک 
نیمکت نشــین مطلق در ترکیب ســایپا شده بود 
مى تواند زیر فشار سنگین بازى براى تراکتور در این 

مقطع حساس برود؟
سوء مدیریتى که در تراکتورسازى حاکم است و در 
گذشته پس از بازى با استقالل و تصمیم عجوالنه 
در کنار زدن محمد اهل شــاخه که بعــد از آن در 
ترکیب ماشین سازى عملکرد درخشانى داشت یا 
حاشیه هاى خودساخته بازى با ماشین سازى باعث 
شد تراکتورسازى با یک بحران درونى مواجه شود 
پس از بازى با سپیدرود هم خودش را نشان داد تا بار 
دیگر مشخص شود مدیریت قدرتمندى که توانایى 
برخورد و مقابله با شرایط حساس پس از شکست تیم 
را داشته باشد وجود ندارد. با این وضعیت بهتر است 

تراکتورى ها به قهرمانى تیم شان دلخوش نباشند.

حساس ترین بازى هفته بیست و پنجم جدال سپاهان 
و اســتقالل در نقش جهان بود که در نهایت شاگردان 
امیرقلعه نویى نتوانســتند از این بــازى خانگى امتیاز 

بگیرند. 
پیام نیازمند، دروازه بان سپاهان که در این بازى در چند 
نوبت فرصت هایى را از بازیکنان اســتقالل گرفت 
درباره مسابقه گفت: متأسفانه شرمنده این همه 
هوادار شدیم که خیلى هایشــان از صبح آمده 
بودند. اما فوتبال همین است و روز هاى خوب 

و بد وجود دارد.  
او افــزود:  مى توانســتیم برنده شــویم اگر 
مثل نیمــه اول بازى مى کردیم. متأســفانه 

ما در بازى هاى مهم نیم فصل دوم موفق نبودیم. اگر
 بازى هاى ما را مرور کنید خواهید دید که برخالف نیم 
فصل اول که خوب امتیاز گرفتیــم در بازى هاى مهم 

خوب عمل نکردیم. 
دروازه بــان جوان و ملــى پوش ســپاهان در رابطه با 
اتفاقاتى که در طول مســابقه از سوى ســکوها افتاد و 
7 دقیقه توقف بازى افزود:  متأســفانه این اتفاق خوبى 
نیست. در بازى با پرسپولیس هم نارنجک زدند و ما بازى 
بعد از آن را بدون تماشاگر برگزار کردیم. امسال دو بازى 
را بدون تماشاگر بودیم و این اتفاق ها باعث مى شود که 

دودش در چشم خود سپاهان برود. 
او همچنین گفت:  باید جلوى این افراد را بگیرند. پنجاه 

شصت هزار نفر به ورزشــگاه آمدند هرچند که فقط پنج 
شش هزار نفر از هواداران ســپاهان هستند که همیشه 
تشویق مى کنند، بقیه معموًال فقط بازى را تماشا مى کنند 
که بازهم دستشــان درد نکند. امیدوارم این اتفاق دیگر 
نیافتد. متأســفانه بعد از نارنجکى که زدند و توقفى که 
ایجاد شد روند تیم ما عوض شد و بازى را واگذار کردیم. 
نیازمند دربــاره قهرمانى در این فصــل هم گفت: کار 
قهرمانى خیلى سخت شد. رقابت براى قهرمانى خیلى 
فشرده است اما هنوز امیدوار هســتیم چرا که دو بازى 
مستقیم با پرســپولیس و پدیده داریم. پنج فینال مهم 
پیش رو داریم و باید همه بازى ها را ببریم چون فرصتى 

براى امتیاز از دست  دادن نداریم.

گمانه زنى برخى از سایت ها و رسانه ها که دیروز 
انجام شد نشان از آن دارد که امیر قلعه نویى مایل 
است تا مرتضى تبریزى را براى فصل آینده به جمع 

شاگردانش اضافه کند.
 نزدیک شــدن به روزهاى انتهاى فصل شایعات 
زیــادى را در خصوص جابه جایــى بازیکنان در 
پنجره نقل وانتقاالتى پیش رو به وجود آورده است.

در همین رابطه استقالل شفر یکى از تیم هایى است 
که به سبب جا به جایى هاى زیاد گذشته زیر ذره بین 
قرار دارد و وضعیت بازیکنان این تیم در هر لحظه 

رصد مى شود.
مشکل اصلى استقالل در این فصل نداشتن مهاجم 
نوك تمام کننده است و به همین دلیل شفر قصد 
دارد تغییرات گســترده اى را در این پست انجام 
دهد. اینطور که منابع آگاه از باشگاه استقالل خبر 
مى دهند مرتضى تبریزى، بازیکنى که در ابتداى 
فصل با ســروصداى زیادى به جمع آبى پوشــان 
پیوست، بزرگ ترین نامى است که در لیست مازاد 

شفر قرار خواهد گرفت.
این مهاجم میلیاردى در طول فصل هرگز نتوانست 
اعتماد مربى آلمانى را به خود جلب کند و به همین 

علت خیلى زود به نیمکت پیچ ومهره شد.
یکى از حواشــى جذاب دیدار اخیر اســتقالل و 
ســپاهان هم به همین موضــوع اختصاص داده 
شــد، تبریزى تنها نیمکت نشین استقالل بود که 
امیر قلعه نویى در مراسم آغازین بازى حسابى او 
را تحویل گرفت و حتى صحبت هاى درگوشى نیز 
بین این مربى و بازیکن رد و بدل شد. همین رفتار 
سرمربى زردپوشان اصفهانى زمزمه هاى بازگشت 

تبریزى به اصفهان را به راه انداخته است.
البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که تبریزى 
و قلعه نویى سابقه کارکردن با یکدیگر را دارند و این 
بازیکن بلندقامت حسابى به سبک 
بازى تیم هاى قلعه نویى 

مى خورد. باید 
دید استقاللى که فقط 
یک  و نیم میلیارد براى 
دریافــت رضایتنامه 
تبریزى خرج کرد در 
قبال خروج احتمالى 
تبریزى چه واکنشى 
را از خود نشان مى 

دهد.

سرمربى استقالل در تشریح برنامه ریزى خود 
براى شکست ســپاهان از یک نکته کلیدى 

پرده برداشت.
وینفرد شفر، سرمربى استقالل موفق شد اولین 
شکست فصل تیم سپاهان را در خانه رقم بزند 
و شــاگردان قلعه نویى را با یک گل شکست 
دهد تا به این ترتیب همچنان خود را در جمع 

باالنشینان حفظ کرده باشد.
این پیروزى براى اســتقالل در شــرایطى به 
دســت آمد که آبى ها گل برتــرى خود را در 
دقیقه 90+7 به ثمر رساندند و البته در 15 دقیقه 
پایانى بیشتر از هر زمان دیگرى و تمام دقایق 

مسابقه موقعیت گلزنى خلق کردند.
وینفرد شــفر در نشســت خبرى در تشــریح 
برنامه هاى خود براى این برد گفت: در بازى هاى 
قبلى و برابر ذوب آهن دیدیم که سپاهان از نظر 
بدنى افت مى کند و ما مى توانیم به گل برسیم و 
این ذهنیت را داشتیم. تبریزى و منشا به ترکیب 
اضافه شدند و هر دو موقعیت هاى زیادى داشتند. 
نکته مهم براى ما این بود که شانس ایجاد کنیم 
و البته شــانس هم آوردیم. این موضوع ایده ما 

براى این مسابقه بود.
 ذوب آهن نیز مانند استقالل در دقایق پایانى 
دروازه تیم قلعه نویى را باز کرد و آبى ها نیز با 
استفاده از پلن موفقى که منصوریان استفاده 
کرده بود، قلعه نویى را شکست دادند تا دوباره 

در لیگ برتر جان بگیرند.

 محســن مســلمان مدت ها مصدوم بود و البته قبل از 
مصدومیت هم زیاد در ترکیب سپاهان قرار نگرفته بود. 
در معدود دقایق بازى براى سپاهان هم چیز خاصى از 
او ندیده بودیم و به همین دلیل قرار دادن او در ترکیب 
اصلى سپاهان مقابل اســتقالل توسط قلعه نویى یک 
ریسک بزرگ به شمار مى رفت. ظاهراً قلعه نویى قصد 
داشت از انگیزه هاى فردى مســلمان براى بازى برابر 
استقالل اســتفاده کند. اما هر چه از دقایق اولیه بازى 
سپرى شد مشــخص شــد که قلعه نویى به اشتباه به 

مسلمان دل بسته است.
مسلمان در نیمه اول بازى کامًال از جریان بازى خارج 
شــده بود. بازیکنان دو تیم درگیر یک بازى محکم و 
درگیرانه توأم با دوندگــى و برخوردهاى فیزیکى زیاد 
بودند و این همان چیزى بود که مسلمان اصًال تخصصى 
در آن ندارد. او اصوًال عالقه اى هم به این نوع بازى ندارد 
و سعى مى کند از درگیرى و دوندگى زیاد دورى کند. در 
دقایق پایانى نیمه اول مى شد مسلمان را ضعیف ترین 

بازیکن زمین معرفى کرد و پیش بینى تعویض او در نیمه 
دوم اصًال سخت نبود. اما او آنقدر بد بازى کرده بود که 
قلعه نویى در همان بین دو نیمه او را تعویض کرد و على 

قربانى را به جاى او به زمین فرستاد.
ریسک قلعه نویى روى مســلمان جواب نداد و او یک 
تعویض خود را با این ریســک ســوزاند. تعویضى که 
مى توانست در وقت هاى تلف شــده بازى انجام شود و 
در فشار اســتقالل در دقایق پایانى بازى اختالل ایجاد 
کند و مانع پیروزى این تیم شــود. پیــش از این امید 
نمازى هم در نیم فصل اول همین اشــتباه را مرتکب 
شده بود و در بازى ذوب آهن و استقالل مسلمان را در 
ترکیــب اصلى تیمش قــرار داد اما او هــم خیلى زود 
پشــیمان شــد و در نیمــه دوم او را تعویــض کرد. 
مســلمان بازیکنى نه فقط در حد ســپاهان، بلکه در 
ح د و اندازه هاى لیگ برتر هم نیســت و شاید باید او را 
پیام صادقیان ثانى بدانیم. براى اینکه بیش از این روى 
اعصاب هواداران سپاهان نباشد باید هر چه زودتر این 

تیم را ترك کند. 

فرهاد مجیدى بعد از اتفاقاتى که در ورزشگاه نقش جهان 
رخ داد واکنش تندى به امیر قلعه نویى نشان داد و متنى 

با مشت هاى گره کرده را منتشر کرد.
دیدار استقالل و سپاهان هر چند با حداقل حاشیه و تنش 
به پایان رســید اما فرهاد مجیدى با انتشار یک استورى 
در صفحه شخصى نسبت به اتفاقات روز جمعه واکنش 

نشان داد.
امیر قلعه نویى قبل از شروع مســابقه به سراغ نیمکت 
استقالل رفت و برخورد گرمى با همه اعضا به جز فرهاد 
مجیدى داشت؛ دقایقى که تصویر آن نیز منتشر شد و در 
فضاى مجازى بازتاب بســیارى داشت و مشخص شد 
که هر دو نفر همچنان اختالفات عمیقــى دارند و این 

اختالفات هنوز حل نشده است.
فرهاد مجیــدى پــس از آن بــا انتشــار تصویرى از 
مشت هاى گره کرده خود که قطعًا بى ارتباط به داستان 
معروف مشت هاى گره کرده نیست، نسبت به اتفاقات 
روز جمعه و برد اســتقالل واکنش نشــان داد و در این 

واکنش به صورت غیر مستقیم اما آشکارا به قلعه نویى 
حمله کرده است.

مجیــدى در صفحه شــخصى خود نوشــت: «تا کى
 مى خواهید استقالل جام نیاره؟ فقط مى خواهید با شما 
جام بیاره؟ هــواداران عزیز! تا زمانى کــه آقایان بیرون 
استقالل باشن و سربازهاشــون داخل باشگاه و مواجب 
بگیراشون روى سکوها باشن و تیشه به ریشه تیم بزنند، 

استقالل قهرمان نمى شود. تا بعد.»
هر چند نامى از امیر قلعه نویــى در این صحبت ها دیده

 نمى شود اما با توجه به کدهایى که در آن آشکارا وجود 
دارد و البته تصویر انتخاب شــده قلعــه نویى را خطاب 
قرارداده تا احتماًال شــاهد یکى از جنجال هاى بزرگ 

فوتبال طى روزهاى آینده باشیم.
نکته کلیدى دیگر در صحبت هــاى فرهاد مجیدى اما 
اشاره او به سربازان فرد مورد نظر در داخل باشگاه است؛ 
مجیدى هر چند در این موضوع اشاره اى به اسم خاصى 
نکرده اما برخى از افراد تأثیرگذار و کلیدى باشگاه را که 

در تصمیمات باشگاه نقش آفرینى مى کنند به بازى در زمین 
حریفان متهم کرده که به نظر مى رســد بــا توجه به زاویه 

و اختالف نظــر اعضاى کادر فنى با یکــى از معاونین 
باشــگاه، خطاب او علیه منتقد اصلى شــفر در 

داخل باشگاه و شاید اعضاى هیئت مدیره 
باشد که در هفته هاى اخیر تحرکات 

زیادى علیه شفر داشتند. مجیدى 
پایان صحبت هاى خود را باز 

گذاشته تا احتماًال همچنان 
شاهد افشــاگرى هاى او 
باشیم. این چهره محبوب 

هواداران استقالل در سال هاى 
اخیر همواره ترجیح داده تا سکوت کند و 

حاال به نظر مى رسد مى خواهد مؤثرتر از گذشته 
باشــد.  امیر قلعه نویى حاال آشــکارا با اتهامات فرهاد 

مجیدى رو به رو شده و پاسخ هاى او مى تواند استقالل و 
سپاهان را تا مدت ها دچار اختالف ات عمیق کند.

جدیدترین تصمیمات
 کودك درون زنوزى!

پیام نیازمند:  60 هزار نفر آمدند و 6000 نفر تشویق کردند
حساس ترین بازى هف
در نقش اســتقالل و
امیرقلعه نویى نتوانسـ

بگیرند. 
پیام نیازمند، دروازه بان
نوبت فرصت هایى
درباره مسابقه گ
ک هوادار شدیم
بودند. اما فوت
و بد وجود د
او افــزود:
مثل نیمــه

پیام ن

على منصور براى
 شکست سپاهان آدرس داد

تبریزى
 شکار تابستانى سپاهان؟

احمد خلیلى

سعید نظرى

ین و ر رر ی ی نب ر ر ب ویى و
بازیکن بلندقامت حسابى به سبک
ببازى تیم هاى قلعه نویى

مى خورد. باید
دید استقاللى که فقط
یک  و نیم میلیارد براى
دریافــت رضایتنامه
تبریزى خرج کرد در
قبال خروج احتمالى
تبریزى چه واکنشى
نشان مى را از خود

دهد.

ش آفرینى مى کنند به بازى در زمین 
نظر مى رســد بــا توجه به زاویه

نننننننننننین  کادر فنى با یکــى از معاو
منتقد اصلى شــفر در 

ضاى هیئت مدیره
یر تحرکات 

مجیدى 
زباز ا
ن
و
ب

لهاى 
ا سکوت کند و 

خواهد مؤثرتر از گذشته 
حاال آشــکارا با اتهامات فرهاد 
اسخ هاىاو مى تواند استقالل و

ار اختالف ات عمیقکند.

قلعه نویى فریب انگیزه هاى فردى مسلمان جلوى استقالل را خورد

نه فقط سپاهان، از لیگ برتر هم برو!

حمله گازانبرى فرهاد به قلعه نویى
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ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى عبداله نقدى سده فرزند على دادخواستى 
به مبلغ 15/000/000 ریال بطرفیت آقاى پژمان عالئى شیخ رباط که اعالم شده مجهول المکان 
است تقدیم و به کالسه 97- 1291 در شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده 
و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز 98/2/31 مورخ 98/2/31 ساعت 9 در جلسه شورا حاضر و 
در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این 
صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 

427483 شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان  /1/154
ابالغ رأى

دادنامه شوراى حل اختالف امیر آباد.شــماره 1216/97 دادنامه 1633/97-97/12/14 مرجع 
رسیدگى شعبه  شوراى حل اختالف نجف آباد – امیر آباد خواهان: ولى اله آسترکى نشانى: امیر 
آبادخ بهشتى بلوار عطار پ 89 خوانده: احمد رضا رحیمى  نشــانى مجهول المکان به خواسته: 
مطالبه بخشى از چک گردشــکار: پس از ارجاع به این شعبه و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى شورا درخصوص دعواى آقاى ولى اله آسترکى به طرفیت آقاى احمد رضا رحیمى با موضوع 
مطالبه وجه بخشى از چک به مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار تومان به عهده بانک سپه  به شماره 
سپه و خسارت تاخیر تادیه از زمان 94/6/12 به انضمام هزینه هاى دادرسى ، نظر به بقاء اصول 
مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظر به عدم حضور خوانده على 
رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوى لذا دعوى 
مطروحه مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 198 و 512 و 515و 522 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امورمدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیون 
و چهار صد هزار تومان بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ هشتاد هزار تومان بابت هزینه هاى 
دادرسى و خسارات تاخیردر تادیه از تاریخ سررسید 94/6/12 تاریخ سر رسید چک لغایت اجراى 
حکم درحق خواهان صادر و اعالم میگردد. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظردرمحاکم عمومى 
دادگسترى  شهرستان نجف آباد مى باشد و در خصوص استرداد یک فقره چک امانتى به شماره 
414797 با توجه به ارائه شده توسط خواهان باستناد ماده 619 قانون مدنى حکم به محکومیت 
خوانده به استرداد چک به شماره 414797 بانک سپه در حق خواهان صادر واعالم مى نماید راى 
صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهى و ظرف همین مهلت قابل تجدید نظر خواهى 
در محاکم عمومى حقوقى دادگســترى نجف آباد مى باشد.427605/م الف، قاضى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد شعبه پنجم/ 1/155

ابالغ رأى
 راى قاضى شورا- شماره دادنامه :  702شماره پرونده : 476/97ش 1ح -23 / 10 / 97  درخصوص 
خانم شهناز یوســفى فرزند سرخاب بنشانى شاهین شــهر خانه کارگر مهارت جنوبى بیدرام 13 
پالك 38 واحد 3 بطرفیت اقاى عزیز مراد کاظمى فرزند فرهاد مجهول المکان بخواسته مطالبه 
نفقه معوقه از تاریخ 11 / 2 / 96 و مستمر بانضمام هزینه دادرسى و تاخیر تادیه با عنایت به جمیع 
محتویات پرونده از جمله رونوشت سند نکاحیه دفتر رسمى ثبت ازادواج شماره 150 دفتر رسمى 
ثبت ازدواج خوزستان به شماره ترتیب 2607 و وجود علقه زوجیت بین طرفین و با امعان نظر به 
اینکه خواهان در جلسه مورخه 23/ 10 /  97  درجلسه حضور و بیان داشته که مدت 13 سال است 
که خوانده مجهول المکان مى باشــد و بادرج آگهى خوانده در جلسه حضور نیافته است و الیحه 
اى مبنى بر دفاع از خود ارائه نموده اســت و با عنایت به نظریه کارشناس رسمى دادگسترى که 
مصون از اعتراض مانده اســت شورا دعوى مطروحه را وارد و مســتندا به مواد 1102 و 1106 و 
1107 و 1111 و 1206 قانون مدنى و 198 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده را به پرداخت مبلغ 
یکصد و سى دو میلیون و صدو بیست هزار ریال نفقه معوقه زوجه از تاریخ 11 / 2 / 96 لغایت 30 
/ 10 / 97 و نفقه مستمر با حفظ شرایط فعلى ماهانه به مبلغ شش میلیون و ششصد هزار ریال که 
هزینه پزشکى شامل مبلغ تعیین شده نمى باشد بابت اصل خواسته که در ابتداى هر سال شمسى 
متناسب با نرخ شاخص تورم اعالمى از سوى بانک مرکزى اضافه مى گردد و مبلغ یک میلیون 
و پانصد هزار ریال هزینه کارشناسى و مبلغ یکصد و هشــتاد و هشت هزار ریال هزینه دادرسى 
در حق خواهان محکوم مى نماید . اجراى احکام مدنى مکلف است مابه التفاوت هزینه دادرسى 
را بر اساس میزان محکومیت خوانده از محکوم به کسر و به حساب مربوطه واریز نماید و هزینه 
دادرسى حساب گردد . راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم تجدید نظر در 
محاکم حقوقى شاهین شهر مى باشد. 420219/م الف محمود باقرى - قاضى شعبه چهارم محاکم 

عمومى حقوقى شاهین شهر /1/156 
مزایده اموال غیر منقول( اسناد رهنى) 

شــماره آگهــى 139803902120000001 تاریخ آگهــى 1398/01/17 - شــماره پرونده 
139704002004000105 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالســه 9700132 - تمامت شــش 
دانگ یک باب ساختمان تجارى مسکونى تحت پالك ثبتى 245 فرعى مجزى شده از پالك  6 
اصلى واقع در کرسگان بخش 9 ثبت اصفهان به مساحت 151,80 متر مربع به آدرس کرسگان 
خیابان شهدا نبش کوچه شــهید احمد رضا مرادى پالك 10 کد پستى 8458111161 که سند 
مالکیت آن در صفحه 8 دفتر 230 امالك به شماره 24152 ســابقه ثبت و صدور دارد و حدود و 
مشخصات آن عبارت است از شــماال به طول 8,65 متر دیوارى است به کوچه بن بست شرقا به 
طول 15,85 دیوار به دیوار پالك 6/6 جنوبا به طــول 9,70 متر دیوار به دیوار پالك 6/6 غربا به 
طول 17,52 متر پنجره و پله و نرده و دیواریست به خیابان و حقوق ارتفاقى له و علیه ندارد و طبق 

اعالم کارشناسان رسمى دادگسترى مورد مزایده به صورت ساختمان تجارى مسکونى سه طبقه 
به مساحت 150,80 متر مربع  عرصه و حدود 430 متر مربع اعیانى که شامل واحد مسکونى طبقه 
اول به مســاحت حدود 120 متر مربع و مغازه هاى طبقات همکف و زیرزمین به مساحت حدود 
310 متر مربع، با نماى دیوارهاى آجرى و شناژ هاى قائم و افقى بتنى و سقف هاى تیرچه بلوك با 
قدمت حدود 20 سال که طبقات زیرزمین و همکف ساختمان شامل دستگاه پله و مجموعه هفت 
دهانه مغازه و طبقه اول شامل دستگاه پله و یک واحد مسکونى است و دیوارهاى ها داخلى مغازه 
ها سنگ پالك و سفید کارى شده و کفپوش موزائیک فرش و  درب و پنجره هاى طبقات زیرزمین 
و همکف فلزى سکوریت و آلمینیومى با حفاظ آهنى و دیوارها و کف آشپزخانه و سرویس بهداشتى 
کاشى و سرامیک و درب و پنجره هاى خارجى آلومینیومى و دربهاى داخلى چوبى و نماى خارجى 
ساختمان و دیوار تراز آجر نما و ســنگ پالك بوده و داراى انشعابات آب و برق و گاز شهرى مى 
باشد ملکى آقاى رضا مرادى فرزانه یداله به شماره شناسنامه 1 صادره فالورجان متولد 1344 کد 
ملى 1111679061 ساکن کرسگان ابتداى خیابان شهدا پالك 10 که طبق سند رهنى شماره 
23527-1396/07/01 تنظیمى دفتر اسناد رسمى شماره 148 اصفهان در رهن اتحادیه شرکت 
هاى تعاونى روستایى شهرستان اصفهان قرار گرفته است از ساعت 9 الى 12 روز یکشنبه مورخ 
1398/02/15 در محل اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان واقع در خیابان فردوسى جنب بانک 
کشاورزى از طریق مزایده به فروش مى رسد و مزایده از مبلغ 10/300/000/000 ( ده میلیارد و 
سیصد میلیون ریال) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقدا فروخته مى شود الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب برق گاز آب 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 نقدا وصول مى گردد ضمنًا طبق اعالم بستانکار مورد مزایده فاقد سابقه بیمه میباشد به لذا 
این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان در تاریخ 1398/01/25 درج و منتشر 
مى گردد و در صورت تعطیلى روز ، مزایده به روز بعد موکول مى گردد . تاریخ انتشار1398/01/25 
تاریخ مزایده 1398/02/15 م الف 423296/ محسن اســماعیل زاده - مدیر واحد اجراى اسناد 

رسمى فالورجان /1/157 
ابالغ وقت رسیدگى

وقت رسیدگى:  دادگاه عمومى  مهردشت. یک نوبت حداکثر تا تاریخ 98/01/23 دریکى از روزنامه 
ها کثیراالنتشار محلى درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى درپرونده کالسه 972170 به 
این دادگاه ارسال گردد. وقت رسیدگى 98/02/25 ســاعت 10/30 صبح خواهانها: 1- عاطفه 
2-محسن3-حسین-4-رضا شهرتین امینى علویجه خواندگان: ظریفه منتظر عظیمى  به نشانى 
مجهول المکان، محل حضور: دادگاه عمومى بخش مهردشت. خواسته: الزام خواندگان به ثبت 
واقعه طالق بدین وسیله به شما ابالغ میگردد خواهان ها : 1- عاطفه 2-محسن3- حسین4-رضا 

شهرتین امینى علویجه دادخواستى به طرفیت شما مبنى بر الزام خوانده به ثبت واقعه طالق که 
در شعبه دادگاه  بخش مهردشت تحت کالسه 972170 تحت رسیدگى میباشد  مطرح نموده اند 
و بنا به اعالم و درخواست خواهانها و به لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده  73قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى مى گردد جهت 
رسیدگى به خواسته در مورخه 98/02/25 ســاعت 10/30 در این شعبه حاضر گردید در صورت 
عدم حضور غیابى به پرونده رسیدگى و راى منقضى صادر میگردد. 430455/ م الف، مدیر دفتر 

دادگاه عمومى بخش مهردشت/ 1/158
 حصروراثت 

على پور شبان نجف آبادى  داراى شناسنامه شماره 22648 به شرح دادخواست به کالسه 76/98 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شاه بیگم 
پورشبان نجف آبادى بشناسنامه 18492 در تاریخ 97/10/15 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. یداهللا پورى شبان نجف آبادى ش ش 932 
، 2. على پورشبان نجف آبادى ش ش 22648 ، (فرزندان 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. 429959/ م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد /1/159
ابالغ وقت رسیدگى

 وقت رسیدگى: دادگاه عمومى مهردشت. یک نوبت حداکثر تا تاریخ 98/2/25 دریکى از روزنامه ها 
کثیراالنتشار درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى درپرونده کالسه 971016 به این دادگاه 
ارسال گردد. وقت رسیدگى 98/03/27 ســاعت 09/30 صبح  خواهان: رسول حسین هاشمى 
فرزند رضا خوانده: 1- علیرضا رمضانى  فرزند عبدالحسین به نشانى مجهول المکان محل حضور: 
دادگاه عمومى مهردشت. خواسته: الزام خواندگان به پرداخت یک فقره چک به شماره 58867 
مورخه 97/04/31 به مبلغ دویست و پنج میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسى و خسارت تاخیر 
در تادیه بدین وسیله به شما ابالغ میگردد آقاى رسول حســین هاشمى فرزند رضا دادخواستى 
به طرفیت شما مبنى بر الزام به پرداخت یک فقره چک به شماره 58867 مورخه 97/04/31 به 
مبلغ دویست و پنج میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه مطرح نمودند 
که در شعبه دادگاه بخش مهردشت  تحت کالسه 971016 تحت رسیدگى مى باشد بنا به اعالم 
و درخواست خواهان و به لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده  73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسیدگى به 
خواسته در مورخه 98/03/27 ساعت 09/30 صبح در این دادگاه حاضر شوید در غیر اینصورت به 
پرونده غیابى رسیدگى خواهد شد.. 430467/ م الف، مدیر دفتر دادگاه عمومى بخش مهردشت 

1/160/

مدیر کل دامپزشــکى اســتان اصفهان گفت: 21 هزار 
کیلوگرم فرآورده خام دامى غیربهداشــتى و غیر قابل 

مصرف در استان اصفهان کشف و معدوم سازى شد.
شهرام موحدى در گفتگو با «مهر» اظهار کرد: به دنبال 
بازرســى هاى صورت گرفته بر تولید، نگهدارى، توزیع 
و عرضه فرآورده هاى خامى بالغ بــر 21 هزار کیلوگرم 
فرآورده خام دامى غیر بهداشــتى و غیــر قابل مصرف 

در هفته گذشته در اصفهان کشف و معدوم سازى شد.
وى از 7150 بازرسى بهداشتى بر فرآورده هاى خام دامى 
در مدت یک ماه قبل خبر داد و افزود: در همین راستا 12 
واحد متخلف پلمب و 88 متخلف بهداشــتى به مراجع 

قضایى معرفى شد.
مدیر کل دامپزشکى استان اصفهان اعالم کرد: بیش از 
60 مسئول فنى و بهداشتى دامپزشکى بخش خصوصى 
در مراکز عمده عرضه و فروشــگاه هاى بزرگ مستقر 
شدند. وى با اشــاره به اینکه 44 اکیپ بازرسى ثابت و 
ســیار بر مراکز عرضه و تولیــد فرآ ورده هاى خام دامى 
نظارت مى کردند، اضافه کرد: الزم است که شهروندان 
فرآورده هاى خام دامى مورد نیاز خــود را فقط از مراکز 
معتبر و تحت نظارت دامپزشــکى تهیــه و در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف بهداشتى، شــکایات خود را به 

سامانه پاسخگویى 1512 دامپزشکى اعالم کنند.

معاون جســتجو و نجات جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان گفت: طى 24 ســاعت منتهى به روز شــنبه، 
14 مورد حادثه در استان گزارش شد که 31 نفر مصدوم 
شدند. محمد محمدى اظهار کرد: در این بازه زمانى در 
مجموع چهار مورد حوادث جاده اى، پنج مورد شــهرى، 
یک مورد خدمات حضورى، یک مورد کوهستان، یک 
مورد ســیالب و یک مورد برف و کــوالك در منطقه 
سمیرم بوده اســت. وى با بیان اینکه در این حوادث 31 
نفر مصدوم شدند، گفت: تعداد 14 نفر از مصدومان این 
حوادث به وسیله نیرو هاى امداد و نجات جمعیت هالل 
احمر اصفهان بــه مرکز درمانى انتقــال یافتند و دو نفر 

درمان سرپایى شدند و بقیه موارد نیز اورژانسى بودند.
معاون جســتجو و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان 
گفت: در بحث آب گرفتگى و برف و کوالك هم به 36 

نفر امدادرسانى صورت گرفت.
محمدى تأکید کرد از مهمترین حــوادث برخورد تریلر 
با اتوبوس در محور میمه –دلیجان بعد از دوراهى موته 
بوده است. وى با تأکید به آمادگى نیرو هاى امداد و نجات 
براى امداد رسانى در مناطق سیل زده در شرق و جنوب، 
اظهار کرد: نیرو هاى امدادى در حال آماده باش هستند، 
هماهنگى هاى الزم با فرماندارى انجام شده و پیش بینى 

بارندگى را در این مناطق داریم.

21 هزار کیلو فرآورده دامى 
غیر بهداشتى معدوم شد

امدادرسانى هالل احمر به
 31 مصدوم در 24 ساعت

کمک واقفان اصفهانى
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اسـتان اصفهـان گفت: از 
محل موقوفات و جمع آورى کمک هاى مردمى از سوى 
هیئت امناى بقاع متبرکه مقادیرى از جمله فرش، مواد 
غذایى، پوشاك، چادر به ارزش سه میلیارد و 600 میلیون 
ریال به استان هاى سیل زده خوزستان و لرستان ارسال 
شد. حجت االسالم و المسلمین رضا صادقى افزود: این 
نهاد تاکنون با همکارى ادارات اوقاف استان، هیئت امناى 
بقاع متبرکه از محل موقوفات منطبق و همچنین جمع 
آورى کمک هاى خیرین چندین محموله براى سـیل 

زدگان این استان ها ارسال کرده است.

چشمه زنده شد
در اثر بارندگى هاى اخیر چشـمه فصلـى آب حاجت در 
دامنه کوه قبله در محله منظریه خوانسار پس از ده سال 
خشکسـالى جارى شـد. چشـمه فصلى آب حاجت در 
دامنه کوه  هاى غربى خوانسـار واقع شـده و به رودخانه 
خوانسار مى پیوندد و منبع اصلى تأمین آب باغ ها و مزارع 
کشاورزى خوانسار است. شهرسـتان خوانسار افزون بر 
300 چشـمه فصلى دارد اما این چشمه فصلى به دلیل 
جوشـش از دامنه کـوه و عبور از بیـن منـازل و معابر از 

چشمه هاى منحصر به فرد محسوب مى شود.

آغاز گلدهى درختان خرما
گلدهى و گرده افشـانى درختان خرما در خور و بیابانک 
آغاز شد. مدیرجهاد کشاورزى شهرستان خور و بیابانک 
گفت: گلدهى و گرده افشانى درختان خرما هر سال اوایل 
فروردین آغاز مى شـود و تا اوایل خرداد ادامه دارد. سید 
حکمت موسـوى افزود: با گلدهى نخل خرما کار گرده 
افشـانى از نخل نر به نخـل ماده را نخل ـکاران به روش 

سنتى و براى پربار شدن محصول خرما آغاز مى کنند. 

کمک نجف آبادى ها به 
سیل زدگان

مهدى کاظمى، رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان 
نجف آباد گفت: در روزهاى اخیر مردم این شهرسـتان 
بیش از یکصد میلیون تومان به صورت نقدى و معادل 
60 میلیون تومان غیرنقدى به سیل زدگان استان هاى 

لرستان و خوزستان کمک کرده اند.

استاندار مهمان شورا مى شود
عباس رضایى، اسـتاندار اصفهان به منظور آشـنایى با 
عملکرد و اقدامات شـهردارى و شـوراى اسالمى شهر 
در سـال 97 و برنامه هاى سـال جارى مدیریت شهرى 
امروز مهمان جلسه علنى شوراى شهر اصفهان خواهد 
بود. هفتاد و سومین جلسه علنى شوراى اسالمى شهر 
اصفهان در تاالر شـوراى شـهردارى مرکزى اصفهان 

برگزار مى شود.

خبر

نرخ بلیت اتوبوس هاى شهرى اصفهان افزایش یافت.
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه گفت: 
با توجه به افزایش 40 درصدى هزینه هاى مربوط به حمل 
و نقل از جمله هزینه  تعمیرات، نگهدارى و حقوق کارکنان، 
نرخ بلیت اتوبوس ها با مصوبه شوراى اسالمى شهر از 20 
فروردین افزایش یافت. قــدرت افتخارى افزود: همزمان 
با افرایش نرخ تورم و هزینه ها شــرکت واحد اتوبوسرانى 
اصفهان و حومه براى تأمیــن هزینه هاى خود، نرخ بلیت 

اتوبوس را افزایش داده اســت. مدیر عامل شرکت واحد 
اتوبوســرانى اصفهان و حومه گفت: افزایش قیمت بلیت 
ناوگان اتوبوسرانى به طور متوسط از صفر تا 25 درصد متغیر 
بوده و متوسط افزایش کرایه ها در حدود 20 درصد است. به 
گفته وى افزایش نرخ بلیت اتوبوس ها از 20  فروردین ماه 
اعمال شده و این افزایش قیمت بر مبناى فاکتورهایى مانند 
کرایه اولیه، طول خط اتوبوسرانى و میزان جابه جایى مسافر 

هر خط، محاسبه شده است.

مدیر منطقه 11 شهردارى اصفهان گفت: در راستاى سیاست 
شرکت اتوبوسرانى مبنى بر استفاده از مینى بوس هاى جدید 
و کارآمد در معابر کم عرض سطح شهر، نخستین خط مینى 
بوس شهرى توسط شرکت اتوبوسرانى شهردارى اصفهان 
در منطقه 11 شــهردارى اصفهان به صورت آزمایشى راه 

اندازى شد. حمید اشرفى  با بیان اینکه این مینى بوس ها در 
خط شماره 25، آماده خدمت رسانى به شهروندان هستند؛ 
خاطرنشان کرد: مسیر مینى بوس هاى این خط از پایانه خرم 
آغاز و از خیابان هاى شهیدان شرقى و غربى، هاشمى نژاد و 

سردار شهید بختیارى مى گذرد.

فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: پلیس اصفهان، با 
همکارى پلیس استان سیستان و بلوچستان یک ُتن مواد 
افیونى که توسط یک دستگاه سوارى پژو حمل مى شد را 
کشف کرد. ســردار مهدى معصوم بیگى گفت: مأموران 
پلیس مبارزه با موادمخدر اســتان اصفهان پس از انجام 
اقدامات اطالعاتى وتخصصى، از انتقــال یک محموله 

سنگین مواد افیونى در منطقه ایرانشهر استان سیستان و 
بلوچستان باخبر و موضوع بالفاصله به پلیس مبارزه با مواد 

مخدر آن استان، اطالع رسانى شد.
وى افزود: یک تیم مجرب از مأموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر ایرانشهر پس از برنامه ریزى الزم موفق به شناسایى 
سوارى پژو حامل محموله افیونى شده و وارد عمل شدند، 
ابتدا راننده خودرو به دستور ایست مأموران توجهى نکرد و 

متوارى شد و خودرو و محموله را به آتش کشید.
فرمانده انتظامى استان اصفهان تصریح کرد: مأ موران در 
اقدامى سریع آتش را مهار و موفق شدند، 960 کیلو و 700 
گرم ســوخته تریاك و 39 کیلو و 300 گرم تریاك از این 

خودرو کشف کنند.
ســردار معصوم بیگى در پایان از دستگیرى یک سوداگر 

مرگ در این عملیات خبر داد.

بارش هاى سیل آسا از ابتداى ســال 98 چندین استان 
کشور را با سیل مواجه کرد و در این میان یکى از عوامل 
که منجر به افزایش خســارت هاى ســیل شد، تغییرات 
انســانى در محیط زیست که تبدیل بســتر رودخانه به 
خیابان در حاشیه دروازه قرآن شــیراز از نمونه هاى بارز 

آن بود.
به گزارش «فارس»، در استان اصفهان تنها رودخانه اى 
که از گذشته حیات بخش این خطه بوده و امروز هم چشم 
امید میلیون ها اصفهانى است زاینده رود است، رودى که 
از کوه هاى زاگرس مرکزى سرچشمه مى گیرد و پس از 
پیمودن 200 کیلومتر به تاالب گاوخونى مى ریزد. با وجود 
اینکه در یک دهه گذشته زاینده رود در پایین دست بیشتر 
سال را خشــک بوده اما جریان آب در باالدست رودخانه 
همواره ادامه داشته و همین موضوع بهانه اى براى ساخت 
هزاران ویال در شهرهایى مثل باغ بهادران و مناطق باالتر 

از سد زاینده رود شده است.
اگرچه ســاخت ویال به خــودى خود ضررى نــدارد اما 
آنچه دوستداران محیط زیســت و ساکنان بومى حاشیه 
زاینده رود را نگران کرده ســاخت و سازهاى غیرقانونى 
بعضًا با مجوزهاى صورى در حریم و بستر رودخانه است، 
موضوعى که با توجه به ســیل امسال اهمیت دوچندانى 
پیدا کرده و زنگ خطرى اســت براى مردم اصفهان، که 
البته ایــن رانت خوارى قانون توزیــع عادالنه آب را هم 

نقض مى کند.
در صورتى که بارش ها در اردیبهشت بر روى استان هاى

 اصفهان و چهارمحال و بختیارى ادامه پیدا کند با افزایش 
سطح آب پشت ســد زاینده رود، دبى رودخانه نیز بیشتر 
خواهد شــد و این یعنى ویالهایى که بدون مجوز تا لب 
آب ساخت و ساز انجام داده اند به زیر آب خواهند رفت و 
در صورت تخریب آنها مشکالتى را در پایین دست نیز به 

وجود خواهد آورد.
البته این حضور تا مرز بستر رودخانه به خودى خود خالف 

قانون است و حتى اگر سطح آب هم باال نیاید براى حفظ 
محیط زیست، رعایت حق ساکنان محلى و تداوم حیات 
زاینده رود الزم است به صورت جدى با ویالهاى ساخته 
شده و یا در حال ساخت بســتر و حریم قانونى رودخانه 
برخورد شود و از آن مهمتر دســتگاه هاى اجرایى مجوز 

تازه اى براى ساخت و ساز در این محدوده صادر نکنند.
پنج شنبه گذشــته نیز آیت ا... طباطبایى نژاد، امام جمعه 

اصفهان در جمع ائمه جمعه اســتان با اشاره به حوادث 
مربوط به سیل اخیر تأکید کرد: «در جلسه استاندارى هم 
عنوان کردم که اگر خداى نکــرده چنین بارش هایى در 
اصفهان اتفاق مى افتاد، خطرات زیادى در بر داشت، چون 
اقدامات عمرانى نادرستى در حاشیه رودخانه زاینده رود 
انجام شده و عرض رودخانه در برخى مناطق به کمتر از 
10 متر رسیده اســت و حتى یک مسئول جلوى این کار 

را نگرفته است.»
پیش تر از خبر «تخریب 29 ویالى غیرمجاز در بســتر 
زاینده رود» در اسفند سال گذشته و «تخریب 13 ویال در 
حریم زاینده رود با حکم مراجع قضای ى» اردیبهشت 96 
در رسانه ها منتشر شد که نشان از عزم دستگاه قضا براى 
برخورد با متخلفان دارد اما شنیده ها حکایت از اعمال نفوذ 

برخى از صاحبان ویالها در برابر اجراى قانون دارد.

اگر زاینده رود طغیان کند خطر تکرار فاجعه دروازه قرآن وجود دارد

معاون عمرانى وزیر کشــور گفت: مدیریت شهر سایه ویرانى باالى سر ویالهاى غیرقانونى 
اهواز به دلیل اینکه تراکم جمعیت بسیار باالیى 
دارد به استان اصفهان ســپرده شده است و باید 
تالش کنیم مشکلى که در شهرها و روستاهاى 

اطراف پیش آمده در شهر اهواز رخ ندهد.
مهدى جمالى نژاد با اشاره به آخرین وضعیت استان 
خوزستان اظهار کرد: هر قسمت خوزستان را به 
یکى از استان هاى معین سپردیم، شهر اهواز را به 
استان  اصفهان و شهرستان حمیدیه و باوى را به 
استان کرمان سپردیم، دشت آزادگان نیز توسط 

استان تهران مدیریت مى شود.
وى تصریح کرد: باوجود اینکــه در چهار یا پنج 
منطقه مقدارى آب نفوذ کــرده، ولى باهمتى که 
استان هاى معین به ویژه اصفهان داشته ا ست، این 
نفوذ به حداقل رسیده اســت و منافذى که باعث 
مى شد آب به داخل شــهر نفوذ کند؛ گرفته شده 
اســت و در حال تــالش براى تخلیــه آب هاى 

واردشده به شهر نیز هستیم.
جمالى نژاد بیان کرد: عمده مشــکل ما در شهر 
اهواز پس زدن فاضالب این شهر است که این امر 
به دلیل مشکل زیرساخت هاى فاضالب این شهر 
است، تالش آتش نشان هاى شهردارى اصفهان 
در جهت هدایت کردن فاضالب با کف کش ها به 

سمت کانال ها و رودخانه هاست.

رئیس شوراى اسالمى شهر ونک از پخت 14هزار 
قرص نان توسط مردم شــهیدپرور شهر ونک از 

توابع سمیرم براى سیل زدگان خبر داد.
زیبا نصیرى گفت: زنان و دختران این شــهر در 
اقدامى داوطلبانه اقدام به پخت 16 کیســه آرد 
کرده اند، مکان پخت نان در سالن بزرگ یکى از 
خیریه هاى این شهر بوده و کل هزینه هاى تأمین 

آرد و پخت نان هاى محلى مردمى است.
وى ادامه داد: قرار اســت تعدادى کیسه آرد که 
معادل 14 هزار قرص نان مى شــود با همکارى 
جمعیت هالل احمر شهرستان سمیرم براى کمک 

به سیل زدگان استان خوزستان ارسال شود.
رئیس شــوراى اسالمى شــهر ونک با اشاره به 
اینکه ســیالب و آبگرفتگى در همین شهر ونک 
نیز خســارت هایى بر جاى گذاشت تصریح کرد: 
افزون بر 40 میلیارد ریال خسارت به زیرساخت ها 
و تأسیسات شهرى و شــهردارى در همین سیل 
اخیر وارد شد. وى افزود: طبق اعالم کارشناسان 
شهردارى این شهر،  در حالى که 33 واحد مسکونى 
این منطقه به طور کامل خراب شد اما مردم عزیز 
این دیار شهیدپرور با این اقدام خود بار دیگر نوع 

دوستى خود را ثابت کردند.

نقش اصفهان در
 بحران سیل اهواز

ونکى ها
 14 هزار قرص نان 

براى سیل زدگان پختند

نتیجه عملیات مشترك پلیسى اصفهان و سیستان و بلوچستان؛

کشف یک ُتن مواد افیونى
افزایش نرخ بلیت اتوبوس هاى شهرى اصفهان

نخستین خط مینى بوس شهرى افتتاح شد
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یک چشم پزشک با اشاره به اینکه عمل آب مروارید به طور معمول موفقیت آمیز است، گفت: عمل آب مروارید 
مشکل خاصى براى بیماران ایجاد نمى کند.

مهدیه نصراللهى اظهار کرد: عمل آب مروارید، خارج کردن عدسى طبیعى کدر شده از داخل چشم و جایگزینى 
آن با یک عدسى یا لنز داخل چشم دائمى است؛ لنزى که براى همیشه در چشم باقى مى ماند و خراب یا فاسد 
نخواهد شد. وى ادامه داد: عمل آب مروارید باید نزد پزشک متخصص انجام شود و  فرد، پس از انجام عمل 

جراحى مرخص مى شود.
این چشم پزشک بیان کرد: دارو هاى تجویز شده توسط پزشکتان را به طور مرتب تا زمان تعیین شده مصرف 
کنید؛ پس از عمل جراحى به پشت بخوابید و از خوابیدن به سمت چشــمى که عمل شده و یا به طرف شکم 
خوددارى کنید، آرام باشید و از سرفه و عطسه کردن خوددارى کنید. نصراللهى ادامه داد: از آرایش چشم پرهیز 
کرده و از مالش و دست زدن به چشم  و تغییر ناگهانى وضعیت سر خوددارى کنید. وى افزود: محافظ باید سه 
تا چهار هفته پس از عمل جراحى هنگام خواب روى چشم باشد و در طول روز از عینک آفتابى استفاده کنید تا 

چشم کمتر اذیت شود، زیرا چشم عمل شده نسبت به نور خورشید حساس است.
نصراللهى تشریح کرد: توجه داشته باشید که کیفیت بینایى پس از عمل، به وضعیت شبکیه، سالمت عصب 
بینایى و سالمت سایر قسمت هاى چشم بستگى دارد که به تدریج کامل مى شود و از آنجایى که لنز داخل چشمى 
تطابق ندارد، بیمار باید موقع انجام کار هاى نزدیک مانند مطالعه، از عینک استفاده کند که در حدود یک ماه 
پس از عمل تجویز مى شود. وى با اشاره به اینکه عمل آب مروارید عمدتًا موفقیت آمیز است، گفت: عمل آب 
مروارید مشکل خاصى براى بیماران ایجاد نمى کند؛ درد خفیف و احساس تحریک و حساسیت به نور و تارى 
دید از عوارض معمول پس از عمل هستند، از عوارض احتمالى دیگر مى توان به عفونت داخل چشم، خونریزى، 

افزایش فشار داخل چشم و جابه جایى لنز کاشته شده اشاره کرد.

پوسیدگى دندان مى تواند افراد را دچار مشکالت سالمت 
مختلف کند. از جمله شایع ترین مشکالت ناشى از پوسیدگى 
دندان مى توان درد، بدبو شدن دهان، ناتوانى در جویدن و 
بلع خوراك، ورود عفونت به بافت هاى درونى بدن و بروز 
مشکالت قلبى- عروقى، باال رفتن احتمال ابتال به بیمارى 
آلزایمر و حتى ابتال به برخى سرطان ها را نام برد. همچنین 
بى توجهى به بهداشت دهان و دندان، وجود پوسیدگى بین 
دندان ها و تحمل درد آن مى تواند در دراز مدت افراد را مبتال 

برخى بیمارى هاى بسیار خطرناك و مقاوم به درمان کند
کارشناســان در جدیدترین پژوهش هاى خود دریافته اند 
پوســیدگى دندان در بیماران مبتال به ســرطان ممکن 
است زمینه ساز ابتال به نوع تهاجمى سرطان روده بزرگ 
شود که درمان آن بسیار ســخت و در برخى مواقع درمان 
ناپذیر است. همچنین پژوهش هاى جدید نشان مى دهند 
سالمت دهان و دندان بر قلب و مغز انسان اثرگذار است و 
باکترى هاى مولد پوسیدگى دندان مى توانند سبب ایجاد و 

رشد تومور هاى سرطانى شوند.
محققان دریافته اند وجود پالك دندان با ســالمت قلب، 
اختالل هاى عصبى و رشد تومور ســرطانى ارتباط دارد. 

یافته هاى جدید نشــان مى دهند وجود پوسیدگى دندان، 
سبب گسترش و مقاومت ســلول هاى سرطانى به درمان 

مى شود.
 کارشناسان به افراد توصیه مى کنند توجه ویژه به بهداشت 

و ســالمت دهان و دندان خود داشته باشــند و با مراجعه 
منظم به دندانپزشــک، اهمیت به خود مراقبتى و پرهیز از 
خوراکى هاى اثرگذار بر آسیب دهان و دندان زمینه ابتال به 

برخى بیمارى ها را از خود دور کنند.

تنظیم فشار خون، پیشــگیرى از حمله قلبى، پیشگیرى 
از سرطان پروستات و حفظ سالمت پوست از مهمترین 
خواص گوجه فرنگى خشــک شده به شــمار مى  روند. 
گوجه فرنگى را مى توان در نور خورشــید و یا داخل فر 

خشک کرد.
گوجه فرنگى داراى مواد مغذى بســیارى از جمله آهن، 
کلسیم، فسفر، ویتامین C، ویتامین B، فیبر و... است و 
اضافه کردن آن به رژیم غذایى براى حفظ سالمت بدن 
مؤثر است اما متأســفانه گوجه فرنگى به دلیل رطوبت 
باالى آن، به سرعت فاسد مى شود و نمى توان براى مدت 

طوالنى آن را نگهدارى کرد. 
یک روش بــراى نگهدارى گوجه فرنگــى براى مدت 
طوالنى تر، خشک کردن آن است. گوجه فرنگى خشک 
شده داراى بو و طعم خوبى است و مى توان از آن در آشپزى 
استفاده کرد. در ادامه به مهمترین خواص گوجه فرنگى 

خشک شده مى پردازیم.
حاوى مواد مغذى مفید

یک فنجان گوجه فرنگى خشک شده داراى 139 کالرى، 
8 گرم پروتئین و 7 گرم فیبر است. مردان و زنان مى توانند 
مقدار قابل توجهى از پروتئیــن و فیبر مورد نیاز بدن را از 
گوجه فرنگى دریافت کنند. همچنین گوجه فرنگى داراى 

پتاسیم است که براى انقباض عضالت ضرورى است.
تنظیم سالمت قلب و تنظیم فشار خون

یکى از خواص گوجه فرنگى خشک شده، کمک به حفظ 
سالمت قلب است. گوجه فرنگى حاوى آنتى اکسیدان 
اســت و به دلیل کاهش التهاب رگ هاى خونى، براى 
سالمت قلب مفید است. همچنین گوجه فرنگى حاوى 
کلسیم و منیزیم است. کلسیم عالوه بر اینکه به استحکام 

استخوان ها کمک مى کند، انقباض 
عضــالت قلــب را تحریک 

مى کند. منیزیــم نیز نقش متضاد کلســیم دارد و باعث 
مى شود عضالت منبســط شوند. کلســیم و منیزیم با 
هماهنگ سازى انقباض و انبساط دیواره رگ هاى خونى، 

فشار خون را تنظیم مى کنند.
پیشگیرى از حمله قلبى

یکى دیگر از خواص گوجه فرنگى خشک شده، پیشگیرى 
از حمله قلبى اســت. گوجه فرنگى به دلیــل دارا بودن 
«لیکوپن» از ایجاد کلســترول بــد و پالك هاى چربى 
پیشگیرى مى کند و براى جلوگیرى از حمله قلبى مؤثر 

است.
جلوگیرى از کم خونى فقر آهن

یکى از مهمترین خواص گوجه فرنگى خشــک شده، 
پیشــگیرى از فقر آهن اســت. هر نصف فنجان گوجه 
فرنگى خشک شده 2/5 میلى گرم آهن دارد. آهن ماده 
معدنى هموگلوبین و جزو سازنده گلبول هاى قرمز خون 
است. گلبول هاى قرمز اکســیژن را به سلول هاى بدن 

مى رسانند. 
کمبود آهن مى تواند به عالئمى همچون خستگى، ضعف 
عضالنى و عفونت هاى مکرر منجر شود. ویتامین C به 
جذب آهن از مواد غذایى کمک مى کند. نصف لیوان گوجه 

فرنگى داراى 11 میلى گرم ویتامین C است.

پیشگیرى از سرطان پروستات
یکى دیگر از خواص گوجه فرنگى خشک شده کاهش 
خطر ابتال به سرطان پروستات اســت. بر اساس نتایج 
تحقیقات پژوهشگران، یک رژیم غذایى غنى از گوجه 

فرنگى در پیشگیرى از سرطان پروستات مؤثر است.
 بر اساس تحقیقات انجام شده، زمانى که گوجه فرنگى 
خشک شــده همراه با دانه ها و پوســت آن پخته شود، 
خاصیت ضد ســرطانى آن بیشتر اســت و از پیشرفت 

تومور هاى پروستات پیشگیرى مى کند.
محافظت از پوست

مصرف گوجه فرنگى مانند یک ضد آفتاب از پوست در 
مقابل پرتو هاى ماوراى بنفش خورشید محافظت مى کند.

 آنتى اکســیدان موجود در گوجه فرنگى خشــک شده 
به ایجــاد طراوت و پیشــگیرى از چیــن و چروك زود 
هنگام پوســت کمک مى کند. همچنین گوجه فرنگى 
خشــک یا پخته، توانایى بدن براى ترمیم ســوختگى 
را افزایــش مى دهد و مصــرف گوجه فرنگــى براى 
افرادى که دچار ســوختگى هاى پوســتى شــده اند، 

مفید است.
کاهش درد هاى جراحى

یکى از شگفت انگیزترین خواص گوجه فرنگى خشک 
شــده، کاهش درد هاى بعد از جراحى شــکمى به دلیل 
دارا بودن آنتى اکسیدان است. لیکوپن موجود در گوجه 
فرنگى از ترشح دسته اى از پروتئین ها که باعث تشکیل 
بافت هاى غیر طبیعى و چســبنده داخل شکم مى شود، 
پیشگیرى مى کند. این بافت ها باعث درد هاى شکمى 
مى شوند و در برخى مواقع باعث انسداد روده و مثانه 
و حتى نازایى در زنان مى شــوند. داشتن یک رژیم 
غذایى حاوى گوجه فرنگى به کنترل تشکیل این 

بافت هاى شکمى کمک مى کند.

عالیم اولیه فلج اطفال بسیار شــبیه آنفلوآنزاست 
و شامل تب، ســردرد و گلو درد، استفراغ، احساس 
خســتگى و درد و گرفتگى عضالت کمر، گردن، 

دست ها و پا ها مى شود.
این عالیم به طور معمول خود به خود کاهش مى یابد 
و از بین مى روند. عالیم ویژه فلج در عرض یک هفته 
خود را نشان مى دهد که عبارتند از درد و اسپاسم شدید 
عضالنى، ضعف شدید بدن پس از اندکى فعالیت، درد 
و ضعف عضالنى و تحلیل عضالت، حساسیت بیشتر 
در مقابل کاهش دماى محیط، مشکالت تنفسى و 
مشکل در بلع غذا، شل شدن عضالت در این بیمارى بیشتر در اندام هاى تحتانى دیده مى شود، 

گاهى اوقات عضالت درگیر بهبود مى یابند ولى در اکثر مواقع این اندام ها فلج باقى مى مانند..

فواید باور نکردنى گوجه فرنگى 
خشک شده

جراحى آب مروارید چه عوارضى دارد؟

راه هاى مختلفى براى افزایش رشد مژه ها وجود دارد، یکى از این راهکار ها، استفاده از مواد طبیعى است البته 
باید توجه داشت که این مواد نباید با چشم تماس مستقیم داشته باشند.

ما به شما چند ماده طبیعى براى رشد، بلند و پرپشت شدن مژه معرفى مى کنیم.
با روغن کرچک مژه هایتان را طبیعى پرپشت کنید

روغن کرچک به عنوان یک ماده محرك قوى شناخته شده است که مى تواند باعث رشد فولیکول مو شود.
براى پرپشت شدن مژه ها کافى است تا با کمى پنبه یا یک برس آرایشى مژه هایتان را به مقدارى روغن کرچک 

آغشته کنید و براى اثر بهتر، شب آن را به مژه هایتان بزنید و صبح از روى مژه هایتان بشویید.
خاصیت فوق العاده روغن زیتون 

روغن زیتون یک ماده شناخته شده براى رشد مو است و به عنوان یک درمان خانگى براى ضخیم تر شدن مژه ها 
نیز به کار مى رود. روغن زیتون غنى از اسید اولئیک و ویتامین E بوده که هر دو براى رشد مو مورد نیاز است. 

این دو جزء مى توانند مو را تغذیه و آن را حجیم تر کنند.
با ژل آلوئه ورا مژه هایى زیبا و بلند داشته باشید

آلوئه ورا یکى دیگر از راهکار هاى شگفت انگیز و مؤثر براى ضخیم تر و بلندترشدن مژه هاست، چرا که آلوئه ورا 
حاوى مواد مغذى و ویتامین هاى C، A ،B12  و E است که همگى با افزایش کارایى سلول ها، باعث رشد 

مژه هایى سالم و براق مى شوند.
همچنین آلوئه ورا حاوى اسیدفولیک است که مانع شکننده شدن مژه ها مى شود و با خاصیت مرطوب کنندگى، 

از مژه ها محافظت مى کند.
تأثیر فوق العاده ویتامین E در رشد مژه ها

مطالعات نشان داده رشد مو و مژه در افرادى که ویتامین E مصرف مى کنند، بیشتر است و کافى است چند قطره 
از محتواى کپسول ویتامین E را به مژه هایتان بمالید.

ورزش هوازى که به آن کاردیو یا ایروبیک مى گویند ورزشى است که در آن خون با اکسیژن باال توسط قلب 
پمپاژ مى شود تا اکسیژن به تمام عضالت در حال فعالیت برسد.

ورزش هوازى برعکس ورزش بى هوازى باعث افزایش ضربان قلب و تنفس، فعالیت ریه ها و تنفس مى شود، 
در حالى که در ورزش بى هوازى بدن شــما به صورت ناگهانى تحت فشار شدید قرار مى گیرد. در واقع تفاوت 

ورزش هاى هوازى و بى هوازى باهم در شدت انجام آن است.
 اگر شدت ورزش هوازى بیش از حد زیاد باشد، به ورزش بى هوازى تبدیل مى شود.

 از نمونه هاى ورزش هوازى مى توان به دویدن و یا پیاده روى تند، شنا کردن، والیبال، بسکتبال، کالس هاى 
ورزش هوازى و کیک بوکسینگ اشاره کرد.

پرپشتى مژه ها با چند راهکار

فواید ورزش هاى هوازى

برخى از پزشــکان توصیه مى کننــد در دوران 
باردارى مصرف فولیک اســید بــه حداقل 600 
میکروگرم در روز افزایش یابد؛ از این رو پزشک به 
تجویز مولتى  ویتامین هاى ویژه باردارى که حاوى 
مقادیر مناسب فولیک اسید هستند، اقدام مى کند.

عالوه بر مولتى ویتامین ها، ممکن است پزشک 
براى تأمین فولیک اسید روزانه در زمان باردارى، 
قرص هاى فولیک اسید نیز تجویز کند که حاوى 
400 میکروگرم فولیک اسید است. توصیه مى شود 
در دوران پیش از باردارى و در طول باردارى، به 

هیچ عنوان ویتامین ها و مکمل هاى خود را بدون نظر و توصیه پزشک عوض نکنید و میزان 
مصرف آن را افزایش ندهید.

یک متخصص اطفال گفت: بسیارى از مادران 
آب قند را جزو جدا نشــدنى تغذیه شیرخوار 
مى دانند، در حالى کــه آب قند جایگاهى در 

تغذیه نوزاد ندارد.
على محتشمى اظهار کرد: بسیارى از والدین 
براى آرام کردن دل درد نوزاد از آب قند استفاده 
مى کنند؛ کارى اشــتباه که هیــچ جایگاهى 
در تغذیه نوزاد نــدارد. وى بیان کرد: ممکن 
است شیرخوار با مقایسه شیرینى شیرمادر و 
شیرینى آب قند، نهایتًا آب قند را ترجیح دهد 
و از خوردن شــیرمادر خوددارى کند،  در این 
حالت نوزاد دیگر با میل و رغبت شیر مادرش 

را نخواهد خورد.
محتشــمى ادامه داد: از آنجایــى  که به طور 
معمول آب قند با شیشه و پستانک به شیرخوار 
داده مى شود، نوزاد بین انتخاب سرپستانک و 
پستان مادر سردرگم شده و ممکن است از این 
پس از مکیدن سینه امتناع کند. وى ادامه داد: 
در کنار این مورد باید بدانید که ماده شــیرین 
موجود در قند، با تبدیل به آب و گازکربنیک 
در دستگاه هاضمه شیرخوار نفخ شکم نوزاد 
را افزایش خواهد داد؛ از این رو برخالف تصور 
مادران که به هنگام دل درد شیرخوار به او آب 
قند یا نبات مى دهند، این ماده باعث ازدیاد نفخ 

و تشدید دل درد نوزادان مى شود.
محتشمى اظهار کرد: آب قند به دلیل شیرینى، 
اشتهاى شیرخوار را کم کرده و رغبتى براى 
خوردن شــیرمادر باقى نخواهد گذاشت. وى 
افزود: همچنین آب قند غلیظ باعث مى شود 
شیرخوار در قسمت سر و پا ها، به علت اسیدى 

شدن مدفوع دچار سوختگى شود.
این متخصص اطفال تشــریح کرد: استفاده 
مکرر و طوالنى مدت از آب قند باعث مى شود 
لب ها و گونه هاى شیرخوار برجسته و پف آلود 
و در اصطالح به حالتى که لب شکرى معروف 
است، تبدیل شود که نه تنها دلیل سالمت او 
نیست، بلکه نشان از سوء تغذیه شیرخوار دارد.

آب قند براى نوزادان 
ضرر دارد؟

سکته مغزى در شرایطى رخ مى دهد که مغز 
میزان خون کافى به دلیل انســداد یا پارگى 

عروق دریافت نمى کند.
تشخیص به موقع ســکته مغزى جان بیمار 
را نجات مى دهد، هرچند الزم اســت افراد از 
عالیم هشدار دهنده این عارضه آگاه باشند. از 
جمله عالیمى که در تشخیص سکته مغزى 

مؤثر است، مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
افتادگى صورت 

احساس ضعف و بى حســى ناگهانى در یک 
طرف صورت که به افتادن عضالت آن منجر 
مى شــود، یکى از عالیم سکته مغزى است. 
در این شرایط، بخشــى از مغز که با عضالت 
صورت مرتبط اســت اکسیژن کافى دریافت 

نمى کند.
ضعیف شدن عضالت دست 

بیمار زمانى که دچار سکته مغزى شده باشد، 
قادر نیست اجسام را با دست هاى خود نگه دارد 
یا به دلیل احساس بى حسى و ضعف، از انجام 

هر گونه فعالیتى باز مى ماند.
بروز مشکل در صحبت کردن 

یکى از نشانه هاى اصلى ســکته مغزى این 
است که بیمار قادر نیست کلمات را واضح و 
شیوا بیان کند. در این شرایط و براى اطمینان 
از ابتالى فرد به ســکته مغزى مى توان از او 
خواست تا یک جمله ساده را بیان کند تا نحوه 

صحبت کردن بیمار مشخص شود.
سردرد شدید 

در صورتى که بیمار به دلیل پارگى عروق مغز 
دچار ســکته هموراژیک شده باشد، احساس 
سردرد شــدید و ناگهانى خواهد داشت. این 
سردرد همچون سردردهاى معمولى نیست 

و بیمار میزان درد بیشترى را تجربه مى کند.

4 نشانه هشدار دهنده 
سکته مغزى عالیم اولیه فلج اطفالمیزان اسیدفولیک مجاز براى مادران باردار

خطر ات جدى پوسیدگى دندان که از آنها بى خبر هستید

استرس و نگرانى در زندگى روزانه بسیارى از افراد وجود دارد. پاى مرغ، اسید آمینه هایى مختلف را تولید مى کند که براى بدن بسیار مفید هستند. به عنوان مثال آرژنین نوعى اسید آمینه 
است که از چنگال ها بیرون مى آید. این اسید آمینه براى بدن مفید است و یکى از خواص آن، کمک به بدن در آزاد کردن هورمون هایى ضد اضطراب و استرس است.

پاى مرغ؛ خوراکى لذیذ براى کاهش استرس
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 خدایا! تویى ســزاوار ســتایش هاى نیکو و بســیار و بى شمار تو را 
ستودن. اگر تو را آرزو کنند پس بهترین آرزویى و اگر به تو امید 
بندند، بهترین امیدى. خدایا! درهاى نعمت بر من گشودى که زبان به 
مدح غیر تو نگشایم و بر این نعمت ها غیر از تو را ستایش نکنم و زبان 

را در مدح نومیدکنندگان و آنان که مورد اعتماد نیستند باز نکنم.
موال على (ع)

تخلیه آب زیرزمین 
فرماندارى پلدختر 

توسط نیروهاى دومین 
اکیپ مدیریت بحران 

شهردارى نجف  آباد در 
مناطق سیل زده 

 از ساعت 9 الى 12 شب 
22 فروردین ماه 98 انجام 

شد.

مهار پساب فاضالب شرق اهواز توسط 
نیروهاى اعزامى آبفا اصفهان

نقش 
شهردارى 

نجف آباد  
در تخلیه آب 

فرماندارى 
پلدختر 

پساب فاضالب جارى در محله هاى شرق شهر اهواز در کوى ملت، محله پاستوریزه، کورش، 
کارون، زرگان و... با استفاده از انواع پمپ هاى کف کش جمع آورى و به رودخانه کارون هدایت 
شد. این در حالى است که مهار وجمع آورى  پساب در محله هاى غرب اهواز نیز در دستور کار قرار 
دارد.  نماینده مدیریت بحران شرکت آبفا اصفهان، مستقر در اهواز اعالم کرد: از 15 فروردین ماه 
تاکنون، پنج اکیپ بحران به همراه چندین دستگاه دیزل ژنراتور، پمپ هاى کف کش، ماشین 

بحران، جرثقیل، نسبت به مهار پساب فاضالب در مناطق مختلف شهر اهواز اقدام کردند.
جمشیدیان در خصوص چگونگى اجراى عملیات مهار پساب فاضالب در شهر اهواز عنوان کرد: 
شرق اهواز فاقد شبکه فاضالب و انتقال فاضالب به تصفیه خانه است به گونه اى که فاضالب 
تولیدى به رودخانه کارون منتقل شد و به دنبال باران هاى سیل آسا و افزایش سطح آب رودخانه، 

پساب تولیدى در خیابان ها جارى شد.
وى افزود: سطح پساب جارى در مناطق شرق اهواز به 60 الى 70 سانتیمتر رسید که با تالش بى 
وقفه نیروهاى اعزامى آبفا استان اصفهان در کمتر از 72 ساعت در سطح شهر جمع آورى شد این 
در حالى است که تا قبل از مهار پساب در سطح  شهر، شرق اهواز بعضاً برخى از واحدهاى مسکونى 

در این منطقه با پس زدگى فاضالب مواجه شدند.
نماینده مدیریت بحران شرکت آبفا اصفهان گفت: هم اکنون با تالش شبانه روزى  اکیپ بحران آبفا 

اصفهان پساب فاضالب جارى  در محله هاى شرق اهواز جمع آورى و مهار شده است. 
وى ادامه داد: در حال حاضر اکیپ بحران آبفا اصفهان در غرب اهواز در مناطق گلســتان یک، 
پردیس و... با اســتفاده تجهیزات اقدام به جمع آورى و مهار فاضالب جارى در ســطح شهر 
مى نمایند. این عملیات بدون وقفه و با سرعت به منظور جلوگیرى از پس زدگى پساب به واحدهاى 

مسکونى در دستور کار قرار گرفته است.
جمشیدیان امدادرسانى اکیپ بحران آبفا اصفهان پیرامون همکارى در ایجاد کیسه هاى شنى براى 
مقابله با ورود آب به مناطق شهرى اهواز خاطر نشان ساخت: اعضاى اکیپ بحران آبفا اصفهان 
عالوه بر تالش در جمع آورى پساب در سطح شهر اهواز، دوشادوش اقشار مختلف مردم اقدام به 

پر کردن کیسه هاى شنى براى مقابله با ورود آب احتمالى به شهر کردند.
وى با ابراز خرسندى از رضایتمندى مردم شهر اهواز از اقدامات آبفا اصفهان در راستاى امدادرسانى 
به مردم آسیب دیده تصریح کرد: باعث خوشحالى است که آسیب دیدگان از وقوع سیل در شهر 
اهواز از خدماتى که در این شهر به منظور کاهش خسارات و براى بازگرداندن آسایش و رفاه مردم 
انجام شد مورد قبول و رضایت آنان قرار گرفت. این در حالى است که مسئوالن  امر هم رضایت 

خود را  از تالش هاى بى وفقه آبفا اصفهان اعالم کردند.  

ذوب آهن کمک به سیل زدگان را 
یک اولویت مى داند

عزم جدى اداره کل امور مالیاتى اصفهان 
در برخورد با فرار مالیاتى

مدیرعامل کارخانه ذوب آهن گفت: کارخانه ذوب 
آهن در راستاى کاهش درد و رنج حادثه دیدگان 
سیل اخیر و حل بحران عمل خواهد کرد و خارج از 
چارچوب وظایف اجتماعــى به این مهم به عنوان 
یک وظیفه دینى، انسانى و ملى و منطقه اى نگاه 

مى کند.
منصور یزدى زاده در نشســت بــا نماینده مردم 
شهرســتان لنجان در مجلس شــوراى اسالمى 
اظهار کرد: شرکت ســهامى ذوب آهن کمک به 

سیل زدگان و کاهش آالم آنان را اولویت مى داند.
وى خاطرنشان کرد: کارخانه ذوب آهن همچون 
گذشته به هر شکلى بتواند در راستاى کاهش درد 
و رنج حادثه دیدگان سیل اخیر و حل بحران عمل 
خواهد کرد و خارج از چارچوب وظایف اجتماعى به 
این مهم به عنوان یک وظیفه دینى، انسانى و ملى 

و منطقه اى نگاه مى کند.
مدیرعامل کارخانه ذوب آهن همچنین با محکوم 
کردن تروریست خواندن سپاه توسط رئیس جمهور 

آمریکا گفت: سپاه پاســداران از میراث گرانبهاى 
امام خمینى (ره) به شمار مى آید که پس از پیروزى 
انقالب اســالمى از دل مردم برخاست و با شکل 
گیرى این نهاد خدمات بسیارى به مردم ارائه شد.

وى با بیان اینکه ســپاه بیشــترین ضربــه را به 
تروریسم در منطقه زده است، افزود: قطعًا اگر سپاه 
پاسداران جمهورى اسالمى در ضعف قرار داشت 
رئیس جمهور آمریکا چنین اقدامى را انجام نمى داد 
و این مسئله به خوبى نشان دهنده قدرت سپاه در 

داخل کشور، منطقه و جهان است.
مدیرعامل کارخانه ذوب آهن با اشاره به نقش پر 
رنگ سپاه در امداد رسانى به مردم سیل زده کشور، 
تصریح کرد: وقوع سیل در برخى استان هاى کشور 
باعث وقوع بحران و وارد شــدن خســارت هاى 
بسیارى زیادى به مردم شد به گونه اى که در بین 
مردم آسیب دیده نوعى شوك روحى ایجاد کرد و 
حضور نیروهاى مسلح در کاهش آالم مردم نقش 

بسزایى داشت.

مهندس بختیــار، نماینده شهرســتان گلپایگان و 
عضو کمیســیون تلفیق بودجه در مجلس شوراى 
اسالمى با مدیر کل امور مالیاتى استان اصفهان دیدار 

وگفتگو کرد. 
در این دیدار بختیار با اشــاره به جایــگاه مالیات در 
سال 98 بیان داشته باتوجه به نامگذارى سال 98 با 
عنوان رونق تولید، نقش مهم و ویژه سازمان مالیاتى 
داراى اهمیت اســت که در این راســتا مى بایست 
حمایت الزم توسط سازمان مالیاتى به عمل آید. عضو 
کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شوراى اسالمى در 
بخش دیگرى از صحبت هاى خود تصویب قانون 
صندوق هاى مکانیزه فــروش را یکى از مهمترین 
قوانین مصوب مجلس دانست وافزود: امیدواریم در 
راستاى ایجاد شــفافیت اقتصادى و تحقق عدالت 
مالیاتى حرکت ارزشــمندى انجام شــود. ایشــان 
همچنین لزوم برخورد جدى بامعضل فرار مالیاتى، 
بسترســازى وگســترش پایه هاى مالیاتى را حائز 

اهمیت دانستند. 

مهدلو، مدیرکل امور مالیاتى استان نیز در این جلسه 
نیز با اشاره به عزم جدى اداره کل در برخورد با فرار 
مالیاتى، به میزان وصول درآمدهاى مالیاتى درسال 
97 اشاره نمود و بیان کرد: باتوجه به حجم گسترده 
فعالیت هاى محوله به ســازمان مالیاتى، افزایش 
نیروى انســانى در راســتاى خدمات رسانى بهتر و 
مطلوب تر در تأمین درآمدهاى عمومى حائز اهمیت

 است .

سال گذشته در گروه فوالد مبارکه بیش از ده میلیون و 
560 هزار ُتن آهن اسفنجى تولید شد.

معاون بهره بردارى فوالد مبارکه، میزان آهن اسفنجى 
تولید شده شــرکت هاى تابعه ایمیدرو در کشور را در 
پارسال بیش از 24 میلیون تن بیان کرد و گفت: سهم 
گروه فوالد مبارکه شامل فوالد مبارکه اصفهان، فوالد 
هرمزگان، سبا و شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال 
و بختیارى از این میزان بیش از ده میلیون و 560 هزار 

تن است.
مختار بخشیان افزود: در ســال گذشته، در واحدهاى 
احیاى مســتقیم 1 و 2 شــرکت فوالد مبارکه هفت 
میلیون و 15 هزار تن، فوالد هرمــزگان بیش از یک 
میلیون و 691 هزار تن، مجتمع فوالد سبا یک میلیون و 
251 هزار تن و در شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال 
و بختیارى بیش از 554 هزار تن آهن اســفنجى تولید 

شده است.
وى گفت: با توجه به اهمیت تولید فوالد و نقش آن در 
اقتصاد کشور، عرضه هفت میلیون و 50 هزار تن انواع 
محصوالت فوالدى در برنامه امســال شرکت فوالد 
مبارکه و مجتمع فوالد ســبا قرار گرفته است که این 

میزان عرضه چهار و شش دهم درصد بیشتر از برنامه 
پارسال است.

معاون بهره بردارى شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان 
افزود: در بخش تولید کالف گرم شرکت فوالد مبارکه 
و مجتمع فوالد سبا تولید شــش  میلیون و 500 هزار 
تن محصول با رشــد 2 درصدى از برنامه ســال قبل 
برنامه ریزى شده همچنین در بخش محصوالت سرد و 
پوشش دار شرکت فوالد مبارکه هم تولید یک  میلیون 

و 580 هزار تن با رشد 2 درصدى نسبت  به مدت مشابه 
پارسال در دستور کار قرار گرفته است.

مختار بخشیان افزود: مدیریت و کارکنان شرکت فوالد 
مبارکه مصمم اند تا همانند سال هاى قبل اهداف شرکت 
و راهبردهاى خردمندانه رهبر معظم انقالب اسالمى را 

در رونق تولید محقق کنند.
شــرکت فوالد مبارکه اصفهان بیش از نیمى از فوالد 

کشور را تأمین مى کند.

تولید 10 میلیون ُتن آهن اسفنجى در گروه فوالد مبارکه

به مناســبت والدت حضــرت عبــاس(ع) و روز 
جانباز، معاونین، مســئول روابــط عمومى، رئیس 
پایگاه مقاومت بســیج و جمعى از کارکنان شرکت 
شهرك هاى صنعتى استان اصفهان در آسایشگاه 
جانبازان شهید مطهري اصفهان حضور یافتند و با 
جانبازان سرافراز این آسایشگاه دیدار و گفتگو کردند.  
به گزارش روابط عمومى شرکت شهرك هاى صنعتى 
استان اصفهان، در این بازدید کارکنان این شرکت 
امنیت امروز کشور را مرهون شــهیدان واال مقام و 
جانبازان سرافراز دانستند و تأکید کردند: این عزیزان با 
رشادت ها و جانفشانى هاى خود زمینه ایجاد استقالل 
و امنیت کشــور را فراهم کردند تــا بتوانیم امروزه 
بسترى مناسب براى توســعه صنایع در شهرك ها 
و نواحى صنعتى کشــور ایجاد کنیم. آنهــا در این 
بازدید با تقدیم گل به این عزیزان ضمن قدردانى از 
تالش هاى جانبازان و نقش ارزشمند آنها در امنیت 
امروز کشور، گزارش کوتاهى از فعالیت هاى شرکت 

شهرك هاى صنعتى به آنها ارائه کردند .

بازدید معاونین و کارکنان 
شرکت شهرك هاى صنعتى 
استان از آسایشگاه جانبازان

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى




