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 بهترین داروى 
ضد افسردگى

وقتى  روان آب ها آب مى رود
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«دختر شیطان» 
عید فطر اکران مى شود

حقوق کارمندان «فعًال»
 20 درصد افزایش مى یابد

افزایش سرسام آور 
کالهبردارى اینترنتى

تعطیلى نشریات 5
شتاب مى گیرد 

وقتى صحبت از پلى فنول ها و فالونوئید ها به 
میان مى آید، پیاز در صدر جدول قرار مى گیرد.

 پلى فنول ها و فالونوئید ها باعث کاهش 
استرس مى شوند و خطر ابتال به انواع سرطان 

را کاهش مى دهند.

«4000 تومــان» قیمتــى بود که شــمارى از 
روزنامه ها پس از تعطیالت نوروزى و آغاز سال 
کارى مطبوعــات درج کردند؛ روندى ناگزیر که 
سایر نشــریات نیز در طول سال 1398 در پیش 
خواهند گرفت. هر ناظرى که از تیراژ اندك کل 
مطبوعات ایران خبر داشته باشــد، با دیدن این 
قیمت با خود مى گوید: «واقعًا با خودشان چه فکر 
کرده اند؟ مگر مى فروشد؟» واقعیت آن است که 

باید گفت: «بله، تا حدودى مى فروشد.»
برخى نشــریات مهم هر قیمتى درج کنند، کفى 
از فروش را خواهند داشت که متعلق به «فروش 

سازمانى»...
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چرا زاینده رود با وجود بارش هاى اخیر سیراب نشد؟!

على  صادقى: 
دوست ندارم 
گریه کسى را 
در بیاورم

پس مایلى کهن حق داشت؟
 امیر قلعه نویى در اعتراض به توهین هاى بخشى از هواداران نساجى به 
خودش، به نشست خبرى بعد از بازى نرفته است. او بعد از سوت پایان 
بازى هم از مجید جاللى سرمربى نســاجى گله کرده که چرا جلوى 

توهین هایى را که به او مى شد نگرفته است.
البته گالیه قلعه نویى از جاللى بحق است اما ماجرا اینجاست که این 

اولین بار نیست که ...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

سایه تورم و محافظه کارى اقتصادى 
بر سر رسانه هاى خصوصى؛

سیـل، 8000 
منزل مسکونى 
در استـان را 
تخریب کرد

فرمانده انتظامى استان اصفهان خبر داد

بازسازى شبکه هاى آب مناطق سیل زده لرستان 
با کمک کارشناسان اصفهانى
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بوى خذیراوى بوى خذیراوى 
به شدت مى آیدبه شدت مى آید

www.nesfejahan.net
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مدوست ندارم  دوستندارمو
کسىراگریه کسى را  اگریه ک ه ىرگ ری
ورمادر بیاورم بی بیاورممر در

سالروز والدت حضرت امام زین العابدین (ع) را تبریک مى گوییم 
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دریادار علیرضا تنگسیرى، فرمانده نیروى دریایى سپاه 
از توقیف بزرگ ترین محموله ســوخت قاچاق در تنگه 
هرمز و شناسایى یکى از سر شــبکه هاى اصلى قاچاق 
سوخت توسط رزمندگان این نیرو خبر داد و گفت: طى 
این عملیات غافلگیرانه و موفق که در پى سلسله اقدامات 
اطالعاتى دقیق و هوشــمندانه صورت گرفت، از یک 
کشتى 10 هزار ُتنى، بیش از 12 میلیون و 500 هزار لیتر 

سوخت قاچاق کشف و توقیف شد.
وى افزود: در همین رابطه 21 نفر از ملیت هاى گوناگون 
منطقه اى و فرامنطقه اى دستگیر شدند که پس از انجام 
بازجویى هاى اولیه، این محمولــه به همراه قاچاقچیان 

دســتگیر شــده، براى طى مراحل قانونى و قضائى به 
مقامات مسئول تحویل داده شد.

فرمانده نیروى دریایى ســپاه با بیان اینکه این محموله 
بزرگ ترین محموله سوخت قاچاقى است که تاکنون در 
خلیج فارس و تنگه هرمز شناسایى و توقیف شده است، 
گفت: این کشتى 131 مترى قاچاق سوخت، از کالس 
شناورهاى سنگین نفتکش به شمار مى آید و با توقیف این 
محموله یکى از باندهاى اصلى و سر شبکه هاى قاچاق 
سوخت در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز متالشى شد 
و ضربه سنگینى به یک شبکه اصلى قاچاق سوخت در 

استان هرمزگان وارد آمد.

از قرار معلــوم، کارمنــدان دولت حقــوق فروردین و 
اردیبهشــت خود را با 20 درصد افزایش دریافت خواهند 

کرد.
به گزارش «ایلنا»، روزهاى پایانى بررسى الیحه بودجه 
98 به مناقشه بر سر میزان افزایش حقوق کارمندان دولت 
صرف شد؛ مجلسى ها معتقد بودند حقوق کارمندان باید 
400 هزار تومان به اضافه 10 درصد زیاد شــود درحالى 
که دولت بارها اعالم کرده اســتطاعت افزایش بیش از 

20 درصد را ندارد.
حال به نظر مى رسد این مناقشه موقتاً به نفع دولت خاتمه 
یافته است؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرده به 

علت اختالف نظر مجلس و دولت در افزایش حقوق 20 
درصدى و یا 400 هزار تومانــى کارکنان، این مصوبه با 

ُکندى در حال انجام است.
وى تصریح کرده اســت: در حال حاضر تصمیم دولت بر 
آن شــد که کارکنان دولت حقوق فروردین و در نهایت 
اردیبهشــت خود را با افزایش 20 درصــدى و میانگین 

متوسط دریافت کنند.
باید منتظر ماند و دید در ماه هاى ابتدایى سال، کفه کدام 
طرف سنگین تر خواهد شد؛ آیا نمایندگان مجلس قدرت 
کافى براى الزام دولت به اجــراى مصوبات قوه مقننه را 
خواهند داشت یا دولت در این بین، برنده نهایى خواهد بود؟

توقیف بزرگ ترین محموله 
سوخت قاچاق

حقوق کارمندان «فعالً»
 20 درصد افزایش مى یابد

روایتى از جلسه ویژه با 
مقام معظم رهبرى

   تسـنیم | فرمانـده کل سـپاه پاسـداران انقالب 
اسالمى موارد مطرح شـده در جلسـه ویژه رهبر معظم 
انقالب اسالمى با مسئوالن کشور را تشریح کرد. جلسه  
ویژه  بررسـى اقدامات و امدادرسـانى ها به اسـتان هاى 
سیل زده  کشـور عصر سه شـنبه سـیزدهم فروردین ماه 
1398 در حضور حضـرت آیت ا... خامنه اى برگزار شـد. 
سردار سرلشـکر پاسـدار محمدعلى جعفرى درباره این 
جلسـه مى گوید: در مجموع به نظرم مهمترین موضوع 
جلسه، تذکر به مسئولین اجرایى براى پیش بینى حوادث و 
نقاط حادثه خیز بود. نکته  دیگرى هم که حضرت آقا اشاره 
کردند، این بود که فرمودند: رودخانه یعنى خانه  رود و آب 
به ما مى گوید که اینجا خانه  من است، وقتى شما در خانه  
من مى آیید و خانه  من را اشـغال مى کنید و در جاى من 
مى نشینید، پس من هم خانه  شما را مى گیرم. خب در واقع 
این حوادث اتفاق مى افتد و آب روى خانه ها را تا سـقف 

مى گیرد و خسارت ها و تلفات زیادى را به بار مى آورد.

وزارت نفت مانع شد
   خانه ملت | عضو کمیسـیون انـرژى مجلس با 
اشـاره به اینکه وزارت نفت اجـازه نمى دهد آب ناشـى 
از سـیالب به تاالب هورالعظیم رهاسـازى شود،گفت: 
وزارت نفت باید پاسـخگو باشـد که چرا اجازه نمى دهد 
آب ناشى از سـیالب به سـمت تاالب هورالعظیم سوق 
داده شود. قاسم ساعدى تصریح کرد: وزارت نفت ترس 
از این دارد که ابزارآالت موجود در تاالب به زیر آب بروند 

و دچار اشکاالتى شوند.

ادامه ماجراى ویالى لواسان
   رویداد24 | مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومى 
دیـوان عدالـت ادارى گفـت: دادخواسـت توقف موقت 
تخریب ویالى دختر وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت 
در یکى از شعب دیوان در حال رسـیدگى است و دیوان 
دستور توقف تخریب نداده اسـت. محسن قائمى نسب 
افزود: دیوان عدالت ادارى نه طرف اشـخاص است و نه 
طرف دستگاه هاى دولتى بلکه طرف حق است. هرکجا 

قانون و حق باشد ما در آنجا ایستادگى مى کنیم.

مخالفت انگلیس با آمریکا
   ایرنا | انگلیس درخواست وزیر خارجه آمریکا براى 
تروریستى اعالم کردن سپاه پاسداران از سوى متحدان 
این کشـور را رد کرد. یک سخنگوى وزارت امور خارجه 
انگلیس در پاسـخ بـه سـئوالى درخصوص درخواسـت 
«مایک پمپئـو»، وزیر امـور خارجه آمریـکا از متحدان 
واشنگتن براى پیوستن به رفتار غیرقانونى آن کشور علیه 
سپاه گفت: تصمیم آمریکا درباره تروریستى نامیدن سپاه 

به خود آن کشور مربوط است.

امام جمعه یزد استعفا نکرده
   خبرگزارى حوزه | آیـت ا... محمدرضا ناصرى 
یزدى، نماینده ولى فقیه در اسـتان یزد در پاسـخ به این 
سئوال که شایعات منتشر شده در فضاى مجازى استان 
مبنى بر تغییر امام جمعه یزد صحت دارد؟ با ابراز شگفتى 
گفت: تاکنون از منبع موثقى این موضوع با بنده در میان 
گذاشته نشده است. حجت االسالم رضا شریفى، رئیس 
شوراى سیاستگذارى ائمه جمعه استان یزد نیز گفت: با 
نویسـنده این مطلب تماس گرفتیم که وى اذعان کرد 
تنها نظر شخصى خود را نوشته و مقرر شد اصالحیه آن 

را هم منتشر کند.

تشکیک در یک دلجویى 
   عصر ایران | بعد از برخورد تند استاندار خوزستان با 
یک پیرمرد محلى، فیلمى از دلجویى غالمرضا شریعتى 
از آن پیرمرد در رسـانه ها منتشر شـد. حاال گفته مى شود 
شـخصى که اسـتاندار خوزسـتان از وى دلجویـى کرده 
شخص دیگرى  است و فردى نیست که با استاندار مشاجره 
کرده است.  در فضاى مجازى با مقایسـه این دو فیلم به 

تفاوت چهره و صداى این دو پیرمرد اشاره شده است.

خبرخوان
پل 100 ساله نریخت

   ایسنا | سیل اخیر در استان لرستان پل هاى 
زیادى را تخریب کرده است، اما نکته مهم تخریب 
یکى از پل هــاى جدید تحت عنــوان پل جدید 
کاکارضا واقــع در محور ارتباطى الشــتر به خرم 
آباد است که دو سال از زمان ساخت آن مى گذرد. 
این در حالى اســت که در نزدیکى همین پل، پل 
قدیم کاکارضا قرار دارد که بیش از 100 ســال از 
زمان ساخت آن مى گذرد اما آســیب چندانى به 
آن وارد نشده اســت. معاون وزیر راه و شهرسازى 
از اعزام گروهى به منظور تعیین علت تخریب پل 
جدید کاکارضا در اثر وقوع سیل خبر داد. دادستان 
الشتر هم گفت: دو نفر از عواملى که در ساخت پل 
تخریب شده کاکارضا مشارکت داشتند، دستگیر 

شده اند.

سینما روهاى نوروزى
   صبا | محمود اربابى، معاون توسعه فناورى و 
مطالعات سینمایى سازمان سینمایى در اولین جلسه 
مدیران این سازمان با ارائه آمارى از 25 اسفند تا 19 
فروردین، مجموع فــروش را 40 میلیارد تومان و 
تعداد مخاطب را دو میلیون و 900 هزار نفر اعالم 
کرد و از افزایش فروش و مخاطب نسبت به زمان 

مشابه سال هاى قبل خبر داد.

سفر به ترکیه با پراید!
   چمــدان | در حالى کاهــش 45 درصدى 
مسافرت ایرانیان به خارج از کشــور در نوروز 98 
نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته منتشر شده 
که 50 درصد از پروازهاى خارجى نیز در تعطیالت 
نوروز کاسته شده است. میزان سفر زمینى ایرانیان 
هم نوروز امســال کاهش یافت ولى شاهد بودیم 
برخى از مردم با خودروهاى شخصى همچون پراید 
به شهرهایى همچون آنتالیا و استانبول سفر کردند.

اهواز تخلیه نمى شود
   مهر |  فرماندار شهرســتان اهواز با تکذیب 
شایعه تخلیه برخى از نقاط شهر اهواز بر اثر سیالب 
گفت: تاکنون دستور تخلیه هیچ نقطه اى در شهر 
اهواز صادر نشده و وضعیت عادى است. وى گفت: 
شهروندان به شایعات توجه نکنند و اخبار صحیح را 

از منابع رسمى دریافت کنند.

سیل با مدارس چه کرد
   تســنیم | رئیس سازمان نوسازى، توسعه 
و تجهیز مدارس کشــور گفت: ســیل به 500 
مدرسه در استان لرستان آسیب زده است و ارتفاع 
گل والى در برخى مدارس بیش از یک متر است. 
مهرا... رخشانى مهر افزود: میز و نیمکت هایى که 
فرصت جمع آورى آنها فراهم نبود زیر گل  و الى 
دفن شــده اند و در مجموع بیش از 500 مدرسه 

آسیب دیده اند.

سرانجام یک استخدام 
   تسنیم | معاون توسعه مدیریت و پشتیبانى 
وزارت آموزش و پرورش گفت: آیین نامه استخدام 
معلمان حق التدریس در حال نهایى شدن است و 
احتماًال این آزمون تیر یا مرداد امسال برگزار شود. 
جذب افراد براساس نیاز آموزش وپرورش به لحاظ 
جنسیت، رشته و منطقه جغرافیایى است که پس از 
قبولى در آزمون ورودى باید در یک دوره آموزشى 

هم شرکت کنند.

4 عامل عمده تصادفات 
   فارس | رئیس پلیــس راهور ناجا، چهار عامل 
عمده تصادفات رانندگى را اعالم کرد. سردار سیدکمال 
هادیانفــر اظهار کرد: عــدم توجه به جلو، ســرعت 
غیرمجاز، انحراف به چپ، خستگى و خواب آلودگى 

چهار عامل عمده تصادفات رانندگى در کشور است.

رئیس انجمن متخصصان داخلى درباره اینکه چرا درآمد 
پزشکان از سایر اقشار جامعه بیشــتر است، اظهار کرد: 
حدود 15 تا 25 هزار نفر از پزشکان ما براى دریافت پروانه 
مراجعه نکرده و از دایره درمان خارج شــده اند؛ آن هم به 
دلیل اینکه درآمد کافى نداشتند و در اثر فقر به کارهاى 
دیگر رجوع کردند؛ بنابر این اگر پزشکى درآمد داشت این 
تعداد شــغل خود را ترك نمى کردند و به شغل دیگرى 

روى نمى آوردند.
ایرج خســرونیا ادامه داد: 5 درصد از پزشــکان ما درآمد 
باالیى دارند و این افراد کسانى هستند که هر کجاى دنیا 
که بروند چنین درآمدى را دارند؛ یعنى یک جراح قلب یا 
جراح مغزى که جراحى مى کند درآمــد باالیى دارد؛ در 
حالى که 50 درصد از پزشکان ما پزشکان عمومى هستند 
که اکثر آنها مســتأجرند و اجاره مطب و خانه مى دهند و 
با ویزیت 20 تا 25 هزار تومان روز را مى گذرانند؛ ضمن 

اینکه باید هزینه هایى مانند بیمه و مالیات نیز بپردازند.
رئیس انجمن متخصصان داخلــى اضافه کرد: میانگین 
درآمد پزشکان عمومى بین سه تا چهار میلیون است که 
در نهایت آنچه باقى مى ماند دو تا سه میلیون تومان است.

خســرونیا درباره جذب پزشــکان عمومى در سیستم 

بهداشــت و درمان، گفــت: این افراد بــه راحتى جذب 
نمى شــوند؛ چرا که آنها را اســتخدام نمى کنند. البته در 
مراکزى مثل مدارس، قطارها و هواپیما به پزشک عمومى 
نیاز داریم اما بودجه کافى براى استخدام آنها وجود ندارد.

وى تصریح کرد: مگر اعالم نمى کنند که درآمد زیر سه 
تا چهار میلیون خط فقر محسوب مى شود؛ بنابراین اکثر 
پزشکان ما زیر خط فقر هســتند و اینکه عده اى اعالم 
مى کنند پزشــکان حقوق نجومى مى گیرنــد این افراد 
خودشان به آن 5 درصد پزشک پردرآمد مراجعه مى کنند 

و فکر مى کنند همه پزشکان این اندازه درآمد دارند.

تورج شعبانخانى، آهنگساز،  تنظیم کننده، خواننده و 
یکى از قدیمى ترین هنرمندان عرصه موسیقى که طى 
سال هاى فعالیتش با خوانندگان عرصه پاپ همکارى 
کرده و خود نیــز آثار متعددى را خوانده اســت، جزو 

معدود هنرمندانى اســت که بر خالف بسیارى از هم 
نسالنش پس از پیروزى انقالب اسالمى ترك وطن 

نکرد و در ایران ماند.
او درباره هنرمندان همدوره خــودش به خبرگزارى 
«ایلنا» مى گوید: بســیارى از هنرمندان هم نســل 
من فعالیت حرفــه اى و هنرى ندارنــد و در نهایت 
گوشه خانه  نشسته اند. مثًال حبیب محبیان، خواننده 
پرتوان عرصــه پاپ که پس از ســال ها به ایران آمد 
چه خللى در کارش وجود داشــت؟ او نه سیاسى بود 
و نه حاشــیه اى داشــت اما به او اجازه فعالیت داده 
نشد. این هنرمندان تعدادشان کم نیست. مگر مازیار 
خواننده بدى بود یا مگر فریدون فروغى و فرهاد مهراد 
اشکالى در کارشــان وجود داشــت که از فعالیتشان 

جلوگیرى شد؟ روزنامه «کیهان» نوشت: «اخیراً گروهى از خبرنگاران 

رسانه هاى اصالح طلب، اقدام به جمع آورى امضا براى 
بازگشت عادل فردوسى پور به برنامه "90" نمودند، اما 
در اقدامى مجرمانه و غیراخالقى، امضاى برخى افراد را 
جعل کردند! برخى از خبرنگارهایى که نامشان در فهرست 
درخواست کنندگان از رئیس صداوسیما براى بازگرداندن 
فردوسى پور به "90" درج شده، در تماس باکیهان، اعالم 
کردند که با این نامه همراه نشده و امضاى آنها جعل شده 
است! با توجه به اینکه جعل امضاى افراد، از نظر قانونى 
جرمى آشکار و تعرض به حقوق افراد محسوب مى شود، 
مدعى العموم مى تواند اقدام به برخورد قضائى با متولیان 

این جریان کند.»

«4000 تومان» قیمتى بود که شمارى از روزنامه ها پس 
از تعطیالت نوروزى و آغاز ســال کارى مطبوعات درج 
کردند؛ روندى ناگزیر که سایر نشریات نیز در طول سال 
1398 در پیش خواهند گرفت. هر ناظرى که از تیراژ اندك 
کل مطبوعات ایران خبر داشته باشد، با دیدن این قیمت 
با خود مى گوید: «واقعًا با خودشان چه فکر کرده اند؟ مگر 
مى فروشــد؟» واقعیت آن اســت که باید گفت: «بله، تا 

حدودى مى فروشد.»
برخى نشریات مهم هر قیمتى درج کنند، کفى از فروش 
را خواهند داشت که متعلق به «فروش سازمانى» است. 
روابط عمومى هاى سازمان ها و شرکت هاى عمدتاً دولتى 
که شمارشان کم هم نیست، تحت عنوان رصد اخبار هنوز 
شمارى از روزنامه هاى مهم را خریدارى مى کنند، هرچند 
بعید نیست شرایط اقتصادى در سال جدید باعث شود حتى 
این مجموعه ها نیز در رویه هاى خود تجدیدنظر کنند و 
این لیست خرید مطبوعات توسط بخش هاى دولتى کوتاه 

یا حذف شود.
در مقابل، طیف وسیعى از نشــریات تاکنون شانس قرار 
گرفتن در این لیست را نداشته اند و به صورت پیش فرض 
توسط گروهى خریدارى مى شــوند و با سرعت بیشترى 
در معرض حذف از فضاى رسانه اى قرار دارند. نشریات 
در سال هاى اخیر با جذب آگهى کوشیدند هزینه انتشار 
را تا جاى ممکن از محل تبلیغات تأمین کنند و کمترین 
قیمت روى جلد را داشته باشــند اما این فضا نیز در حال 

تغییر است.
در این دوران که تــورم کار خودش را با مطبوعات کرده، 
بسیارى از مشتریان پرسفارش آگهى هاى نشریات نظیر 
بانک ها، خودروسازها، صاحبان برندهاى مطرح صوتى و 
تصویرى، تولیدکنندگان بزرگ و داراى برندهاى مطرح 

مواد غذایى، شــرکت هاى ارائه دهنــده خدمات تلفن و 
اینترنت و حتى واردکننــدگان عمده برندهاى لوکس به 
شــکل قابل مالحظه  اى ارائه آگهى را محدود کرده اند 
و حتى به رســانه هاى اصلى داراى مخاطب میلیونى نیز 
آگهى اندکى مى دهند. این شرایط باعث شده، رسانه هاى 
کاغذى خصوصى پیشــقراول پرداخــت هزینه فضاى 

اقتصادى کشور باشند.
در این میان، عامه مردم که ظاهراً دل خوشــى نســبت 

به رسانه و اهالى رســانه ندارند و تصور مى کنند رسانه ها 
واقعیت ها را با وجود «توان انعکاس» منعکس نمى کنند و 
یا عکس آن را منتشر مى کنند، نسبت به مرگ مطبوعات 
بى تفاوت هستند. ظاهر امر نشان مى دهد دستگاه هاى 
مسئول و ناظراِن پرنفوذ تصمیم گیر نیز از تعطیلى رسانه ها 
خصوصى بدشان نمى آید چرا که فضا به کل در اختیار چند 
نشــریه و خبرگزارى دولتى یا متکى به منابع بودجه قرار 
مى گیرد که کیفیت فعالیتشــان هیچ ارتباطى به شرایط 

اقتصادى کشــور ندارد و ردیف بودجه شــان دیر یا زود 
تأمین مى شود.

اگرچــه آمار دقیقــى از تعــداد شــاغالن مطبوعات و 
خبرنگارانى کــه در اســفند 1397 و فروردین 1398 از 
رسانه هایشــان تعدیل شــده اند وجود ندارد اما شواهد و 
گزارش ها حکایت از آن دارد که این آمار سه رقمى است و 
پیش بینى مى شود این آمار سه رقمى از صد و چند نفر در 

این مقطع با چند صد نفر تا نیمه سال افزایش یابد.

تصاویر ماهواره اى که ناسا از وضعیت آب و هوایى ایران 
در ســوم آوریل 2018 (14 فروردیــن97) و 28 مارس 
2019 (8 فروردین 98) منتشر کرده، از اختالف قابل توجه 
میزان بارندگى هاى سال گذشته و امسال در کشورمان، 

حکایت دارد.
سازمان فضایى آمریکا (ناسا) نوشت: اگرچه بروز سیل هاى 
فصلى با پایان زمســتان و آغاز بهار در منطقه خاورمیانه 
چیز عجیب و جدیدى نیســت اما بارش هاى امسال در 
بخش هایى از عراق، ایران، ســوریه و افغانستان شدید 

بوده اند.
ناسا در بخش دیگرى از گزارش خود در این باره نوشت: به 
گزارش رسانه هاى خبرى و آژانس هاى امدادى دستکم 
1900 شهر و روســتا در 31 استان ایران با سیالب درگیر 
شده اند؛ سیالبى که به مرگ بیش از 60 نفر و آواره شدن 

هزاران نفر دیگر منجر شد. 
ورود آب هاى ناشى از ســیالب، هزاران میلیون دالر به 
زمین هاى زراعى خسارت وارد کرده و محصوالت آنها را 

از بین برد. بخش هایى از استان گلستان (در بارندگى هاى 
سنگین اخیر) 70 درصد از بارش سالیانه خود را تنها در یک 
روز دریافت کرد. وقوع سیل هاى ناگهانى به طور خاص 
در حوالى شیراز شدت داشت، چندین سد در جنوب غرب 
ایران در معرض خطر سرریز قرار گرفتند و هزاران جاده و 
پل از بین رفت.  به گزارش «ایرنا»، آمار ارائه شده از سازمان 

ایرانى مربوطه، نیز گزارش ناسا را تأیید مى کند.

سایه تورم و محافظه کارى اقتصادى بر سر رسانه هاى خصوصى؛

تعطیلى نشریات شتاب مى گیرد 

معصومه ابتکار، معــاون امور زنــان و خانواده رئیس 
جمهورى در پاســخ به این ســئوال که آیا قبول دارید 
توجهى که در دولت احمدى نژاد نسبت به زنان نشان 
داده شد نسبت به دولت روحانى که انتظار مى رفت در 
مرحله اجرا عملکرد بهترى داشــته باشــد، بیشتر بود 

مى گوید اصًال این موضوع را قبــول ندارم و با دلیل و 
آمار هم مى گویم که اشتباه مى کنید. در دوران احمدى 
نژاد فقط یک وزیر زن داشتیم و به نظرم ایشان عالقه 
داشــت به ویترین توجه کند تا به ســاختار. کسى که 
عالقه دارد به وضعیت زنان رســیدگى کنــد از پایه و 

اساس این مسئله را حل مى کند نه اینکه براى نمایش
 و ویترین.

ما اکنون دو سفیر زن داریم، 30 معاون وزیر و 30 همتراز 
معاون وزیر داریم، در کجاى دولت احمدى نژاد اینچنین 

توجهى به زنان شده بود؟

ابتکار: احمدى نژاد از زنان به عنوان ویترین استفاده مى کرد

گزارش ناسا از بارش هاى ایرانبیشتر پزشکان زیر خط فقر هستند

کدام خبرنگاران به «کیهان» زنگ زدند؟!

چرا به حبیب، مازیار و فرهاد اجازه کار داده نشد؟

ن ن ر

معصومه ابتکار، مع
جمهورى در پاســ

توجهى که در دولت
داده شد نسبت به
مرحله اجرا عملکر
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درخشش دانشگاه آزاد 
خمینى شهر

در رتبه بندى پایگاه جهانى ســایمگو بــه عنوان یکى 
از معتبرتریــن پایگاه هاى رتبه بنــدى و ارزیابى علمى 
دانشگاه ها و مؤسســات تحقیقاتى دنیا، نام دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد خمینى شــهر در صدر دانشگاه هاى آزاد 
اسالمى کشــور، پس از واحد علوم تحقیقات تهران قرار 
گرفت. در این رتبه بندى همچنین دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد خمینى شهر با رتبه جهانى 717 با دانشگاه هایى مانند 
ســانتا کالرا و ریچموند آمریکا و دانشگاه مونت آلیسون 

کانادا در یک سطح قرار دارد. 

برنامه هاى هفته فرهنگى 
اصفهان لغو شد

شــهردار اصفهان گفت: براى همدردى بــا مردم ایران 
تمام برنامه هاى هفته فرهنگى اصفهــان لغو و به جاى 
آن برنامه هایى با محوریت وحدت و انسجام بین مردم و 

حمایت از هموطنان سیل زده جایگزین مى شود. 
قدرت ا... نوروزى در نخســتین نشست فصلى مدیران 
شهرى در سال جارى تصریح کرد: على رغم اینکه معاونت 
فرهنگى اجتماعى شهردارى اصفهان 175 برنامه و 2000 
اجرا براى هفته فرهنگــى اصفهان پیش بینى کرده بود، 
تصمیم بر آن شد در شرایطى که هموطنان در استان هاى 
مختلف درگیر سیل و آسیب هاى ناشى از آن هستند این 
برنامه لغو و با همکارى سمن ها برنامه هاى در حمایت از 
سیل زدگان جایگزین شود، زیرا هیچ کار فرهنگى باالتر از 

یارى رساندن به این عزیزان نیست.

ادامه پاکسازى 10 روستا 
جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان 
با اشاره به آخرین اقدامات سپاه براى استان هاى سیل زده 
اظهار کرد: در حال حاضر سپاه صاحب الزمان(عج) استان 
اصفهان در آق قال حضور دارد و با تحویل روستا ها و ارائه 
امکانات پشتیبانى تاکنون 12 روســتا پاکسازى و آماده 
اسکان شده است و ده روستاى دیگر در حال آماده سازى 
است. سردار مجتبى فدا افزود: در الیگودرز استان لرستان 
نیز مأموریت پشتیبانى داریم که اقدامات مناسبى انجام 
شده و دستگاه هاى مهندسى و امکانات مردمى انتقال و 

شرایط بهتر شده است.

کمک نوش آبادى ها 
به سیل زدگان

شهردار نوش آباد از اختصاص درآمد حاصل از بلیت فروشى 
مکان هاى تاریخى این شــهر براى کمک به هموطنان 
آسیب دیده از سیل خبر داد. محمود اشرفى اظهار کرد: بر 
اساس مصوبه شوراى اسالمى شهر نوش آباد، بلیت فروشى 
مجموعه باستانى شهر زیرزمینى و سایر مکان هاى دیدنى 
نوش آباد طى ســه روز آخر هفته جارى براى کمک به 
ســیل زدگان اختصاص خواهد یافت. وى گفت: از آغاز 
کمک رسانى به سیل زدگان کشور، کمک هاى غیرنقدى 
شهروندان نوش آباد، توسط پایگاه هاى بسیج و هالل احمر 

جمع آورى و به مناطق سیل زده کشور ارسال شده است. 

1500 نفر رایگان درمان شدند
حجت االسالم و المســلمین علیرضا محلوجى، مسئول 
نمایندگى اوقاف و امور خیریه بــادرود گفت: همزمان با 
اجراى طرح آرامش بهارى و در تعطیالت نوروز 98،  نزدیک 
به 1500 نفر در درمانگاه خیریه آســتان مقدس امامزاده 

آقاعلى عباس(ع) شهر بادرود ویزیت و درمان شدند.

اسکى، تا اردیبهشت 
رئیس هیئت اسکى استان با بیان اینکه به طور میانگین 
در سال هاى گذشته فعالیت پیست فریدونشهر تا اواخر 
فروردین ماه بود گفت: در شــرایط فعلى پیســت اسکى 
فریدونشهر براى استفاده اسکى بازان تا اواسط اردیبهشت 
باز است و عالقه مندان به رشته اسکى مى توانند روزهاى 
پنج شــنبه و جمعه از ســاعت 7 تا 14 به پیست اسکى 
فریدونشــهر مراجعه کنند.  محمود یســلیانى افزود: در 
فروردین امسال حجم مناسبى از برف در پیست اسکى 

بارید و ارتفاع برف افزایش یافت.

خبر

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان از پیش بینى برگزارى 51 عنوان نمایشــگاهى 
طى سال 98 در این استان خبر داد و گفت: در برنامه ریزى 
این نمایشگاه ها به توسعه تولیدات داخلى توجه ویژه اى 
شده است. على یارمحمدیان با اشاره به اینکه نشانه هاى 
توسعه کسب و کارها و تولیدات داخلى در سال جدید بیش 
از پیش ظاهر مى شود، افزود: حضور در نمایشگاه ها، جنبه 
مهمى از پیش برد فروش را در بر مى گیرد و این فرصت 
را فراهم مى آورد که ضمن به معرض نمایش گذاشــتن 
تولیدات و خدمات، مشتریان بالقوه نیز شناسایى شوند؛ 
با این اتفاق، افزایش فــروش، افزایش تولید را به دنبال 

خواهد داشت و به رونق کسب و کار خواهد انجامید.
وى در بخش دیگرى از صحبت هاى خود با اشــاره به 
اینکه شرکت نمایشگاه  هاى بین المللى استان اصفهان 
در ســال جدید توجه ویژه اى به بخش خصوصى داشته 
است، گفت: برگزارى تعداد بسیار زیادى از نمایشگاه هاى 
امسال اصفهان به شرکت هاى خصوصى برگزار کننده 
نمایشگاه واگذار شده تا شاهد برگزارى نمایشگاه هاى با 
کیفیت، بهتر و مخاطب پســندتر باشیم؛ به این صورت، 
بخش خصوصــى را بــراى کمک به توســعه و رونق 
فعالیت هاى اقتصادى بخش خصوصى به کار گرفته ایم 

تا شاهد ایجاد رونق در کسب و کار باشیم.

استاندار اصفهان گفت: اســتان اصفهان هم با مشکل 
سیل مواجه بود و در شهرستان هاى سمیرم و فریدونشهر 
8000 منزل مسکونى تخریب شد ولى سیل در لرستان 
و خوزستان چنان بود که ما بسیارى از نیروها را براى این 

دو استان اعزام کردیم.
عباس رضایى در جلسه هماهنگى کمک به سیل زدگان 
کشور در دفتر امام جمعه کاشان، اظهار کرد: سعى کردیم 
با مدیریت درست و زمانبندى صحیح خدمات خوبى را 
به ســیل زدگان انجام دهیم و در یک مورد فقط بیش از 
200 دستگاه کف ِکش آب براى خالى کردن محیط هاى 
مسکونى و مکان هاى حساس ارسال شد که از بروز فاجعه 

جلوگیرى کنیم. 
اســتاندار اصفهان تصریح کرد: باید با تدبیر عمل کنیم 
و مواردى را در نظر بگیریم که بیشــترین احتیاج مردم 
سیل زده است. بهترین راه کمک نقدى است. باید وسایلى 
بفرستیم که بیشترین نیاز مناطق سیل زده باشند. پس باید 
مدیریت کنیم و لوازمى آماده کنیم که نیاز اولیه و اصلى 

خانواده هاى در سیل مانده را برطرف کند.
وى ادامه داد: با استانداران درگیر حادثه سیل در ارتباط 
هستیم و مدام نیازهاى آن ها را رصد مى کنیم و تا آخرین 
لحظه با کمک شهرهاى اســتان در کنار خانواده هاى 

آسیب دیده خواهیم بود.

سیل، 8000 منزل مسکونى در 
استان را تخریب کرد

پیش بینى
 51 رویداد نمایشگاهى 

رئیس راهدارى و حمل و نقل جاده اى فریدونشهر گفت: گردونه ِکلوسه که محور ارتباطى 
روستاى پشندگان به کلوســه و راه ارتباطى هفت روستاست پس از چند روز برف روبى 

بازگشایى شد.
على اکبر آقایى در گفتگو با «فارس» اظهار کرد: گردونه ِکلوسه محور ارتباطى روستاى 
پشندگان به کلوسه و راه ارتباطى هفت روستاست، طبق سرشمارى سال 95، حدود 2500 

نفر مجموع جمعیت این روستاها پس از گردنه است.
رئیس راهدارى و حمل و نقل جاده اى فریدونشهر افزود: بعد از بارش هاى فروردین ماه 
که تا روز سیزدهم ادامه داشت، برف روبى با دستگاه بولدوزر را آغاز کردیم که این امر تا 

16 فروردین صورت گرفت.
 وى تصریح کرد: ارتفاع برف در این مســیر بیش از 2 متر بود که به دلیل وقوع بهمن در 
برخى نقاط به 5 متر هم ارتفاع برف مى رسید، حتى مجبور شدیم براى دور زدن بهمن دو 
مسیر انحرافى ایجاد کنیم.  آقایى خاطرنشان کرد: کل محور 18 کیلومتر و گردنه بالغ بر 8 
کیلومتر است که نیاز به برف روبى دارد، حتى بعد از بازگشایى بارش هاى رگبارى داشتیم 

اما انسداد مسیر اتفاق نیافتاده است.

حذف مشــق شــب براى دانش آموزان دوره ابتدایى 
الزم االجراست.

معاون آمــوزش ابتدایــى آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان با بیــان اینکــه انجام تکلیف بــراى دانش 
آموزان باید مهــارت محور و هدفمند باشــد گفت: در 
سیاســت جدید آموزش و پرورش، به جاى نوشــتن 
مشــق شــب، فعالیت هایى به دانش آموزان تکلیف 
مى شــود که در آن علم آموزى، اندیشه ورزى، تحقیق 

و تعامل بیشــتر دانش آموز با اعضاى خانــواده، مورد 
تأکید قرارگرفته است.شــهین جوانى گفــت: در این 
برنامه، دانش آموزان تکالیف درسى خود را در راستاى 
تثبیــت یادگیــرى و مهارت هــاى اصلــى خواندن، 
نوشتن، حساب کردن در کالس و زیر نظر معلم انجام

 مى دهند و بازخوردهاى اصالحى را دریافت مى کنند  و 
در ساعت هاى یادگیرى خارج از مدرسه، به جاى مشق 

شب، تکالیف مهارت محور انجام خواهد شد.

کارشناس مسئول پیش بینى  هواى اصفهان گفت: وضعیت 
جوى اصفهان به دلیل فعالیت سامانه جوى تا دو روز آینده 
ناپایدار خواهد بود. حجت ا... على عســگریان در گفتگو با 
«ایمنا» با بیان اینکه بررسى نقشه هاى هواشناسى بیانگر 
فعالیت سامانه ناپایدار بر روى اســتان است، اظهار کرد: از 

روز جمعه نیز سامانه بارشــى جدیدى وارد استان اصفهان 
خواهد شد و با ورود این سامانه تا روز یک  شنبه بارش هاى 
گسترده در اکثر مناطق استان اصفهان پیش بینى خواهد شد 
و احتماًال با یک وقفه در روز دوشنبه تا پایان هفته بارش ها 

ادامه خواهد داشت.

مدیر منطقه 3 شهردارى اصفهان گفت: شهردارى براى حفظ رونق بازار و کسب و کار 
طالفروشان، طرح انتقال طالفروشان به مجموعه کمرزرین را کلید به کلید و با حساسیت 

و دقت انجام مى  دهد.
حسین کارگر در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: عملیات احداث پروژه کمرزرین از دو سال 
پیش آغاز و موضوع آزادسازى پاساژهاى مهدیه، الغدیر و ساماندهى طالفروشى ها در 

این طرح پیش بینى شده بود.
وى افزود: مقرر شد شهردارى براى حفظ رونق بازار و کسب و کار طالفروشان، این طرح 
را عملیاتى کند البته این مهم به صورت کلید به کلید و با حساسیت و دقت انجام مى شود.
کارگر تصریح کرد: بیشتر مغازه هاى واقع در پاساژهاى مهدیه و سینایى زیر 10 متر هستند 
اما مغازه هایى که بر اساس استانداردهاى شهرسازى و معمارى در مجموعه کمرزرین در 
نظر گرفته شده، حدود 20 متر است و این اختالف قیمت توسط کسبه پرداخت مى شود، 

ضمن اینکه ارزش افزوده اى براى هر کسبه ایجاد مى کند.  
مدیرمنطقه 3 شهردارى اصفهان گفت: در ابتدا قرار بود طالفروشان میدان امام على (ع) 
به نزدیک ترین نقطه یعنى بازار قیصریه منتقل شوند که با موانعى همراه شد و آزادسازى 
قیصریه صورت نگرفت، از این رو پس از برگزارى جلســات مکرر با کارشناسان قرار بر 

این شد که طالفروشان میدان امام على (ع) به پاساژ تجارى کمرزرین انتقال پیدا کنند.
وى با بیان اینکه مجتمع تجارى کمرزرین براى فعالیت صنف طالفروشان ساخته شده 
و تمام جوانب این شغل در طراحى این مکان سنجیده شده است، افزود: در این مجتمع 
تجهیزاتى از قبیــل ویترین هاى امن، گاوصندوق هاى مجهــز و هر آنچه براى صنف 

طالفروشى الزم بوده، با دقت تعبیه شده که همه به  نفع بازاریان است.

دبیــر انجمن اســالمى دانشــجویان پزشــکى 
دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: با اعزام سه 
تیم پزشکى به مناطق ســیل زده شاهد تشخیص 
افسردگى و اضطراب، مســمومیت، عفونت، زخم 
و ضرب خوردگى و ســرماخوردگى در سیل زدگان 

بودیم.
به گزارش روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان، مصطفى ســید میر رمضانى اظهار کرد: 
یک تیم شش نفرى متشکل از چهار پزشک و یک 
پرستار و یک دستیار پزشکى به گلستان اعزام شده 
و در پنج روز اقامت خدمات بهداشتى و درمانى را به 

بیش از 600 نفر از سیل زدگان ارائه کردند.
وى همچنین از اعزام اکیپ 13 نفرى به لرســتان 
خبر داد و افزود: در این تیم یک پرستار، پنج پزشک 
و سه دانشجوى پزشکى، دو کارشناس اتاق عمل و 
یک اینترن به مدت چهار روز در پلدختر، معموالن 
و کوهدشت مستقر  شــدند و 750 نفر از مردم این 

مناطق را ویزیت کردند.
دبیر انجمن اسالمى دانشجویان پزشکى دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان بیان کرد: براى نخستین بار 
این تیم پزشــکى توانستند وارد روســتاى دمرود 
شوند که تا قبل از آن به علت گل و الى زیاد کسى 

نتوانسته بود وارد آن شود .
وى تصریح کرد: ایــن تیم پزشــکى 13 نفره به 
مدت 24 ســاعت بــه طــور کامل بیمارســتان 
پل دختر را پوشــش امدادى و درمانى و بهداشــتى

 دادند.
ســید میر رمضانى گفت: یک تیم شــش نفره از 
جامعه پزشکان دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
شامل سه پزشک، یک داروســاز و دو روانشناس
 هم براى کمک بــه ســیل زدگان و ارائه خدمات 
بهداشــتى و درمانى به ســمت لرســتان حرکت 

کردند.

بر اساس اعالم شرکت آب منطقه اى استان اصفهان 
در پى بارندگى هاى سال زراعى جارى تنها 25 درصد 
ظرفیت سد زاینده رود پرشده است، این در حالى است 
که به اعتقاد کارشناسان، آورد این بارش ها مى توانست 

ذخیره سد را به طور کامل تکمیل کند.
به گزارش «ایمنا»؛ آمار اداره کل هواشناســى استان 
چهارمحال و بختیــارى تا روز دوشــنبه 19 فروردین 
ماه گویاى آن است که در منطقه کوهرنگ «چلگرد» 
حدود 2005 میلیمتر بارش به ثبت رسیده و ارتفاع کل 
برف باقیمانده در این منطقه 46 سانتیمتر است در حالى 
که بهمن ماه سال گذشته ارتفاع برف این منطقه حدود
 2 متر ثبت شده بود و به نظر مى رسد بیشتر حجم برف 

طى دو ماه گذشته به روان آب تبدیل شده است.

از طرفى با نفوذ ســامانه هاى بارشى قوى به کشور در 
روزهاى پایانى سال گذشــته تاکنون شاهد بارش هاى 
ســیل آســایى بوده ایم به طورى که ســیالب بیشتر 
استان ها را درگیر، بسیارى رودها طغیان و اغلب سدها 
سرریز کرده است. ســدها و تاالب هاى کشور در حالى 
یکى پس از دیگرى سرریز مى شود که سد زاینده رود 
و تاالب بین المللى گاوخونى تاکنون ســهم چندانى از 

بارش ها و سیالب ها نداشته است.
با وجود 2000 میلیمتر بارش در منطقه کوهرنگ طى 
شش ماه نخست ســال زراعى 97-98 بنابر تازه ترین 
آمار شــرکت آب منطقه اى اصفهان تا روز یک شنبه 
ذخیره ســد زاینده رود 370 میلیون مترمکعب بوده و 
براســاس آخرین پایش ها همچنان حدود 90 درصد از 

وســعت 47 هزار هکتارى تاالب بین المللى گاوخونى 
خشک است و این در حالى است که در گذشته و قبل از 
دهه 80 به ازاى هر میلیمتر بارندگى در کوهرنگ یک 

میلیون مترمکعب آب وارد سد زاینده رود مى شد.
به گفته اســفندیار امینى، دبیر اجرایــى نظام صنفى 
کشاورزان استان اصفهان به رغم بارندگى هاى مطلوب 
ســال زراعى جارى، دلیل عمده آورد کــم زاینده رود 
وجود بندهاى کوچک و بزرگى تحت عنوان طرح هاى 
آبخیزدارى اســت که عالوه بر ذخیره حجم آب، مانع 
تجمیع آب و ایجاد روان آب ها مى شــود. وجود بندها، 
انشــعابات و انحراف یا پمپاژ آب در بســتر رودخانه و 
سرشاخه هاى اصلى سبب شده که بارش ها به صورت 
روان آب به نسبت میزانى که در کارون مى رود، نباشد. 

وى همچنین وجود چاه ها و آبخوان هاى بى شــمار در 
باالدست رودخانه را یکى دیگر از علت هاى کم شدن 

آورد زاینده رود مى داند.
در همین ارتباط حســین محمدرضایــى، عضو هیئت 
مدیره نظام صنفى کشــاورزان نیز طى اظهارنظرى به 
وجود بیش از 600 سد کوچک در باالدست زاینده رود 
تحت عنوان بندهاى آبخیزدارى اشــاره کرد و گفت: 
اگر بارگذارى هــا و طرح هاى آبخیزدارى باالدســت 
نبود بارندگى هاى کوهرنگ به سمت زاینده رود جارى 

مى شد. 
به گفته وى روان آب هاى ذخیره شــده با عنوان طرح 
آبخیزدارى در زمین نفوذ و چاه هاى آب و چشمه هاى 
آن مناطق را تأمین مى کند این در حالى اســت که بر 
اســاس قانون نباید بر رودخانه هاى دائمى پروژه هاى 
آبخیزدارى و آبخوان دارى احداث کنند تا روان آب ها به 

سمت رودخانه جارى شود.
در روزهاى اخیر که بارش هاى ســیل آسا، بسیارى از 
سدهاى کشور را ســیراب کرده و تنها سد زاینده رود 
مانند سال هاى قبل حدود 25 درصد ظرفیتش آبگیرى 
شده است افکار عمومى به این باور رسیده اند که علت 
خشکى زاینده رود تنها خشکسالى و کاهش بارندگى ها 
نبوده است بلکه عامل دیگرى بر این واقعیت تلخ دامن 
زده است. پمپاژ آب و توسعه باغات، صدور مجوز ساخت 
و ساز ویال و تغییر کاربرى ها در حریم و بستر رودخانه، 
وجود چاه هاى غیرمجاز، توســعه صنایــع و... بر مردم 

پوشیده نیست.
 سئوالى که ذهن را به خود درگیر مى کند این است که 
چرا سال  هاى ســال با طرح هاى انتقال آب از حوضه 
زاینده رود به دیگر نقاط موافقت و با انتقال آب از دیگر 
حوضه ها به این رودخانه براى تأمین آب شــرب مردم 
اصفهان و یزد مخالفت شد؟ چرا همچنان با طرح تونل 
انتقال آب بهشــت آباد آن هم تنها با 152 میلیون متر 
مکعب در سال مخالفت مى شــود در حالى که از نظر 
کارشناســان با اجراى این طرح مشــکلى ذخایر آبى 
اســتان هاى همجوار را تهدید نمى کند. این در حالى 
است که به لطف توســعه باغات و ویالســازى ها در 
باالدست حدود 20 سال است که زاینده رود و گاوخونى 
دچار خشکى شده و کشاورز اصفهانى معیشت خود را از 

دست داده است.

چرا زاینده رود با وجود بارش هاى اخیر سیراب نشد؟! پزشکان اصفهانى
 به کمک سیل زدگان

 شتافتند

برف روبى 8 کیلومترى 2 متر برف

انتقال کلید به کلید طالفروشان میدان امام على(ع)  تکالیف مهارت محور، جایگزین مشق شب

دوباره بارش باران در اصفهان

مردم اســتان اصفهان تاکنون بیش از دو میلیارد و 674 
میلیون تومان به صورت نقد و کاال به هم میهنان سیل زده 

خود کمک کرده اند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) اســتان اصفهان 
با بیان اینکه مردم نیکوکار اصفهان از روزهاى آغازین 
گرفتارى هم میهنانشــان در بحران سیل و آب گرفتگى 
براى یارى آنها به میدان آمدند، گفت: تاکنون بیش از دو 
میلیارد و 674 میلیون تومان براى کمک به سیل زدگان 
جمع آورى و ارسال شده است.محمدرضا متین پور افزود: 
591 میلیون تومان از کمک هاى جمع آورى شده وجه نقد 

و مابقى کاالهاى موردنیاز سیل زدگان است.  
وى تأکید کرد: کمک هاى جمع آورى شده از سراسر استان 
پس از تجمیع در اســتان و در شهرستان هایى که حجم 
کمک ها بیشتر است به صورت مستقیم و بالفاصله، به 

مناطق آسیب دیده ارسال مى شود.

مدیرکل کمیته امداد اصفهان با اشــاره به حجم باالى 
خسارت وارده به هم میهنان در مناطق سیل زده، گفت: 
حافظه تاریخى مردم کشور پر از نمونه هایى اینچنین است 
که با همدلى و همراهى هم میهنان نیکوکار از لحظاتى 

تلخ به  روزهایى امیدآفرین تبدیل شده اند.

کمک 2/6 میلیارد تومانى مردم اصفهان به سیل زدگان 

وقتى  روان آب هـا آب مى رود
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على صادقى، بازیگر ســینما و تلویزیون با بیان 
اینکه دوســت دارم نقش هاى متفاوت را بازى 
کنم، گفت: بازى در نقش هاى تکرارى انتخاب 
خودم نیست ولى به من نقش دیگرى پیشنهاد 

نمى شود.
وى درباره بــازى در نقش هایى کــه تا حدى به 
یکدیگر شباهت دارند و در ســریال هاى مختلف 
بازتولید مى شوند گفت: واقعیت این است که شخصًا 
خودم انتخاب نمى کنم که همیشــه نقش آدم هاى 
لج درآر را بازى کنم ولى پیشــنهاد نقــش دیگرى به 
من نمى شود. شــاید این موضوع به این دلیل باشد 
که همیشــه در این مدل نقش ها کار کردم 
و در آنها جا افتاده ام. شــاید نیاز 
باشد که براى بازى در 

نقش هاى دیگر؛ مدتى کار نکنم.
او همچنین درباره بازخوردهایى که از مردم درباره نقشــى که در سریال «نون.خ» بازى 
کرده نیز اظهار کرد: بازخوردها از سریال خیلى خوب بوده و همه سراغ ساخت سرى دوم 
آن را مى گیرند. مردم درباره تکرارى بودن نقش هاى من هم ابراز ناراحتى نکردند ولى به 
هر حال خودم مى دانم که همه نقش هایم، نقش آدم هاى لج درآر است. اما الزم است مجدد 
توضیح دهم که این موضوع انتخاب من نبوده و مربوط به داســتان و نقشى است که به 
من مى دهند. یعنى دست من نیست که بتوانم یک آدم لج درآر را در چند حالت بازى کنم. 
به نوعى وقتى نقش آدم لج درآر را به على صادقى مى دهند، همان چیزى مى شود که در 

نقش هاى پیشین بوده است.
این بازیگر درباره اینکه دوست دارد چه مدل نقش هایى را بازى کند، بیان کرد: دوست داشتم 
نقش «آرنولد» را بازى کنم! البته این را به شوخى گفتم. به طور کلى نقش خاصى مدنظرم 
نیست ولى نقشى که در مجموعه «نون.خ» داشــتم را خیلى دوست داشتم. امیدوارم که 

بازهم از این مدل کارها با یک متن خوب ساخته شود و مردم آن را دوست داشته باشند.
صادقى درباره همکارى در فصل دوم سریال «نون.خ» به کارگردانى سعید آقاخانى نیز 
توضیح داد: اگر مجموعه ساخته شــود و به من هم بگویند حتمًا بازهم در این مجموعه 
همکارى خواهم کرد. او همچنین درباره همکارى با سعید آقاخانى به عنوان کارگردان و 
توافق بر سر صحنه هاى مختلف توضیح داد: به هر حال وقتى وارد کار مى شویم، اختالف 
نظرهایى هم به وجود مى آید و نظراتى هم داده مى شــود. به عنوان مثال در کارها وقتى 
عوامل زیاد باشند، زمانى هست که ریزه کارى هایى از دست شما درمى رود ولى خب به هر 
حال حواس همه به کار هست و اگر نقطه نظرى داشته باشند، اعالم مى کنند و اگر دقیق 

باشد با نظر کارگردان اعمال مى شود.
این بازیگر در بخش پایانى صحبت هایش در پاسخ به این پرسش که با توجه به موفقیت 
بازیگران کمدى در ژانرهاى دیگر، آیا عالقه اى به ایفاى نقش هاى جدى دارد یا خیر، 
نیز گفت: واقعیت این است که خودم دوست دارم نقش هاى جدى را هم تجربه کنم 
ولى بیشتر از آن دوست دارم مردم را شاد کنم. به نوعى دوست ندارم در این شرایط 
نقش هاى ناراحتى داشته باشم و گریه کسى را در بیاورم. به همین دلیل نقش هایم 
همیشه شاد بوده و فکر نمى کنم مردم هم مرا در قالب ناراحتى قبول کنند. ولى به هر 
حال اگر نقشى باشد که خودم هم از آن خوشم بیاید، حتماً آن را قبول خواهم کرد.

«جورج کلونى» و کمپانى متعلق به «گرنت هســالو» براى تولید 
یک فیلم بلند با همکارى «مترو گلدوین مایر» به توافق رسیدند.

اولین فیلم از قرارداد همکارى جورج کلونى با کمپانى «اســموك 
هاوس» متعلق به گرنت هســالو با امضاى قــراردادى با کمپانى 

«متروگلدوین مایر»، به صورت مشترك ساخته مى شود.
این فیلم بلند بدون نام را قرار است خود کلونى کارگردانى کند و فیلم 

درباره «جان ِدلورین»، مدیر و بنیانگذار کمپانى «موتور دِ لورین» در 
دهه 1980 است.

«کیت بونین» قرار است فیلمنامه این فیلم را بر مبناى مقاله اى که در 
مجله «سن جورج» توسط «آلکس پاپادماس» منتشر شده، بنویسد.
هر چند هنوز قطعى نشــده اما احتماًال کلونى در نقش «دلورین» 

جلوى دوربین مى رود.
کمپانى «متروگلدوین مایر» با صدور بیانیه اى از قابلیت هاى کمپانى 
«اسموك هاوس» تجلیل کرد و کلونى و هسالو نیز با صدور بیانیه اى 

ابراز خوشحالى کردند که با « MGM» همکارى مى کنند.
کلونى و «اسموك هاوس» تولید کننده سریال «تبصره 22» براى 
شــبکه «هولو» بودند که بر مبناى رمان کالسیک «جوزف هلر» 

ساخته شده است و از 17 ماه ِمى  روى آنتن مى رود.
در عین حال مستندى درباره «دلورین» با بازى «آلک بالدوین» به 
کارگردانى «دان آرگوت» و «شینا ام.جویس» به تازگى ساخته شده 

که قرار است براى نخستین بار در جشنواره «ترایبکا» اکران شود.

فیلم ســینمایى «پروژه مرغ مگس خوار» با بازى «سلما هایک»، 
بازیگر نقش اصلى زن فیلم سینمایى «دسپرادو» و به کارگردانى «کیم 
نگویان» نخستین هفته از اکران بین المللى خود در سینماهاى جهان 
را با آمارى بسیار ناامید کننده و رقمى معادل 12 میلیون دالر آغاز کرد.
در خالصه داستان این فیلم سینمایى آمده است: «دو تاجر موفق در 
تالش هستند تا در مقابل رئیس شــان به منظور کسب برترى قرار 
بگیرند اما به جاى اینکه در کارشان موفق شوند اتفاقات بسیار عجیب 

و البته جدیدى را تجربه مى کنند.»
کیم نگویان عالوه بر کارگردانى، نــگارش فیلمنامه این اثر را نیز بر 
عهده داشته است. این فیلم در ژانر تریلر در کشورهاى کانادا و بلژیک 
فیلمبردارى شده و کمپانى «آیتم هفت» ساخت آن را بر عهده داشته 

است.
«جسى آیزنبرگ»، بازیگر معروف سینماى هالیوود در این فیلم نقش 
اصلى را بر عهده دارد. آیزنبرگ بیشــتر بابت بازى در فیلم «شبکه 
اجتماعى» ساخته «دیوید فینچر» شناخته شد و پس از آن در دوگانه 

موفق «حاال منو مى بینى» به ایفاى نقش پرداخت.
عالوه بر جســى آیزنبرگ و ســلما هایک، بازیگر نقــش اول فیلم 
«دسپرادو»، بازیگرانى همچون «الکســاندر ساسگارد»، «مایکل 
موندو»، «آیشا ایسا»، «مارك اســلیک»، «سارا گلدبرگ»، «جان 
هلدنبرگ» و «کونراد پال» در فیلم سینمایى «پروژه مرغ مگس خوار» 

به ایفاى نقش پرداخته اند.

اگر تا پیش از این در ظاهر هم که شده مدیران نظارتى 
ارشاد مخالفت خود را با رواج شوخى هاى اروتیک در 
آثار نشان مى دادند ولى حاال در تمام ایام سال از نوروز 
گرفته تا تابستان و پاییز و زمستان با روى پرده رفتن 
کمدى هایى روبه رو هستیم که آویزان شوخى هاى 

زننده هستند بلکه از مخاطب خنده بگیرند.
مســعود ده نمکى، کارگردانى که زمانى با کمدى-
جنگى «اخراجى ها» رکوردشــکن اکران شــده 
بود، این روزهــا «زندانى ها» را در اکــران دارد که 
مى کوشد بى آغشــتگى در هرزه نگارى کالمى از 
اهمیت انتظار در زندگى بدنه خســته جامعه ایران 
بگوید. ده نمکى درباره دورنمایش نسبت به اکران 
فیلمش به «شهروند» گفته است: «من براى رکورد 
شکستن فیلم نمى سازم. فرض کنید حتى اگر هم از 
نظر تعداد تماشاگر رکورد "اخراجى ها" را شکستیم، 
باز هنرى نکرده ایم؛ چون این رکورد از ابتدا هم دست 

خودمان بوده! هنوز هم خوشحال مى شوم که فیلمى 
بیاید و بدون شــوخى هاى اروتیک رکورد تماشاگر 
"اخراجى ها" را بزنــد. رکوردها را در زمانى جابه جا 
کردم که خیلى ها میلیاردى شدن برایشان رؤیا بود و 

حاال سوداى درك پیام فیلم را دارم.»
ده نمکى ادامه داد: «وقتى مســتند ســاختم، مردم 
از روى آنها ده ها میلیون کپــى کردند. وقتى فیلم 
سینمایى ســاختم رکوردشکن شــد. وقتى سریال 
ســاختم در زمان خودش پربیننده ترین سریال شد. 
پس واقعاً از این چیزها عبور کرده ام. االن دیگر برایم 
مهم این است که مردم با مفهوم فیلم ارتباط برقرار 
کنند؛ وگرنه چیزهاى دیگر چندان برایم مهم نیست. 
حاال امیدوارم همه فیلم ها بفروشــند، هم فیلم هاى 

طنز و هم جدى.»
ده نمکى با اشاره به تالشش براى نمایش «انتظار 
ملت» در «زندانى ها» بیان کــرد: «این فیلم یک 

مفهوم اخالقــى را در قالب طنز روایــت مى کند. 
"زندانى ها" روى  هم رفته به مفهــوم انتظار ملت 
مى پردازد؛ در واقع براى اولین بار این فیلم در داستانى 
که روایت مى کند، نیم نگاهى هم به مقوله نیمه شعبان 

دارد و فیلم را ساختم تا انتظار ملت را تصویر کنم.»
 ده نمکى درباره اصلى ترین ویژگــى «زندانى ها» 
گفت: «به نظــرم ویژگى اصلــى "زندانى ها" این 
اســت که جزو معدود فیلم هایى اســت کــه آن را 
مى توان بــا خانواده دیــد؛ برایم همیــن بس که 
بســتر طنز "زندانى ها" جورى طراحى شــده که 
تمام اعضاى خانواده کنار هــم بتوانند از فیلم لذت 
ببرند، بــدون اینکــه آدم از خانــواده اش خجالت 
بکشــد. البته تنها دارم درباره خــودم و فیلم خودم 
حرف مى زنــم و اطمینــان خاطر بــه خانواده ها 
مى دهم که مى توانند فیلم را بــا فرزندان ببینند و 

خجالت نکشند.»

بازیگر نقش «روژان» در سریال نوروزى «نون.خ» 
بیان کرد که برخى مالحظــات، کار کمدى را براى 

بازیگران زن دشوار مى سازد.
هدیه بازونــد درباره حضورش در ســریال 

«نون.خ» که نوروز از شــبکه یک پخش 
شد، بیان کرد: من هرچند متولد بندرعباس 
هستم اما اصالتاً اهل کرمانشاهم و با آداب 
و رسوم و فرهنگ این خطه آشنایى کامل 

دارم.
وى ادامــه داد: ضمــن اینکه 

تــا حــدودى از حیــث 
ویژگى هــاى رفتارى و 

اخالقى بــه کاراکتر 

«روژان» نزدیــک بــودم و همین موارد باعث شــد 
تا ارتباط خوبى با ســریال برقرار کنــم. البته موافقم 
که به دلیل برخــى مالحظــات، کار کمدى براى 
خانم هاى بازیگر بسیار دشوار است اما 
در کل احساس مى کنم در کارهاى 
غیرکمدى توانایى بیشــترى دارم و 

موفق تر خواهم بود.
بازوند در ادامه دربــاره اینکه به نظر 
مى رســد فضــاى غالب ســریال 
«نون.خ» مردانه اســت و گویى 
کاراکترهــاى زن زیر ســایه 
مردان قرار گرفته اند، اظهار 
کرد: با این تعبیر که فضاى 

«نون.خ» مردانه است مخالفم و به نظر من سریال به دو 
وجه تقسیم مى شود فضاى مردانه و فضاى خانوادگى 
که هر کدام با وجود تفاوت هاى زیادى که با هم دارند، 
به نوبه خود خاص و تماشایى هستند و آقاى آقاخانى 
به این دو وجه کامًال به یک انــدازه اهمیت مى داد و 

اصرارى به مردانه نشان دادن ماهیت سریال نداشت.
این بازیگر در پایان به حضور عوامل مختلف در کار 
اشاره کرد و گفت: از آنجایى که سعید آقاخانى در این 
پروژه، هم بازیگر بود و هم کارگردان، قطعًا فشــار 
کارى زیادى را متحمل مى شــد اما وجود مصطفى 
تنابنده به عنوان دستیار یک او بسیار در روند اجرایى 
پروژه مؤثر بود و با انــرژى مثبت و خوش رفتارى و 

شوخ طبعى اش روحیه خوبى به همه ما بخشید.

على  صادقى: دوست ندارم 
گریه کسى را در بیاورم

بازیگر سریال هاى تلویزیونى این روزها از نوع برخورد 
برخى از تهیه کنندگان دلخور است؛ چون اعتقاد دارد 

یا پولش را نمى دهند یا قصه  را عوض مى کنند.
یکى از نکاتى که برخى بازیگران پیشکسوت به آن 
اعتقاد دارند نوع نگاه نویسندگان است که کمتر آنها 
را مى بینند و به کاراکترهاى آنها در قصه  کمتر توجه 
مى کنند؛ اتفاقى کــه باعث شــده بازیگرانى چون 
محمد شــیرى کمتر کار کنند و از بى تعهدى برخى 
تهیه کننــدگان ناکارآمد و بى اعتنا به ســاحت هنر 

گله مند باشند.
این بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگو با تسنیم اظهار 
کرد: بسیارى از من مى پرسند چرا در تلویزیون و حتى 
بعضًا سینما، کم کار شده ام و من در پاسخ  مى گویم 
اوًال هرکارى را قبول نمى کنم و نمى توانم با آدم هایى 
کار کنم که هیچ تعهدى نسبت به هنرمند ندارند یا 

پول ما را نمى دهند و بى تعهدانه رفتار مى کنند 
یا قصه و سناریو را به یک باره تغییر 

مى دهند. ایــن بى اخالقى ها 
مرا اذیت مى کند و نمى توانم 
با این نوع رفتارها کنار بیایم.

شیرى خاطرنشان کرد: این 
آدم ها همان هایى هستند که 

به هنر ایران رسوخ کرده اند و 
به واقع هیچ چیــزى از هنر و 

هنرمندى نمى دانند. 

ســینما و تلویزیون ما به یک نظارت جدى نیاز دارد 
تا اشخاص صرف تجارت و ســرمایه گذارى با آثار 
نمایشــى و هنرى ما برخورد نکنند. مــا باید از این 
بى اخالقى هــا فاصلــه بگیریم تا کارهــاى بهتر و 

تأثیرگذارترى را از سینما و تلویزیون شاهد باشیم.
این بازیگر ســینما و تلویزیون با اشــاره به کارهاى 
جدید خود گفت: فیلم ســینمایى «جد خوب من» 
به کارگردانى و تهیه کنندگى اصغــر نصیرى آماده 
نمایش است و سریال «دنیاى گمشده» به کارگردانى 
امین امانى و تهیه کنندگى شــاهرخ نوبخت به آنتن 
شبکه 2 سیما مى رسد؛ البته این سریال کماکان در 
حال تصویربردارى اســت و با پایان مراحل فنى کار 
دیگرى کنار ایفاى نقش کوتاهى در «محکومین2» 

به تلویزیون برمى گردم.
محمد شیرى در پاسخ به سئوالى درباره کار با مهران 
مدیرى گفت: این ســئوال را بســیارى از رسانه ها 
مى پرسند و من هم جواب مى دهم که کار 
نمى کنم. وى که کار با مدیرى را در 
«شــب هاى برره» در کارنامه 
خود دارد، چنــدى پیش نیز 
روى آنتن زنــده تلویزیون 
اعالم کرد: من اآلن قدرى 
از او دلخورم و مدتى است 

او را ندیده ام.

محمد شیرى: با مهران مدیرى کار نمى کنم!

مجرى «تب تاب» با اشــاره به بازگشت این برنامه 
به کنداکتور شبکه 3 در سال جدید، بیان کرد که از 
سه شنبه هفته آینده این برنامه روى آنتن مى رود و 

پخش آن تا ماه رمضان ادامه دارد.
باربد بابایى، مجرى «تب تاب» که در سال 97 هر 
سه شنبه شب روى آنتن شــبکه 3 مى رفت، درباره 
پخش ادامه این برنامــه گفت: برنامه «تب تاب» از 
سه شنبه هفته آینده به کنداکتور پخش بازمى گردد 
و دوباره روى آنتن شــبکه 3 مــى رود. وى درباره 
ادامه پخــش این برنامه اضافه کــرد: این برنامه تا 
ماه رمضان پخش مى شــود و در ماه رمضان قرار 

است توقف داشته باشد تا بعد از آن دوباره روى 
آنتن برود.

این مجرى تلویزیون در بخشى دیگر درباره 
اسپانســرهایى که این روزها تلویزیون را به 
انحصار خود درآورده اند و مجریان برنامه ها 

باید در طول برنامه دائم نام اسپانسرها را تکرار کنند، 
بیان کرد: هر اتفاق خوب یا بدى که در تلویزیون رخ 
مى دهد اولین نوك پیکان انتقادات به سمت مجریان 
برمى گردد حتى اگر مقصر نباشــد. وى اضافه کرد: 
حضور اسپانســر مى تواند کمک کند که برنامه به 
حیات خود ادامه دهد ولى شاید بخش بازرگانى باید 
سیاست ظریف ترى به کار ببرد تا حضور اسپانسرها 

حالت تجارى درآید.در تلویزیون از 
پایــان  در  بابایــى 
گفت: بایــد نوعى 
سیاستگذارى باشد 
تا حضور اسپانسر، 
برنامه ها  محــور 
نباشــد، اکنون به 
گونه اى است که در 
برخى از برنامه ها گویى 
محتوا به دنبال اسپانســر 
مى دود درحالى که باید اسپانسر 
پیرو محتوا باشد. در این سیاستگذارى 
مدیران نقش دارنــد و باید جایگاه 
درســت آن را تعیین کنند و 
گرنه ما به عنوان مجرى 
یا برنامه ساز نقشى 

نداریم.

«تب تاب» باربد بابایى تا ماه رمضان ادامه دارد

على صادقى، بازیگر ســینما و تلویزیون با بیان 
اینکه دوســت دارم نقش هاى متفاوت را بازى 
کنم، گفت: بازى در نقش هاى تکرارى انتخاب

خودم نیست ولى به من نقش دیگرى پیشنهاد 
نمى شود.

وى درباره بــازى در نقش هایى کــه تا حدى به 
یکدیگر شباهت دارند و در ســریال هاى مختلف 
بازتولید مى شوند گفت: واقعیت این است که شخصًا 
خودم انتخاب نمى کنم که همیشــه نقش آدم هاى 
لج درآر را بازى کنم ولى پیشــنهاد نقــش دیگرى به 
من نمى شود. شــاید این موضوع به این دلیل باشد 
که همیشــه در این مدل نقش ها کار کردم 
شــاید نیاز و در آنها جا افتاده ام.

باشد که براى بازى در 

نقش هاى دیگ
اوهمچنین د
کرده نیز اظها
آن را مى گیرن
هرحال خودم
توضیح دهمک
منمى دهند.
به نوعى وقتى
نقش هاى پیش
اینبازیگر درب
نقش«آرنولد
نیست ولى نق
اینم بازهم از
صادقى دربار
توضیح داد: اگ
همکارى خوا
توافق بر سر ص
نظرهایى هم
عوامل زیاد باش
حال حواسه
باشد با نظر ک
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پول ما را نمى دهند و بى تعهدانه رفتار مى کنند 
را به یک باره تغییر یا قصه و سناریو

مىدهند. ایــن بى اخالقى ها 
اذیت مى کند و نمى توانم  مرا
با این نوع رفتارها کنار بیایم.

شیرى خاطرنشان کرد: این 
آدم ها همان هایى هستند که 

به هنر ایران رسوخ کرده اند و 
به واقع هیچ چیــزى از هنر و 

هنرمندى نمى دانند.

مدیرى گفت: این ســئوال را بســیارى از رسانه ها
مى پرسند و من هم جواب مى دهم که کار
نمى کنم. وى که کار با مدیرى را در
«شــب هاى برره» در کارنامه
خود دارد، چنــدى پیش نیز
روى آنتن زنــده تلویزیون
اعالم کرد: من اآلن قدرى
از او دلخورم و مدتى است

را ندیده ام. او

«دختر شیطان» عید فطر اکران مى شود
فیلم سینمایى «دختر شیطان» ساخته قربان محمدپور 

عید فطر اکران خواهد شد.
قربان محمدپور، کارگردان سینما، درباره آخرین وضعیت 
اکران فیلم سینمایى «دختر شیطان»، گفت: این فیلم 
در برنامه نمایشــى عید فطر قرار دارد و آن زمان اکران 

مى شود.
حمید فرخ نژاد، جکى شروف، سیمران میشکروتى، ایشا 

روات و فردین حفیظى بازیگران فیلم سینمایى «دختر 
شیطان» هســتند. فیلمبردارى آن در کشور هند انجام 
شده و نویســندگى و کارگردانى آن را قربان محمدپور 

انجام داده است.
گفتنى است قربان محمدپور پیش از این فیلم هایى چون 
«سالم بمبئى»، «آنچه مردان درباره زنان نمى دانند»، 
«دل بى قرار» و «زبان مادرى» را کارگردانى کرده است.

سه شنبه هفته آینده به کنداکتور پخش بازمى گردد
3و دوباره روى آنتن شــبکه 3 مــى رود. وى درباره
ادامه پخــش این برنامه اضافه کــرد: این برنامه تا
ماه رمضان پخش مى شــود و در ماه رمضان قرار 

استتوقف داشته باشد تا بعد از آن دوباره روى 
آنتن برود.

این مجرى تلویزیون در بخشى دیگر درباره 
اسپانســرهایىکه این روزها تلویزیون را به 
انحصار خود درآورده اند و مجریان برنامه ها 

حالت تجارى درآید.در تلویزیون از
پا در  بابایــى 
گفت: بایــد

سیاستگذارى
تا حضور اس
بر محــور 
نباشــد، اکن
گونه اى است
برخى از برنامه ها
محتوا به دنبال اسپ
مى دود درحالى که باید اس
باشد. در این سیاستگ پیرو محتوا
مدیران نقش دارنــد و باید
درســت آن را تعیین
گرنه ما به عنوان
یا برنامه ساز

نداریم.

شروع ناامید کننده فیلم جدید بازیگر «دسپرادو»«جرج کلونى» پس از سال ها فیلم مى سازد

رکوردها را زمانى جابه جا کردم که میلیاردى شدن براى خیلى ها رؤیا بود! 

مسعود ده نمکى: دیگر براى رکورد شکستن فیلم نمى سازم

بازیگر نقش «روژان» در سریال «نون.خ»:

کار کمدى براى زنان دشوارتر است

ز ى
ســریال  حضورش در
 شــبکه یک پخش 
چند متولد بندرعباس 
با آداب  رمانشاهم و
خطهآشنایى کامل 

ن اینکه 
ــث
 و

ى بر یل ب
خانم هاىب
در کل احس
غیرکمدى
موفق تر خو
بازوند در اد
مى رســ
«نون.خ
کاراک
مر
ک

گیتى معینى:
 گوشت نمى خورم 
چون پول ندارم بخرم

در شرایطى که مشکالت اقتصادى و معیشتى و بالیاى طبیعى از 
چپ و راســت مردم ایران را در برمى گیرد، مشکالت اقتصادى و 
بیمه اى صداى اعتراض برخى هنرمندان پیشکســوت را هم در 
آورده است. گیتى معینى، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون در 
این خصوص با خبرگزارى باشگاه خبرنگاران جوان گفتگویى انجام 

داده که در ادامه مى خوانید.
این بازیگر نام آشــنا که اخیراً با انتشار ویدیو در فضاى مجازى به 
مستمرى خود اعترض کرده بود، درباره دلیل انتقاد تند خود گفت: 
مستمرى من ابتدا 120 هزار تومان بود که بخشى از آن هم براى 
اقســاط وامى که قبل ها دریافت کرده بودم کسر مى شد. در سال 
97 این مبلغ به 250 هزار تومان افزایــش پیدا کرد، البته به دلیل 
شرایط زندگى من، مابقى اقساط که تقریباً 600 یا 700 هزار تومان 

بود را بخشیدند.
معینى افزود: عده اى از مردم مى گویند خانم اگر ندارى پس چطور 
لباس هاى گرانقیمت مى پوشى؟ راستش را بگویم که من ده سال 
است مانتو نخریده ام. فرزندانم در مناسبت هایى مانند روز مادر و... 
براى من لباس مى خرند. از طرف دیگر ما مجبوریم ظاهر را حفظ 
کنیم زیرا مردم دوست ندارند ما را با وضع ظاهرى نامناسب ببینند.

وى ادامه داد: من گوشــت نمى خورم؛ چون پول ندارم که گوشت 
گرم بخرم. بین مردم هم نمى توانم بروم و در صف گوشــت هاى 
منجمد بایستم، براى عید آجیل نخریدم، در ظرف هاى سفره هفت 
سین کشمش و مویز و... ریختم. تنها درآمد من همین مستمرى 
وزارت ارشاد است که با جســتجوى ساده صحت این حرف براى 

همه ثابت خواهد شد.
معینى در پاسخ به اینکه آیا این کم توجهى نسبت به همه هنرمندان 
اتفاق مى افتد یا خیر، گفت: خیر، نورچشمى هایى که مى دانند چه 
کار کنند وضع خوبى دارند. من زارى نمى کنم اما بى انصافى و بى 
عدالتى در توزیع بودجه و مزایا اتفاق مى افتد. مسئولین از نزدیک 
زندگى مرا دیدند. زمان آقاى قالیباف کاالبرگ هایى به ما مى دادند 
که چند وقت اســت آن را هم قطع کرده اند. پس از انتشــار فیلم 
اعتراض من در فضا هاى مجازى، مردم پیام نوشتند که چرا دروغ 
مى گویى مگر مى شود با 250 هزار تومان زندگى کرد؟ در پاسخ 

بگویم نه واقعاً نمى شود اما مجبورم که زندگى کنم.
وى افزود: من شش سال بیکار بودم؛ به دلیل نیاز مالى بعد از شش 
سال کار قسم را قبول کردم. دو ماه کامل سر فیلمبردارى بودیم اما 
در نهایت از کارم راضى نبودم، زیــرا کار غم انگیز بود. از این پس 

محال است که در کار هاى غمگین ایفاى نقش کنم.
این بازیگر خاطرنشان کرد: تعداى از بازیگران صورتشان را با سیلى 
سرخ نگه مى دارند، ما مردم شریف ایران را دوست داریم و از مردم 

خواهش مى کنم که دل آدم ها را نشکنند.
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تیم فوتبال ســپاهان اصفهان در حســاس ترین بــازى هفته 
بیست وپنجم رقابت هاى لیگ برتر، میزبان تیم فوتبال استقالل 

تهران است.
روز دوم از هفته بیست و پنجم رقابت هاى لیگ برتر، جام خلیج 
فارس، روز جمعه 23 فروردین ماه بــا برگزارى چهار دیدار ادامه 
مى یابد که در یکى از این رقابت ها سپاهان اصفهان در ورزشگاه 

نقش جهان میزبان استقالل تهران است.
تقابل سپاهان و استقالل را مى توان یکى از سرنوشت سازترین 
بازى هاى نیم فصل دوم نامید. دیدارى حساس که نتیجه آن عالوه 
بر دو تیم، براى تیم هاى پرسپولیس و تراکتورسازى نیز بسیار حائز 
اهمیت است و پیروزى یکى از این دو تیم، مى تواند منجر به حذف 

یکى از مدعیان از کورس قهرمانى شود.
 رقابت سپاهان و استقالل همواره از جذابیت باالیى برخوردار بوده 
و این بازى نیز با توجه به تأثیرى که در تعیین سرنوشت قهرمانى 
دارد، از اهمیــت باالیى برخوردار اســت. از طرف دیگر نزدیکى 
امتیازات و جایگاه دو تیم در جدول موجب شده است تا این دیدار 
از حساسیت دوچندانى برخوردار شود و هر دو تیم از انگیزه باالیى 

براى پیروزى و کسب 3 امتیاز این دیدار بهره مى برند.
سپاهانى ها در شرایطى آماده مصاف با استقالل مى شوند که هفته 
گذشته با یک مساوى بدموقع فاصله شان با پرسپولیس صدرنشین 
به 4 امتیاز اختالف افزایش پیدا کرده و کارشان براى جبران فاصله 
و بازگشت به صدر سخت تر از قبل شده است. در آن سو استقالل 
نیز که پس از شکســت در شهرآورد مقابل پرســپولیس، دچار 

حاشیه هاى زیادى شده بود، مقابل ساپیا تن به تساوى داد تا با 7 
امتیاز فاصله نسبت به صدر جدول، در رده چهارم جدول جاى گیرد 
و از شانس پایینى براى قهرمانى نسبت به سایر مدعیان برخوردار 
باشد. اگرچه آبى پوشان پایتخت با برد ارزشمند مقابل الهالل در 
لیگ قهرمانان آسیا، از نظر روحى و روانى خود را بازسازى کرده و 

از شرایط خوبى برخوردار هستند.
نتیجه بازى سپاهان و استقالل براى سایر مدعیان نیز از اهمیت 
باالیى برخوردار بوده و تیم پیروز میدان مى تواند در صورت اندکى 
خوش شانسى در نتیجه بازى  تیم هاى پرسپولیس و تراکتورسازى، 
اختالفش را با صدر جدول به حداقل ممکن برساند و همین امر 
باعث مى شود تا مساوى شــدن این دیدار، بیش از همه به نفع 

تیم هاى نخست و دوم جدول باشد.
سپاهان این روزها اگرچه از شــرایط آرمانى ابتداى فصل فاصله 
گرفته است اما تیم امیر قلعه نویى نشان داده است که در بازى هاى 
بزرگ به خصوص در ورزشگاه خانگى، به راحتى عقب نکشیده و 
خیلى سخت امتیاز از دست مى دهد. بزرگ ترین سالح زردپوشان 
اصفهانى مقابل استقالل را باید ثبات تاکتیکى بیشتر، انگیزه بیشتر 
و قدرت عالى بازى خوانى امیر قلعه نویى دانست. سپاهانى ها در 
فاز هجومى اگرچه این روزها دچار مشــکل شده اند اما بازگشت 
استنلى به ترکیب و تخصص این مهاجم در نبردهاى هوایى در کنار 
ضعف خط دفاعى استقالل روى توپ هاى ارسالى باعث مى شود 
تا شــاگردان قلعه نویى برنامه ویژه اى براى گلزنى به آبى پوشان 
تهران داشته باشند. در فاز دفاعى سپاهانى ها از شرایط بسیار خوبى 

بهره مند بوده و طى هفته هاى گذشته نشان داده اند به راحتى گل 
نمى خورند. بزرگ ترین معضل سپاهان در این فاز غیبت سیاوش 
یزدانى، مدافع وسط این تیم است که نبودش مى تواند ثبات دفاعى 

سپاهان را به خطر اندازد.
در آن سو استقالل را مى توان پرمهره ترین تیم  حال حاضر لیگ 
دانست. حضور ستاره هایى مانند پاتوسى، ایسما، منشا، تبریزى، 
کریمى، چشمى، نورافکن و... دست شفر را براى چیدن ترکیب 
دلخواهش باز گذاشته اســت. نکته مثبت استقالل در چند بازى 
اخیرش، درخشش بازیکنان خارجى از جمله پاتوسى و ایسما در 
فاز هجومى است که نیروى دوچندانى به خط حمله این تیم تزریق 
نموده است. اســتقالل در فاز هجومى تیم خطرناك و زهردارى 
است که تالش مى کند تا با استفاده از نفوذ از جناحین، شوت هاى 
از راه دور، پاس هاى عمقى و حرکات ترکیبى به گل برسد. در فاز 
دفاعى اما استقالل مشکالت بسیارى به خصوص روى ارسال از 
جناحین داشته و از طرف دیگر، اشتباهات عجیب و غریب مدافعان 

این تیم مى تواند فرصت مناسبى در اختیار سپاهانى ها قرار دهد.
آنچه مسلم است تقابل سپاهان و استقالل قابلیت تبدیل شدن به 
جذاب ترین بازى هفته را دارد، با این حال باید منتظر ماند و دید که 

تفکرات کدام مربى پیروز میدان خواهد شد.
از ســویى دیگر با توجه به آماده بودن طبقه دوم ورزشگاه نقش 
جهان که ظرفیت این اســتادیوم را تا 75 هزار افزایش مى دهد 
مى توانیم در انتظار بزرگ  ترین میتینگ هوادارى در تاریخ فوتبال 

اصفهان باشیم.

در انتظار بزرگ ترین میتینگ هوادارى فوتبال اصفهان
اوج هیجان در دیدار سپاهان-استقالل

 امیر قلعه نویى در اعتراض به توهین هاى بخشى 
از هواداران نساجى به خودش، به نشست خبرى 
بعد از بازى نرفته است. او بعد از سوت پایان بازى 
هم از مجید جاللى ســرمربى نساجى گله کرده 
که چرا جلــوى توهین هایى را که به او مى شــد 

نگرفته است.
البته گالیه قلعه نویى از جاللى بحق اســت اما ماجرا 

اینجاســت که این اولین بار نیست که هواداران یک تیم 
به سرمربى رقیب توهین مى کنند اما کمتر دیده شده که 
فردى که توهین شنیده، نشســت خبرى خود را تحریم 
کند. نکته مهمتر اینکه این اتفاق سال ها پیش و بارها به 
شکلى برعکس رخ داده بود. مهمترین و به یادماندنى ترین 
اتفاق مشابه، در بازى چند سال پیش استقالل و سایپا رخ 
داد که محمد مایلى کهن سرمربى سایپا بعد از گل دقیقه 
90 تیمش، از سوى تعداد زیادى از هواداران استقالل که 

تقریبًا ورزشــگاه آزادى را پر کرده بودند با بدترین الفاظ 
مورد حمله واقع شــد. این همان بازى معروفى است که 
باعث صدور آن بیانیه معروف مایلى کهن و در نهایت کنار 
گذاشته شدن او از هدایت تیم ملى هم شد. در آن مقطع 
مایلى کهن هم این گله را از قلعه نویى داشت که چرا مانع 
فحاشى ها و توهین هاى هواداران استقالل نشده است. 
ســئوالى که قلعه نویى هرگز به آن پاســخ نداد تا این که 

اتفاقات ورزشگاه شهید وطنى رخ داد.

پس مایلى کهن حق داشت؟

 با توقف برابر نساجى قائم شهر، سپاهان 2 امتیاز بسیار حساس را در کورس قهرمانى از 
دست داد. هم اکنون فاصله سپاهان با پرسپولیس به 4 امتیاز افزایش یافته و البته آنها تا 
آخر فصل مسابقات دشوارى در برابر استقالل، پرسپولیس، سایپا و پدیده مشهد پیش 
رو خواهند داشت. نکته مهم در مورد سپاهان اما کماکان این است که محسن مسلمان 
نقشــى در تفکرات فنى امیر قلعه نویى ندارد. او که به عنوان بمب نقل و انتقاالت نیم 
فصل جذب شد خیلى زود تقش در رفت و اصًال دیگر سرمربى سپاهان به او اعتقادى 
ندارد. بهترین گلســاز لیگ هفدهم که نیم فصل ناموفقى را در ذوب آهن پشــت سر 

به ســپاهان پیوست اما گذاشت، با تصمیم عجیب امیر قلعه نویى 
این خرید، چندان هم حاال کامًال مشــخص شــده است که 
هفته هــاى پایانى جنبه «فنى» نداشــته. بد نیســت در 
یادى هم از نطق او فصل کابوس وار محســن مسلمان، 
کنیــم؛ جایى که در جشن قهرمانى پارسال سرخپوشان 
از منجالب بیرون استاد مى گفت: «ما آمدیم و پرسپولیس را 

را دادنــد.»   از کشیدیم اما اینطورى جوابمان 
مسلمان؟منجالب چه خبر آقاى 

تق بمب خیلى زود در رفت!

با یک نگاه دقیق تر نســبت به دو ترکیب ذوب آهن در دو 
بازى گذشته مى توان پى برد که منصوریان به نوعى تمام 

آرزوهایش را به درستى در لیگ قهرمانان دنبال مى کند.
دور ســوم مرحله  گروهى لیگ قهرمانان آســیا با انجام 
دیدارهایى در گروه هاى هشت گانه این قاره پهناورکه از 
دوشنبه آغاز شده بود به پایان رسید و نمایندگان ایران موفق 
شدند در عین شایستگى در هر سه بازى مقابل حریفان خود 
به پیروزى دست یابند. در عین حال که با توجه به استطاعت 
مالى رقبا، فصل به فصل این پیروزى ها ارزش بیشــترى 

پیدا مى کند.
در شــب اول تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان موفق شــد 
در ورزشــگاه خانگى الوصل، این تیم اماراتى را با سه گل 
شکست دهد تا با 7 امتیاز از ســه بازى در صدر جدول قرار 
بگیرد این در حالى است ذوب آهن در مسابقات داخلى لیگ 

برتر حال و روز چندان خوشى ندارد.
اما ذوب آهن در واقع چگونه توانســت به این برد با ارزش 

خارج از خانه دست یابد.
شاگردان علیرضا منصوریان چهار روز قبل از این بازى در 
ورزشگاه خانگى میزبان سپیدرود رشت قعرنشین بودند اما 
نتوانستند در طول 90 دقیقه دروازه این تیم را باز کنند. با یک 
نگاه اجمالى و مقایسه بین این دو دیدار مى  توان به راحتى به 
استراتژى درست منصوریان در این دو بازى یا بهتر بگوییم 

در این دو تورنمنتى که در آن حضور دارند دست یافت.
ذوب آهن در آخرین دیدار خود از هفته بیست و چهارم لیگ 
برتر در تاریخ 15 فروردین با این ترکیب رو در روى سپیدرود 

رشت قرار گرفت:
«رشــید مظاهرى، وحید محمدزاده، نیما طاهرى، مسعود 
ابراهیم زاده، میالد فخرالدینى، علیرضا چراغعلى، زبیر نیک 
نفس، محمدرضا عباسى، ماریون سیلوا، ارسالن مطهرى و 

کریستین اوساگوآنا.» 
و این در شرایطى است که سبزپوشــان دیار نقش جهان 
درست چهار روز بعد و در تاریخ 19 فروردین ماه با این نفرات 

در برابر الوصل صف آرایى کرد:
 «رشید مظاهرى، هادى محمدى، محمد نژادمهدى، میالد 
فخرالدینى، حمید ملکى، حمید بوحمدان، قاسم حدادى فر، 
ارســالن مطهرى، زبیر نیک نفس، محمدرضا حسینى و 
اوساگوآنا.»  با مقایسه این دو ترکیب در برابر هم مى توان به 
این نکته پى برد که منصوریان با توجه به جایگاه جدولى که 
تیمش در لیگ برتر در آن قرار دارد به درستى پذیرفته است 
که عمًال شانسى براى کسب سهمیه در فاصله شش هفته 
به پایان لیگ نخواهد داشت (قبل از بازى برابر سپیدرود) و 
از سویى دیگر به هیچ عنوان خطر سقوط هم دیگر این تیم 
را تهدید نمى کند. با در نظر گرفتن این دو مقوله مى توان 
به این نکته پى برد که او درحالى 11 بازیکن ثابت تیمش را 
در برابر سپیدرود به میدان مى فرستد که از همان روز تا حد 

بسیار زیادى از ترکیبش در مقابل الوصل اطالع داشته است.
به همین دلیل وى با اســتراحت دادن به دو مدافع میانى 
خودش یعنى هادى محمدى و محمد نژادمهدى که این 
روزها فشار بیشترى را نسبت به ســایر بازیکنان متحمل 
شده اند ســعى داشــته تا این دو بازیکن کلیدى خود را در 
بازى با الوصل حفظ کند و استراحتى هم به این دو مدافع 
داده باشد. همچنین به احتمال زیاد او در سمت چپ دفاعى 
قصد داشته تا با بازى دادن به مسعود ابراهیم زاده وى را براى 
بازى مقابل الوصل محک زده باشد چرا که ذوبى ها هنوز در 
سمت چپ دفاعى شاید به مهره ثابتى نرسیده باشند که البته 
ملکى با بازى درخشان خود در مقابل الوصل تا حدى خیال 

منصوریان را در این منطقه راحت کرد.
اما در خط میانى هم منصوریان با سه تغییر نسبت به بازى با 
سپیدرود پا به میدان الوصل گذاشت. قاسم حدادى فر، حمید 
بوحمدان و محمدرضا حسینى هر سه بازیکن به تشخیص 
کادر فنى در دیدار مقابل سپیدرود روى نیمکت نشستند تا 
در ورزشگاه زعبیل دبى عرصه را براى هافبک هاى الوصل 
تنگ کنند. بدون شک مى توان کلید برترى ذوب آهن در 
برابر الوصل را همین برترى در خط میانى عنوان کرد. زوج 
خط میانى این تیم با حضور حمیــد بوحمدان و حدادى فر 
یکى از بهترین بازى هایشان را طى این فصل به نمایش 
گذاشتند، ضمن اینکه منصوریان در دو سمت خط میانى با 
حضور حسینى و نیک نفس به ترکیب ایده آلى رسیده است، 
دو بازیکنى که هم ارســال هاى قابل قبولى دارند و عالوه 
بر آن از توان دور زدن مدافعین پیش رو برخوردارند. شاید 
منصوریان کمى زودتر به مجموعه ذوب آهن اضافه مى شد 
این تیم مى توانست حتى به کسب سهمیه نیز امیدوار باشد.

بر خالف دو خط قبلى، منصوریان به درستى ترجیح داد در 
بخش حمله از هر دو مهاجمش استفاده کند تا عالوه بر اینکه 
هر چه بیشتر به درك متقابلى از هم برسند، با گلزنى احتمالى 
در مقابل سپیدرود، روحیه خودشان را هم تقویت کنند که 
البته ارسالن و اسواگوآنا در مقابل الوصل هر کدام یک گل 

در نیمه اول به ثمر رساندند.
در کل مى توان نتیجه گرفت که منصوریان با اشراف کامل 
از بازى مقابل الوصل تیمش را روانه چارچوب رقابت هاى 
لیگ برتر کرد و مى توان گفت بــه نوعى خصوصًا در خط 
دفاعى با بازى دادن به  نیما طاهرى جوان ریسک بزرگى 
را متحمل شد چراکه در صورت شکست در مقابل مهمان 
قعر جدولى شاید محاســباتش به هم مى ریخت اما خطر 
کردن خاصیت مربیان موفق است که منصوریان نشان داد 
باکى از آن ندارد. در واقع منصوریان دلش را به بردهاى بى 
فایده در لیگ برتر خوش نکرد چون نه سهمیه اى در پیش 
است و نه سقوط اما با بردن در دبى حاال بخش زیادى از راه 
صعود را طى کرده و این مهمترین هدف ذوب آهن در برهه 

کنونى است.

مهدى قائدى، بازیکن 19 ساله استقالل با وجود گذشت دو سال از 
حضور در این تیم، با حواشى زیادى دست به گریبان بوده است. او 
با سر و صداى زیادى به استقالل تحت هدایت علیرضا منصوریان 
پیوست. او در ابتداى حضورش در استقالل در تمرینات، چندین 
بازیکن را دریبل زد تا مربیان وقت از او بخواهند مراعات بازیکنان 

باتجربه را بکند.
قائدى خیلى زودتر از آنچه تصور مى شــد، به چهره مورد توجه 
هواداران تبدیل شد. در هفته هایى که استقالل نتیجه نمى گرفت، 
هواداران نام او را فریاد مى زدند تا گره اى از مشــکالت تیم باز 
کند. بازیکن بوشــهرى اســتقالل با دریبل هاى مثال زدنى اش 

براى استقالل محبوب تر شد، اما نتوانست 
که خیلى گلزنى کند. قائدى 
جــه زود در کانــون  تو

لیت قــرار گرفتــه بود،  فعا
مجازى زیــادى در فضــاى 
هــم داشــت و یــک بار 

پیام هاى شخصى اش منتشر شد تا اولین حاشیه براى او به وجود 
بیاید. در آن مقطع اگر همبازى هاى او از جمله داریوش شجاعیان 

نبودند، شاید مشکالت بدترى براى این بازیکن پیش مى آمد.
با کنار رفتن منصوریان و آمدن وینفرد شفر، قائدى تصور مى کرد 
مانند قبل به میدان خواهد رفت اما شفر به او بازى نمى داد تا در 
یکى از بازى ها در رختکن به بازى نکردنش اعتراض کند. فرداى 
یکى از بازى ها، شفر به قائدى که با دمپایى در محل تمرین حاضر 
شده بود، اجازه شرکت در تمرین نداد و او را به تمرینات تیم امید 
اســتقالل تبعید کرد. البته پس از پادرمیانى بازیکنان و نصرا... 

عبداللهى (سرپرست وقت تیم) قائدى به تمرینات بازگشت.
قائدى در این مدت از خانواده اش دور بود و حاشــیه هاى او روز 
به روز بیشــتر مى شــد. او در نیم فصل دوم فصل گذشته براى 
کارهاى معافیت تحصیلى اش به بوشــهر رفــت. او در یکى از 
شــب ها با خودرویى که چند نفــر از دوســتانش در آن حضور 
داشتند، تصادف شدیدى کرد که یک نفر جانش را از دست داد و 
خودش هم مدت ها در بیمارستان بسترى بود. این اتفاق سرآغاز 
روزهاى بد قائدى بود. هر روز صحبت هاى ضدونقیضى درباره 
تصادفش مطرح مى شد و اعضاى خانواده فردى که در خودروى 
قائدى فرزندشان را از دست داده بودند، مدعى شدند که بازیکن 
استقالل خودش پشت فرمان بوده، آنهم در حالى که گواهینامه 

نداشته است.
پس از چند ماه قائدى به تمرینات بازگشت اما پرونده او در 
دادگاه بوشهر در جریان بود. در لیگ هجدهم، شفر کم کم 
به قائدى بازى داد و او نیز با آمدن خانواده اش به تهران، 
کمى از حواشى فاصله گرفت اما به دلیل اظهاراتى که 
در دادگاه داشت، اجازه نمى داد اعضاى خانواده مرحوم 
احمدرضا شاکر (فردى که در سانحه رانندگى کشته شد) 
رضایت بدهند. وینفرد شفر هم که متوجه عمق فاجعه 

تصادف قائدى شده بود، دیگر به او بازى نداد.
آخرین حاشــیه قائدى به دو دیدار اخیر استقالل برابر 
پرســپولیس و ســایپا برمى گردد. این بازیکن وقتى 
فهمید جایى در لیســت اســتقالل براى دربى ندارد، 
در مصاحبه اى مدعى شــد که نمى داند چرا از لیست 
خط خورده است. در بازى با سایپا نیز او از لیست خط 
خورد تا این بار به نشانه اعتراض اردوى استقالل را 
ترك کند. شفر هم در صحبت با مسئوالن باشگاه 
اعالم کرد دیگر نیازى به این بازیکن ندارد تا قائدى 

اخراج شود.
مسئوالن استقالل باید فکرى به حال شرایط قائدى بکنند و 
اجازه ندهند این بازیکن خیلى زود در فوتبال محو شود، اتفاقى 
که در گذشته براى  مجاهد خذیراوى افتاد و بازیکن خوش 
تکنیک آن روزهاى فوتبال ایران به دلیل ســهل انگارى 

دیگر نتوانست به دوران فوتبالش ادامه دهد.

استراتژى هوشمندانه ذوب آهنى ها بوى خذیراوى به شدت مى آید

دیدار ماشین سازى و تراکتورسازى در شرایطى برگزار شد که هفته ها پیش از برگزارى 
این مسابقه در رسانه هاى مختلف درباره احتمال تبانى نگرانى هایى وجود داشت و پس 
از اینکه میان دو باشگاه که مالکیت مشترکى دارند براى انجام بازى در ورزشگاه یادگار 

امام(ره) توافق شد، این موضوع دستمایه شبکه هاى مجازى هم شد.
پس از بازى اما مدیرعامل ماشــین سازى واکنشــى جنجالى به مالکیت مشترك دو 
باشگاه توســط محمدرضا زنوزى داشــت و تأکید کرد، اگر کار زنوزى اشتباه است، 
مالکیت همزمان دو باشگاه استقالل و پرســپولیس توسط وزارت ورزش و همینطور 
حضور پررنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز کارى اشــتباه به شمار مى رود که 

سال هاست صورت گرفته.
پس از پایان این ماجراها حاال لیگ هجدهم به هفته هاى پایانى رسیده و تراکتورسازى 
یکى از مدعیان اصلى قهرمانى به شــمار مى رود؛ اما نکته جالــب توجه دیدارهاى 
مستقیمى است که شــاگردان مهاجرى مقابل چهار تیمى که رقیب تراکتورسازى به 

شمار مى روند، پیش رو دارد.
ماشین سازى حاال به عنوان گردان شماره 2 زنوزى، در شش هفته باقیمانده به ترتیب با 
تیم هاى نساجى مازندران (بنیان دیزل)، استقالل تهران (ورزشگاه آزادى)، سایپا (بنیان 
دیزل)، سپاهان (نقش جهان)، پرســپولیس (ورزشگاه آزادى) و  در نهایت پدیده شهر 
خودرو (بنیان دیزل) مصاف دارد و با نتایجى که کسب مى کند، مى تواند تأ ثیر بسزایى 

در مشخص شدن قهرمان لیگ برتر داشته باشد.

حمله
 گردان 2 زنوزى

 به مدعیان!

هواداران نام او را فریاد مى زدند تا گره اى از مشــکالت تیم باز 
کند. بازیکنبوشــهرى اســتقالل با دریبل هاى مثال زدنى اش

براى استقالل محبوب تر شد، اما نتوانست 
که خیلى گلزنى کند. قائدى 
جــه زود در کانــون  تو

لیت قــرار گرفتــه بود،  فعا
مجازى زیــادى در فضــاى 
هــم داشــت و یــک بار 

عبداللهى (سرپرست
قائدى در این مدت از
به روز بیشــتر مى ش

کارهاى معافیت تحص
شــب ها با خودرویى
داشتند، تصادف شدی
خودش هممدت ها د
روزهاى بد قائدى بو
تصادفش مطرح مى ش
ا قائدى فرزندشان را

استقالل خودش پشت
نداشته است.

ق پس از چند ماه
دادگاه بوشهر
به قائدى باز
کمى از حوا

در دادگاه داش
شا احمدرضا
رضایت بده
تصادف قائد
آخرین حاش

پرســپولیس
فهمید جای
در مصاحبه
خط خورد
خورد تا
ترك کن
کر اعالم

اخراج شود.
استقالل مسئوالن
اجازه ندهند این با
که در گذشته بر
تکنیک آن روز
دیگر نتوانست ب

زهره فالح زاده

امیر نامدارى

محسن کدخدایى

احمد خلیلى

اعتقادى  سرمربى سپاهان به او رفتو اصال دیگر فصل جذب شد خیلى زود تقش در
ندارد. بهترین گلســاز لیگ هفدهم که نیم فصل ناموفقى را در ذوب آهن پشــت سر 

به ســپاهان پیوست اما گذاشت، با تصمیم عجیب امیر قلعه نویى 
این خرید، چندان هم حاال کامًال مشــخص شــده است که 
هفته هــاى پایانىجنبه «فنى» نداشــته. بد نیســت در 
یادى هم از نطق او فصل کابوس وار محســن مسلمان، 
کنیــم؛ جایى که در جشن قهرمانى پارسال سرخپوشان 
از منجالب بیرون استاد مى گفت: «ما آمدیم و پرسپولیس را 

را دادنــد.»   از کشیدیم اما اینطورى جوابمان 
چه خبر آقاى مسلمان؟منجالب
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آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 984202511897949- 98/1/18 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى شماره  139860302210000243 مورخ 1398/01/18 هیات اقاى محمدعلى رشادى 
اشکاوندى به شــماره شناســنامه 40 ملى 1291782680 صادره از اصفهان فرزند مهدى بر 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 300 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1477 اصلى واقع 
در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. (کل مالکیت رسمى متقاضى معادل 910 
سهم مشاع از 2730 سهم ششدانگ). تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/1/22 تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1398/2/7 م الف: 425876 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق 

اصفهان /1/127
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 984202511897945- 98/1/18 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139860302210000242 مورخ 1398/01/18 هیات اقاى محمد رشادى اشکاوندى 
به شماره شناســنامه 30 ملى 1293515698 صادره از اصفهان فرزند محمدعلى بر ششدانگ 
یک باب منزل مسکونى به مساحت 182/90 مترمربع مفروزى از پالك شماره 975 اصلى واقع 
در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان. (در ازاء 180 سهم مشاع از 500 سهم 
ششدانگ پالك 975 اصلى مالکیت اقاى مصطفى نکوئى). تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/1/22 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1398/2/7 م الف: 425854 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك جنوب شرق اصفهان /1/129
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 984202511897268- 98/1/17  نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001637 مورخ 1397/12/02 هیات اقاى محمد فخاریان به شماره 
شناسنامه 20584 ملى 1282675990 صادره از اصفهان فرزند غالمرضا بر ششدانگ یک باب 
خانه دو طبقه به مســاحت 165/82 مترمربع مفروزى از پالك شماره 99 اصلى واقع در بخش 
شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف خانم انیسه سادات 
ده سرخى موضوع سند شماره 40904 مورخ 61/3/24 دفترخانه 21 اصفهان. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1398/1/22 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1398/2/7 م الف: 422873 میرمحمدى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /1/131
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 984202511898879- 98/1/20 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001498 مورخ 1397/11/09 هیات اقاى زهره یزدانى به شــماره 
شناســنامه 36 ملى 1289358631 صادره از اصفهان فرزند باقر بر ششدانگ یک باب منزل 
مســکونى به مســاحت 124/40 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 99 اصلى واقع در بخش 
شش حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى اسماعیل 
اسماعیلى  دنارتى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/1/22 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/2/7 م 

الف: 427443 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /1/139
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 984202511898077- 98/1/18 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد

- راى 139760302210001648 مورخ 1397/12/06 هیات اقاى مهران اردشیرى به شماره 
شناســنامه 5 ملى 4669527142 صادره از لردگان فرزند نصراله بر ششدانگ یک باب منزل 
مسکونى به مساحت 300 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2248/1098 اصلى واقع در بخش 
شش حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان. انتقال عادى مع الواســطه از طرف خانم طاهره 
طائبى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/1/22 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/2/7 م الف: 426703  

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /1/141
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1226/97 دادنامه 97/12/12-1480 
مرجع رسیدگى شــعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: عباس سلیمیان 
نشــانى: نجف آباد-خ قدس مرکزى 16777-85176 وکیل خواهــان : خانم عظیمه صادقى 
نشانى : نجف آباد – خ امام – نبش کوچه شهامت خوانده: 1- حسن حسینى بهرام 2- مرتضى 
اهللا نشــانى: هردو مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 338476-
95/8/25 جمعا به مبلغ سى و یک میلیون و ششصد هزار ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به 
خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل 
و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شورا درخصوص دعواى عباس ســلیمیان با وکالت خ صادقى به طرفیت 1- حسن 
حسینى بهرام 2- مرتضى اهللا به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت 
از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى 
اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى 
بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعــواى مطروحه را وارد و ثابت 
دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 31/600/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 1500/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرســى و ابطال تمبر از باب تسبیب و 
نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 1395/8/25 
لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى 
نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.423438/م الف، قاضى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد شعبه دوم حقوقى/ 1/133
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1225/97 دادنامه 97/12/12-1479 
مرجع رسیدگى شــعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: عباس سلیمیان 
نشــانى: نجف آباد خ قدس مرکزى کد پســتى 8517616777  وکیل خواهان : خانم عظیمه 
صادقى  نشــانى : نجف آباد- خ امام – نبش کوچه شــهامت خوانده: مینا رضائى خو نشانى: 
مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 792272-97/4/30 جمعا به 
مبلغ چهل میلیون ریال گردشکار: خواهان دادخواســتى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت 
مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى 
عباس ســلیمیان با وکالت خ صادقى به طرفیت خانم رضائى خو به خواسته مطالبه تقدیمى از 
ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان 
خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى 
دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در 
قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 
و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت 
دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/100/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال 
تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید 1397/4/30 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، 
درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگســترى نجف آباد مى باشد.423392/م الف، 

قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه دوم حقوقى/ 1/134
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1216/97 دادنامه 97/12/6-1470 
مرجع رســیدگى شــعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى 
نشانى: نجف آباد شهرك آزادگان مســکن مهر ورودى اول مجتمع مســکونى هستى طبقه 
چهارم واحد 15  وکیل خواهان : مجتبى حقیقى نشــانى : نجف آباد خ امام کوى ارشــاد مقابل 
حسینه ارشاد کوچه شهید احمد موحدى مجتمع ارشاد پ 5 کد پستى 54351-85136خوانده: 
کیانوش کاظمى دهنده  نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه چهار فقره چک به شماره 
هاى 631691-93/6/30/ 631692-93/7/30/ 631690-93/5/30 جمعا به مبلغ یکصد و 
بیست و پنج میلیون ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت 
مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى 
مجتبى ســفرى به وکالت آقاى حقیقى  به طرفیت کیانوش کاظمى دهنده به خواسته مطالبه 

تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین 
به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت 
بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده 
دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً 
به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 
قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ یکصد و بیســت و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/750/000 ریال 
به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و 
پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید چکها لغایت اجراى حکم که توسط اجراى 
احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین شــورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگســترى 
نجف آباد مى باشــد.423282/م الف، قاضى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 

دوم حقوقى /1/135
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1287/97 دادنامه 97/12/20-1499 
مرجع رسیدگى شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى نشانى: نجف 
آباد شهرك آزادگان مسکن مهر ورودى اول مجتمع مســکونى هستى طبقه چهارم واحد 15  
وکیل خواهان : مجتبى حقیقى نشانى : نجف آباد خ امام کوى ارشاد مقابل حسینه ارشاد کوچه 
شهید احمد موحدى مجتمع ارشاد پ 5 کد پستى 54351-85136خوانده: ناصر مریدى  نشانى: 
مجهول المکان  موضوع: مطالبه وجه 1 فقره چک به شــماره 5791572-92/9/25 جمعا به 
مبلغ 30/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت 
مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى 
مجتبى ســفرى به وکالت  آقاى مجتبى حقیقى  به طرفیت ناصر مریدى  به خواســته مطالبه 
تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین 
به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت 
بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده 
دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً 
به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 
قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/480/000 ریال به عنوان هزینه 
هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 92/9/25 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام 
محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد 
مى باشد.419589/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه دوم /1/136

ابالغ رأى
 راى دادگاه- شماره پرونده 1304/97 شماره دادنامه: 1503-97/12/14 ،  درباب دعوى مجتبى 
سفرى با وکالت مجتبى حقیقى  به طرفیت 1. کیانوش حسینى  2. محمد رضا آقا الر به خواسته 
مطالبه مبلغ 68/000/000 ( شصت و هشت میلیون ریال )و خسارات دادرسى و خسارات تاخیر 
تادیه به اســتناد یک فقره چک به شماره تاریخ سررســید  97/4/30- 0061112عهده بانک 
پاســارگاد با توجه به گواهى عدم پرداخــت بانک محال علیه و امضا خوانــده در ذیل چک ها 
که توســط بانک مربوط نیز گواهى شــده و وجود اصل چک در ید خواهان و استصحاب بقاى 
حالت مدیونیت خوانده و عدم حضور خوانده جهت دفاع لذا دعوى را مدلل  تشــخیص مستندا 
به مواد 313 و 320 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرســى مدنى حکم 
به محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواســته و خسارت  
دادرســى به میزان 1/945/000 (یک میلیــون و نهصد و چهل و پنج هــزار ریال) وهمچنین 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  تقدیم دادخواست 97/10/22 بر مبناى نرخ اعالمى بانک 
مرکزى  و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر ، اعالم مــى نماید راى صادره غیابى ظرف 
بیست روز قابل واخواهى در این مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه عمومى 
حقوقى نجف آباد میباشد. ایضا نسبت به شق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا تاریخ 
تقدیم دادخواست با التفات به اینکه حسب مســتفاد از ماده 314 قانون تجارت و صراحت ماده 
286 همان قانون دارنده ى چک در صورتى مى تواند از مزایاى اســناد تجارى در برابر دارنده 
با حسن نیت استفاده نماید که در ظرف یکســال از تاریخ گواهى عدم پرداخت مبادرت به اقامه 
دعوى نماید و اال خصیصه و مزایاى تجارى از آن ســلب و در واقع از حکومت اســناد تجارى 
خارج میگردد فلذا خسارت تاخیر تادیه بر مبناى ماده 522   قانون آیین دادرسى مدنى از تاریخ 
مطالبه محاســبه مى گردد و بدین رو در ظرف زمان مذکور خواهان محــق تلقى نمى گردد و 
مستند به ماده 197 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر بى حقى خواهان  در خصوص مورد صادر 
، اعالم مى نماید. این راى حضورى  و ظرف 20 روز از ابالغ قابل تجدید نظرخواهى در دادگاه 
عمومى حقوقى نجف آباد مى باشــد. آدرس خواهان : شــهرك آزادگان- مسکن مهر ورودى 
اول – مجتمع مســکونى هســتى- طبقه چهارم- واحد 15 آدرس خواندگان : 1و2 مجهول 
المکان 419585 /م الف- ســید امید قاضى عسگر – قاضى شــعبه 11 شوراى حل اختالف 

نجف آباد /1/137
 ابالغ رأى

 دادنامه شوراى حل اختالف امیر آباد .کالسه پرونده 1308/97 دادنامه 97/12/14-1636/97 
مرجع رســیدگى شــعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آبادخواهان: مجتبى سفرى وکیل 
خواهان : مجتبى حقیقى نشانى : نجف آباد خ امام کوى ارشــاد مجتمع ارشاد خوانده: شکراله 

جهانیان  نشانى: مجهول المکان  به خواسته : مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت 
به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى  و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مجتبى 
سفرى به وکالت  آقاى مجتبى حقیقى  به طرفیت شــکراله جهانیان با موضوع: مطالبه وجه 2 
فقره چک به مبلغ هجده میلیون تومان به شماره 1- 2/068933- 026127 و خسارت تاخیر 
تادیه از زمان سررسید به انضمام هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله نظر به بقا اصول مستندات 
در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشــته  و نظر به عدم حضور خوانده على رغم 
ابالغ قانونى و عــدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشــان یا بطالن دعوى لذا دعوى 
مطروحه مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 198 و 512 و 515 و 522 قانون آیین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هجده 
میلیون تومان  بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ سیصد و چهل و پنج هزار تومان بابت هزینه 
هاى دادرسى و خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 92/7/10و 92/8/30 لغایت 
اجراى حکم و حق الوکاله درحق خواهان صادر و اعالم مــى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى 
باشد.419583/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه پنجم شوراى حل 

اختالف امیر آباد /1/138
 حصروراثت 

صدیقه صابرى داراى شناسنامه شماره 21 به شــرح دادخواست به کالسه 98/4 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ســعید امینى دهقى 
بشناسنامه 102 در تاریخ 97/11/19 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1. صدیقه صابرى هسینجه فرزند على اکبر متولد 1347  ش ش 21 
نسبت با متوفى همسر ، 2. سکینه امینى علویجه فرزند حسن متولد 1321 ش ش 148 نسبت 
با متوفى مادر ، 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 شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

426292/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف مهر دشت/ 1/148
 ابالغ وقت رسیدگى

 احترامًا مقرر اســت متن ذیل یک نوبت و حداکثر تا تاریــخ 98/1/25 در یکى از روزنامه هاى 
کثیر االنتشــار درج و یک نســخه از آن جهت بهره بردارى در پرونده کالسه 97/489 به این 
شورا ارسال گردد. کالسه پرونده: 97/485 شعبه: دوم  شوراى حل اختالف مهر دشت (علویجه 
) وقت رســیدگى: 1398/2/30 (محل شــوراى حل اختالف علویجه) راس ساعت 10 صبح 
خواهان:ابوالفضل شــفیعى فرزند جعفر علویجه-اتوبان شــهید بهشتى-شرکت قطران لوله 
خوانده: حامد باغستانى فرزند عباس(مجهول المکان) خواسته: مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال 
وجه یکفقره چک بال محل با خســارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى گردشکار: خواهان مذکور 
دادخواستى به طرفیت خوانده تسلیم به شعبه دوم  شــوراى حل اختالف مهردشت نموده که 
ثبت- وقت رسیدگى تعیین و به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب درامور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت دریکى 
از جراید کثیراالنتشار محلى درج مى گردد  تا خوانده/ خواندگان پس ازتاریخ نشر آگهى  ظرف 
مدت یکماه  به دبیر خانه شورا و مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود  وقت رسیدگى مذکور 
به خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
حضور بهم رساند.چنان که بعداً ابالغ به وسیله آگهى الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 

10 روز خواهد بود. 426330/ م الف- شوراى حل اختالف مهردشت /1/149
 ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709973757302318 شماره پرونده: 9709983757300054 شماره بایگانى 
شعبه: 970067  پرونده کالسه : 970998375730054 شعبه دادگاه عمومى بخش مهردشت 
تصمیم نهایى شماره 9709973757302318 شاکى: آقاى مهدى لطفیان فرزند عبدالمجید  به 
نشانى استان اصفهان-شهرستان اصفهان-شهراصفهان-خ رباط اول-خ شیخ عباس فائض-

بن بست قدوسى متهم: آقاى سید اسماعیل قنبرى  فرزند سید یوسف به نشانى کیش-شرکت 
آب و برق ورودى 2 بلوك 7 اتهام: کالهبردارى رایانه اى و تحصیل مال از طریق نامشــروع 
تصمیم : دادگاه  پس از اجراى تشــریفات قانونى در وقت مقرر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح 
ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص اتهام آقاى سید اسماعیل قنبرى 
فرزند سید یوســف،مجهول المکان  دائر بر کالهبردارى رایانه اى به مبلغ نهصدوبیست هزار 
تومان موضوع شکایت آقاى مهدى لطفیان فرزند عبدالمجید بدین توضیح که حسب  شکایت 
شاکى نامبرده در یکى از ســایتها خرید اینترنتى نموده که با اینکه خرید اینترنتى موفقیت آمیز 
نبوده است مبلغ نهصد و بیســت هزار تومان به حساب متهم واریز شــده است که با عنایت به 
محتویات و مندرجات پرونده ، استعالم صورت گرفته از بانک مربوطه ، عدم دسترسى به متهم 
علیرغم مساعى الزم در این خصوص از جمله اعطاى نیابت به جزیره کیش و شهرستان رودسر 
و عدم حضورایشان در هیچ یک از مراحل تحقیقات مقدماتى و جلسات دادرسى علیرغم اینکه 
حساب ایشان به اندازه مبلغ برده شده مسدودو از طریق نشر آگهى نیز احضار شده است، وقوع 
بزه از ناحیه مشارالیه بر دادگاه محرز و مسلم اســت مستنداً به ماده 741 قانون جرائم رایانه اى 
عالوه بر استرداد وجه برده شده به تحمل یکسال حبس تعریزى محکوم مى گردد. راى صادره 
غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در ایــن مرجع و پس از آن ظرف 
همان مدت قابل اعتراض در نزد محاکم منطبق با بزه کالهبــردارى رایانه اى بوده و قابلیت 
انطباق با بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را نداشته است مستنداً به اصل 37 قانون اساسى 
جمهورى اســالمى ایران و ماده 4 قانون آیین دادرســى کیفرى مصوب 1392 حکم بر برائت 
متهم موصوف از بزه تحصیل مال از طریق نامشــروع صادر و اعالم مى گردد. این قســمت از 
راى حضورى بوده و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در نزد محاکم محترم 
تجدید نظر استان اصفهان مى باشد. 425060/م الف، مهرداد اطهرى - دادرس دادگاه عمومى 

بخش مهردشت /1/150

مدیر کل بنیاد مســکن انقالب اسالمى استان اصفهان 
گفت: این نهاد متولى احداث بیش از 300 مسکن جدید 

در شهر پلدختر استان لرستان شده است.
غالمحسین خانى در گفتگو با «مهر» اظهار کرد: حدود 
3000 واحد مسکونى و تجارى در شهر پلدختر لرستان 
به دنبال وقوع سیالب خراب شده است که بالغ بر 350 
واحد نیاز به نوســازى و مابقى احتیاج به تعمیرات دارند 
و بنیاد مسکن اســتان اصفهان به عنوان استان معین، 
موظف به ســاخت بیش از 300 واحد مسکونى در شهر 

پلدختر شده است.
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان با 

بیان اینکه در حال حاضر بنیاد مسکن انقالب اسالمى 
چهار اســتان اصفهان، همدان و قزوین و خود اســتان 
لرستان درگیر بازسازى شــهرها و روستاهاى سیل زده 
استان لرستان شدند، گفت: بنیاد مسکن انقالب اسالمى 
استان اصفهان کار بازسازى و نوسازى را در سه منطقه از 
شهر پل دختر آغاز کرده است و سپاه و ارتش و شهردارى 

تهران چهار نقطه دیگر از شهر را در دست گرفتند.
وى گفت: به منظور نوســازى منــازل وام 50 میلیون 
تومانى و براى تعمیرات وام 13 میلیون تومانى به سیل 
زدگان اهدا و تسهیالت معیشــتى و اسباب منزل نیز به 

افراد داده مى شود.

معاون سرمایه گذارى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى اســتان اصفهان گفت: با موافقت 
مسئوالن خمینى شهر مقرر شد دو موزه مردم شناسى و 

سنگ در این شهرستان راه اندازى شود.
سید على صالح درخشان افزود: با توجه به اینکه خمینى 
شهر یکى از قطب هاى صنعت سنگ در استان اصفهان 
و کشور اســت مقرر شــد با همکارى اداره کل میراث 
فرهنگى، شهردارى خمینى شهر و اتحادیه سنگبریداران 

اصفهان موزه سنگ در این شهر تأسیس شود.
وى با اشــاره به اینکه تعدادى ســنگ تاریخى از جمله 
ســنگ هاى قبر به قدمت 1000 ســال در شهرستان 

خمینى شهر وجود دارد، اظهار کرد: حدود 1000  کارگاه 
سنگبرى متعلق به مردم خمینى شهر در استان اصفهان 
فعال اســت و ظرفیت هاى خوبى بــراى ایجاد چنین 
موزه اى در این خطه وجود دارد.درخشــان اضافه کرد: 
عالوه بر سنگ هاى تاریخى، انواع سنگ ها مانند تزیینى 
و ساختمانى نیز در این موزه در معرض دید عالقه مندان 
قرار مى گیرد.وى خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد با 
همکارى انجمن موزه داران، شهردارى خمینى شهر و 
پس از مطالعات و کارهاى فنى و کارشناســى اداره کل 
میراث فرهنگى استان اصفهان، موزه مردم شناسى نیز 

در این شهر راه اندازى شود.

ساخت و ساز اصفهانى ها 
در پلدختر 

موزه مردم شناسى و سنگ 
راه اندازى مى شود

توقیف انواع کاالى قاچاق 
در اصفهان

کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهى 
فرماندهى انتظامى استان یک دســتگاه خودروى 
اتوبوس و یک دستگاه خودروى وانت حامل کاالى 
قاچاق را حین ورود به اســتان شناســایى و متوقف 
کردند. در بازرسى از این خودروها تخمه آفتابگردان، 
انواع لباس، کفش، روسرى، شال وکمربند کشف شد 
که همگى فاقد هرگونه مــدارك گمرکى و به صورت 
قاچاق بارگیرى شده بود. کارشناســان ارزش این دو 
محموله را یک میلیارد و 200 میلیون ریال اعالم کردند 

و دو قاچاقچى دستگیر و تحویل مراجع قضائى شدند.

150 سازه آبخیزدارى
 آبگیرى شد

معاون اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى اصفهان گفت: 
150 ســازه از طرح هاى آبخیزدارى و آبخوان دارى این 
استان در بارندگى هاى اخیر آبگیرى شد که نقش مهمى 
در کنترل سیالب، تغذیه سفره هاى زیرزمینى و کنترل 
رسوب داشته اســت. ابوطالب امینى افزود: با توجه به 
بررسى هاى انجام شده از اسفند ماه سال گذشته تاکنون 
به طور میانگین 90 درصد طرح هاى آبخیزدارى استان 
آبگیرى شد.  وى با بیان اینکه در اســتان 150 عدد بند 
خاکى و چهار هزار و 200 عدد بند رسوب گیر وجود دارد، 
تصریح کرد: از این تعداد در بارندگى هاى اخیر 90 درصد 
آنها آبگیرى و 150 میلیون متر مکعب کنترل ســیالب 

شده است. 

خبر

سردار مهدى معصوم بیگى، فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان پیش از ظهر دیروز در نشست خبرى با اصحاب 
رسانه شرکت کرد و آخرین فعالیت هاى پلیس اصفهان 
در سال 97 را تشریح کرد. بخش هایى از اظهارات او را به 

نقل از خبرگزارى «فارس» مى خوانید:
 در حوزه مبارزه با قاچاق کاال در سال 97 تعداد 4000 
پرونده تشکیل شد و حدود 900 وسیله نقلیه حامل کاالى 
قاچاق توقیف شدند، ارزش تقریبى کاالهاى کشف شده 
بیش از 128 میلیارد تومان بوده اســت. سال 97 بالغ بر 

400 ُتن کاالى قاچاق مکشوفه منهدم شده است.
 در حوزه مبارزه با ســرقت با 138 باند سرقت در سال 
97 برخورد شده است که بیشترین آمار مربوط به سرقت 
منزل با 28 درصد، رتبه دوم مربوط به باندهاى ســرقت 
داخل خودرو با 17 درصد و رتبه سوم مربوط به باندهاى 
سارق اماکن است که 14 درصد را تشکیل مى دهد، اموال 
مکشوفه از باندهاى ســرقت بالغ بر 67 میلیارد تومان 

بوده است.
 در حوزه راهنمایى و رانندگى 1077 نفر در ســال 97 
جان خود را از دســت داده اند. 18 هزار نفر هم در سال 
97 مصدوم و مجروح شــدند و بیــش از 39 هزار فقره 
تصادف در سطح استان در ســال 97 اتفاق افتاده است، 
سهم تصادفات فوتى در درون شهر 47 درصد مربوط به 
موتورسیکلت، 33 درصد عابر پیاده و 20 درصد هم سایر، 
ساعت 10 تا 12 پرتصادف ترین ســاعت در تصادفات 
درون شهرى بوده اســت که حدود 13 درصد تصادفات 
را شامل مى شود، ســاعت 16 تا 19 نیز پرتصادف ترین 

ساعت در تصادفات برون شــهرى بوده است، روزهاى 
پنج شنبه پرحادثه ترین روز بوده است که حدود 20 درصد 
تصادفات در درون شــهر در روزهاى پنج شــنبه اتفاق 
افتاده، عدم توجه به جلو با 36 درصد نیز بیشترین عامل 

تصادفات بوده است.
 در حوزه مبارزه با مواد مخدر 34 هزار و 488 کیلوگرم 
انواع مواد مخدر در سال 97 کشف شده و تریاك عمده 

کشفیات است که 75 درصد را شامل مى شود، 17 درصد 
افزایش کشف را در سال 97 داشتیم، بیش از 25 هزار نفر 

در این حوزه دستگیر شدند.
 در حوزه فضاى مجازى بیشترین آمار به لحاظ فراوانى 
مربوط به کالهبردارى اینترنتى بوده است که با افزایش 
سرســام آورى روبه رو بودیم، جرا ئــم اخالقى و هتک 

حیثیت و نشر اکاذیب در رتبه بعدى قرار دارند.

فرمانده انتظامى استان اصفهان خبر داد

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به تشکیل چهارمین جلسه شوراى افزایش سرسام آور کالهبردارى اینترنتى
عالى انتقال پایتخت، گفت: وزارت راه و شهرسازى مکلف شد تا دبیرخانه شوراى انتقال پایتخت سیاسى را در 

وزارت راه و شهرسازى تأسیس کند.
ابوالفضل ابوترابى در گفتگو با «فــارس» درباره آخرین وضعیت انتقال پایتخت سیاســى ادارى اظهار کرد: 
حدود یک ماه قبل از شروع سال جدید چهارمین جلسه شوراى عالى انتقال پایتخت تشکیل شد و وزارت راه و 
شهرسازى توسط شوراى عالى انتقال پایتخت سیاسى ادارى کشور مکلف شد تا دبیرخانه شوراى انتقال را در 

وزارت راه و شهرسازى تأسیس کند.
نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شوراى اسالمى با بیان اینکه رای زنى ها براى جانمایى مکان 
مناسب در حال تحقق پیدا کردن است، افزود: در اردیبهشت ماه امسال جلسه بعدى انتقال پایتخت سیاسى 

ادارى منتج به ارائه یک مکان براى انتقال مرکز سیاسى ادارى است تا آن مکان عملیاتى شود.
وى تصریح کرد: گزینه هاى متعددى براى این منظور مطرح شده است اما هنوز شورا به جمع بندى خاصى در 

این خصوص نرسیده است.

فرماندار خوانســار گفت: از ســوى آب منطقه اى اســتان پمپاژ آب سرچشمه خوانسار بســته شده است 
که موافق این کار نیســتیم گرچه تصور داشــتند با ورود آب سرچشمه به ســد، امکان سرریز شدن وجود
 دارد کــه البته ایــن موضوع نیــز ممکن نیســت زیــرا حجم آب ســد باغکل تا تــراز نرمــال فاصله

 زیادى دارد.
منصور کمالى بــا بیان اینکه ظرفیــت آبگیرى ســد باغکل 5/5 میلیــون متر مکعب اســت که اکنون

 دو میلیــون و 950 هــزار متر مکعب آن آبگیرى شــده اســت افزود: ســد باغکل به دلیــل نقص فنى 
فرار آب دارد و اگر دســتگاه پمپاژ آب سرچشــمه کار کند روزانــه 30 هزار متر مکعب به آب ســد اضافه

 مى شود.
 کمالى گفت: آورد حوضه آبریز سد به حدى نیست که آب سد ســرریز شود. حوضچه  و گابیون بندى که در 
حوزه هاى باالدست از سوى جهاد کشاورزى ایجاد شده اســت موجب جلوگیرى از ورود سیالب شدید به 
داخل شهرستان مى شــود و اگر این گابیون بندى در اطراف دره ها و کوه ها ایجاد نشده بود با بحران سیل 

مواجه بودیم.

ادامه رایزنى ها براى 
تعیین مکان مناسب انتقال پایتخت سیاسى ادارى

مخالفت با بسته شدن پمپاژ آب سرچشمه خوانسار 
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یک متخصص پوست و مو گفت: با انجام مانیکور، 
پرده بسیار ظریف روى ناخن عقب رانده شده و راه 

ورود باکترى و قارچ باز خواهد شد.
محمد رضوانى با اشاره به افزایش عالقه به کاشت 
ناخن اظهــار کرد: توصیه همیشــگى متخصصین 
پوست و مو به نکاشــتن اســت، زیرا به طور کلى 
دســتکارى ناخن در حد یک مانیکور ساده نیز براى 

سالمت این عضو خطرناك است.
وى ادامــه داد: در حالت طبیعى پوســتى بســیار 
نــازك روى صفحه ناخن قــرار گرفته کــه از آن 
محافظــت مى کند؛ پرده اى بســیار ظریــف به نام 
کوتیکل کــه از ورود باکتــرى و قارچ بــه داخل 
گوشــت جلوگیــرى مى کنــد و وقتى ایــن الیه 
توســط هر وســیله اى حتــى ناخن خود فــرد، به 
عقب رانده شــود، ســد مقابل ویروس ها شکسته 
مى شود و راه ورود باکترى و قارچ تسهیل خواهد شد.

رضوانى درباره آســیب کاشــت ناخن تصریح کرد: 
براى کاشــت ناخن، پس از انجــام مانیکور موادى 

چســبناك را روى صفحه ناخن گذاشته و یک ماده 
خارجى دیگر با شکل و شمایل ناخن، روى آن قرار

 مى گیرد.
وى گفت: با انجام مانیکــور، کوتیکل عقب رانده 
شــده و راه ورود باکترى و قارچ به داخل گوشت 

این ناحیه باز خواهد شد. 
وى ادامه داد: در این بین، ناخن در حالت عادى 
در تماس با هوا، اکسیژن دریافت مى کند و حال 
آنکه با قرار گرفتن این مواد روى ناخن،دسترسى 

به اکسیژن قطع و ناخن تخریب مى شود.
این متخصص پوســت و مو اظهار کــرد: مواد 
قرار گرفتــه روى ناخن، به مــرور زمان در فرد 
ایجاد حساســت مى کند و این حساســیت به 
صورت«اگزماى پوستى» در بدن خود را نشان 

مى دهد. 
وى افزود: با نبود اکسیژن قارچ ها شروع به رشد 
کرده و پس از مدتى عفونت هاى قارچى و تغییر 

شکل ناخن را شاهد خواهیم بود.

 ثابت شــده اســت که کرفس و آب آن موادى دارد که روند 
سوخت و ساز چربى هاى بدن را تسهیل مى کنند.

 کرفس بر اشتهاى فرد در رابطه با مواد شیرین اثر مى گذارد، 
کرفس باعث مى شــود تمایل فرد به مصــرف خوراکى هاى 
شیرین و شیرینى جات کاهش پیدا کند، پس انرژى کمترى به 
شخص مى رسد و از طرفى تحمل رژیم غذایى براى شخص 

آسان مى شود.
 آنتى اکســیدان موجود در کرفس از سرطان هاى مختلف در 
بدن جلوگیرى مى کند و باعث کم شدن میزان کلسترول خون 
مى شود و در کاهش فشار خون هم نقش دارد. همچنین خطر 

بیمارى هاى قلبى و عروقى را کاهش مى دهد.

وقتى صحبت از پلى فنول ها و فالونوئید ها به میان مى آید، پیاز در صدر جدول قرار مى گیرد.
 پلى فنول ها و فالونوئید ها باعث کاهش اســترس مى شوند و خطر ابتال به انواع سرطان را 

کاهش مى دهند.
 ترکیبات گوگرددار پیاز از شما در برابر عالیم دیابت و بیمارى هاى قلبى محافظت مى کنند. 

مطالعات نشان مى دهند که کروم موجود در پیاز، به تنظیم قند خون کمک مى کند.

وقتى عالیم بیمارى کلیه را بشناســید، مى توانید درمانــش کنید و بهترین حالت خود را احســاس کنید. 
نشانه هاى این بیمارى مى تواند ظریف باشد. بعضى از افراد هیچ گونه عالیمى ندارند. اگر یک یا چند عالمت 

زیر را دارید یا نگران مشکالت کلیوى هستید حتمًا به پزشک مراجعه کنید.
 کمردرد: درد کمر و مفاصل ممکن است نشانه  آسیب باشد، اما مى تواند عالمت عفونت کلیه هم باشد.

 ادرار تیره: ممکن است خون وارد ادرار شود اما در اغلب موارد، فقط به وسیله میکروسکوپ مى توان این 
را تشخیص داد. هرچند کم شــدن آب بدن هم باعث تیرگى رنگ ادرار مى شود. احساس درد در هنگام دفع 

ادرار، عالمت دیگرى از بیمارى کلیه است.
 تغییر مقدار ادرار: زیاد یا کم رفتن به دستشــویى مى تواند نشانه اى از وجود مشکل در کلیه باشد. حتى 

ممکن است احساس کنید باید به دستشویى بروید اما نتوانید دفع ادرار کنید.
 طعم فلز در دهان: تجمع مواد زاید که از بدن خارج نمى شــوند، مى تواند باعث ایجاد طعم فلز در دهان 

شود. همچنین برخى ممکن است متوجه شوند که نفس شما به شدت بوى آمونیاك مى دهد.
 حالت تهوع یا استفراغ: تجمع مواد زایدى که کلیه بیمار قادر به دفع آنها نیست، در شما حالت تهوع 

و استفراغ ایجاد مى کند. 
تهوع مى تواند به  حدى شدید شود که استفراغ کنید. این هم روش دیگرى است که بدن به کار مى برد براى 

خالص شدن از غذایى که به درستى پردازش نمى شود.
 نداشتن تمایل به خوردن پروتئین: وقتى بدن قادر نیست مواد مغذى را که مصرف مى کنید، پردازش 

کند، این مواد در بدن جمع مى شوند. 
تجمع پروتئین و ناتوانى بدن در پردازش آن باعث مى شود تمایلى به خوردن پروتئین نداشته باشید. در واقع 
پروتئین اصًال خوب به نظرتان نمى رسد. البته این را هم باید در نظر داشته باشید که بیمارى کلیوى مى تواند 
به طورکلى اشتها را از بین ببرد. زمانى که کلیه خوب عمل نمى کند، ممکن است تمایل به خوردن چیزهاى 

عجیب و غریب داشته باشید، مثًال جویدن یخ یا میل به خوردن مواد غیرخوراکى مثل خاك و گچ.
 ادرار کف آلود: زمانى که براى دفع ادرار به دستشویى مى روید، دقت کنید که ادرارتان کف آلود یا پرحباب 
نباشد. حباب ها مى توانند نشانه اى از وجود پروتئین باشــند که با ادرار دفع مى شود. معموًال پروتئین توسط 
بدن استفاده مى شود. پس اگر متوجه این عالمت هشدار دهنده شوید، مبتال به بیمارى دفع پروتئین توسط 

کلیه هستید.
 خستگى: ضعف مى تواند دالیل زیاد داشته باشد اما 
اگر با عالیم دیگر ترکیب شــود قطعًا نگران کننده 
است. کم خونى مى تواند با بیمارى کلیوى مرتبط 
باشد و شــاید همین باعث بروز خستگى در شما 

شود.
 اغتشــاش ذهنى: کم خونى یکى از عالیم 
بیمارى کلیوى اســت، زیرا کلیه ها به حمل اکسیژن 
در خون کمک مى کنند. وقتى کلیه ها بیمار باشند، تعداد 
سلول هاى قرمز خون کاهش مى یابد. خستگى شدید مى تواند 

باعث اغتشاش ذهنى شود.
 ورم کردن صورت یا دست و پا: ورم کردن 
نشان مى دهد مایعات در بدن انباشته شده اند، 
درحالى  که باید از طریق ادرار دفع شــوند. 
زمانى که کلیه خوب کار نکند، نمى تواند 
مایعات اضافى موجود در بدن را مدیریت 
کند. ورم مى تواند در هر قسمتى از بدن 
رخ بدهد. این نوع ورم «خیز یا ادم» 
هم نامیده مى شــود. کلیه نمى تواند 
مایعات را از بدن خارج کند و بدن آب 

و نمک را حفظ مى کند.

خوراکى هایى که باعث مرگ ناگهانى شما مى شوند
میوه هایى مانند سیب، گیالس، هلو، و زردآلو داراى یک نوع هیدروژن 

سیانید به نام اسید پروسیک در دانه ها و هسته هاى خود هستند.
البته مردم به طور معمول این بخــش از میوه را مصرف نمى کنند اما در 
صورت مصرف اتفاقى یا به هر دلیل دیگرى مــى توانند همانند قاتلى 

خاموش عمل کنند.

مصرف گلیکو آلکالوئیدها که در برگ ها، ســاقه ها و جوانه هاى سیب زمینى 
وجود دارند، مى تواند موجب سردرد گیج کننده، گرفتگى ماهیچه، اسهال و حتى 
کما و مرگ شــود.گلیکو آلکالوئیدها عامل رنگ سبز سیب زمینى هاى مانده 
محسوب مى شوند. تنها 3 تا 6 میلى گرم از گلیکو آلکالوئیدها در هر کیلو از وزن 
بدن انسان مى تواند مرگبار باشد. از این رو، پرهیز از مصرف سیب زمینى هایى 

که جوانه زده اند یا زیر پوست آنها سبز شده است، اهمیت دارد. 

بادام ها تنها زمانى خطرناك هستند که نوع اشتباه را مصرف کنید. بادام هاى 
شــیرین در صورت مصرف متعادل، خوراکى هایى سالم هستند اما بادام هاى 
تلخ حاوى سطوح باالى هیدروژن سیانید هستند.تنها هفت تا ده دانه بادام تلخ 
خام مى تواند یک فرد بزرگسال را به شدت بیمار کند و موجب مرگ یک کودك 
شــود. با وجود این، بادام هاى تلخ نوعى از این ماده غذایى هســتند که براى 
عصاره گیرى استفاده مى شوند و به دلیل پشت سر گذاشتن روند فرآورى، به 

گزینه اى بى خطر تبدیل مى شوند.

عسل غیر پاستوریزه یا خام اگر حاوى گرایانوتوکسین باشد، مى تواند به یک 
ماده غذایى خطرناك تبدیل شود. این اتفاق، زمانى رخ مى دهد که زنبورهاى 

گرده افشان روى گیاهانى که حاوى این ماده سمى هستند، مى نشینند. 
پاستوریزه کردن عسل، سطوح گرایانوتوکسین را به محدوده بى خطر کاهش 
مى دهد اما عسلى که این فرایند را پشت ســر نمى گذارد، مى تواند خطرناك 
باشد. تنها یک قاشق غذاخورى گرایانوتوکســین مى تواند موجب سرگیجه، 

ضعف، تعریق و استفراغ براى بیش از 24 ساعت شود. 

ماهى تن از جمله ماهى هایى است که جیوه جذب مى کند که مى تواند انباشت 
این ماده را در بدن افرادى که به مقــدار زیاد ماهى تن مصرف مى کنند در پى 
داشته باشد. جیوه مى تواند آسیب جدى به کلیه ها وارد کند یا وارد مغز شده و 

موجب بروز نشانه هاى دیوانگى شود.
با انباشــت جیوه در بدن، این ماده مــى تواند محرکى بــراى انواع مختلف 

بیمارى ها، از جمله مواردى مرگبار شود. 

ماده خطرناك ریواس، در برگ هاى این گیاه است که به نام اسید اگزالیک 
شناخته مى شود. این ترکیبى شناخته شــده است، زیرا موجب تشکیل 
سنگ هاى کلیه مى شود. البته شما باید مقدار زیادى برگ ریواس مصرف 
کنید تا کلیه ها به طور کامل از کار بیافتند اما به خاطر داشته باشید که حتى 

یک سنگ کلیه نیز مى تواند دردى شدید را در بدن ایجاد کند.
البته نا گفته نماند که ریواس منبع خوبى براى منگنز، منیزیم، فیبر غذایى، 

کلسیم، ویتامین C و ویتامین K است.

جوز هندى در واقع یک ماده غذایى توهم زاست اما پیش از اینکه وارد این 
مرحله شوید، با احساس بیمارى شدید مواجه خواهید شد. مصرف 5/6 
گرم جوز هندى در یک وعده مى تواند موجب تشنج و مصرف 8/5گرم از 

آن مى تواند به حمله بیمارى منجر شود.
هر دو شــرایط مى توانند بالقوه مرگبار باشــند. ظاهــراً توهم همواره

نمى تواند سرگرم کننده باشد و اُوردوز با جوز هندى، موجب شرایطى به 
نام «جنون جوز هندى» مى شود که فرد را با حس نابودى و تشنگى که از 

بین نمى رود، مواجه مى سازد.

گوجه فرنگى یکى از پر مصرف ترین مواد غذایى اســت. از خود گوجه 
فرنگى در غذاهاى مختلف استفاده مى شود و رب و سس آن نیز بسیار 
پر طرفدار است. با وجود این، ساقه ها و برگ هاى گوجه فرنگى حاوى 
سموم قلیایى هستند. اگرچه باید مقدار زیادى برگ گوجه فرنگى مصرف 
کنید تا جان خود را از دســت بدهید اما مقدار کم آن نیز مى تواند موجب 

ناراحتى شدید معده شود.

بادام هندى خام حاوى ماده اى به نام اوروشیول است 
که این ترکیب شیمیایى در پیچک سمى نیز یافت مى شود 

و مى تواند موجب واکنش هاى آلرژیک مرگبار در برخى افراد شود. باید به این نکته توجه داشته باشید 
که نمونه هاى بادام هندى موجود در بازار که به عنوان خام فروخته مى شوند، در واقع خام نیستند و 

بخارپز شده اند تا اوروشیول در آنها از بین برود.
این نکته اى مهم است و باید از مصرف بادام هندى واقعاً خام که از درخت جدا مى شود، پرهیز کنید.

سیب زمینىهسته سیب

بادام

عسل

ماهى تن

برگ ریواس

جوز هندى

بادام هندىگوجه فرنگى

در شــرایطى که یک رژیم غذایى مغذى و 
متعادل از ارکان اصلى یک زندگى ســالم و 
طوالنى محسوب مى شود، برخى مواد غذایى 

نیز وجود دارند که مى توانند به 
آرامى یا سریع، موجب 

مرگ انسان شوند.
برخــى غذاهاى 
عجیب و غریب 
و البتــه گران 
قیمــت، مانند 
ماهى بادکنکى 

و قارچ هاى وحشــى از جملــه نمونه هایى 
هستند که باید مراقب مصرف آنها باشید اما 
شاید شگفت زده شوید اگر بدانید برخى مواد 
غذایى پر مصرف نیز داراى عناصرى 
هستند که بسیار سمى بوده 
یا بــر اســاس روش 
تهیه مــى توانند به
گزینه اى خطرناك 
براى زندگى انسان 

تبدیل شوند.

به نام اوروشیول است 
کسسسسسسسمىنیز یافت مى شود 

کارشناسان در جدیدترین پژوهش هاى خود دریافته اند 
مصرف مقدار کافى از قارچ خوراکى به صورت روزانه، 
سبب جلوگیرى از پیرى سلول هاى مغزى به ویژه در 
ســالمندان و کاهش خطر ابتال بــه آلزایمر و دمانس 

مغزى مى شود.
قارچ هاى خوراکى ویتامین هاى مختلف و مواد معدنى 
دارند که از ابتالى انســان ها به بسیارى از بیمارى ها 
از جمله بیمارى هاى در دســته اختالل هاى شناختى 
خفیف، پوکى استخوان و افسردگى جلوگیرى خواهد 
کرد.  MCI  یکى از اختالالت شایع دوران سالمندى 
است که با نام اختالل هاى شناختى کوتاه مدت و خفیف 
شناخته مى شود. این حالت در مراحل بسیار اولیه ابتال 
به آلزایمر قرار دارد و فرد هنوز از توان کافى براى انجام 
کار هاى شخصى خود برخوردار است اما به تدریج و با 

نادیده گرفتن راهکار هاى درمانى و مشاوره با پزشک به 
بیمارى آلزایمر پیش رونده تبدیل خواهد شد.

 آمار ها نشان مى دهند بیش از 6 درصد افراد باالى 60 
سال به عالمت هاى MCI مبتال هستند که این آمار 

براى افراد باالى 85 سال درحدود 37 درصد است.
کارشناسان مى گویند: آن دسته از افرادى که در رژیم 
خوراکى روزانه خــود به میزان کافــى قارچ مصرف 
مى کنند، توان و قدرت شناختى بیش از سایرین دارند 
و درصد کمى از آنها در ســال هاى بعد به آلزایمر دچار 

مى شوند.
 کارشناســان اثرگذارى قارچ بر افزایش توان حافظه 
 ergothienone را ناشى از وجود ماده شــیمیایى
در ترکیب این ماده خوراکــى مى دانند که نوعى آنتى 

اکسیدان و ماده ضد التهابى است.
 آنها مى گویند: بدن انسان قادر به ساخت آنتى اکسیدان 
نیست و باید از منابع خارجى آن را تأمین کند که یکى 
از بهترین منابع خارجى تأمین انرژى و مواد مورد نیاز 

بدن انسان قارچ است. 

 10 نشانه که مى گوید مغزى جوان و سالم با خوردن قارچ
شما بیمارى کلیه داریــد
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اى پرســتش کننده، ُدرســت بنگر، آنچه قــرآن از صفات خــدا بیان 
مى کند، به آن اعتماد کن و از نور هدایتش بهره گیر و آنچه شیطان 
تو را به دانســتن آن وا مى دارد و کتاب خدا آن را بر تو واجب نکرده 
و در ُسنّت پیامبر(ص) و امامان هدایتگر(ع) نیامده است، رها کن و 

علم آن را به خدا واگذار که این نهایت حق پروردگار بر تو است.
موال على (ع)

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  در خصوص جزییات کمک به سیل 
زدگان لرستان، اظهار کرد: در 15 فروردین ماه، از سوى شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان  16  دستگاه کامیون شامل مواد غذایى وآب آشامیدنى، مواد بهداشتى، پوشاك 
و... براى کمک به سیل زدگان استان لرســتان به این منطقه ارسال شد. این در حالى 
است که نیروهاى عملیاتى با بهره گیرى از تجهیزات و ماشین آالت در حال بازسازى 

مناطق آسیب دیده هستند.
مهندس هاشم امینى با بیان اینکه عالوه بر ارسال مواد غذایى و بهداشتى به سیل زدگان 

در استان لرستان نیروهاى عملیاتى جهت بازسازى و مهار حوادث ناشى از سیل به این 
استان اعزام شدند اعالم کرد: کارشناسان اعزامى در کمتر از 2 روز بیش از 7 کیلومتر 

ازشبکه آب را اجرا نمودند که در مدار بهره بردارى قرار گرفت.
وى با اشاره به  استفاده از لوله هاى پلى اتیلن در اقطار مختلف در بازسازى شبکه آب 
مناطق سیل زده اظهار کرد: از لوله هاى پلى اتیلن در اقطار مختلف براى بازسازى شبکه 
آب مناطق مختلف استفاده شد این در حالى است که گروه هاى عملیاتى شرکت آبفا 
استان اصفهان همچنان بى وفقه  در حال خدمت رسانى با هدف بازسازى هر چه سریعتر 

مناطق  آسیب دیده هستند.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان به  ارسال 
تجهیزات و ماشــین آالتى که به منظور بازسازى هر چه ســریعترمناطق آسیب دیده  
در دســتور کار قرار گرفت پرداخت و تصریح کرد: چندین دستگاه جرثقیل، کمپرسى، 
بادیسان بحران، پمپ و دیزل ژنراتور به شهر هاى پلدختر، الیگودرز و خرم آباد ارسال 

گردید.
امینى  افزود: هموطنان ما در استان لرستان با توجه به بارندگى و سیل اخیر، در شرایط 

نامناسبى قرار گرفته اند به همین دلیل تصمیم گرفته شــد  هر چه سریع تر نسبت به 
ارسال کمک به این منطقه اقدام شود این در حالى است که بسیجیان آبفا در خط مقدم 
خدمت به  سیل زدگان استان لرستان قراردارند به طورى که ساماندهى نیرو و تجهیزات 

به استان سیل زده لرستان توسط فرماندهى بسیج آبفا صورت گرفت.
وى در پایان گفت: به زودى مرحله دوم کمک هاى شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان به مناطق ســیل زده لرســتان نیز ارسال خواهد شــد. هر چند که همچنان 

کارشناسان آبفا و نیروهاى عملیاتى در خدمت به سیل زدگان در این منطقه هستند.

هدف ذوب آهن براى امسال
 تولید بیش از 3 میلیون تن چدن است

بازسازى شبکه هاى آب مناطق سیل زده لرستان با کمک کارشناسان اصفهانى

مدیرعامل ذوب آهن اصفهــان گفت: برنامه اصلى این 
شرکت براى امسال تولید سه میلیون و 70 هزار تن چدن 
است که امیدواریم با راه اندازى کوره بلند شماره یک، در 
شش ماهه دوم و همچنین با همکارى وزارت صمت و 

ایمیدرو، بتوانیم این برنامه را محقق کنیم.
منصور یزدى زاده افزود: ســال 97 براى این شــرکت 
با وجود مشــکالت بحران آب، اعتصاب کامیونداران، 

مشکالت تأمین مواد اولیه یک سال موفقیت آمیز بود.
وى گفت: تأمین پایدار مواد اولیه به ویژه ســنگ آهن 
یکى از مشــکالت مزمن این واحد تولیدى اســت که 
سال گذشته اقداماتى براى حل آن انجام شده و در حال 

پیگیرى است .
یزدى زاده افزود: ذوب آهن اصفهان از نظر تنوع تولید نیز 
تولید انواع ریل از جمله ریل هاى مورد نیاز مترو و تکمیل 

سبد تیرآهن هاى بال پهن را در دستور کار خود دارد.
یزدى زاده اظهار داشت: با تکمیل این سبد، پایدارى در 
بازار حاصل خواهد شد و این محصول جایگزین تیر ورق 
شده و توسعه صنعت ساختمان را بدنبال دارد و مزایاى 
مختلف از جمله افزایش ضریب ایمنى، کاهش هزینه ها 

و سرعت اجرا برخوردار است.
وى بیان کرد: ســال گذشته یکى از ســه رکورد تولید 
ساالنه تاریخ ذوب آهن اصفهان با تولید 2 میلیون و 400 

هزارتن با دو کوره بلند به ثبت رسید. 
یزدى زاده اضافه کرد: رکوردهاى قبلى مربوط به سال 
1389 با سه کوره بلند و سال 1393 با دوکوره بلند است.
وى افزود: میزان صادرات ذوب آهن در سال گذشته با 
توجه به تحریم ها، کاهش مختصرى نســبت به سال 
1396 داشت اما در آمد ارزى ذوب آهن از محل صادرات 

افزایش یافت.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تولید محصوالت جدید و 
راهبردى از جمله ریل را یکى از اتفاقات خوب سال 97 
براى این شرکت عنوان کرد و گفت: سال گذشته ریل 
 UIC60 تولید و تحویل راه آهن شد همچنین ریل U33

نیز به بخش خصوصى ارائه شــد و قرارداد فروش آن با 
وزارت راه نیز در انتهاى سال گذشته منعقد شد.

وى افزود: همچنین ریل S49 براى استفاده در متروى 

اصفهان در ذوب آهن طراحى و تولید شد که تقاضاهایى 
از سایر شرکت هاى متروى کشور نیز ارائه شده است.

یزدى زاده تصریح کرد: این شرکت هم اکنون به عنوان 
تولید کننده ریل بین شهرى و چه درون شهرى کشور 
شناخته مى شود و سال گذشته در این راستا تولید فوالد 
ریل نیز حاصل شد که یکى از موفقیت هاى مهم ذوب 

آهن محسوب مى شود.
وى به تولید H300 یا تیرآهن بال پهن 300 میلیمترى 

به عنوان دیگر محصول استراتژیک ذوب آهن در سال 
گذشته اشــاره کرد و گفت : این شــرکت سال گذشته 
نهضت تولید محصوالتى که دیگر شــرکت ها قادر به 
تولید آن نیســتند را آغاز کرد که دستاوردهاى خوبى به 
همراه داشت و امیدواریم در سال جارى نیز که به عنوان 

رونق تولید، بهترین عملکرد را داشته باشیم .
یزدى زاده افزایش ســرمایه شــرکت از 3 هزار و 300 
میلیارد تومان به 6 هزار و 150 میلیــارد تومان را دیگر 
دستاورد این شرکت در سال گذشــته ذکر کرد و اظهار 
داشت: این موفقیت در آذر ماه ســال 97موجب خارج 

شدن ذوب آهن از شمولیت ماده 141 شد.
به گفته وى، تهاتر بدهى هــاى ذوب آهن با مطالبات 
ســازمان تامین اجتماعى از دولت، موفقیت دیگر سال 

گذشته این شرکت است که در حوزه مالى حاصل شد.
وى اضافه کرد: تا کنون یکهزار و 100 میلیارد تومان از 
مجموع 2 هزار و 400 میلیــارد تومانى که امکان تهاتر 
داشت ، انجام شده و این امر در سال 1398 نیز پیگیرى 
مى شــود و بدین ترتیب هزینه هــاى مالى ذوب آهن 

کاهش پیدا خواهد کرد.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان یادآور شــد: همچنین با 
مذاکراتى که بانک ها صورت گرفته ، هزینه هاى مالى 
با شیوه هاى مختلف حدود 150 میلیارد تومان در سال 

1397 کاهش یافته است .
ذوب آهن اصفهان اولین و بزرگترین کارخانه تولیدکننده 
فوالد ساختمانى و ریل در ایران و بزرگترین تولید کننده 
محصوالت طویل در خاورمیانه اســت کــه با ظرفیت 
3 میلیون و 600 هزارتن فــوالد ، انواع مقاطع فوالدى 

ساختمانى و صنعتى را تولید مى کند.

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان خبر داد:

رکورد 10 ساله حجم واگذارى و تأمین منابع 
شرکت شکسته شد

تمرکز کمیسیون هاي اتاق بازرگانى
 بر بهبود فضاى کسب وکار 

مدیر عامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان در جلسه دیدار نوروزى با کارمندان و مدیران 
این شــرکت از شکسته شــدن رکورد ده ساله حجم 
واگذارى و تأمین منابع این شــرکت در سال 97  خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومى شرکت شهرك هاى صنعتى 
استان اصفهان، محمد جواد بگى شکسته شدن رکورد 
ده ساله شــرکت در حوزه واگذارى و تأمین منابع در 
ســال 97 را یکى از مهمترین افتخارات این شرکت 
در سال گذشته دانســت و تصریح کرد: به رغم وجود 
چالش هاى عظیم ارزى در سال گذشته با تشدید جنگ 
اقتصادى تحمیل شده بر کشــور با خروج غیر قانونى 
و یکجانبه آمریکا از برجام و اعمال تحریم هاى غیر 
قانونى بر اقتصاد ایران؛ این شرکت در سال حمایت از 
تولید موفق به شکستن حجم واگذارى هاى بیش از 

ده سال گذشته در استان شده است.
وي ادامه داد: با توجه به اینکه شــهرك ها و نواحى 

صنعتى میزبان اصلى بخــش هاى تولیدى و صنعتى 
اســت، این حجم از واگذارى ها به همراه پیگیرى و 
حمایت هاى الزم جهت اســتقرار و بهره بردارى از 
واحدهاى تولیدى و صنعتى جدید مى تواند نوید بخش  
اشــتغالزایى مناســب و رونق تولید در سال جارى و 

سال هاى آینده باشد.
مدیر عامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان حجم این واگذارى را در ســال گذشته  289 
هکتار عنوان کرد و افزود: این حجم واگذارى در قبال  

508 قرارداد واگذارى انجام شده است.
بگی خلع ید از زمین هاى بایر شــهرك هاى تقاضا 
محور به منظور کمک به اســتقرار واحدهاى جدید و 
ایجاد اشــتغال را از دیگر برنامه هاى این شرکت در 
سال جدید دانســت و بر اســتمرار خدمت رسانى به 
صنایع کوچک و متوسط و بخش هاى تولیدى در سال 
جارى به منظور توسعه اشــتغالزایى و کمک به رونق 

تولید تأکید کرد .

در ســومین جلســه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانى 
اصفهان آیین نامه تشکیل کمیسیون هاى تخصصى به 
تصویب رسید.  رئیس اتاق بازرگانى در این جلسه گفت: 
کمیسیون هاى اتاق بر اســاس عنوان اتاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشاورزى و همچنین نقش محورى 
در سامان بخشی تشکل هاى اقتصادى و بهبود فضاى 
کســب و کار و رایزنى با قواى سه گانه در قالب هشت 

کمیسیون تخصصى سازمان دهى مى شود.
مســعود گلشــیرازى اظهار کرد: کمیســیون هاى 
«مسئولیت هاى اجتماعى و تشــکل ها»، «تجارت، 

خدمات و ارتباطات»، «توســعه و بهبود محیط کسب 
و کار»، «صنایع»، «کشــاورزى و محیط زیســت»، 
«گردشگرى و برند»، «معادن» و «حقوقى و پارلمانى» 
با هدف پوشش موضوعات و مسائل فعاالن اقتصادى 
با حضور اعضــاى اتاق به زودى فعالیــت خود را آغاز 
مى کنند.  وى تأکید کرد: بهبود محیط کسب و کار یکى 
از وظایف مشترك همه کمیسیون هاى تخصصى اتاق 
است و هر کمیسیون با تمرکز بر مؤلفه هاى کسب و کار 
ضمن شناسایى موانع، راهکارهاى اجرایى براى حل آن 

را به اتاق ارائه مى دهد.

  مدیر ارشــد خدمات فنى و پشــتیبانى فوالد مبارکه 
گفت: اجــراى پروژه هاى متعدد در فــوالد مبارکه در 
زمینه بهینه سازى مصرف انرژى و آب شرایطى فراهم 
کرده اســت که مصرف آب این شــرکت از میانگین 
مصرف جهانى کمتر و در زمینه مصرف انرژى در واحد 

گندله سازى یک الگوى جهانى باشد.
جواد نیلى با اشاره به اقدامات فوالد مبارکه در راستاى 
استفاده بهینه از انرژى در فرایند تولید و به کارگیرى آن 
در تولید محصوالت با ارزش افــزوده باالتر گفت: در 
شرکت فوالد مبارکه از گاز مصرفى در ناحیه آهن سازى 
به منظور تولید آهن اســفنجى اســتفاده مى شود. در 
حقیقت بیش از 65 درصد از حجم گاز ورودى به فوالد 
مبارکه در این ناحیه و به منظــور تبدیل گندله به آهن 
اسفنجى استفاده مى شــود و بخش دیگرى از این گاز 
ورودى که کمتر از 20 درصد اســت، در نیروگاه فوالد 
مبارکه و براى تأمین برق مورد نیاز مورد استفاده قرار 

مى گیرد.
به گفته مدیر ارشــد خدمات فنى و پشــتیبانى فوالد 
مبارکه این شــرکت بیش از 25 درصد از برق مصرفى 
خــود را از نیــروگاه داخلى خــود تأمیــن مى کند و 
مابقى را از شــبکه سراســرى مى گیرد که بر اساس 
دیاگرام مصــرف برق، بیشــتر حجم بــرق مصرفى 
در ناحیه فوالدســازى و کوره هاى قــوس الکتریکى

 است.
وى تصریح کرد: با مقایســه مصارف انرژى ناحیه ها 
و واحدهــاى مختلــف شــرکت فــوالد مبارکــه با 
تولیدکنندگان فــوالدى که عملکردشــان 50 تا 70 
درصــد بهتریــن تولیدکنندگان در ســطح جهان نیز 
هســت، باید اذعان کــرد که مصرف فــوالد مبارکه 
در شــرایط اســتاندارد ملى و جهانى از شرایط خوبى 

برخوردار اســت. به طور مشــخص در گندله سازى، 
اســتاندارد ملى مصرف انــرژى 47/1 گیــگاژول بر 
تن تولید و متوســط جهانى 7/1 اســت؛ ولى در فوالد 
مبارکه، این میزان به 92/0 گیــگاژول کاهش یافته 
است که نشــان مى دهد در زمینه انرژى مصرف این 
واحد در شــرکت فوالد مبارکه یک الگــوى جهانى

 است.

مصرف انرژى و آب فوالد مبارکه از میانگین مصرف جهانى کمتر است 

مهندس حیــدرى زاده مدیــر مخابرات 
منطقــه اصفهان بــه همــراه جمعى از 
مدیــران مخابراتــى با حضــور در دفتر 
آیت ا... طباطبایى نژاد،   نماینده ولى فقیه 
در استان  و امام جمعه شهر اصفهان با وى 

دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه 
اصفهان،مهندس حیدرى زاده در این دیدار 
گزارشى از فعالیت هاى مخابرات منطقه 
اصفهان در راستاى کمک به مناطق سیل 
زده و وضعیت ارتباطى فعلى اســتان ارائه 

نمود.
گفتنى اســت آیت ا... طباطبایى نژاد نیز 
در این دیدار ضمن تشکر از فعالیت هاى 
مردمى و ســازمانى در راستاى کمک به 
زلزله زدگان، بر لزوم همبســتگى مردم و 
دستگاه هاى اجرایى براى کاهش تبعات 

این شرایط تأکید کرد.

دیدار مدیر مخابرات 
منطقه اصفهان

 با نماینده ولى فقیه 
در استان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى




