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چرا دچار احساس خستگى دائمى هستیم؟قلعه نویى: کوتاه نمى آیمذوب آهن از سقوط نجات پیدا کرده استضیافت شام روحانى با نمایندگان آمریکا ! پدر سرمایه دار، قاتل اجیر کرد  و پسرش را کشت سالمتورزشاستان حوادث جهان نما

فنجانى قهوه، مهمان کافه هاى حکیم نظامى

وضعیت قرمز اصفهان در فوت بر اثر سرطان
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عذرخواهى هادى حجازى فر      
از رضا رشیدپور

منابع قند پنهان را بشناسید

شما را بیهوش مى کنیم
 تا بازاریاب شوید!
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3عضو شوراى شهر 
 در فرانسه 

چه مى کردند؟

12

برخى محله هاى اصفهان هستند که مغازه هاى قهوه فروشى و 
کافى شاپ هاى زیادى در خود جاى داده اند؛ برخى محله ها مثل 
محله جلفا و مرداویج که شاید دالیل مختلفى در کنار هم قرار 

گرفته تا قهوه فروشان و کافى شاپ داران را متقاعد کرده تا محل 
کسب خود را در این مکان ها راه اندازى کنند.

سخنگوى شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: سفر 
سه عضو این شورا به پاریس با هزینه شخصى انجام 
شده و در این راستا یک ریال از بیت المال هزینه نشده 

است.
مهدى مقدرى افزود: گرچه ســفر این افراد به فرانسه 
کارى به شــمار مى رود اما حتى یک ریال از ســوى 
شهردارى و یا شوراى شــهر اصفهان براى سفر آنها 

پرداخت نشده است.
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  در انتظار طوفان «ذوبى» در گروه «بى»!  در انتظار طوفان «ذوبى» در گروه «بى»!
لیگ قهرمانان سختى در پیش استلیگ قهرمانان سختى در پیش است
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آمار فوت شدگان سال 1395 در هر 10 هزار نفر جمعیت نشان مى دهد

آغاز صادرات شب بوى 
اصفهان به شهرهاى دیگر 

از چهارشنبه 

چالش نقش برایم

دیده شدن است
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چالش نقش برایمیربششششچچالش نقش برایم

استتتسیده شدن استننشدن استنشهدیدیده شدن شدن دیده شدن استه

سخنگوى شوراى شهر اصفهان پاسخ مى دهد

حرفى بزنیم مى گویند اصفهانى هستید 
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن با انتقاد از عملکرد اشکان خورشیدى داور بازى این تیم با سایپا، گفت: خورشیدى یک 
خط در میان داور بازى هاى ماست و اشتباهات سریالى مى کند. 
سعید آذرى در گفتگویى، درباره باخت ذوب آهن به سایپا در هفته بیست و سوم لیگ برتر و اعتراض ذوبى ها به 
اشکان خورشیدى به دلیل قضاوتش در این مسابقه، گفت: ما نسبت به این نوع چینش داورى انتقاد داریم.
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مدیرعامل باشگاه ذوب آهن: 

یک گزارش تلخ و قهوه اى 

تجدید آگهى مناقصه عمومى

میثم محمدى شهردار زرین شهر

نوبت  دوم

شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شــماره 595 مورخ 96/10/04 
شوراى اسالمى شــهر در نظر دارد انجام آیتم هاى گلکارى باغچه ها، 
ســرزنى چمن، هرس پرچین و علف زنى جویهاى آبیارى و رفیوژهاى 
فضاى سبز زرین شــهر را با اعتبار اولیه 7/500/000/000 ریال از طریق 
مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید،  لذا از متقاضیان 
دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات 
بیشــتر از تاریخ انتشــار تا پایان وقت ادارى مورخ 1396/11/29 به 

شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند. 

آگهى مزایده اجاره رستوران دهکده زاینده رود 
(مرحله اول)

محسن خلیلى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

نوبت اول

ســازمان عمران زاینده رود در نظر دارد نسبت به اجاره یک باب رســتوران، محوطه، 
کافى شاپ و سالن اجتماعات رستوران واقع در دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود را به 
اشخاص حقی قى یا حقوقى واجد صالحیت به صورت اجاره به مدت 3 سال اقدام نماید. لذا 
متقاضیان مى توانند براى اخذ و تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 
96/12/8 به دفتر سازمان عمران زاینده رود واقع در خیابان 22 بهمن مجتمع ادارى غدیر 

مراجعه و اطالعات الزم را کسب نمایند. 
هزینه انتشار آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

 www.sozi.ir سایت سازمان
 info@sozi.ir :ایمیل سازمان

تلفن سازمان: 32673080 و 031-32673010 

آگهى مزایده

منوچهر روانان- سرپرست سازمان

سازمان اتوبوسرانى شهردارى شاهین شــهر و حومه در نظر دارد به استناد مصوبه 
هیأت مدیره سازمان و نظریه کارشناسان رسمى دادگسترى شماره 124/26901/01 
مورخ 96/11/14 نســبت به اجاره محل و سیســتم بــاس واش و کارواش از طریق 
مزایــده عمومى اقدام نمایــد، لذا متقاضیان تــا پایان وقت ادارى روز یکشــنبه 
مورخ 96/11/29 فرصت دارند به امور مالى سازمان واقع در ش اهین شهر- بلوار جمهورى 
اسالمى، مجموعه ادارى انقالب سازمان اتوبوسرانى مراجعه و نسبت به دریافت فرم 
مربوط بــه شــرکت در مزایده اقــدام و یــا جهت کســب اطالعات بیشــتر 
بــا شــماره تلفــن 45224970- 031 ســازمان تمــاس حاصل و یا به ســایت

 WWW.SHAHINSHAHRBUS.IR مراجعه نمایند.
در ضمن سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است ضمنًا هزینه چاپ 

آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

اطالعیه

شهردارى خوانسار

به اطالع شهروندان گرامى مى رســاند به موجب ماده 50 
قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعرفه عوارض محلى ســال 
1397 به تصویب شوراى محترم اسالمى شهر و طبق مصوبه 
شماره 20/1/72137 مورخ 96/11/14 به تصویب استاندارى 
محترم اصفهان رسیده است و از ابتداى سال 1397 قابل اجرا 

مى باشد.  

حرف
مدیرعامل باشگاه ذوب

سعید آذرى در گفت
اشکان خورش
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معاون تعاون و امور اجتماعى بنیادشهید و امور ایثارگران 
گفت: براساس آمارهاى ثبت شده؛ در مجموع شش هزار 
و 663 نفر در حوادث دوران انقالب به درجه رفیع شهات 

نائل شدند.
مهدى ایزدى در گفتگو با ایرنا افزود: این آمار شــهداى 
انقالب، مربوط به حوادث آن زمان تا قبل از جنگ تحمیلى 
اســت و خانواده هاى این شــهدا از بنیادشهید خدمات 

مختلفى را دریافت مى کنند.
وى اظهار داشت: همچنین از مجموع این شهدا، تعداد دو 
هزار و 491 نفر متأهل و چهار هزار و 172 نفر مجرد بودند 

که در حوادث آن زمان به شهادت رسیدند. 

معاون تعاون و امور اجتماعى بنیادشــهید اضافه کرد: از 
مجموع شــهداى دوران انقالب، همچنین شش هزار و 

267 نفر مرد و 396 نفر زن بودند.
وى تصریح کرد: آمار شهداى انقالب از 15 خرداد 1342 
تا 22 بهمن 1357 به عنوان شــهداى انقالب هستند و 
بسیارى از این شهدا، قبل از پیروزى شکوهمند انقالب 
به شــهادت رســیده اند دیگر بازمانده اى براى تشکیل 
پرونده در بنیادشهید را نداشــتند یا شاید هم بازماندگان 

آنان فوت کرده اند.
براساس آمار بنیادشهید، در مجموع حدود 230 هزار شهید 

به ویژه در دوران دفاع مقدس تقدیم انقالب شده است.

عضو کمیســیون اجتماعى مجلس در رابطه با برخى 
اظهارات مبنى بر اینکه 63 درصد لوازم آرایشى قاچاق 
اســت، گفت: به طور قطع قاچاق لوازم آرایشى از این 
میزان بیشــتر بوده و اغلب آنها تقلبى و فاقد استاندارد 

است. 
رســول خضرى با انتقاد از اینکه قاچاق عمده کشــور 
از جمله لوازم آرایشــى بــا کانتینر و از طریــق بنادر 
وارد کشــور مى شــود، افزود: 95 و نیم درصد قاچاق 
از طریــق معابر رســمى و تنهــا نیم درصــد قاچاق

 و حتــى کمتــر از طریق معابــر کولبرى اســت و از 
ســویى ورود کاال از طریق معابر کولبــرى نظام مند 

بوده و عــوارض نیز پرداخت مى شــود. بنابراین براى 
مبــارزه با قاچاق لوازم آرایشــى که ســالمت مردم را 
نشــانه مى رود باید با شــبکه هاى اصلى قاچاق که از 
طریق معابر رســمى به این کار اقدام مى کنند مبارزه 

کرد.
وى با بیان اینکــه جلوگیرى از لوازم آرایشــى قاچاق 
باید در بنادر و معابر رسمى انجام شــود، تصریح کرد: 
مصرف باالى لوازم آرایشى در کشور که 40 تا 50 برابر 
کشورهاى پیشــرفته اى مانند آمریکا، انگلیس، آلمان، 
فرانسه، سوئیس و ایتالیاســت به افزایش قاچاق دامن 

زده است.

چند نفر در جریان انقالب 
شهید شدند؟

مصرف عجیب
 لوازم آرایشى در ایران 

شاه، مخالف برنامه ریزى بود
   خبر آنالین | مرتضـى الویـرى در روزنامـه 
«شرق» نوشت: شاه دوست داشـت مثل سیاست هاي 
دولت احمدي نژاد، دالرهاي حاصل از  گران شـدن نفت 
را بی برنامه به واردات کاالهاي مصرفی اختصاص دهد 
و سازمان برنامه مخالف بود. البته آن موقع زور شاه نرسید 
که سـازمان را منحل کند، اما صراحتاً می گفت تعدادي 
کمونیسـت را در آنجا جمع کرده اید تا چـوب الي چرخ 
مملکت بگذارید! به هرحال از سال 38 تا 56، پنج  برنامه 
توسعه اجرا و 87 میلیارد دالر هزینه شـد. نرخ بی کاري 
یک رقمـی و نرخ رشـد اقتصادي هـم دورقمی بـود اما 
شخص شاه عمدتاً مخالف برنامه ریزي بود و می خواست 

قلدرمآبانه دیدگاه هاي خود را تحمیل کند.

از همه حفاظت مى کنیم
   اعتماد آنالین | سردار رمضان شریف، سخنگو 
و مسـئول روابـط عمومى کل سـپاه پاسـداران انقالب 
اسالمى درباره حفاظت از  شخصیت ها تأکید کرد: در این 
زمینه حتى با مواضع سیاسى افراد هم کارى نداریم، کار 
حفاظت شخصیت ها براى سپاه ماموریتى سخت است؛ 
ما باید هـم از رئیس جمهورى که مى خواهـد بین مردم 
باشـد و هم از رئیس جمهورى که تـالش نمى کند بین 
مردم باشد با هر گرایشى محافظت کنیم؛ طراحى هاى 
زیادى هم شده که چگونه حفاظت شـود تا رابطه مردم 

و مسئوالن کم نشود.

قدرت طلبى، ریشه مشکالت
   عصر ایران | حجـت االسـالم والمسـلمین 
محسـن غرویان، اسـتاد حوزه در مـورد وضعیت جامعه 
ایران بعد از گذشت 39 سال از پیروزى انقالب اسالمى 
گفت: ریشه همه مشکالت قدرت طلبى و هواى نفس و 
فاصله گرفتن از آن ارزش هاى اخالقى است. هنوز هم 
فاصله طبقاتى در کشـور به همان تعبیر کاخ نشین ها و 
کوخ نشین ها در کشور ما وجود دارد که این مشکل باید 

به وسیله اخالق و معنویت حل بشود.

بخاطر پسرخاله شان!
   ایلنا| سـهیال جلـودارزاده بـا بیـان اینکـه 
اصالح طلبـان بـه صحنـه نیامدند تـا روش هـاى دوره 
احمدى نژاد را ادامه دهند، گفت:  برخى با لیست اصالحات 
وارد مجلس و شـوراها شـدند؛ اما آمدند در فضاى بخور 
بخـور و جایگزیـن کـردن کـس و کارشـان در جاهاى 
مختلف افتادند؛ گاهى مشـاهده مى کنیـم یک نماینده 
تالش مى کند تا یک وزیر را براى اسـتیضاح به مجلس 
بکشـاند و بعد از چند جلسه متوجه مى شـویم مثًال کل 
مشـکل او با وزیر این اسـت که مى خواهد پسرخاله اش 

مدیرکل فالنجا شود. 

بگویید چه اتفاقاتى افتاد
   رویداد 24 | آیـت ا... العظمـى اسـدا... بیات 
زنجانى در دیدار محمدجواد حق شناس، رئیس کمیسیون 
فرهنگى و اجتماعى شوراى اسالمى شهر تهران گفت: 
بگویید که در تهران چه اتفاقاتى افتاده و شما چه میراثى 
را به دست گرفته اید. مصلحت اندیشى هاى بیجا اگر نبود 
وضعیت اینگونه نمى شد. برخى مى گویند باید مصالح را 
در نظر گرفت و به مردم بعضى مسـائل را نگفت چراکه 
ممکن است نظام آسـیب ببیند؛ بنده عرض مى کنم که 
باید با عفونت برخورد کرد و سـرپوش گذاشتن روى آن 

موجب از بین رفتن همه چیز خواهد بود.

تاکسى سوارى امام جمعه
   نامه نیوز |  حجت االسـالم والمسلمین آل 
هاشـم امام جمعه تبریز بـراى اولین بار بعد از 39 سـال 
دستور برچیده شـدن نرده هاى نماز جمعه را داد و با این 
فرمان، دیگر امامان جمعه را هم  بـه این فکر انداخت تا 
تجدید نظرى در روابط شـان با مردم داشـته باشند. آل 
هاشم بعد از ماجراى از میان برداشتن نرده ها هفته پیش 
هم دستور برداشته شـدن دِر تشریفات مصالى تبریز را 
داد و بعد از نماز با تاکسى به منزل بازگشت. تاکسى هاى 
بى سیم روز جمعه امام جمعه تبریز و نمازگزاران را رایگان 

به منازلشان رساندند.

خبرخوان

دختر جوانى در تماســى با دفتر پایگاه اطالع رســانى 
«انصاف نیوز» از یــک اتفاق در یکى از شــرکت هاى 
بازاریابى شــبکه اى خبر داد؛ او گفت: من عضو یکى از 
این شرکت ها هســتم، یکى از لیدرهاى باالیى که جزو 
درآمدهاى برتر این شــرکت است، جلســه اى را ترتیب 
داده است که هرکس از بچه هاى تیم شرط آن را رعایت 
کنند، امکان شــرکت در آن کارگاه را دارند. این شــرط 
ورود، مبلغ چهار میلیون خرید از اقالم شرکت و یا جذب 
حداقل چهار نفر به عنــوان زیرمجموعه اعالم شــده

 است!
او همچنین به موضوعى که موجب نگرانى اش و بابت آن 
مجاب به تماس گرفتن شده بود، اشاره کرد و گفت: من 
چون قادر به خرید به میزان تعیین شده نبودم، نتوانستم در 
کارگاه شرکت کنم، اما برخى از دوستانم که شرایط الزم را 
احراز کرده بودند، بعد از شرکت در این جلسه که با مدیریت 
آن لیدر معروف برگزار شــده بود، دچار شرایط غیرعادى 
شــده بودند! این در حالى بود که بعــد از پایان کارگاه به 
هیج وجه اطالعاتى از آنچه در این دو روز بر آنها گذشته
 بود، نمى دادند؛ اما من که به شدت نگران و کنجکاو شده 
بودم، دســت بردار نبودم و ماجرا را پیگیرى کردم، چون 
چنین برخوردى تا پیش از این ســابقه نداشت و بچه ها 
در هر جلســه یا کارگاهى که امکان حضــور مى یافتند، 
پس از آن، تجربیاتشان را با سایر هم تیمى ها به اشتراك 

مى گذاشتند.
همچنان در حال پرس و جو بودم، که یکى از دوســتانم 
ناگهان بغضش ترکید و در حالى که مضطرب شده بود، 
از برخى شگردهاى روانکاوى در این کارگاه خبر داد که 

حتى منجر به حالتى شبه بیهوشى برخى در لحظاتى شده
 بود.

این اطالعات موجب شــد که به کالنترى رفته و ماجرا 
را براى افسر شــیفت بازگو کنم؛ هر چند نتیجه اى نداد و 

تنها به این بسنده کردند که این قبیل موضوعات را باید 
وزارت اطالعات پیگیرى کند. حتى یکى از بازاریاب هاى 
شــرکت کننده در کارگاه که او نیز در زمان آغاز و پایان 
کارگاه دچار بیهوشى شده بود، مى گفت: اکنون با هیجان 

بیشتر و کامًال هدفمند براى کار و زندگى ام برنامه ریزى 
مى کنم؛ او گفت: در این کالس دو روزه باید لباس هاى 
سفید مى پوشیدیم، اما مجاز به دادن اطالعات دیگرى از 

این دوره ها نیستیم.

شیوه عجیبى که در یکى از شرکت هاى بازاریابى شبکه اى پیگیرى مى شود

شما را بیهوش مى کنیم تا بازار یاب شوید!

مهمــان هفته پیــش برنامه «دســت خط» محســن 
رفیقدوســت بود. اهم ســخنان وى در این برنامه را در 

ادامه مى خوانید:
*امام (ره) در جلســه اى که خصوصى بود فرمودند: سه 
مرحله مبارزه داریم؛ اول اســالمى کــردن ایران، بعد 
اسالمى کردن کشورهاى اســالمى و بعد جهانى کردن 

اسالم.
* ارزیابى کردند عده اى که در صد و خرده اى شهرآشوب 
کردند، در سه شهر نزدیک به هم روزانه آشوب به پا کردند 
و فیلم  اینها هم دقیقًا هست، بعداً هم که عده اى از آنها را 
گرفتند مشخص بود هدایت شده بودند. همه اینها هم به 

چند ده هزار نفر هم نمى رسند.
*دولت آقاى روحانى عوام فریبى نمى کند ولى جسارتى 
را که باید به خرج دهد و یک انقالب در اقتصاد کشــور 

ایجاد کند، ندارند.
*من مى گویم آیا اصوًال مى تــوان کارمند بود و حقوق 
20 میلیون داشت؟ مى گویم مى شود. عیب اینجا نیست. 
عیب روى تبعیض هایى است که قرار مى دهند. با این باید 

برخورد کنند. 
*وقتى به بنیاد مســتضعفان آمدم 800 شرکت داشت 
که 400 شــرکت را تعطیل کردم یا فروختم. گروهى را 
گذاشتم و گفتم اگر این کارخانه خوب اداره شود اآلن که 
300 میلیون در سال سود دارد، اما ظرفیت یک میلیارد و 
200 میلیون تومان دارد. مدیر این کارخانه را صدا کردم و 
گفتم با افزایش تولید،  بهبود کیفیت، تولید براى صادرات 

بدون افزایش قیمت اگر توانســتید بــه ظرفیت واقعى 
برسانید هر چه از آن بیشتر درآمد کسب کردید، 10 درصد 

براى شما باشد.
*  روزى کــه آقاى روحانى مصاحبه کــرد و گفت برجام 

مسئله آب ما را هم حل مى کند، من خندیدم. 
*آقاى هاشمى در اقتصاد خوب عمل کرد. آقاى هاشمى 
138 میلیارد دالر ارز داشــت، آقاى خاتمى 178 میلیارد 
دالر ارز داشــت و آقاى احمدى نژاد 700 میلیارد دالر ارز 
داشت. آقاى هاشمى زیربناى اقتصادى که با همان میزان 
ارز ایجاد کرد، دولت خاتمى از همان استفاده کرد و کارنامه 
درخشانى نسبت به 178 میلیارد دالر نداشت، دولت بعدى 
هم که 700 میلیارد دالر داشت هیچ کارنامه موفقى ندارد! 
واقعاً یک نفر پاسخ دهد که با 700 میلیارد دالر چه کردند؟

انتقاد رفیق دوست از دولت احمدى نژاد:
 واقعاً یک نفر پاسخ دهد با 700 میلیارد دالر چه کردند؟

به گزارش فارس، روزنامه «وال استریت ژورنال» مدعى 
شد که در سال 2013 و در حاشیه نشست مجمع عمومى 
سازمان ملل سه نماینده دموکرات کنگره آمریکا در یک 
ضیافت شام خصوصى با حسن روحانى شرکت کرده اند. 
«کیت الیسون» نماینده مینه ســوتا، «اندر کارسون» 
نمانیده ایندیانا و «گرگورى میکز» از نمایندگان نیویورك 
در این ضیافت حاضر بوده اند. همچنین «لوئیز فراخان» از 
فعاالن ضد صهیونیسم که یک گروه حامى سیاه پوستان 
ملل اسالمى را رهبرى مى کند نیز در این ضیافت حضور 
داشته است. براساس این گزارش، این دیدار چند ساعت 
بعد از سخنرانى روحانى در مجمع عمومى سازمان ملل در 

آن سال برگزار شده است.
سال 2013 اولین حضور حسن روحانى در مجمع عمومى 
سازمان ملل بود که در آن با «باراك اوباما» رئیس جمهور 

سابق آمریکا نیز به صورت تلفنى گفتگو کرد.
حسن روحانى پیش از این اشــاره اى به این نوع دیدارها 
کرده بود. وى گفته بود؛ در جلسه اى که با رهبران اسالمى 
در آمریکا داشتیم دو تن از اعضاى کنگره هم که مسلمان 
بودند حضور داشتند، آنها از این انتخابات تجلیل زیادى 
کردند و گفتند که اصًال فضا عوض شده و ما دستمان باز 
شد [و گفتند که ما در این فضا به فکر این هستیم که یک 

گروه طرفدار ایران در کنگره درست کنیم].

ضیافت شام روحانى با نمایندگان آمریکا !

روزنامه «شهروند» نوشــت: جنجال سامسونگ و 
میزبانى غیرمحترمانه کــره از ایرانى ها در المپیک 
زمســتانه 2018 در شــرایطى رخ مى دهد که کره  
جنوبى سهم بزرگى در بازار ایران دارد. سامسونگ 
به  عنوان یک برند تجارى کــره  جنوبى به تنهایى 
51 درصد بازار موبایل ایران را در اختیار داشته است. 
ارزش ساالنه بازار موبایل ایران شش میلیارد دالر 
برآورد شــده اســت و به این ترتیب مى توان گفت 
سامسونگ از بازار ایران چیزى نزدیک به سه میلیارد 
دالر و به عبارتى دقیق  تــر دو میلیارد و 700 میلیون 

دالر تنها از محل فروش گوشى درآمد دارد.
در بازار کاالهــاى الکترونیک ایران مثل تلویزیون 
خم سامسونگ یکه تاز بازار تلویزیون ایران هم بوده 

و 39 درصد از مجموع فروش بازار تلویزیون ایران را 
به خود اختصاص مى دهد. 

در بازار لوازم خانگى ایران هم کره اى ها حرف اول 
را مى زنند و 27 درصد از سهم این بازار را در اختیار 
دارند. پس از کره  جنوبى، چینى ها سهم 25درصدى، 
امارات 14، آلمان 8، ترکیه 7 و ایتالیا 4 درصد از بازار 

لوازم خانگى ایران را در دست دارند.
محمدرضا دیانى رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم 

خانگى گفته اســت 65 درصد از مجموع بازار لوازم 
خانگى ایران در دست خارجى هاست که 55 درصد 
این سهم را تنها دو برند کره اى، ازجمله سامسونگ 

در اختیار دارد.
در بازار خودرو هم کره جنوبى یکــى از چهار برند 
بزرگ میدان دار بازار ایران است. ژاپن، فرانسه، چین 
و کره جنوبى بیشترین سهم را در بازار خودروهاى 

خارجى ایران دارند.

بازار  ایران
 در قبضه سامسونگ

محمد على ابطحى، فعال سیاسى اصالح طلب و مدیر دفتر رئیس 
جمهــور در دولت هفتم و هشــتم، در گفتگو با «انصــاف نیوز» از 
دیدارهاى روحانى بعد از انتخابات با خاتمى، ناطق نورى و حســن 
خمینى خبر داد. این بخش از گفتگوى ابطحى با این پایگاه اطالع 

رسانى اصالح طلب را بخوانید:
*آخرین بارى که آقاى خاتمى بــا آقاى روحانى دیدار 

داشتند چه زمانى بوده است؟
الاقل بعد از انتخابات دو سه بار را به یاد دارم که باهم دیدار داشتند. 
ترکیبى از آقاى ناطق نورى، حســن آقاى خمینــى و آقاى خاتمى 
معموًال مالقاتى با رئیس جمهور دارند. دیدارها در سطحى نیست که 
رئیس دفتر درباره  آن تصمیم بگیرد. درباره  این دست از دیدارها خود 

رئیس جمهور تصمیم مى گیرد.
*این دیدارها کجا انجام مى شود؟

در دفتر آقاى روحانى در سعدآباد.
*زمان آقاى هاشمى هم این جلسات برگزار مى شد؟

بله. ایشان هم در این جلسات حضور داشتند.

دیدارهاى خاص آقاى رئیس جمهور 

موج بارش هاى سنگین 
در راه است

   ایلنا| سازمان هواشناســى اعالم کرد: 
دو موج با بارش هــاى ســنگین در راه ایران 
اســت، موج اولى به شــکل باران شــدید و 
احتمال سیالب و موج دوم به شکل برف نیمه 
ســنگین خواهد بــود. بنابر اعالم ســازمان 
هواشناســى، موج اول از دوشــنبه(امروز) تا 
چهارشــنبه به دلیل بارش هاى شــدید باران 
موجب سیالبى شــدن خیابان ها و رودخانه ها 
در نوار غربى و مناطقى از شمال غرب و شمال 
خواهد شــد. موج دوم از اواخر جمعه تا دوشنبه 
آینده به دلیل بارش سنگین برفى که به همراه 
دارد موج اختالل در تــردد در اکثر جاده هاى 
شمال،شمال غرب و دامنه هاى زاگرس خواهد 

شد.
براى ارتفاعات البــرز، ارتفاعــات زاگرس و 
قله هاى شمال غرب در این دو موج تا یک متر 

برف پیش بینى شده است. 

نظر سردار سلیمانى 
درباره فیلم حاتمى کیا

   سینما سینما| سردار سلیمانى در 
روزهاى برپایى سى و ششمین جشنواره فیلم 
فجر به تماشــاى تازه ترین ســاخته سینمایى 
ابراهیم حاتمى کیا نشســت و براساس اعالم 
کانال تلگرامى رسمى «به وقت شام» در چند 
جمله دیدگاه خود را درباره این فیلم بیان کرد. 
براساس اعالم این کانال، سردار سلیمانى بعد 
از تماشاى فیلم بیان کرد: فیلم «به وقت شام» 
مرا به گریه انداخت. او همچنین قدردانى خود 
را از حاتمى کیــا اینطور مطرح کــرد:  از طرف 
مجاهدیــن و  رزمندگان از حاتمى کیا تشــکر 

مى کنم.
«به وقت شام» ســاخته جدید حاتمى کیاست 
که به موضوع شهداى مدافع حرم و مبارزات با 

داعش در سوریه مى پردازد.

260 کانال 
علیه جمهورى اسالمى 

   فارس| معاون توســعه سازمان صدا و 
سیما در جمع خبرنگاران گفت: در آشوب هاى 
اخیر عده اى گفتند صداوســیما بــا یک کانال 
ضدانقالب روبه رو بوده درحالى که 260 شبکه 
فارســى زبان ضدانقالب در ماهــواره وجود 
داشــته و در این ایام آشــوب علیه نظام تبلیغ 

مى کردند.  
رضا علیدادى افزود: در سال گذشته 150 کانال 
فارسى زبان ضد نظام داشته ایم. وى بیان کرد: 
هدف اصلى این شبکه هاى ماهواره اى براندازى 
حاکمیت نظام و تبلیغ علیه اقدامات آن بوده که 
باعث یکسرى اتفاقات کوچک هم شد که علت 
این اتفاقات کوتاهى ما بــوده که قابل اصالح 
است اما خوشبختانه در حالت کلى دستاوردى 

نداشته اند.

سونا و جکوزى امامزاده
 5 میلیارد دیگر مى خواهد!

نماینــده اصالح طلــب     آفتاب نیوز|
مــردم دماوند در مجلس شــوراى اســالمى 
خاطرنشــان کرد: پروژه بازســازى و تأسیس 
سونا و جکوزى در امامزاده «قاضى صابر» واقع 
در ده ونک تهران بــا بودجه 30 میلیارد تومانى

 در دوران مدیریت مدیران قبلى شــهردارى 
تهران آغاز شــد و هنــوز هم تکمیل نشــده
اســت. از این رو بعضى ســعى کردند آدرس 

غلط بدهند. 
قاسم میرزایى نیکو یادآور شد: بنابر اسنادى که 
در گزارش شهردار فعلى تهران نیز آمده است، 
مبلغ 25 میلیارد تومان از بودجه 30 میلیاردى 
این پروژه، تخصیص یافته و مبلغ پنج میلیارد 

تومان دیگر نیز براى تکمیل آن نیاز است.
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مهناز افشار: 

چالش نقش برایم مهمتر از دیده شدن است
براى من بچه ها اینقدر اهمیت دارند که نظرهــاى مخالف برایم مهم 
نیست. در حال حاضر به قدرى مسائل و مشــکالت بچه ها براى من 
اهمیت دارد که برایم مهم نیســت دیگران چه مى گویند و چه واکنشى 
نشان مى دهند. قطعاً تشــویق ها به من انگیزه خواهد داد اما در کل چه 

تشویق ها و چه اعتراض ها تأثیرى در ادامه راهم ندارد.
کودك فیلم محور داســتان «دارکوب» است که 
درباره اش صحبت کردیم اما ما با یک زن معتاد 
روبه رو هستیم که سارا بهرامى آن را بازى مى کند، 
تو چقدر با زنان معتاد پیش از ساخت فیلم ارتباط 

گرفتى؟
به واســطه فعالیت هاى اجتماعى ام، مادران معتاد زیاد دیده ام که حتى 
بچه هاى معتاد به دنیا مى آورند و این بسیار تکان دهنده است. من معتادان 

را قبل تر از این فیلم مى شناختم.
از دومین همکارى با بهروز شعیبى در سریال شبکه 

نمایش خانگى«گلشیفته» بگو.
با بهروز شعیبى بده بستان خوبى دارم.

آیا حضور در سریال شبکه نمایش خانگى تجربه 
تازه اى بود؟

در «عاشقانه» این تجربه را داشتم و چون سریال هاى خارجى را خیلى 
دنبال مى کنم حضور در سریال هاى شبکه نمایش خانگى خیلى برایم 
جذاب شد اما احساس مى کنم سریال هاى شبکه نمایش خانگى آنچنان 
که باید جدى گرفته نمى شود در حالى که سریال هاى موفقى داریم. براى 
من هنوز ایده آلى که در شبکه نمایش خانگى کار کنم و مثل سینما باشد، 

اتفاق نیافتاده است.
در مورد چالش برانگیزى نقشتان در «دارکوب» 
صحبت کن. چقدر ســینما فرصت چالش به تو 

مى دهد؟
ماجرا همین است که بعد از بیست و اندى سال فعالیت در سینما، االن با 
نسل جدید کارگردانان مواجه هستیم که موضوع سینما و انگیزه هایمان 
تفاوت دارد، اینکه االن صرفاً فقط کار مى کنم مهم اســت و خداراشکر 

مى کنم در این نسل جدید نیستم.
آرزوى خاصى دارى؟

چون مادر هســتم و فعالیت در ارتباط با بچه ها دارم و 
به عنوان کسى که از نوجوانى در سینما بودم، 
حال خوب ســینما را واقعى تر آرزو مى کنم و 
دغدغه مان بهتر شدن فیلم ها باشد و رقابت 
کیفى کنیم و فیلم ها هم اکران شــوند. در 
نهایت آرزو دارم همه بچه هاى سرزمینم در 
اقصى نقاط  کشور روزهاى بهترى از حاال 

را تجربه کنند.

مریال زارعى بازیگر فیلم سینمایى «سوء تفاهم» به کارگردانى 
احمدرضا معتمدى،  موضوع این فیلم را دلیل حضور در آن 
عنوان کرد وگفت: وقتــى قصه اى را مى خوانم و تصمیم 
مى گیرم در یک فیلم حضور پیدا کنم؛ چهار مشــاور آن 
را مطالعه مى کنند. یکى از آنها خواهرم است که منتقد 
خوبى است و خیلى باعث استمرار من در این کار شده 
اســت. بازى در این فیلم کارى بســیار پیچیده بود و 
فکر مى کنم موفقیت وراى خطر کردن اســت. آقاى 
معتمدى بیش از اینکه هنرمند باشــد یک فیلسوف 
است. تمام جلســات فیلمبردارى براى من درس 
فلسفه بود. ایشان فلســفه تک تک پالن ها را به 
ما مى گفت و همه حرکات ما میلیمترى درباره اش 
صحبت شده اســت. براى رســیدن به این نقش 
فشــارهاى روحى و ذهنى فراوانى وارد شده است و 
االن که روى پرده فیلم را مى بینم خداراشکر مى کنم که 
زحماتمان در فیلم اتفاق افتاده است. ما در سینما فضایى داریم که 
به شدت به سمت واقعگرایى مى رویم و طبعًا وقتى چنین متنى به 

دستم مى رسد، برایم جذاب مى شود.

گلوریا هاردى، هنرمند ایرانى- فرانسوى و همسر ساعد در برنامه «کافه تماشا» مهمان آزاده نامدارى بود 
و از عالقه اش به فرهنگ ایران، آشنایى اش با ساعد سهیلى و فیلم هاى موردعالقه اش گفت.

هاردى در بخشى از این برنامه گفت: پنج سال است در ایران زندگى مى کنم و به این کشور عادت کرده ام، 
اگر قرار باشد بین ماندن و برگشتن به فرانســه یکى را انتخاب کنم، ایران را انتخاب خواهم کرد، من و 

همسرم اینجا راحت هستیم، خانواده داریم و کار مى کنیم.
او افزود: همه ایران را دوست دارم، به شــهرهاى مختلف مثل شیراز، کاشان، مشهد، اهواز و شهرهاى 
شمالى سفر کرده ام، به نظرم هر شهرى از ایران فرهنگ خاص خودش را دارد و انگار کشورهاى مختلف 
را مى بینى. هاردى ادامه داد: زندگى در این کشور کمى برایم سخت است اما هر بار یاد مى گیرم که خودم 

راهم را پیدا کنم.
او در پاسخ به سئوال نامدارى که همسرش اخالق بدى هم دارد؟ گفت: ساعد وقتى گرسنه است اصًال 
تحمل ندارد، او عاشق قورمه سبزى و قیمه و کباب است و در این مدت یاد گرفتم برایش غذاى ایرانى 

درست کنم.
هاردى درباره حضور در تلویزیون گفت: بعد از «کیمیا» فیلمى بازى نکردم اما چند ماه پیش در یک تئاتر 

نقش زنى آمریکایى را داشتم که از شوهر ایرانى اش جدا شده و مجبور بود به کشورش برگردد.
او درباره عالقه اش به بازیگران و فیلم هاى ایرانى هم گفت: طرفدار بازى همسرم و فیلم هاى پدرشوهرم 

هستم.
هاردى درباره اینکه شناختى از سینماى ایران دارد؟ نیز گفت: بله، سینماى ایران را مى شناسم و فیلم هاى 

اصغر فرهادى را خیلى دوست دارم.
در ادامه این گفتگو نامدارى از هاردى پرسید که راز مگویى دارد؟ او گفت: بله، من رازهایى دارم که کسى جز 

ساعد نمى داند، همسرم همه چیز را درباره من مى داند و امیدوارم او هم همه چیز را به من بگوید.

او ادامه داد: هرگز ساعد را در موقعیتى قرار ندادم که رازى را به من بگوید، گرچه ما سال هاست باهم هستیم 
و االن درباره ساعد حس ششمى دارم و همه چیز را مى فهمم.

گلوریا درباره عالقه خودش و همســرش به فوتبال هم گفت: در فرانسه گاهى با دوستانم به استادیوم 
مى رفتیم و بازى دو تیم پرطرفدار پارى سن ژرمن و بارسلونا را تماشا مى کردیم، آن موقع هم خیلى فوتبالى 

نبودم اما انرژى بازى بود که من را مى کشاند.
او ادامه داد: من هنوز از تیم هاى ایرانى شناخت ندارم، اما ساعد اول استقاللى بود، بعد پرسپولیسى، دوباره 

استقاللى و االن هم نمى دانم طرفدار چه تیمى است. 

هادى حجازى فر بابت درخواستش از محمدحسین مهدویان براى «زدن در دهان مجرى 
برنامه هفت»، از رضا رشیدپور عذرخواهى کرد.

هادى حجازى فر، بازیگر فیلم «التارى» که مطلبى در صفحه اجتماعى اش در مورد رضا رشــیدپور، 
مجرى برنامه «هفت» سر و صدا به پا کرده بود، در برنامه تلویزیونى «سینما دو» به صورت تلفنى در این خصوص 
توضیحاتى داد. حجازى فر، رشیدپور را به لو دادن داستان «التارى» متهم کرده بود و از کارگردان فیلم، محمدحسین 
مهدویان که مهمان آن برنامه بود گالیه کرده بود که چرا «در دهان مجرى نزده است»، او در این مورد گفت: «فرداى همان روز 
کامنتى در صفحه اجتماعى آقاى رشیدپور گذاشتم و بابت کلمه اى که استفاده کردم، عذرخواهى کردم. اما علت ناراحتى و عصبانیت 
من این بود که ساعت 3 صبح برنامه «هفت» را دانلود کردم و دیدم حسین مهدویان دارد بال بال مى زند و خواهش مى کند این بخش از 

داستان را لو ندهید اما باز هم مجرى برنامه این کار را تکرار مى کند.»او اضافه کرد: «ما یک تیم هستیم که منافع شخصى مان را در 
قبال منافع گروهى نادیده مى گیریم. یعنى اینگونه نیست که وقتى یک فیلم را بازى مى کنم، برایم کار تمام شده است و این حس 
را براى تمام فیلم هاى دیگرى که بازى مى کنم نیز دارم و این از روحیه تئاترى من مى آید.»  بازیگر فیلم هاى «ماجراى نیمروز» 
و «به وقت شام» درباره آن ماجرا ادامه داد: «همین احساس باعث شد، وقتى اتفاقات برنامه را دیدم، عصبانى شدم و همان موقع 
آن مطلب را در صفحه اجتماعى ام نوشتم. اما وقتى ساعت 8 صبح مى خواستم به سر کار بروم، پشیمان شدم و آن را پاك کردم 
اما دیدم بعد از ظهر آقاى رشیدپور عکس پست من را گذاشتند و باعث پخش شدن این مطلب شدند و زیر آن نیز مطلبى نوشتند 
و از موضع بزرگوارانه با من صحبت کردند. اما به هر حال همین مسئله باعث شد لشکر زامبى ها به صفحه من حمله کنند و ما را 

بى نصیب نگذاشتند اما باز هم بابت استفاده از آن کلمه، عذرخواهى مى کنم.»

در ابتداى ششمین قســمت از ویژه برنامه زنده اینترنتى «سى و پنج» 
پس از ارائه گزارشــى از اخبار ســى و ششمین جشــنواره فیلم فجر،

مهناز افشار بازیگر فیلم «دارکوب» پاسخگوى سئواالت فریدون جیرانى 
و شیما غفارى بود. بخش هایى از این گفتگو را بخوانید.

امسال در جشنواره فیلم دیدى؟
فرصت نکردم چون سرکار «گلشیفته» و اجراى «الیور توئیست» هستم. 
صبح ها سر فیلمبردارى «گلشیفته» و شب ها اجراى تئاتر هستم. البته 

فاصله این دو نقش خیلى زیاد است.
در جایــى گفته بــودى که حــس مادرانه فیلم 
«دارکوب» را دوســت دارى. چــون االن مادر 

هستى،این حس را به فیلم دارى؟
اگر اشتباه نکنم قبل از «دارکوب» دو الى سه فیلم دیگر نقش مادر بازى 
کردم و فکر مى کنم تکنیک خیلى مهم است و من خیلى حسى هستم. اما 
در «دارکوب» دنیا برایم عوض شد و زمانى بود که مادر بودم و «باران» در 
«دارکوب» مثل دخترم بود و فکر مى کردم اگر از دستش بدهم نمى توانم 
زندگى کنم. در فیلم «دارکوب» تجربه کردم که مادر، آن شخصى است 

که بچه را بزرگ مى کند و نفسش را به نفس او مى دهد.
تأثیرگذارى این نقش در جامعه چقدر است؟

خیلى ها در فرهنگ ما ترس از دست دادن بچه، عشق، خانواده 
و... دارند و وقتى فیلمنامه را خواندم، ترس از دست دادن بچه 
را داشتم. به نظر من «دارکوب» دوباره از پایان، آغاز مى شود. 
نکته دیگر اینکه کدام مادر و زنى اجازه مى دهد زن ســابق 
همسرش بیاید و زن فعلى که بچه اش را بزرگ کرده باشد، 
بچه را به او بدهد! شــاید اکثریت به این شــکل باشند و 
فرزندى که بزرگ مى کنند را به دنیا هم آورده باشند، اما 
من همیشه نماینده اقلیت هستم چون نیلوفر و همسرش 

کسانى هستند که مى مانند و شرافت دارند.
فیلمنامه هاى مختلفى به شما پیشنهاد شد، 

چرا امسال در جشنواره کم کار بودى؟
ماجرا اینجاســت که از جایى به بعــد ترجیحم با 

حضور در فیلم هایى است که خودم هم آنها را دوست داشته باشم.
یعنى نقش ها مهم شده؟

لزوماً دیده شدن برایم مهم نیست و ســختى و چالش نقش برایم مهم 
است.

چند سالى است که از جنس دیگرى بازى مى کنى.
ناراحتم که «گیلدا» هنوز اکران نشده است چون در فیلم «گیلدا» پنج 
نقش بازى کردم. «ارادتمند نازنین بهــاره تینا» هم که هنوز تکلیفش 

روشن نیست.
سیمرغ دارى؟

بله دو سیمرغ براى «برف روى کاج ها» و «سعادت آباد» که البته نقش 
مکمل است. از جشن منتقدان سینمایى هم دو جایزه دارم.

سیمرغ نقش اصلى ندارى؟
خیر

در «دارکوب» با امین حیایــى همبازى بودى که 
فاصله اى چندین ســاله بین همبازى بودن شما 

اتفاق افتاده است. از تجربه بازى با او بگو.
«دارکوب» به شکلى بود که همه در خدمت قصه اى بودیم که تجربیات 
قبلى در آن مهم نبود. قصه اى از شرافت، عشق، مادرى و گذشت که در 
بسترى به آنها پرداخته مى شــود. هر چه «دارکوب» را مى بینم ارتباط 

بیشتر و بهترى مى گیرم.
فیلم را با مردم دیدى؟

بله.
چطور بودند؟

اتفاقى که در ســینما افتاد و برایم جالب بود این اســت که وقتى فیلم 
«دارکوب» را مى بینید، بالفاصله نباید عجوالنه در موردش صحبت کنید 
و آدم ها نیز با سکوت از ســالن بیرون آمدند و به آن فکر مى کردند. شما 
نمى دانید در پویش «بدسرپرست تنهاتر است» بچه ها مورد چه خشونت 
و آسیب هایى توسط خانواده ها قرار مى گیرند. «دارکوب» برایم فراتر از 
بازى در یک فیلم سینمایى است چون دوست دارم این موارد را لمس کنم. 

االن تمام تمرکزم روى فعالیت هاى اجتماعى و بچه هاست.
این فعالیت هاى اجتماعى و دیده شدن این حرکت 
چقدر تأثیرگذار است و در عین حال بعضى ها از آن 

به عنوان شو بازیگرى انتقاد مى کنند!

عذرخواهى هادى حجازى فر 
از رضا رشیدپور

چون مادر هســتم و فعالیت در ارتباط با بچ
به عنوان کسى که از نوجوانى در س
حال خوب ســینما را واقعى تر آرز
دغدغه مان بهتر شدن فیلم ها باش
فیلم ها هم اکرانش کیفى کنیم و
نهایت آرزو دارم همه بچه هاى س
روزهاى بهتر اقصى نقاط  کشور

را تجربه کنند.

 شخصى مان را در 
ه است و این حس 
«ماجراى نیمروز» 
دم و همان موقع 
 آن را پاك کردم 
 مطلبى نوشتند 
حمله کنند و ما را 

یگرى انتقاد مى کنند!

مریال زارعى باز
احمدرضا م
عنوان کرد
مى گیرم
را مطالع
خوبى اس
اســت
فکر مى
معتمد
است
فلسف
ما مى
صح
فشــ
ر االن که
زحماتمان در فیلم ا
به شدت به سمت و
دستم مى رسد، برا

4 مشاور
 مریال زارعى: 

دارم
هایم 

گلوریا هاردى: طرفدار بازى شوهرم براى انتخاب نقش 
 و فیلم هاى پدرشوهرم هستم
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لیگ قهرمانان سختى در پیش است

نصــف جهــان مرحله 
گروهى رقابــت هاى 

لیــگ قهرمانان آســیا 
2018 از  امروز  (دوشــنبه) 
بیست و سوم بهمن ماه آغاز

مى شود و 32 تیم حاضر در این 
مسابقات در قالب هشت گروه 

به مصاف هم مى روند. ذوب آهن 
اصفهان به عنوان نماینده شهرمان  

در این رقابت ها حاضر است تا پرچم اصفهان 
در این تورنمنت معتبر همچون سایر ادوار برافراشته باشد.

در منطقه غرب آسیا و چهار گروهى که در آن قرار دارند، 16 
تیم از کشورهاى ایران، قطر، امارات، عربستان و ازبکستان 
با هم رقابت مى کنند.  در روزهاى اخیر رسانه ها به بررسى 
شرایط تیم هاى حاضر در این تورنمنت  در لیگ کشورشان 

انداختند و ما هم اشاره اى به این موضوع خواهیم داشت:
 - از قطر آغــاز مى کنیم.نمایندگان کشــور قطر در لیگ 
قهرمانان آسیا تیم هاى الدحیل، السد، الریان و الغرافه هستند. 
از بین این چهار تیم، سه تاى آنها در رتبه هاى اول تا سوم 
لیگ ســتارگان قطر قرار دارند و جنگ قهرمانى در فوتبال 
قطر فقط بین آنهاست. الدحیل که  لیگ است، در گروه B با 
ذوب آهن همگروه شده و اصلى ترین شانس سرگروهى به 
حساب مى آید. شاگردان بلماضى با وضعیتى ایده آل وارد 
رقابت هاى آسیایى مى شوند. آنها با زدن 54 گل در 15 بازى 
نشان داده اند که خط حمله ویرانگرى دارند.پس از الدحیل، 
تیم فوتبال السد در رده دوم لیگ ســتارگان جاى گرفته و 
دومین مدعى قهرمانى قطر است. السد با ژاوى هرناندز و 
مرتضى پورعلى گنجى و بازیکنان توانمند دیگرى مثل اکرم 
عفیف و حسن هایدوس، با پرسپولیس ایران رقابت جذابى را 
براى صعود از گروه C لیگ قهرمانان خواهد داشت. یکى از 
نکات مهم در تیم السد ثبات کلى بازیکنانش است که تعدادى 
از آنها چند سال است با هم بازى مى کنند و این یک پوئن 

مثبت براى شاگردان فریراى پرتغالى است.
سومین تیم آسیایى قطر در سال 2018 الریان است. الریان 
همیشــه براى ایرانى ها خطرناك بوده و همچنین یکى از 
تیم هاى مهم قطر به شمار مى رود. رودریگو تاباتا، سباستین 
ســوریا و حمدا... عبدالرزاق مهمترین ســتاره هاى الریان 
هستند که در فصل جارى لیگ قطر بیش از 30 گل به ثمر 
رسانده اند. استقالل ایران تیمى است که در فصل پیش روى 

لیگ قهرمانان با این تیم قطرى همگروه است.
تنها تیم آســیایى فوتبال قطر که جایــى در بین مدعیان 
قهرمانى لیگ این کشور ندارد، الغرافه است. زردپوشان شهر 
دوحه تا به اینجاى فصل  فاصله قابل توجهى با سه تیم صدر 
جدول دارند. البته عمده دلیل جایگاه فعلى این تیم مربوط 
به عملکرد نه چندان خوبش در نیم فصل اول مربوط است. 
در ژانویه 2018 الغرافه ابتدا با بولنت، مربى ترکیه اى قرارداد 
بست و سپس وسلى اسنایدر، ستاره فوتبال هلند و مهدى 
طارمى، آقاى گل فوتبال ایران را به خدمت گرفت. نتایج این 
تیم در نیم فصل دوم و پس از انجام این تغییرات قابل قبول 
بوده و به نوعى مى توان الغرافه را نیز تیمى نسبتاً آماده براى 
لیگ قهرمانان دانســت. هر چند آنها در آخرین دیدار لیگ 

ستارگان نقره داغ شدند.
-وضعیت تیم هاى اماراتى حاضر در لیگ قهرمانان آســیا 
شباهت بســیارى به قطر دارد. در کشور امارات هم از جمع 
چهار تیمى که در لیگ قهرمانان آسیا حاضر هستند، سه تیم 
وضعیت خوبى در لیگ دارند و یکى از آنها شرایط متفاوتى 

را تجربه مى کند.
صدرنشین حال حاضر لیگ امارات، امیدوارترین تیم اماراتى 
براى رسیدن به موفقیت در لیگ قهرمانان است. العین که 
سابقه آسیایى به مراتب درخشان ترى نسبت به تیم هاى هم 
وطن خود دارد، البته گروه سختى را در لیگ قهرمانان امسال 
تجربه خواهد کرد و باید به مصاف استقالل ایران، الهالل 
عربستان و الریان قطر برود. شاگردان زوران مامیچ در صدر 
جدول لیگ امارات ایستاده اند و به گفته سرمربى تیمشان، 

عزم راسخى براى بردن جام هاى 
مختلف در فصل جارى دارند. ستاره هاى 

فراوان العین مثل برادران عبدالرحمان، کایو 
به همــراه خریدهاى و مارکوس برگ 

مهمــى از جمله 
و  خلیل  احمــد 

حســین شحات 
قدرت تهاجمى 
هاى  بنفــش 
امارات را به اوج 

رسانده اند.
دومیــن تیــم جدول 
رده بندى لیگ امارات، الوحده اســت. حریف سال گذشته 
پرســپولیس که بازى هاى عجیبى را از خود ارائه مى داد، 
امسال باید به مصاف ذوب آهن ایران برود. الوحده در لیگ 
این فصل امارات عملکرد خیلى خوبى داشته و نزدیک ترین 
تعقیب کننده العین به شمار مى رود. سباستین تالیابو، مراد 
بطنا و اســماعیل مطر کهنه کار خطرناك ترین بازیکنان 
این تیم هستند و در کنار هم خط حمله زهردارى را تشکیل 

داده اند.
سومین اماراتى لیگ قهرمانان آسیا در فصل جارى تیمى 
است که پس از سال ها دوباره به این عرصه پا گذاشته است. 
طالیى پوشــان الوصل که از دهه هاى گذشته خاطرات 
جالبى از حضور بازیکنان ایرانى در تیمشــان دارند، امسال 
رقیب پرسپولیس، صدرنشین ایران هستند. الوصل در هفته 
گذشته در رده سوم  لیگ ستارگان قرار گرفت. تیم آروابارنا 
در خط هافبک و حمله از دو بازیکن برزیلى بسیار خطرناك 
بهره مى برد که یکى از آنها یعنى لیما، آقاى گل فعلى لیگ 

امارات است.
تنها تیم آســیایى که در لیگ فعلى امارات شرایط مناسبى 
مثل نمایندگان دیگر این کشور ندارد، الجزیره است. حریف 
سرسخت تراکتورسازى در گروه A لیگ قهرمانان، پس از 
نتایج پرنوسانى که در فصل جارى کســب کرده، در حال 
حاضر در فاصله 14 امتیازى با صدر جدول، آنها را به کلى از 
قهرمانى در لیگ دور کرده است. البته با وجود این مسائل، 
نمى توان از بازیکنان درخشانى مثل على مبخوت، رومارینهو 
و سردار رشــیدوف به سادگى گذشــت. همچنین مبارك 
بوسوفا، بازیکن شماره 10 الجزیره، که پاس تنها گل این تیم 
مقابل رئال مادرید در جام باشگاه هاى جهان را ارسال کرد، 
یک هافبک باتجربه مراکشى است و احتماال در جام جهانى 

هم مقابل بازیکنان ایرانى به میدان خواهد رفت.
- اما برسیم به عربستان سعودى ،عربستان در لیگ قهرمانان 
سال جارى در بین کشورهاى غرب آسیا از حداقل کمیت در 
کنار بیشترین کیفیت استفاده مى کند. این کشور در مسابقات 
پیش رو تنها دو نماینده دارد که البته هر دوى آنها خطرناك 

و مدعى هستند.
الهالل، فینالیســت دوره گذشــته لیگ قهرمانــان و به 
نوعى قهرمان غرب آســیا، امسال شرایط خاصى را تجربه

مى کند. مصدومیت هاى شدید باعث شد کارلوس ادواردو 
و عمر خریبین، مهم ترین ارکان الهالل در لیگ قهرمانان 
ســال قبل، رقابت هاى دور گروهى سال 2018 را از دست 
بدهند و در عوض ستاره هاى دیگرى مثل اشرف بن شرقى 
و ازکوئیل چروتى به ترکیب این تیم اضافه شدند. همچنین 
سالم الدوسارى در طرح جامع عربستانى ها به اللیگا رفت و 

لحاظ میانگین امتیازى از فصل پیش هم بهتر کار کرده و با 
قدرت در صدر جدول ایستاده است. البته مهره هاى نه چندان 
زیاد برانکو در خط حمله و خستگى احتمالى بازیکنان او در 
بحبوحه مسابقات آسیایى، ممکن است گریبان پرسپولیس را 
بگیرد اما به هر حال این تیم آماده ترین نماینده ایران در لیگ 
قهرمانان 2018 است. پرسپولیس که سال گذشته هم به نیمه 
نهایى آسیا رسید و فینال منطقه غرب آسیا را به الهالل باخت، 
امسال با تیم هاى السد قطر، الوصل امارات و نسف قارشى 

ازبکستان همگروه است.
سایر تیم هاى آسیایى ایران نتوانستند فصل هفدهم لیگ برتر 
را مثل پرسپولیس خوب آغاز کنند. استقالل با على منصوریان 
لیگ ایران را به بدترین شــکل ممکن آغاز کرد و تا آخرین

رتبه هاى جدول هم پایین رفت اما با آمدن وینفرد شفر آلمانى 
و شوکى که به آبى هاى پایتخت وارد شد، نتایج این تیم تا 
حدود قابل قبولى متحول شد و استقاللى ها در حال حاضر 
ضمن رســیدن به فینال جام حذفى، نیم نگاهى به کسب 
سهمیه فصل بعد آسیا از طریق لیگ هم دارند. استقالل با 
اتکا به دو دروازه بان آماده و خط دفاعى که از زمان حضور 

الهالل را از داشتن یک هافبک 
تکنیکى محــروم کرد. برخى 

نتایج عجیب مثل حذف از 
جام پادشاهى باعث شده 
رامون دیاز آرژانتینى به شدت تحت 

فشار قرار بگیرد و قطعا نتیجه گرفتن در آسیا مهمترین هدف 
پایتخت نشینان در این برهه است که البته این کار در گروه 
مرگ و با حضور استقالل ایران، العین امارات و الریان قطر، 

به این سادگى ها امکان پذیر نیست.
 دیگر تیم عربستانى یعنى االهلى، نایب قهرمان دوره قبلى 
و تیم دوم فصل جارى لیگ عربستان است. دومین قدرت 
فوتبال ســعودى ها هم با مصدومیت عمر الســوما و خط 
خوردن او از لیست مرحله گروهى آسیا، تا حدودى یک شوك 
را تجربه کرد و حاال به حضور بازیکنانى مثل لئوناردو و مومن 
زکریا براى پرشدن جاى خالى آقاى گل لیگ عربستان دل 
بسته اســت. ســرگئى ربروف که در اوایل فصل شایعات 
تعیین جانشین خود را از رسانه هاى عربستانى مى شنید، با 
برگرداندن االهلى به شرایط مناسب، هواداران این تیم را به 
آینده امیدوار کرد. تیم او در حال حاضر با 38 امتیاز، در فاصله 
چهار امتیازى الهالل قرار دارد و در شــرایط خوبى به سر

 مى برد. بدین ترتیب االهلى نخستین شانس سرگروهى در 
گروه A و مهم ترین رقیب تراکتورسازى ایران است.

-در خصوص کشور ازبکستان کمى بررسى متفاوت است چرا 
که این کشور مانند کشورهاى منطقه شرق آسیا، لیگ خود 
را از ابتداى سال میالدى آغاز مى کند. لوکوموتیو تاشکند و 
نسف قارشى که امسال با ذوب آهن و پرسپولیس همگروه 
هستند، تیم هاى اول و دوم لیگ فصل گذشته ازبکستان 
بودند و بهترین عملکرد را در بین تیم هاى این کشور ثبت 
کردند. لوکوموتیو فصل پیش بهترین خط حمله را در اختیار 
داشت و نســف قارشــى صاحب بهترین عملکرد دفاعى 
در ازبکســتان بود.ایگناتى نســتروف، دروازه بان باتجربه

 ازبک هــا درون دروازه لوکوموتیو مى ایســتد و در کنار او 
بیکمائف با عملکردى خیره کننده در فصل گذشــته لیگ 
ازبکستان، ســتاره بى چون و چراى تیم قهرمان بود و به 
تنهایى 39 درصد گلهاى لوکوموتیو را به ثمر رساند. از دراگان 
سران صربستانى هم باید به عنوان مهمترین ستاره نسف 
قارشى نام برد.بدین ترتیب مى توان گفت که ازبک ها هم 
در رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا 2018 دو تیم آماده دارند.

-اما به ایران مى رسیم،مشکل بزرگى که فوتبال باشگاهى 
ایران در آسیا داشته این اســت که نمایندگان ایران در یک 
فصل خوب ظاهر مى شوند و سهمیه آسیا کسب مى کنند 
اما در ســال بعد که باید به مصاف رقباى آســیایى بروند، 
آمادگى الزم را ندارند و بســیارى مواقع از شرایط مناسب 

به دور هستند.
 در فصل جارى لیگ ایران تنها تیمى که توانسته فرم خوب 
سال گذشته خود را حفظ کند، پرسپولیس است. مدافع عنوان 
قهرمانى لیگ و مدعى اصلى کسب این مقام دراین فصل، از 

شفر عالى کار کرده، قطعاً رقیب سرسختى براى مهاجمان 
تیم هاى حریف خواهد بود. ســرور جپــاروف و داریوش 
شــجاعیان هم مهره هــاى کلیدى شــفر در خط میانى 
هســتند و تنها نقطه ضعف آبى ها خط حمله آنهاست که 
با حضور مهاجم خارجــى جدید این تیم در کنــار على قربانى، 
امید زیادى به حل شــدن آن وجــود دارد. رویارویى این فصل

 استقاللى ها با الهالل عربستان، العین امارات و الریان قطر که گروه 
مرگ لیگ قهرمانان شناخته مى شود، براى شاگردان شفر بسیار 
حیاتى و سخت است و آنها مى خواهند انتقام شکست فصل گذشته 

از العین را نیز در همین بازى هاى ابتدایى فصل جارى بگیرند.
ذوب آهن اصفهان به ســرمربیگرى امیر قلعه نویى، بعد از 
اینکه در نقل و انتقاالت پیش فصل خــوب کار نکرد، نیم 
فصل اول لیگ را ناامیدکننده پشت سر گذاشت و نتوانست 
انتظارات هوادارانش را برآورده کند؛ اما نقل و انتقاالت نیم 
فصل با چند خرید قابل قبول از سوى ذوبى ها همراه شد و 
قلعه نویى تا جایى که مى توانست نقاط ضعف تیمش و البته 
جاى خالى بازیکنان سربازش را با نفرات جدید پوشش داد. 
پس از این اتفاق، نتایج ذوب بهبود پیدا کرد و در مهم ترین 
بازى هفته پیش هم آنها استقالل را شکست دادند تا بیش از 
هر زمانى به کسب مقام دوم لیگ امیدوار باشند. هر چند آنها 
در دیدار با سایپا و اتفاقات عجیب و غریبى که افتاد با 4 گل 
شکست خوردند. رشید مظاهرى، قاسم حدادى فر و مرتضى 
تبریزى امیدهاى اصلى قلعه نویى  براى رقابت هاى آسیایى 
هستند. ذوب آهن که به واسطه مشکالت عجیب و غریب 
نفت تهران راهى لیگ قهرمانان شد، باید در گروه B با الدحیل 
قطر، الوحده امارات و لوکوموتیو ازبکستان رقابت کند. همه 
منتظر هستیم تا ذوب آهن به عنوان نماینده شهرمان بتواند 
طوفان سبز را در آســیا هم برپا به عنوان صدرنشین از این 

گروه صعود کند.
نامناســب ترین وضعیت در بین نمایندگان ایران در لیگ 
قهرمانان آسیا، متعلق به تراکتورسازى تبریز است. تراکتور 
که فصل را با یحیى گل محمدى شــروع کــرد، به دلیل 
محرومیت از پنجره نقل و انتقاالتى، نیم فصل نخســت را 
با مشکالت بسیارى سپرى کرد و نتوانست نتایج درخورى 
کسب کند. نماینده آسیایى ایران از جام حذفى هم کنار رفت 
تا اعتراضات علیه گل محمدى اوج بگیرد و در نهایت مدیران 
تراکتور ارطغرول ساغالم ترکیه اى را جایگزین وى کنند. در 
حضور ساغالم تیم تراکتور  هنوز شکستى را متحمل نشده 
است. البته هنوز شرایط تراکتور را نمى توان کامًال بهبود یافته 
دانست و این تیم با حضور در رده دهم جدول، هنوز جایگاه 

مطمئنى پیدا نکرده است. مهدى کیانى، محمد ابراهیمى، 
احســان پهلوان و فرزاد حاتمى مى توانند مهره هاى قابل 
اتکاى مرد ترکیه اى در آسیا باشند. تراکتور در این بازى ها 
با االهلى عربستان، الجزیره امارات و الغرافه قطر همگروه 

خواهد بود.
اما این گزارش را با مطالبى که شاید خیلى از رسانه ها در این 
چند روز بر روى آن اتفاق نظر دارند به پایان مى بریم.در همه 
ادوارى که لیگ قهرمانان آسیا برگزار شده، دست تیم هاى 
ایرانى از رسیدن به جام قهرمانى کوتاه مانده است. امارات، 
عربستان، قطر، ژاپن، کره جنوبى و حتى استرالیاى تازه راه 
یافته به این رقابت ها با نماینده هاى خود جام قهرمانى را به 
دست آورده اند اما در کمال شگفتى فوتبال ریشه دار و باسابقه 
ایران که در رده بندى فیفا تیم نخست قاره محسوب مى شود، 
27 سال است که نتوانسته در رده باشگاهى بر بام فوتبال آسیا 
بنشیند که این ناکامى بزرگ ریشه در عقب ماندگى محسوس 
باشگاه هاى ایرانى در بخش سخت افزارى و نرم افزارى دارد. 
فقط سپاهان و ذوب آهن اصفهان توانسته اند به فینال این 
رقابت ها راه یابند. با توجه به اینکه فوتبال باشــگاهى در 
ایران پیشرفت محسوسى در سال جارى نداشته و ساختار 
باشگاه ها همان است که در سال هاى اخیر بود و بازیکنان 
خارجى شاخصى در فهرست نماینده هاى آسیایى فوتبال 
ایران دیده نمى شوند، بسیار بعید است که تیم هاى استقالل، 
پرسپولیس، ذوب آهن و تراکتورســازى در فصل جارى به 
توفیق آنچنانى دست یابند.  به واقع رسیدن به جام قهرمانى 
این بازى ها به حدى دشوار مى نماید که احتماًال بهترین تیم 
فوتبال ایران نیز نتواند در فصل پیش رو به جامى دست یابد. 
همانطور که باشگاه هایى همچون الهالل عربستان، الریان 
قطر و العین امارات اقدام به جذب بازیکنان شاخص بین المللى 
مى کنند تا در این عرصه موفق باشند و به جام دست یابند، 
باشگاه هاى ایرانى نیز با کسب درآمد بیشتر در حوزه اقتصادى 
و جذب بازیکنان طراز اولى از این دست، ظرفیت هاى کافى 
براى دســتیابى به جام در این رقابت ها را دارند. بدون شک 
اگر تصمیم گیران متر و معیار پیشرفت و حرکت باشگاه هاى 
ایرانى را نتایج لیگ قهرمانان آسیا تلقى کرده و لیگ داخلى 
را از اولویت هــاى خود خارج کنند، دســتیابى به جام لیگ 
قهرمانان هرگز دور نخواهد بود. به هر حال لیگ قهرمانان 
آسیاى امسال با توجه به قدرت مضاعفى که تیم هاى آسیایى 

و رقیب ایرانى ها دارند قطعاً دشوارتر از ادوار قبل خواهد بود.

در کمال شگفتى 
فوتبال ریشه دار و 

باسابقه ایران که در 
رده بندى فیفا تیم 

نخست قاره محسوب 
مى شود، 27 سال است 

که نتوانسته در رده 
باشگاهى بر بام فوتبال 

آسیا بنشیند که این 
ناکامى بزرگ ریشه در 
عقب ماندگى محسوس 
باشگاه هاى ایرانى در 
بخش سخت افزارى و 
نرم افزارى دارد

  در انتظار طــــوفان   «ذوبى»
 در گروه «بــــــى»!

لیگ قهرمانان سختى در پیش است

نصــف جهــان مرحله 
رقابــت هاى  گروهى

لیــگ قهرمانان آســیا 
2018 از  امروز  (دوشــنبه) 
بیست و سوم بهمن ماه آغاز

2مى شود و 32 تیم حاضر در این 
مسابقات در قالب هشت گروه

به مصاف هم مى روند. ذوب آهن 
اصفهان به عنوان نماینده شهرمان  

در این رقابت ها حاضر است تا پرچم اصفهان 
در این تورنمنت معتبر همچون سایر ادوار برافراشته باشد.

6در منطقه غرب آسیا وچهار گروهى که در آنقرار دارند، 16
تیم از کشورهاى ایران، قطر، امارات، عربستان و ازبکستان 
با هم رقابت مىکنند.  در روزهاى اخیر رسانه ها به بررسى

شرایط تیم هاى حاضر در این تورنمنت  در لیگ کشورشان 
انداختند و ما هم اشاره اى به این موضوع خواهیم داشت:

 - از قطر آغــاز مى کنیم.نمایندگان کشــور قطر در لیگ 
قهرمانان آسیا تیم هاى الدحیل، السد، الریان و الغرافه هستند. 
از بین این چهار تیم، سه تاى آنها در رتبه هاى اول تا سوم 
لیگ ســتارگان قطر قرار دارند و جنگ قهرمانى در فوتبال 
Bقطر فقط بین آنهاست. الدحیل که  لیگ است، در گروه B با 
ذوب آهن همگروه شده و اصلى ترین شانس سرگروهى به 
حساب مى آید. شاگردان بلماضى با وضعیتى ایده آل وارد 
5 گل در 15 بازى 4رقابت هاى آسیایى مى شوند. آنها با زدن 54

ىى بردنجامهاى عزمراسخى برا
 جارى دارند. ستاره هاى مختلف در فصل

ل برادران عبدالرحمان، کایو فراوان العین مثل
به همــراه خریدهاى گو مارکوس برگ

مهمــى از جمله 
و خلیل  احمــد 

حســین شحات 
قدرت تهاجمى 
هاى  بنفــش 
امارات را به اوج 

رسانده اند.
دومیــن تیــم جدول 

 امارات، الوحده اســت. حریف سال گذشته رده بندى لیگ
که بازى هاى عجیبى را از خود ارائه مى داد، پرســپولیس ک

دهو بالحاظ میانگین امتیازى از فصل پیش هم بهتر کار کرده و با  کارک
قدرت در صدر جدول ایستاده است. البته مهره هاى نه چندان 
د بازیکنانا ال احت تگ خ له خطح د انک ب زیاد

نیک هافالهالل را از داشتن یک هافبک 
تتکنیکى محــروم کرد. برخى 

ز از نتایج عجیب مثل حذف
ههشده جام پادشاهى باعث 
رامون دیاز آرژانتینى به شدت تحت 

فشار قرار بگیرد و قطعا نتیجه گرفتندر آسیا مهمترینهدف 
پایتخت نشینان در این برهه است که البته این کار در گروه 
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حرفى بزنیم مى گویند اصفهانى هستید 
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن:

مدافع تیم فوتبال سپاهان گفت: در مورد بازى با نفت حرفى 
ندارم و از ابتداى فصل، فقط شرمندگى برایمان مانده است.

  سعید آقایى  در مورد تساوى بدون گل تیمش برابر نفت تهران 
در هفته بیست و سوم لیگ برتر، اظهار کرد: در مورد بازى حرفى 

ندارم و فقط از هواداران سپاهان عذرخواهى مى کنم.
وى در مورد اینکه سپاهان خوب بازى کرد، اما به گل نرسید، 
افزود: در این مــورد نمى توان تنها مهاجمــان تیم را مقصر 
دانست و این، مشکل همه بازیکنان اســت. از ابتداى فصل 
فقط شرمندگى برایمان مانده است و امیدوارم مشکل گلزنى 

تیم رفع شود.
آقایى در مورد اینکه «به نظر مى رسید سپاهان نسبت به بازى 
قبلى بهتر بود»، گفت: وقتى بهتر مى شویم که نتیجه بگیریم و 

نمى توان فقط گفت خوب بازى مى کنیم.
مدافع تیم فوتبال ســپاهان در مورد روند این 
تیم با آمدن ابراهیــم زاده، گفت: تغییرات 
کادر فنــى مثبت بوده اســت و حداقل 
خیلى خوب دفاع مى کنیــم. امیدوارم 
در دو هفتــه اى کــه تا بــازى بعدى 
فرصت داریم، بیشــتر تالش کنیم تا 
از موقعیت هــاى خود بهتر اســتفاده 
کنیم و بیشتر از این، شرمنده هواداران 

سپاهان نشویم.
وى در مــورد اینکه «ســپاهان از 
انتهاى جدول جدا مى شود یا خیر؟» 
اظهار کرد: اصــًال این صحبت ها 
را مطرح نکنید. این تیم، سپاهان 
است و همیشــه در بین بزرگان 
ایران حضور داشته است. امسال 
تمام مى شود و انشاا... سال آینده 
حرف هاى زیادى براى گفتن داریم.

 

در گیر و دار اتفاقاتى که میان على کریمى و روســاى فدراسیون فوتبال در این 
روزها رخ داد در جریان بازى حساس تیم هاى سایپا و ذوب آهن هم شاهد 
جنجال هایى بودیم که باعث شد امیر قلعه نویى سرمربى موفق ذوب 
آهن بعد از سال ها سکوت در قبال اشتباهات 
داورى دست به افشاگرى زده و همان راهى 
را برود که على کریمى به شــکلى دیگر در 
دستور کار خود قرار داده بود. سرمربى ذوب 
آهن خشمگین از تصمیماتى که اشکان 
خورشیدى در بازى سایپا گرفت مدعى 
شد از پیگیرى اتفاقات رخ داده همین 
طور اخــراج از روى نیمکت کوتاه 
نخواهد آمد و تا آخرش پیش مى رود.
قلعه نویى گفت: اشــکان خورشیدى 
اولین بار نیست با من و تیمم این کار را انجام 
مى دهد. جلوى پدیده و سپاهان در نیم فصل نخست 
همین کار را کرد؛ اما من سکوت کردم و هیچ اعتراضى نشان ندادم 
و اتفاقا آخر هر دو بازى به او خسته نباشید هم گفتم؛ اما این دفعه از 
حق خودم نمى گذرم، چون بى جهت من را اخراج کرد. گفتم چرا 
اخراج میکنى گفت:«چون دو دقیقه قبل دستت را تکان دادى». 
یک بار، دو بار نه دیگر سه بار؛ وقتى این اتفاق مى افتد ناخودآگاه 
شائبه رقم مى خورد که حتما یک خصومت و مشکلى وجود دارد 
که داور با یک مربى و تیمش این گونه رفتار مى کند. دیگر از حق 
خودم نمى گذرم چون با اعتبارم بازى شــد این دفعه به کمیته 
داوران شکایت مى کنم اگر به حقم نرسم از مراجع باالتر پیگیر 
مى شــوم. قلعه نویى تاکید کرد: ذوب آهن بنا به آمارها در کنار 
پیکان یکى از خوش اخالق ترین تیم هاى لیگ بود؛ اما این دلیلى 
نمى شود حاال که ما ســرمان را پایین انداختیم هر کس هر بالیى 

خواست سر ما بیاورد. 

برایمان مانده است  فقط شرمندگى 

پرسپولیس
 نزدیک ذوب آهن

رسانه هاى قطرى از غیبت قطعى بازیکن کلیدى الدحیل در 
بازى مقابل ذوب آهن ایران خبر دادند.

الدحیل صدرنشین بالمنازع لیگ ستارگان قطر در شرایطى  
امشب(دوشنبه) در اولین هفته از رقابت هاى مرحله گروهى 
لیگ قهرمانان آسیا به مصاف ذوب آهن ایران مى رود که در 
این بازى نمى تواند یکى از کلیدى ترین مهره هاى خود را در 

اختیار داشته باشد.
به نوشته روزنامه استاد الدوحه، مدافع هافبک کلیدى الدحیل 
به دلیل مصدومیتى که در بازى هاى لیگ ستارگان نصیبش 

شــد فرصت حضور در اولین بازى لیگ قهرمانان آسیا برابر 
ذوب آهن ایران را از دســت داد تا جمال بلماضى با شــوك 
بزرگى روبرو شود، چون این بازیکن نقشى کلیدى در ساختار 
تدافعى و میانى الدحیل داشت تا به عنوان بازیکنى چند پسته 

به میدان برود.
جدال تیم هاى الدحیل و ذوب آهن  امشب در ورزشگاه عبدا.. 
بن خلیفه دوحه برگزار مى شود که رویارویى شاگردان امیر قلعه 
نویى با صدرنشین لیگ ستارگان با خط حمله ویرانگر مى تواند 

جذابیت هاى زیادى داشته باشد.

لوئیس مارتن غایب دیدار با ذوب آهن

ذوب آهن صدرنشــین نیم فصل دوم لیگ، اولین 
باختش در دور برگشت را تجربه کرد. ذوب آهن 

با برد مقابل استقالل از هفت بازى خود در دور 
برگشت صاحب شش برد و یک تساوى 

شده بود. این تیم ســرانجام باخت، با 
این حال صدر جدول دور برگشــت 

همچنان دراختیار ذوبى ها و امیر قلعه 
نویى است. پرسپولیس، استقالل و 

سایپا موفق شدند فاصله خود را با 
ذوب آهن کم کنند. پرسپولیس 
این فرصت را دارد تا در هفته 
بعد صدرنشین دور برگشت 
شود. پرسپولیس و فوالد تیم 
هاى بدون باخت دور برگشت 
اند. گسترش فوالد و نفت 
تهران هــم عملکرد خوبى 
در دور برگشت داشته اند. 
در آنســوى جدول پیکان 
و پارس جنوبــى دو تیم 
مدعى دور رفت سرانجام 
اولین برد دور برگشت خود 

را جشن گرفتند. با برد این 
دو تیم حاال پدیده، دیگر تیم 

موفق دور رفت در قعر جدول 
نیم فصل دوم قرار گرفت. سیاه 

جامگان؛سپاهان و استقالل خوزستان 
هم نمایشى ناامید کننده در نیم فصل دوم 

داشتند.

قلعه نویى: کوتاه نمى آیم
در گیر و دار اتفاقاتى که میان على کریمى و روســاى فدراسیون فوتبال در
روزها رخ داد در جریان بازى حساس تیم هاى سایپا و ذوب آهن هم شا
جنجال هایى بودیم که باعث شد امیر قلعه نویى سرمربى موفق ذو
آهن بعد از سال ها سکوت در قبال اشتباه
داورى دست به افشاگرى زده و همان راه
را برود که على کریمى به شــکلى دیگر
دستور کار خود قرار داده بود. سرمربى ذو
آهن خشمگین از تصمیماتى که اشک
خورشیدى در بازى سایپا گرفت مدع
شد از پیگیرى اتفاقات رخ داده هم
طور اخــراج از روى نیمکت کو
نخواهد آمد و تا آخرش پیش مىر
قلعه نویى گفت: اشــکان خورشید
اولین بار نیست با منو تیمم این کار را انج
مى دهد. جلوى پدیده و سپاهان در نیم فصل نخس
همین کار را کرد؛ اما من سکوت کردم و هیچ اعتراضى نشان ند
و اتفاقا آخر هر دو بازى به او خسته نباشید هم گفتم؛ اما این دفع
حقخودم نمى گذرم، چون بى جهت من را اخراج کرد. گفتم

اخراج میکنى گفت:«چون دو دقیقه قبل دستت را تکان دادى
یک بار، دو بار نه دیگر سه بار؛ وقتى این اتفاق مى افتد ناخودآ
شائبه رقم مى خورد که حتما یک خصومت و مشکلى وجود د
که داور با یک مربى و تیمش این گونه رفتار مى کند. دیگر ازح
بازى شــد این دفعه به کم خودمنمىگذرم چون با اعتبارم
داوران شکایت مى کنم اگر به حقم نرسم از مراجع باالتر پیگ
مى شــوم. قلعه نویى تاکید کرد: ذوب آهن بنا به آمارها در ک
پیکان یکى از خوش اخالق ترین تیم هاى لیگ بود؛ اما این دلی
نمى شود حاال که ما ســرمان را پایین انداختیم هر کس هر بال

خواست سر ما بیاورد. 

یس
ب آهن

ل دوم لیگ، اولین 
ه کرد. ذوب آهن 

ى خود در دور 
ک تساوى

اخت، با 
ــت 

قلعه 
ل و 

ا 

ه 
زستان 

فصل دوم

قلعه نویى: کوتاه نمى آیم

داف

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن با انتقاد از عملکرد اشکان خورشیدى 
داور بازى این تیم با ســایپا، گفت: خورشیدى یک خط در میان داور 

بازى هاى ماست و اشتباهات سریالى مى کند. 
ســعید آذرى در گفتگویى، درباره باخت ذوب آهن به سایپا در هفته 
بیست و ســوم لیگ برتر و اعتراض ذوبى ها به اشکان خورشیدى به 
خاطر قضاوتش در این مســابقه، گفت: ما 
نسبت به این نوع چینش داورى 
انتقاد داریم. خورشیدى 
این فصل یک خط 
در میان بــراى ما 
قضاوت کرده است 
و تقریبــا در تمام این 
مســابقات اشتباهات 
فاحش داشــته است. 
خورشــیدى یا براى 
تیم حریــف پنالتى 
هاى اشتباه گرفته است 
و یا به نفع ما پنالتى اعالم 
نکرده؛ مثل بازى با 

سپاهان که باید دروازه بان این تیم اخراج مى شد و یک ضربه پنالتى 
به نفع ما مى گرفت. در بازى با پدیده هم همینطور.

نمى دانم مشــکل خورشــیدى با ذوب آهن 
چیست؟

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن افزود: آیا کمیته داوران باید اصرار داشته 
باشد داورى را براى بازى هاى ذوب آهن بگذارد که مدام اشتباهات 
سریالى مرتکب مى شود؟ این براى خود داور هم خوب نیست. در بازى 
با سایپا معلوم نشد خورشیدى چرا براى سایپا پنالتى گرفت و آنطرف 
که سایپایى ها مرتکب خطاى واضح و مشهود شدند را ندید. نمى دانم 

مشکل خورشیدى با ذوب آهن چیست.
عذرخواهى داوران را نمى خواهیم

آذرى تاکید کرد: مگر مى شود اینقدر به یک باشگاه ظلم شود. قلعه 
نویى آنقدر اذیت شد که «از کوره در رفت». بعد از بازى با پدیده همین 
آقاى خورشیدى به خاطر اشتباهاتش عذرخواهى کرد. حرف ما این 
است که داوران نه اشتباه کنند و نه عذرخواهى. ما هم در قالب سرمربى 
و یا مدیر یک تیم اشــتباهاتى داریم ولى ضرر این اشتباهات متوجه 
خودمان است نه بقیه. در صورتى که اشتباهات داورى منافع دیگران 

را به خطر مى اندازد.
پنالتــى اى گرفتند کــه در مهدکــودك هم

 نمى گیرند!
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن خاطرنشــان کرد: وقتى هم حرفى 
مى زنیــم، مربــى یک تیــم دیگر مــى گوید کــه آذرى چون 
خودش در ســازمان لیگ اســت، ایــن حرفها را مــى زند. 
در حالــى کــه هفته گذشــته بــراى تیم همیــن آقا یک 
پنالتى گرفتنــد که در مهدکــودك هم اینطــور پنالتى

 نمى گیرند!
خورشیدى را دیگر داور ما نگذارید

وى تصریح کرد: خورشیدى مى تواند داور خوبى باشد 
ولى با اشتباهات سریالى، این ذهنیت را در ما تداعى 
مى کند که با ذوب آهن مشکل دارد. تمام خواهش 
من این اســت که تا پایان فصل دیگر اشــکان 

خورشیدى را داور مسابقات ما نگذارند.
شفاهى تذکر داده بودیم

آذرى در پاسخ به این سئوال که آیا از کمیته 
داوران علــت انتخاب خورشــیدى براى 
مسابقات ذوب آهن را جویا شده است؟ 
گفت: کمیته داوران که در دســترس 
نیست. ما مراتب اعتراض خود را امروز 
در یک نامــه به فدراســیون فوتبال

 مى رسانیم. در دو، سه بازى گذشته به صورت شفاهى تذکر داده بودیم 
که انتخاب خورشیدى بار روانى ویژه اى را براى ما ایجاد مى کند. دیگر 

چقدر باید این مسئله را تحمل کنیم؟
اشتباهات داورى ظلم است

وى درباره اخراج امیر قلعه نویى از روى نیمکت یادآور شد: این دیگر 
«نور على نور» بود و اوج تکرار اشتباهات داور. مگر آستانه تحمل یک 
آدم چقدر است؟ وقتى اشتباهات سریالى باشد، حالت ظلم پیدا مى کند.

حرفى بزنیم مى گویند فدراســیون دســت 
اصفهانى هاست

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن تاکید کرد: حاال چون ما اصفهانى هستیم، 
هیچ حرفى هم نمى توانیم بزنیم! تا یک چیزى مى گوییم سریع با این 

جمالت مواجه مى شویم که «فدراسیون را اصفهانى ها 
گرفته اند».

قرار نیست همیشه برنده باشیم
آذرى با اشاره به قطع شدن روند بردهاى ذوب آهن با 
باخت مقابل ســایپا یادآور شد: چنین چیزى در فوتبال 

طبیعى است. دلیل نمى شــود اگر 8 هفته پشت سر هم 
برده اید، هفته نهم هم برنده باشید. نمى خواهم برد تیم على 

دایى را زیر سئوال ببرم. آنها هم زحمت خودشان را کشیدند. با 
این حال باید از امیر قلعه نویى و بازیکنانم تشکر کنم و دست 

تک تک آنها را ببوسم.
مدافع استقالل باید اخراج 

مى شد
وى ادامه داد: متاســفانه بعد از بازى ما با 
استقالل هجمه شدیدى علیه داور مسابقه 
راه انداختند و گفتند که داور به نفع ما پنالتى 
گرفته اســت؛ در صورتى که کارشناسان 
هم تایید کردند عالوه بر پنالتى، باید مدافع 

استقالل هم اخراجى مى شد.
باید با روحیه مقابل الدحیل 

بازى کنیم
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن در پایان درباره 
تقابل این تیم با الدحیل قطر در لیگ قهرمانان 
آســیا هم گفت: باید با روحیه در این مســابقه 
حاضر شویم. اگر بخواهیم خوشبینانه به باخت 
مقابل سایپا نگاه کنیم، مى توانیم آنرا به فال نیک 
بگیریم تا بازیکنان فکر نکنند تحت هر شرایطى 
برنده هستند. امیدوارم مقابل الدحیل به پیروزى 
برسیم و بازى هاى آسیایى را با سه امتیاز آغاز کنیم.

مدافع تیم فوتبال نفت تهران  در خصوص درگیرى هاى پایان بازى حرفى
بین او و ساسان انصارى، مهاجم تیم سپاهان یادآور شد: من ابتدا 
یک نکته را بگویم. این بازیکن هم در بازى رفت نتوانست مقابل ما 
کارى کند، هم فصل گذشته و زمانى که من در گسترش فوالد حضور 
داشتم. انصارى یکى دو حرکت ناجوانمردانه انجام مى دهد و همیشه 
دست مدافع را مى گیرد و مى کشد. من اول این بازى هم به او گفتم 
که این کار را تکرار نکند و خدا را شکر کرمانشاهى (داور مسابقه) این 

صحنه را دید.
محمد نصرتى افزود: در اواخر بازى هم آن حواشــى پیش آمد که 

انصارى در پایان،  آن دروغ ها را گفته بود.
نصرتى گفته بود انصارى همان بازیکنى نیست که از کنار باشگاه 
پرسپولیس رد شده بود و با بیان این موضوع این شائبه به میان آمد که 
مى خواسته مهاجم سپاهان را تحقیر کند. وى در این مورد گفت: من 
فنى صحبت مى کنم. دلیل آن هم کارهایى است که این بازیکن انجام 
داده و چندین بار هم آن را تکرار کرده است. این اعمال ناجوانمردانه 
است. او وقتى مى خواهى گل بزند نباید این کارها را انجام دهد، چون 

انصارى سابقه  این  کارها را داشت، من این طور حرف زدم.
وى در مورد صحنه اى که به عمد پاى انصارى را له مى کند، 
اظهار کرد: من آن فیلم را دیده ام. من در آن صحنه مسیر 
خودم را مى روم و انصارى اســت که در مسیر حرکت 
من قرار مى گیرد. این کار او ریاکارى است. در بازى با 
پرسپولیس هم همین کار را با بیرانوند کرد. این صحنه ها 
از فیلم بازى جدا شده و شــما دیده اید، من هم باید بروم 
صحنه اى که او با آرنج به صورت من مى زند را در بیاورم. 
اصًال در آن لحظه که شما مى گویید پاى من با او برخورد 
نکرد. شما از دور مى بینید و 
احساس مى کنید این 
اتفاق افتاده اســت. 
مدافع تیم فوتبال نفت 
تهران در ادامه با بیان 
اینکه انصارى قصد داشت 
با این حرکت داور را تحت تأثیر 
قرار دهــد، گفت: مهاجم ســپاهان 
مى خواست من کارت بگیرم و محتاط تر 
بازى کنم تــا همبازیانــش از این موقعیت 
استفاده کنند، این یک شیوه در فوتبال است. 
من بازیکن کم تجربه اى نیستم، من سه جام 
ملت هاى آسیا را تجربه کرده ام،کریستین 
رونالدو، میشاییل باالك و توتى مقابل من 
بازى کرده  اند. شما جزئیات یکسرى مسائل 
را نمى دانید.  پس به همین دلیل بود که به 
انصارى گفته اید در حدى نیست که با شما 
درگیر شود؟ ، نصرتى در واکنش به این 
پرسش گفت: بله، او چندین بار حرکت 
ناجوانمردانه خــودش را تکرار کرد. 
اگر یک بار بود گذشت مى کردیم، 
اما چندین بــار این حرکات را 

تکرار کرد. 

اظهارات نصرتى درباره درگیرى اش با ساسان انصارى: 

  او وقتى مى خواهد گل بزند 
نباید این کارها را انجام دهد ! 

ل ى ب ز رمو
  سعید آقایى  در مورد تساوى بد
در هفته بیست و سوم لیگ برتر
ندارم و فقط از هواداران سپاها
وى در مورد اینکه سپاهان خو
افزود: در این مــورد نمى توان
دانست و این، مشکل همه باز
فقط شرمندگى برایمان مانده

تیم رفع شود.
م آقایى در مورد اینکه «به نظر
قبلىبهتر بود»، گفت: وقتى به
نمى توان فقط گفت خوب
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برایمان مانده است  فقط شرمندگى 
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کارشناسان سالمت در یک بررســى به علت احساس 
خستگى دائم پرداختند.

دالیل مختلفى براى احساس خستگى دائم وجود دارد. 
احساس خستگى مى تواند فرد را دچار انواعى از مشکالت 

مى کند. 
گاهى اوقات فرد از دلیل احساس خستگى خود آگاه است؛ 
اما در برخى مواقع علت این احســاس دائمى مشخص 

نیست. از جمله دالیل خستگى عبارتند از:

کمبود خواب
نداشتن خواب کافى از دالیل روشــن در بروز احساس 
خستگى است. احساس خستگى احتمال وقوع حوادث، 
چاقى، فشار خون باال، افسردگى و بیمارى قلبى را افزایش 
مى دهد و به گفته کارشناسان افراد 18 تا 60 ساله به هفت 

ساعت خواب یا بیشتر در طول روز نیاز دارند.

رژیم غذایى نامناسب
آسان ترین راه براى رفع احساس خستگى تنظیم کردن 

نوع رژیم غذایى اســت. مصرف خوراکى هاى ســالم و 
مناسب مى تواند در نوع احساسى که فرد دارد تأثیر بگذارد. 
کارشناسان توصیه مى کنند براى بهبود وضعیت سالمت 
و تأمین تمامى مواد مغذى مورد نیاز بدن ضرورى است 
فرد از تمامى پنج گروه غذایى میوه ها، سبزیجات، غالت، 

پروتئین و لبنیات مصرف کند.

سبک زندگى کم تحرك
افراد تصور مى کنند هنگام احســاس خستگى، نشستن 
تنها راه حل براى رفع این مشکل است، اما بلند شدن و 
حرکت داشتن بهترین اقدام براى بر طرف کردن احساس 

خستگى و کسب انرژى از دست رفته است.

استرس
عوامل بسیارى موجب اســترس در فرد مى شوند. نوع 
شغل، مشکالت مالى و خانوادگى برخى از این فاکتورهاى 
تأثیرگذار به حســاب مى آیند و اســترس بیش از حد به 

احساس خستگى روانى و جسمى منجر شده  است.

مشکالت پزشکى
درصورتى که فرد با رعایت نکات ذکر شــده باز 

احساس خستگى دائمى داشــته باشد، باید 
وجود مشکالت احتمالى نهفته بررسى شود.
از جملــه بیمارى هایــى که بــا عالمت 
خستگى ظاهر مى شود، مى توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
کــم خونى، کــم کارى تیروئیــد، دیابت، 
اضطراب، افسردگى، ســندروم خستگى 

مزمن، عفونــت مجــارى ادرارى، 
بیمارى قلبى و کمبود ویتامین.

 

تحقیقات اخیر محققان حاکى از آن است که خرد کردن 
سبزى ها میزان برخى مواد مغذى موجود در آنها و سرعت 
جذبشان را در بدن افزایش مى دهد، البته به شرطى که آنها 

را بالفاصله پس از خرد کردن مصرف کنید.
خرد کردن ســبزى ها قبل از مصرف به جذب بهتر مواد 
مغذى آنها در بدن کمک مى کند. به ویژه ســبزى هاى 
برگدار سبز رنگ مانند اســفناج که در صورت خرد شدن 

براى بدن مفیدتر خواهد بود.
اگرچه مخلوط کردن، یکدســت کردن و پــوره کردن 
میوه ها و ســبزى ها مى تواند فیبر موجــود در آنها را از 
بین ببرد، اما خرد و ریز کــردن آنها به قطعات کوچک تر 
به آزادســازى آنزیم هاى مفید حمایت کننده از دستگاه 
گوارش کمک فراوانى خواهد کــرد. متخصصان تغذیه 
معتقدند که خرد کردن ســبزى ها عــالوه بر کمک به 
آزادسازى سریع تر مواد مغذى و جذب بهتر آنها در بدن، به 
پروسه جویدن آنها توسط دندان ها و در نتیجه جذب بهتر 
آنها کمک مى کند. البته به این شرط که هرچه سریع تر 

پس از خرد شدن مصرف شوند.
برخى مواد مغذى موجود در سبزى ها که در صورت خرد 
کردن سریع تر آزاد شده و جذب بدن مى شوند عبارتند از: 

ویتامینC، پتاسیم و انواع پلى فنول ها.

پلى فنول ها ترکیباتى هستند که به گیاهان رنگ و طعم 
داده و مسئول تولید آنتى اکسیدان ها در سبزى ها هستند. 
آنتى اکسیدان ها بدن را در برابر آسیب ناشى از ذرات مضر 
محافظت کرده و سیستم دفاعى بدن را حمایت مى کنند.

بنابر مطالعات اخیر خرد کردن برخى سبزى ها مانند هویج، 
باعث مى شود که سطح آنتى اکسیدان موجود در آنها تقریبًا 
دو برابرشود. آنزیم هایى نیز وجود دارند که با خرد کردن 
سبزى ها در آنها ایجاد مى شــوند. این آنزیم ها همانند 
آنزیم هایى هستند که پس از بریده شدن سیب و آووکادو 
و قرارگیرى آنها در معرض جریان هوا، در آنها ایجاد شده 
و باعث قهوه اى شدن آنها مى شوند. بنابراین سبزیجات 
نیز اگر خرد شده و در معرض جریان هوا قرار گیرند، پس از 

مدت کوتاهى قهوه اى یا سیاه رنگ خواهند شد.
اگر میوه ها و ســبزیجات پس از خرد شدن و قطعه قطعه 
شدن در یخچال نگهدارى شوند، کمتر قهوه اى خواهند 
شد، اما توجه داشته باشید که هرچه سریع تر آنها را مصرف 
کنید زیرا نگهدارى طوالنى مدت ســبزیجات خرد شده 
در یخچال باعث کاهش مواد مغذى آن خواهد شــد. اگر 
ســبزیجات خرد شــده را بالفاصله مصرف کنید نهایت 
استفاده را از خواص مفید آن برده اید و مواد معدنى و مغذى 

موجود در آن را به حد وفور به بدن خود رسانده اید.

یک متخصص بیمارى هاى پوستى گفت: اغلب زنان 
در ایام عید به دلیل اســتفاده زیاد از مواد شــوینده به 
اگزماى پوستى مبتال مى شوند که توصیه مى شود حتمًا 

از دستکش استفاده کنند.
نصرت پورسینا در خصوص اگزماى پوستى اظهار کرد: 
اگزماى پوستى اغلب در ایام عید براى خانم هاى اتفاق 
مى افتد که بیشتر به دلیل تماس زیاد با مواد شوینده رخ 
مى دهند و افرادى که عادت ندارند از دستکش استفاده 

کنند، در معرض خطر بیشترى هستند.
وى افزود: مواد پاك کننده،سفیدکننده هاى قوى سبب 
مى شــود تمام آب و چربى هاى پوست گرفته شود و 
پوست خشک شــود. این اتفاق در افرادى که پوست 
نرمالى دارند، دچار خشــکى بیش از حد مى شــوند و 
همچنین دچار ترك هاى متعدد ظریفى مى شوند که 

این ترك ها باعث نفوذ باکترى ها در پوست مى شود.
پورسینا افزود: افرادى که سابقه  اگزماهاى قبلى دارند، 
بیشتر در معرض این خطرات هستند و توصیه مى کنم 
همه  خانم ها به خصوص زنان خانه دار حتماً در حین کار 

از دستکش استفاده کنند. 

یک متخصص طب ایرانى گفت: مصرف شیره بادام, مصرف کاهو قبل از خواب، مصرف غذاهاى رطوبت زا مثل ماش، جو ، شیر ، اسفناج، کدو و پرهیز از 
ادویه به رفع بى خوابى کمک مى کند.

سمیه ذاکرى درباره بى خوابى اظهارداشت: در واقع بیمارى ها و مشکالت مربوط به خواب به مزاج 
مغز، قوت و صحت کارکرد آن بستگى دارد.

وى افزود: غلبه خشکى بر مزاج مغز از علل بى خوابى محسوب مى شود، این افراد معموًال 
خشکى بینى دارند، ترشحات بینى شــان کم است، کمتر سرما مى خورند، حواس 
بویایى و شنوایى تیزى دارند در سرشان گاهى احساس سبکى مى کنند، سبکى 
آزار دهنده انگار سرشان در فضا آزاد است، الزم نیست حتماً همه عالئم در یک 

فرد باشد تا بگوییم خشکى مزاج مغز دارد.
این متخصص طب ایرانى تصریح کرد: براى درمان خشکى مغز باید رطوبت 
به آن رساند، مصرف شیره بادام، مصرف کاهو قبل از خواب، مصرف غذاهاى 
رطوبت زا مثل ماش، جو ، شیر ، اسفناج، کدو و پرهیز از ادویه مناسب است.

ذاکرى خاطرنشان کرد: چکاندن روغن بنفشــه در بینى قبل از خواب 
و چرب نگهداشــتن بینى طى روز با این روغــن مى تواند بى خوابى را 

درمان کند.
وى یادآور شــد: اصوًال بینى راه ارتباط مغز با دنیاى خارج است و 
مغز فضوالت خود را از این راه دفع مى کند، وجود خشــکى در 
سوراخ هاى بینى یکى از نشانه هاى کاهش رطوبات مغزى است 
و چکاندن روغن بنفشه یکى از راه هاى غلبه بر این خشکى است.

مغزگردو بســیار لطیف بوده و به هضم غذا 
کمک مى کند و داروى مقوى معده به شمار 
مى رود؛ خــوردن گردو با انجیــر کوبیده در 
رفع یبوست افراد بســیار مؤثر است و در رفع 

فراموشى کمک کننده است.
گردو میوه درختى داراى سه پوست جداگانه 
است که هر کدام خواص خاص خود را دارند 
مثًال پوست ســبز گردو در رنگرزى استفاده 
مى شود، قسمت خوراکى آن مغز گردو است 

که داراى ترکیبــات روغنى بســیار غنى و 
سرشــار از ویتامین هاى A,B,E و از همه 
مهمتر امالحى نظیر آهن، روى، فسفر و مس 

دارد. 
از دیدگاه طب سنتى گردو در درجه دوم گرمى 
و در درجه اول خشــکى قــرار دارد و هر چه 
خشک شود، حرارت آن زیاد شده و از رطوبت 

آن کاسته مى شود.
مغز گردو بســیار لطیف بوده و به هضم غذا 

کمک مى کند و داروى مقوى معده به شمار 
مى رود، خوردن گردو با انجیر کوبیده در رفع 
یبوست افراد بسیار مؤثر اســت و به عنوان 
ضد سم محسوب مى شود،گردو از داروهاى 
بسیار خوب براى تقویت مغز به شمار مى رود 
و در رفع فراموشى کمک کننده است؛ گردوبا 
انجیــر و مویز در افراد با ســن بــاال توصیه 
مى شــود و براى تقویت بــاردارى نیز مفید 

است.

گردو بســیار مغذى و سرشار از امالح معدنى 
و ملین بوده و براى افــراد دیابتى نیز توصیه 

مى شود. 
روغن گردو براى بیمارى هاى سر درد، فلج و 
درد مفاصل ناشى از سردى توصیه مى شود. 
مصرف زیاد گردو موجــب جوش صورت و 
بیمارى هاى ناحیه دهان (ورم لوزه ها و بثورات 
دهانى) مى شود و مصلح گردو، آب انار و رب 

انار است.

شاید ندانید که در طول روز از بعضى مواد غذایى که فکرش را هم 
نمى کنید، مواد قندى زیادى وارد بدن شما مى شود. در اینجا شما 

را با بعضى از این مواد آشنا مى کنیم: 

سس پاستا
این سس ها ممکن اســت خوش طعم باشند و اصًال مزه شیرینى 
ندهند، اما اکثر سس هاى پاســتا در هر نصف فنجان حدود شش 
تا 12 گرم قند دارند. این دقیقًا همان اندازه قندى است که از یک 
شکالت مى گیرید. انجمن قلب آمریکا به خانم ها توصیه مى کند 
روزانه بیش از 100 کالرى قند مصرف نکنند (حدود شش قاشق 
چاى خورى) و مردها هم بیــش از 150 کالرى نباید قند مصرف 
کنند (حدود 9 قاشق چاى خورى). قند بیش از حد باعث باال رفتن 
وزن مى شود و براى ســالمتى ضرر دارد. پس قبل از خرید سس 
روى بسته آن را نگاه کنید تا متوجه شوید چه مقدار قند به آن اضافه 

شده است.

ماست
ماست سرشار از کلسیم سالم و پروتئین است، اما حتى ماست کم 
چرب طعم دار نیز ممکن است در هر 226 گرم، 17 تا 33 گرم قند 
اضافه شده داشته باشد. این مقدار حدوداً برابر با یک فنجان بستنى 
شکالتى است. اگر ماست طعم دار مى خرید، به دنبال ماستى باشید 
که قند اضافى کمترى داشته باشد و یا مى توانید ماست معمولى 
خریدارى کنید و میوه مورد عالقه تان را با آن ترکیب کنید. این راه 

سالم تر و بهتر است.

بلغور جو دوسر آماده
بلغور جو دوسر، منبع خوبى براى دریافت فیبر سالم است، اما انواعى 

از آنکه طعمى میوه اى به آنها اضافه شده است، حدود 10 تا 15 گرم 
قند اضافه شده دارند. انواع کم شکر این محصوالت، حدود پنج تا 
شش گرم قند اضافه شده دارند. بهتر است به یک وعده بلغور جو 
دوسر ساده، تکه هاى سیب اضافه کنید تا عالوه بر طعم دار کردن 

آن، تنها یک گرم قند اضافه شده به وعده خود افزوده باشید.

سس ساالد
سس هاى ساالد فرانسوى و انواع دیگر که کمى هم طعم شیرینى 
دارند، داراى باالترین قند اضافه شده هستند و حدوداً در دو قاشق 
غذاخورى پنج تا هفت گرم قند اضافه شده دارند. پس مواظب باشید 
که چه مقدار سس استفاده مى کنید. براى سس ساالد مى توانید از 
سرکه و روغن ها استفاده کنید. این گزینه هم سالم تر است و هم 

میزان قند اضافه شده آن بسیار کم است.

غالت صبحانه
غالت صبحانه از غذاهاى مورد عالقه کودکان و حتى بزرگساالن 
براى صبحانه اســت. اما اکثر این محصوالت، حاوى قند اضافى 
هستند که باید مراقب آن باشیم. تقریباً هر فنجان آن 10 تا 20 گرم 
قند اضافه شــده دارد. به برچسب هاى روى این محصوالت (کم 
شکر، بدون شکر ) اطمینان نکنید و حتماً مقدار مواد به کار برده شده 
در آنها را از روى بسته بخوانید تا بتوانید محصولى خریدارى کنید 

که کمترین قند اضافه شده را داشته باشد.

نوشیدنى هاى انرژى زا
بسیارى از نوشیدنى هایى که ادعا دارند به شما انرژى مى دهند، 
داراى مقدار زیادى قند اضافه شده در کنار کافئین هستند. بعضى از 
این نوشیدنى ها داراى 25 گرم قند اضافه شده در هر قوطى هستند. 

بهتر نیست به جاى این نوشــیدنى ها آب بنوشید؟ گاهى کم آب 
شدن بدن، باعث مى شود احساس خستگى کنید.

کمپوت ها
کمپوت ها عالوه بر میوه اى که داخل آنهاست، مقدارى شربت 
نیز به همراه خود دارند که باعث مى شود یک فنجان کمپوت 
حدود 35 گرم قند اضافى داشته باشد. براى کم کردن میزان 
قند بهتر است شربت درون کمپوت را خالى کنید. با این کار 
میزان قند اضافه شده به 15/5 گرم کاهش مى یابد. توصیه 

مى شود به جاى کمپوت، از میوه هاى تازه استفاده کنید.

ساالد کلم
ســاالد کلم در رســتوران، به عنوان یک وعده جانبى سالم ارائه 
مى شود. اگر تا به امروز چنین فکر مى کردید، بهتر است تجدید 
نظر کنید. یک وعده ساالد کلم در ســایز متوسط، مى تواند به 
قیمت 15 گرم قند اضافى برایتان تمام شــود. اگر بدانید براى 
درست کردن این ساالد کلم چه موادى به کار رفته، پى خواهید 
برد که این میزان قند اضافى از کجا آمده است. اگر دلتان هوس 
ساالد کلم کرده، مى توانید نسخه کم کالرى آن را در خانه براى 

خود تهیه کنید.

میوه هاى خشک شده
با اینکه تمام آب آن کشــیده مى شــود، میوه خشک شده مقدار 
بسیار بیشترى قند نسبت به میوه تازه دارد. یک بسته 140 گرمى 
کشــمش، بیش از 25 گرم قند دارد. به جــاى آن مى توانید یک 

فنجان انگور میل کنید که تنها 15 گرم قند دارد.

منابع قند پنهان را بشناسید

رفع بى خوابى با مصرف شیره بادام
یک متخصص طب ایرانى گفت: مصرف شیره بادام, مصرف کاهو قبل از خواب، مص
ادویه به رفع بى خوابى کمک مى ک
سمیه ذاکرى درباره بى خوابى
مغز، قوت و صحت کار
وى افزود: غلبه خش
خشکى بینىد
بویایى و ش
آزار دهنده
ت فرد باشد

این متخص
به آن ر

رطوبت
ذاکر
و چ
درم

رفع بى خوابى با مصرف شی

چرا دچار احساس خستگى دائمى هستیم؟
شکى

عایت نکات ذکر شــده باز 
مى داشــته باشد، باید 

ى نهفته بررسى شود.
ـى که بــا عالمت 
د، مى توان به موارد 

ى تیروئیــد، دیابت، 
 ســندروم خستگى 

ادرارى،  ـارى
ویتامین.

گردو با انجیر در رفع یبوست  مؤثر است
خطر اگزماى پوستى
 در کمین زنان خانه دار

 سبزى ها را قبل از خوردن، خرد کنید
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پدر سرمایه دار، قاتل اجیر کرد  و پسرش را کشتپدر سرمایه دار، قاتل اجیر کرد  و پسرش را کشت

مرد ماهیگیرى در حــال صید ماهــى در رودخانه 
بهمنشیر بود که با جســد پتوپیچ شده مرد جوانى بر 

روى آب روبه رو شد.
صبح چهارشنبه 18 بهمن ماه امسال مرد جوانى در 
رودخانه بهمنشیر در حال ماهیگیرى بود که با صحنه 
عجیبى روبه رو شــد و پس از نزدیک شدن با بسته 
معلق روى آب، پلیــس را از ماجراى هولناکى با خبر 
کرد. بدین ترتیب تیمى از مأموران پاســگاه پردیس 
آبادان به محل پیدا شدن جسد مرد جوان در رودخانه 
بهمنشیر میان روستاى خضر با اروندکنار حضور یافتند 
و مشاهده کردند جسد مرد جوانى که دست هایش از 
پشت بسته شده و از ناحیه سر نیز هدف ضربات مرگبار 

قرار گرفته است پتوپیچ شده است.
همین کافى بود تا تیمى از مأموران دایره جنایى پلیس 
آگاهى آبادان براى تحقیقات بیشــتر در صحنه جرم 
حاضر شوند و در بررسى از جسد پتوپیچ شده مرد جوان 
پى بردند که عامالن جنایت پس از قتل براى پنهان 
ماندن راز جنایتشان جسد مرد 40 ساله را در رودخانه 

بهمنشیر رها کرده اند.
بنا به این گزارش، جسد مرد جوان به دستور بازپرس 
پرونده به پزشکى قانونى منتقل شد و تحقیقات براى 
شناســایى هویت جسد مرد ناشــناس و دستگیرى 
عامالن ایــن جنایت در پلیس آگاهــى آبادان ادامه 

دارد.

سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى تهران گفت: مرد کوهنــورد حدود 50 
ســاله به دلیل ســقوط در ارتفاعــات توچال جان

 باخت.
سید جالل ملکى با اشاره به تماس برخى هموطنان 
در ســاعت 14 و 30 دقیقه روز جمعه مبنى بر اینکه 
جسم فردى نیمه جان در ارتفاعات توچال مشاهده 
شده اســت، گفت: گروه امداد و نجات آتش نشانى 
مستقر در ایستگاه 64 محله ولنجک به منطقه مورد 
نظر اعزام مى شوند و با توجه به اینکه آدرس دقیقى 
از محل مشــاهده فرد مورد نظر وجود نداشت و آن 
محدوده کامًال خارج از مســیر پیاده روى بود، آتش 
نشــانان پس از طى مسیر دشــوار و صعب العبور، 
خودشان را به آن محل رســاندند و توانستند بعد از 
مدتى جســتجو، پیکر فردى بین 45 تا 50 ساله را 

بیابند. 
وى ادامــه داد: این فرد از ناحیه ســر آثار خونریزى 
شــدیدى داشــت و ظاهراً از ارتفاعات باال سقوط 
کرده بود. ملکــى  گفت: نیروهاى آتش نشــان، با 
رعایت مــوارد ایمنى، فــرد را پیاده بــه ارتفاعات 
پایین تــر منتقل کردند و تحویــل عوامل انتظامى 

دادند.

کشف جسد پتوپیچ 
در رودخانه 

مرد جوان پس از قتل همســر 30 ساله اش در 
کا رخانه متروکه خودکشى کرد.

ساعت 22و30دقیقه جمعه شب مرد میانسالى 
با پلیس تماس گرفت و از جنایت هولناکى در 
یکى از کارخانه هاى متروکه منطقه حسن آباد 
تهران خبر داد. بالفاصلــه مأموران کالنترى 
براى پیگیرى موضوع به محل حادثه اعزام و با 
جسد غرق خون یک زن و مرد جوان در اتاقک 

سرایدارى روبه رو شدند. 
بررســى هاى اولیه مأموران نشان مى داد زن 
جوان از ناحیه پشت سر هدف گلوله قرار گرفته 
و مرد جوان در حالى که اسلحه در دست راستش بود، از ناحیه گیجگاه سمت راست مورد اصابت 
گلوله قرار گرفته است. مرد میانسال که موضوع را به پلیس اطالع داده بود به مأموران گفت: 
«من سرایدار این کارخانه هستم. هفته اى یک روز براى سرکشى به اینجا مى آیم. جسد مرد 
35 ساله متعلق به "رضا" از دوستان من است که با هم در یک آژانس کار مى کنیم، زن جوان 

هم همسر دوم اوست. 
روز دوشنبه( 16بهمن) رضا به من مراجعه کرد و گفت همسر اولش بعد از مدت ها قهر به خانه 
آمده است و کلید کارخانه را از من گرفت تا با همسر دومش به آنجا بروند. صبح امروز هرچه 
با آنها تماس گرفتم رضا جوابگوى تلفنش نبود. نگران شدم و شب به کارخانه آمدم و با جسد 

آنها روبه رو شدم.»
سرهنگ دوم جالل حســینى رئیس کالنترى کیانشــهر با اعالم این خبر گفت: «براساس 
تحقیقات اولیه مرد جوان ابتدا همسرش را با شلیک گلوله به قتل رسانده و سپس خودکشى 

کرده است.» 
در حال حاضر با دســتور قضائى پرونــده در اداره دهــم پلیس آگاهى در حال رســیدگى 

است.

خودکشى پس از همسرکشى

 نقابدارانى که با تبر به نمایندگى ایرانســل در 
شهرستان کارون اهواز حمله کرده بودند توسط 
پلیس شناسایى شدند و تحت تعقیب قرار دارند.
امین زرقانى، مسئول نمایندگى دفتر ایرانسل 
در کارون اهواز در گفتگــو با رکنا در خصوص 
جزئیات حادثه گفت: «ســاعت 20و20دقیقه 
شب 18 بهمن ماه هنگامى که دو مشترى در 
دفترنمایندگى بودند ناگهان چهار مرد نقابدار 
با شمشــیر، قمه، تبر و چماق وارد دفتر شدند 
و خودروى ســمند ســفیدرنگ بیرون از دفتر 
منتظرشان بود و آنها بالفاصله شروع به تخریب 
وســایل و کامپیوترها کردند.» وى در ادامه توضیح داد: «مردان نقابدار هدفشــان سرقت و 
دزدى نبود و دنبال دوربین هاى مدار بســته مى گشــتند. در حالى که آنها در حال تخریب 
اموال دفتر بودند من به همراه دو مشــترى به بیــرون از دفتر پناه بردیم و شــاهد کار آنها 

بودیم.»
مسئول نمایندگى دفتر ایرانســل کارون بیان کرد: «یکى از مشترى ها در حال بیرون رفتن 
از دفتر مورد ضرب و شــتم نقابداران قرار گرفت و از ناحیه چشم آســیب دیده است. در آن 
لحظه هیچ کارى نمى توانســتم انجام بدهم. از زمانى که نقابداران وارد دفتر شدند و رفتند 
دو دقیقه بیشتر طول نکشید و در این مدت به صورت وحشــیانه و با عجله دست به تخریب 
زدند و مدارك مشتریان مانند کپى شناســنامه و کارت ملى را همراه خود بردند.» زرقانى با 
اشاره به این موضوع که 12 سال است این دفتر تحت اجاره وى بوده و هیچگونه خصومتى 
با مشتریان و مردم ندارد تصریح کرد: «میزان خسارتى که به وســایل دفتر وارد شده است 
بین 10 تا 20 میلیون تومان بوده و خوشبختانه پلیس 110 محل سکونت سارقان را شناسایى 
کرده است، اما متهمان بالفاصله که مأموران به محل سکونتشان رفته اند از پشت بام متوارى 
شدند و مأموران توانســتند خودروى ســمند با ادواتى که حمله کرده بودند را یافته و توقیف 

کنند.»

حمله  4نقابدار  با تبر به فروشگاهى در کارون 

3 تن در حادثه تصــادف پراید در محور ازنا-
اراك به کام مرگ فرو رفتند.

صبح روز شنبه ماجراى تصادف خودروى پراید 
با تانکر حمل ســوخت در جاده ازنا- اراك به 
مأموران پلیس مخابره شد و تیمى از مأموران 
و امدادگران اورژانس بــراى کمک در محل 
حاضر شــدند. امدادگران با حضور در صحنه 
تصادف مشــاهده کردند که ســه سرنشین 
پراید بــه علت شــدت حادثــه در دم جان 

باختند. 

حادثه رانندگى و تخریب واحد مســکونى در 
سرپل ذهاب دو کشــته و یک زخمى برجاى 

گذاشت.
رئیس شبکه بهداشت و درمان سرپل ذهاب 
از برخورد یک دســتگاه خودروى سوارى دنا 
با یک منزل مسکونى در این شهرستان خبر 
داد و گفت که این حادثه یک کشته و دو زخمى 

برجا گذاشت.

فرمانده انتظامى اســتان فارس گفــت: قاچاقچیان 
مواد مخدر کــه پس از تعقیــب و گریز عرصــه را بر 
خود تنگ دیــده بودند، خودرو پــژو 405 حامل 500 
کیلوگــرم تریاك را در شهرســتان نى ریــز به آتش 

کشیدند.
سردار احمدعلى گودرزى اظهارکرد: مأموران انتظامى 
شهرســتان نى ریز هنگام کنتــرل محور هاى فرعى 
منتهى به جاده اصلى قطرویه، به یک دستگاه خودرو 
پژو 405 با دو نفر سرنشــین مشکوك و دستور ایست 

مى دهنــد. وى ادامه داد: سرنشــینان خــودرو بدون 
توجه به فرمان مأمــوران اقدام به فــرار مى کنند که 
پس از حدود دو ســاعت تعقیب و گریز در محور هاى 
فرعى و کوهســتانى، در نهایت خودرو را رها کرده و 
اقدام به آتش زدن آن مى کنند؛ متهمان با اســتفاده از 
تاریکى هوا و موقعیت جغرافیایى منطقه اقدام به فرار 

مى کنند. 
فرمانده انتظامى اســتان فارس اظهار کرد : با توجه به 
صعب العبور بودن منطقه و عــدم امکان حضور آتش 

نشانى براى خاموش کردن آتش، حدود 500 کیلوگرم 
تریاك کــه در صندوق عقــب خودرو بــود، در آتش 

سوخت. 
سردار گودرزى گفت: قاچاقچیان در طول مسیر تعقیب 
و گریز و براى منحرف کردن مأموران اقدام به پرتاب 
مواد مخدر به بیرون از خودرو کرده بودند که در نهایت 
چند بسته تریاك به وزن 62 کیلوگرم جمع آورى شد. 
وى افزود: تالش پلیس براى شناســایى و دستگیرى 

متهمان متوارى ادامه دارد.

رئیس کالنترى 135 آزادى تهران اظهار کرد: متهمى 
که با خودرو زانتیا به محل سرقت رفته و لوازم داخلى 

خودرو سرقت مى کرد، شناسایى و دستگیر شد. 
سرهنگ دوم شــمس بیرانوند با بیان اینکه چندى 
قبل فردى بــا مراجعه به کالنتــرى 135 آزادى در 
شکایتى مدعى شد سارق یا سارقان نیمه شب رینگ 
و الستیک خودرو پژو را سرقت کرده و از محل متوارى 
شده اند، افزود: با ثبت این شــکایت تحقیقات براى 
شناسایى سارق یا ســارقان لوازم خودروهاى غرب 
تهران آغاز شد. همزمان با تحقیقات مأموران، تعداد 
شکایت ها بیشــتر شــد و افراد دیگرى با مراجعه به 
کالنترى از سرقت لوازم داخل خودرو شکایت کردند.

وى گفت: با افزایش مالباختگان، تیم ویژه بررســى 
به دســتور رئیس کالنترى تشکیل شــد و مأموران 
تجسس تحقیقات خود را در محدوده میدان و خیابان 
آزادى آغاز کردند. در جریان تحقیقات مأموران متوجه 
شدند سارق، متهمى حرفه اى است که با استفاده از 

خودروى زانتیا در محل ســرقت حاضر شده و پس از 
سرقت با این خودرو فرار مى کند. با به دست آوردن 
مشخصات خودرو، دستور قضائى براى توقیف آن و 
دستگیرى مرد سارق صادر شد. سرهنگ دوم بیرانوند 
افزود: در نهایت مخفیگاه متهم در تهرانسر شناسایى 
شــد و روز 14 بهمن مأموران براى دستگیرى وى 
وارد عمل شدند و متهم که خود را در محاصره پلیس

 مى دید، براى فرار از مخمصه، اقدام به خودزنى کرد 
اما قبل از اینکه بتواند با این کار فرار کند، دستگیر و 
به بیمارستان منتقل شد. رئیس کالنترى 135 آزادى 
گفت: متهم به هویت «الف.ص» در بازجویى ها به 
ده ها فقره ســرقت از داخل خــودرو در غرب تهران 
اعتراف کرده و تاکنون چهــار مالباخته با مراجعه به 
کالنترى از وى شــکایت کرده اند. مأموران موفق 
شدند در بازرســى از مخفیگاه این متهم ده ها ضبط 
و الستیک، کارواش خانگى، کپسول غواصى، چادر 

مسافرتى و ده ها ساعت و تبلت کشف کنند.

تصادف مرگبار پراید با تانکر حمل سوخت

2  کشته بر اثر برخورد خودرو با خانه در سرپل ذهاب 

فرار قاچاقچیان پس از آتش زدن نیم تن تریاك

 خودزنى نافرجام براى فرار از دست پلیس

یک مرد جوان بر اثر سقوط از پشت بام یک منزل 
مسکونى شش طبقه در ساوه جان خود را از دست 
داد. مسئول روابط عمومى اورژانس شهرستان 
ساوه در این خصوص گفت: این جوان 32 ساله 
شــامگاه جمعه براى انجام کارى به پشت بام 
منزل مسکونى اش در خیابان مطهرى 24 ساوه 
رفت که به دلیل تاریکى هوا از ارتفاع به بام منزل 

مجاور سقوط کرد.
حســین آزاد افزود: جســد این مرد صبح شنبه 
توسط همسایه ها روى پشــت بام رؤیت شد و 
خانواده وى نیز از نبود وى اطالعى نداشــتند. 
وى گفت: تکنیسن هاى اورژانس و نیز نیروهاى 
آتش نشــان براى انجام اقدامات الزم در محل 
حاضر شــدند. اقدامات کارشناسى براى دالیل 

این اتفاق ادامه دارد. 

سقوط مرموز مرد جوان 
روى بام همسایه

کوهنورد میانسال 
در ارتفاعات توچال 

جان باخت

یکى از ماه هاى پاییز 96 و در شبى سرد جسد جوان 25 ساله که اندام ورزیده وى 
نشان از ورزشــکار بودن او مى داد در یکى از شهرك هاى کرمان پیدا شد. پس 
از انتقال جسد به پزشــکى قانونى و ورود کارآگاهان پلیس آگاهى به موضوع و 

بررسى انجام شده، خبر از قتل برنامه ریزى شده به گوش رسید.
پس از شناسایى جسد و تحویل آن به خانواده اش مشخص شد وى فرزند یکى از 
افراد سرشناس و سرمایه دار کرمان بوده که علت قتلش همچنان در پرده اى از 
ابهام قرار داشت. در تحقیقات اولیه خانواده و دوستان عنوان داشتند که «على» 
بعد از صرف ناهار حوالى عصر از خانه خارج شــده و دیگر به منزل نیامده است. 
پس از گذشت یک ماه از قتل، برادر مقتول به پلیس آگاهى مراجعه کرد و اظهار 
داشت که از شماره ناشناس پیامک هاى تهدیدآمیز با این عنوان «اگربراى یافتن 
قاتل برادرت هر روز به پلیس مراجعه کنى تو را نیز مى کشــیم.» به وى ارسال 
مى شد تا اینکه، با استفاده از فناورى موجود و هوش و درایت کارآگاهان پلیس، 

مکان و هویت فردى که پیامک مى فرستاد شناسایى و وى دستگیر شد.
فرد مظنون در تحقیقات اولیه به قتل اعتراف کرد و چنین اظهار داشت: «آشنایى 
من و پدر على در سال 91 در زندان رقم خورد. من به جرم قتل یک نفر در نزاع 
و او به جرم جعل اسناد به زندان افتاده بود. پس از آزادى از هم بى خبر بودیم تا 
اینکه یکى از کارکنان رستورانى که متعلق به پدر مقتول بود براى من پیغام آورد 
که ایشان با من کار دارد. بعد از مالقات با هم، او به شدت گریه و زارى مى کرد و 
مى گفت على فرزند من نیست و ما او را در کودکى از شیر خوارگاه برداشتیم. از 

دست رفتارهاى پسرم به تنگ آمدم و هرطور شده باید او را بکشى، بارها و بارها 
این مطلب را تکرار مى کرد. تا اینکه در عصر یک روز پاییزى طى هماهنگى هاى 
الزم پدرش او را با نقشه از قبل تعیین شده به بهانه گرفتن چند فقره چک به منزل 
ما آورد و پس از صرف چاى پدر به سرعت از منزل خارج شد و من به همراه دو تن 
از دوستانم دست و پاى على را بستیم و به دهانش نیز چسب زدیم و او را داخل 
صندوق ماشین گذاشتیم و راهى مکان خلوتى شدیم. در بین راه از شدت ضربات 
محکمى که به صندوق ماشین مى زد از ترس اینکه درب آن باز شود خودرو را 
متوقف کردیم و پس از باز کردن درب صندوق متوجه شدیم که على طناب ها 
و چســب ها را باز کرده و من هم از ترس هیکل تنومندش با او درگیر شدم که 
ناخواسته در درگیرى کشته شد من که خیلى ترسیده بودم محل را ترك کردم.»
و اما پدر مقتول در حالى که اشــک مى ریخت گفت:«من فرزندم على را بسیار 
دوست داشتم و رابطه ما نیز خیلى خوب بود تا اینکه از سال 91 دچار مشکالت 
مالى شدم و مجبور بودم تمام چک ها را به نام على صادر کنم، طى این سال ها 
او رنج زیادى را مى کشــید تا اینکه به فکرم رسید براى رهایى و خالص شدن 
فرزندم از تنگناهاى اقتصادى و فشــار طبلکاران او را از این دنیا خالص کنم. 
این فکر مثل خوره به جان من افتاده بود. حتى یکبار با دوستم برنامه قتل را در 
رستوران برنامه ریزى کردیم اما به علت شلوغى مکان میسر نشد. من انسانى 
هستم که در حد توان به همه کمک کردم اما زمانى که خودم دچار مشکل مالى 

شدم کسى به دادم نرسید.»
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ممکن است ناگهان مرگ بر شــما هجوم آورد و گفتگوهایتان را 
خاموش و جمعیت شــما را پراکنده و نشانه هاى شــما را نابود و 
خانه هاى شــما را خالى کند و میراث خواران شــما را برانگیزد 
تا ارث شــما را تقســیم کنند، آنان یا دوســتان نزدیک هستند که 
به هنگام مرگ نفعى نمى رسانند، یا نزدیکان غمزده اى هستند که 

موال على (ع)نمى توانند جلوى مرگ را بگیرند.

همزمان با ایام ا... دهه فجر و با حضور شــهردار اصفهان، خانواده شهدا و 
جمعى از مسئوالن، از تندیس و یادمان شــهید با عنوان تندیس «عروج 
شهید» در منطقه 2 شهردارى اصفهان رونمایى شد و چندین پروژه عمرانى 

در مناطق 8 و 12 شهردارى اصفهان به بهره بردارى رسید.
مدیر منطقه 2 شهردارى اصفهان درخصوص تندیس «عروج شهید» به 
نصف جهان گفت: منطقه 2 شهردارى اصفهان تاکنون حدود 500 شهید 
تقدیم انقالب اسالمى کرده که نسبت به جمعیت مناطق مختلف، باالترین 

شهید را این منطقه داراست.
محمد کیهانى اظهار کرد: رونمایى از تندیس «عروج شهید» که براى آن 
200 میلیون ریال هزینه شده در خیابان شهیدان غربى، میدان آیت ا... واعظ، 
مقابل شهردارى منطقه 2، در دهه مبارك فجر، بهترین فرصت بود تا یادآور 
دالورمردى هاى کسانى باشد که ما امروز امنیت و آرامش را مدیون آنها 
هستیم. وى با بیان اینکه اهداف ما دستیابى به عمران و آبادانى در زمینه هاى 
مختلف عمرانى، ورزشى، فرهنگى و خدماتى است، افزود: با توجه به امکانات 
و تالش همه جانبه همکاران، سعى داریم به این مهم دست یابیم که البته 

امروز با شاخص ها فاصله داریم و در حقیقت منطقه 2 کم برخوردار است.
کیهانى تغییر کاربرى زمین هاى کشاورزى در منطقه 2 را یکى از مشکالت 

برشمرد و گفت: با توجه به کم آبى، باید به سوى ظرفیت هاى دیگر براى 
آبادانى در منطقه 2 گام برداریم.

مدیر منطقه 2 شــهردارى اصفهان تصریح کرد: ســال گذشته بودجه 
محرومیت زدایى در منطقه 2، هفده میلیارد تومان بود که با توجه به شرایط 

مالى شهردارى ها، تا امروز ریالى از این بابت واریز نشده است. 
وى بودجه شهردارى منطقه 2 اصفهان در سال جارى را 36 میلیارد تومان 
اعالم کرد و اذعان داشت:  تاکنون 60 درصد این بودجه تحقق یافته و به نظر 

نمى رسد تا پایان سال جارى بیش از 70 درصد بودجه محقق شود. 
مدیر منطقه 2 شهردارى اصفهان گفت: مرکز توانمندسازى زنان در حوزه 
کسب و کار که براى 45 تا 60 نفر فرصت شغلى ایجاد خواهد کرد به زودى 

در منطقه 2، ایجاد مى شود.
کیهانى خواستار اعتماد مردم به شهردارى و مشــارکت آنان شد و افزود: 
محدوده و منطقه 2 شهردارى اصفهان براى سرمایه گذاران، بهشت گمشده 
است و سرمایه گذاران مى توانند با مشارکت خود و البته بهره گیرى از ظرفیت 

و پتانسیل شهردارى، فعالیت هاى اثربخشى داشته باشند.
وى جمعیت منطقه 2 شهردارى اصفهان را حدود 75 هزار نفر خواند و بار 
دیگر از شهروندان منطقه خواست، پیشنهادات و انتقادات خود را براى بهبود 

هرچه بیشتر فعالیت ها به شهردارى ارائه دهند.

■■■
شهردار اصفهان هم پس از رونمایى از تندیس عروج شهید در جمع خانواده 
شهدا، پیشکسوتان انقالب، معتمدین محلى و... گفت: مردم این منطقه 
استحقاق خدمات بیشترى را دارند و از اینکه مردم این منطقه از امکانات 

کمترى برخوردارند احساس مسئولیت سنگینى مى کنم.
قدرت ا... نوروزى از معمار تندیس عروج شهید که یک انسان به سوى خدا 
رفته را به تصویر کشیده و محمد کیهانى شهردار منطقه 2 قدردانى کرد و 
افزود: امید اســت در آینده نزدیک با وجود این شهردار جوان شایسته در 

منطقه 2، شاهد پیشرفت و آبادانى هاى بیشترى براى رفاه مردم باشیم.
■■■

شهردار اصفهان در ادامه در منطقه 8، به اتفاق سید رسول هاشمیان مدیر 
این منطقه دومین خانه خالقیت و بازى هاى فکرى گلستانه در اصفهان و 
در منطقه 12 هم فاز یک و 2 بوستان جنگلى نگین در میدان علیخانى و فاز 

سوم بوستان مادر در خیابان کاوه را مورد بهره بردارى قرار داد.
قدرت ا... نوروزى همچنین در جشن همدلى که با حضور گسترده مردم در 
سالن کوثر ملکشهر به مناسبت دهه فجر برگزار شده بود شرکت کرد و با 
قدردانى از همه شــهروندان در مناطق 8 و 12 گفت: امروز و در دهه فجر 
بسیار خوشحالم که چندین پروژه را که براى رفاه مردم در مناطق 8 و 12 با 

همت مدیران پرتالش این مناطق احداث شده و به ثمر نشسته افتتاح کردم. 
وى ادامه داد: در چهار ماه گذشته که فعالیت در شهردارى اصفهان را آغاز 
کردم این سومین بارى است که در منطقه 12 شهردارى اصفهان حاضر 
شدم.  شهردار اصفهان مى گوید: دو بار به صورت رسمى براى افتتاح پارك 
مهدیه و ورزشگاه امیرالمؤمنین (ع) و یک بار هم غیررسمى براى بازدید به 
منطقه 12 آمدم و امیدوارم در این منطقه در اردیبهشت ماه سال آینده نیز دو 

پارك دیگر به بهره بردارى برسد.
وى با بیان اینکه توزیع عادالنه خدمات در بودجه براى برقرارى توان و تعادل 
مورد توجه قرار گرفته است، افزود: امید است در آینده، با اجراى پروژه هاى 

مختلف شاهد نشاط و شادابى بیشتر مردم باشیم.
شهردار اصفهان به اجراى برنامه بازآفرینى مناطق ناکارآمد شهرى هم اشاره 
کرد و گفت: در اصفهان 41 هزار هکتار بافت فرسوده تاریخى، روستایى، 
میانى و سکونتگاه هاى غیررسمى وجود دارد که دو هزار و 304 هکتار آن 
داراى مصوبه کمیسیون ماده 5 است که براساس قانون 59 برنامه ششم باید 

بازآفرینى و بازسازى شود.
■■■

مدیر منطقه 12 شهردارى اصفهان هم طى افتتاح شهردار از پروژه هاى 
مختلف گفت: منطقه 12 شــهردارى اصفهان در چهار ســال گذشــته 

230 پروژه بزرگ و کوچک عمرانى، فرهنگى، ورزشــى و خدماتى را به 
بهره بردارى رســانده و رکورددار انجام پروژه هاى عمرانى در بین مناطق 
مختلف است. محمدرضا برکت با قدردانى از همراهى و مشارکت مردم 
منطقه، اظهار امیدوارى کرد در سه ماه آینده، پروژه دیگرى در این منطقه 

به بهره بردارى برسد.
شایان ذکر است فاز یک و 2 بوستان جنگلى نگین در منطقه 12، که با 26 
میلیارد و 800 میلیون ریال در میدان علیخانى، خیابان آزادگان جنب خدمات 
شهرى منطقه 12 محله ملکشهر احداث شده داراى مسیر ویژه دوچرخه، 
جاده سالمت، محوطه روباز ورزشى، دستگاه هاى ورزشى اصالحى در متراژ 
77 هزار مترمربع است. همچنین فاز 3 بوستان مادر در منطقه 12، خیابان 
کاوه حدفاصل خیابان دانش تا خیابان نگارســتان نیز با 10 هزار مترمربع 
وسعت با اعتبار یک میلیارد و 440 میلیون ریال با دستگاه حرکت اصالحى 

و محوطه بازى کودکان افتتاح شد. 
در منطقه 8 شــهردارى اصفهان هم دومین خانه خالقیت گلســتانه که 
داراى سالن ویژه پذیرایى بازى هاى متنوع فکرى براى یکصد نفر است 
در مساحت 250 مترمربع در خیابان رزمندگان، خیابان ماه فرخى، خیابان 
گلستانه، پارك گلستانه افتتاح شد که براى آن یک میلیارد و 500 میلیون 

ریال هزینه شده است. 

در مراسم هاى جداگانه و با حضور شهردار اصفهان؛

پروژه هاى شهردارى اصفهان در مناطق 2، 8 و 12 به بهره بردارى رسید

ساسان اکبرزاده

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده نوبت دوم 

هیئت مدیره شرکت تعاونى مسکن مهر محلى 83 اصفهان 

جلسه مجمع عمومى فوق العاده نوبت دوم شــرکت تعاونى مســکن مهر محلى 83 اصفهان در ساعت 9 صبح روز جمعه 
مورخ 96/12/04 در محل مسجد خدیجه کبرى به آدرس: اصفهان- خیابان قائمیه- کوى گلزار تشکیل مى گردد.

از کلیه اعضاء دعوت مى شود شخصاً یا وکالتاً جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
ضمناً به اطالع مى رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومى تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر 3 رأى 
و هر شخص غیرعضو تنها یک رأى خواهد بود و اعضاى متقاضى اعطاى نمایندگى مى بایست به همراه نماینده خود حداکثر 

تا 96/12/03 در محل دفتر شرکت تعاونى حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه: 

1- گزارش هیئت مدیره و بازرسان
2- تصمیم گیرى درخصوص انحالل شرکت تعاونى

تاریخ انتشار: 96/11/23

هیئت مدیره شرکت تعاونى مسکن مهر محلى 83 اصفهان

جلســه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت 
اول شرکت تعاونى مســکن مهر محلى 83 اصفهان 
رأس ســاعت 10 صبح روز جمعه مورخ 96/12/04 در 
محل مسجد خدیجه کبرى به آدرس: اصفهان- خیابان 

قائمیه- کوى گلزار تشکیل مى گردد.
لذا  از کلیه اعضاء دعوت مى شــود با در دست داشتن 
کارت و یا دفترچه عضویت رأس ساعت مقرر در محل 
مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل/ نماینده خود را 

کتباً معرفى نمائید.
ضمنًا به اطالع مى رســاند: به موجب ماده 19 آئین نامه 
نحوه تشکیل مجامع عمومى تعداد آراء وکالتى هر عضو 
حداکثر 3 رأى و هر شخص غیرعضو تنها یک رأى خواهد 

بود و اعضاى متقاضى اعطاى نمایندگى مى بایســت به 
همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 96/12/03 در محل 
دفتر شرکت تعاونى حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید 

وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه: 

1- گزارش هیئت مدیره و بازرسان
2- طرح و تصویب صورت هاى مالى منتهى به سال هاى 
1393 و 1394 و 1395 نحوه تقسیم سود ویژه و بودجه 

سال جارى شرکت
3- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونى

4- طرح و تصویب حقوق و پاداش مدیرعامل و هیئت 
مدیره

5- اعمال 20٪ جرایم ســالیانه بر اعضایى که از تاریخ 
برگزارى مجمع نسبت به تسویه حساب خود با شرکت 

تعاونى اقدام ننمایند.
6- انتخابات اعضاى هیئت تصفیه و ناظر

7- طرح و تصویب حقوق و مزایاى هیئت تصفیه
8- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهى هاى 

شرکت
9- سایر مواردى که در صالحدید مجمع عمومى باشد

کاندیدهاى عضویــت در هیئت تصفیــه و ناظرین 
حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشــار آگهى 
درخواســت کتبى خود را به دفتر شــرکت تحویل 

نمایند.

تاریخ انتشار: 96/11/23آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت اول

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها 
و مؤسسات تجارى و صنعتى

روزنامه نصف جهان بهترین مکان براى معرفى خدمات 
و تولیدات شما به مردم است. با ما تماس بگیرید تا 

بهترین انتخاب را از جانب مردم مشاهده کنید.

?
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اقامه نماز باران در خور
به دنبال خشکسـالى هاى پى در پى در خوروبیابانک 
و کاهش بـاران رحمت الهـى، جمعى از مردم شـهر 
خور ضمن برگزارى نماز طلب بـاران براى نزول این 
نعمت خداوندى دسـت به دعا برداشـتند. امام جمعه 
خوروبیابانـک گفت: نماز بـاران داراى آثـار و برکات 
زیادى اسـت و در این نماز بندگان با دعاهاى خود از 

خداوند رحمت الهى را مى طلبند.
حجت االسالم سید احمد مهدى نژاد افزود: درخواست 
باران از طریق نماز، نشـانه توجه بـه رحمت و قدرت 
الهى اسـت، زیرا در هنگام قحطى و خشکسالى تنها 
خداوند متعال اسـت که مى تواند با نزول بـاران، این 

دغدغه را رفع کند.
وى خاطرنشان کرد: زمانى که امربه معروف و نهى از 
منکر در جامعه کمرنگ شود خداوند نعمت هاى خود 

را از آنان سلب مى کند.

اصفهان  شناس برجسته 
درگذشت

دکتر جمشید مظاهرى اسـتاد برجسته زبان و ادبیات 
فارسى و عضو هیات علمى دانشـکده زبان و ادبیات 
فارسـى این دانشـگاه در بیمارسـتان شـهید چمران 
اصفهان بر اثر حمله قلبى جان به جان آفرین تسـلیم 

کرد. 
این نویسـنده، تاریخ نگار و اصفهان  شناس برجسته 
معاصر از یک ماه قبـل به علت بیمـارى قلب و کلیه 
در بیمارسـتان شـهید چمـران اصفهان بسـترى بود 
و در سـاعات اولیه روز پنج شـنبه ( 19 بهمـن ) بر اثر 
حمله قلبى دارفانى را وداع گفت. پیکر این نویسنده، 
استاد برجسته ادبیات و اصفهان شناس  در قطعه نام 
آوران آرامسـتان باغ رضوان اصفهان به خاك سپرده 
شـد. از جمشـید مظاهرى، نویسـنده، تاریـخ  نگار و
 اصفهان  شناس برجسته، آثار و مقاالت زیادى برجاى 

مانده است.

73پروژه در شهرضا به 
بهره بردارى رسید

73پـروژه مختلـف همزمـان بـا روزهاى دهـه فجر 
سـالجارى در نقـاط مختلف شهرسـتان شـهرضا به 
بهره بردارى رسـید. سرپرست فرماندارى شهرستان 
شـهرضا  گفت: این پروژه ها با اعتبـارى بالغ بر 235 

میلیارد ریال افتتاح شد.
محمـد حسـین داراب بابیـان اینکـه 80 درصـد از
 پـروژه هاى افتتاحـى دهه فجردر مناطـق محروم و 
روستایى احداث شده است ، تصریح کرد: از شاخص 
ترین پروژه هاى روسـتایى مى توان به پایگاه شماره 
7 اورژانس 115 روسـتاى هونجان ومدرسه خیرساز 
حاج رمضانعلى اسـماعیلى در روسـتاى امامزاده شاه 

سید على اکبر (ع) اشاره کرد.
سرپرسـت فرمانـدارى شـهرضا با اشـاره بـه اینکه 
جهاد کشـاورزى ومخابرات بـا 25پروژه، بیشـترین 
تعداد پروژه ها را به خود اختصـاص داده اند، گفت: از

 پروژه هاى جهاد کشاورزى مى توان به 19پروژه این 
مدیریت،2پـروژه مربوط به آب وفاضالب روسـتایى 

و4پروژه مربوط به امور عشایر اشاره کرد.

3 طرح گاز رسانى در کاشان 
افتتاح شد

3 طرح گاز رسـانى در کاشـان به ارزش بیـش از 20 
میلیارد ریال همزمان با هشتمین روز دهه مبارك فجر 
در آئینى با حضور جمعى از مسـئوالن افتتاح شد و به 

بهره بردارى رسید.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در آئین افتتاح 
 (TBS) این طرح ها تشریح کرد: ایستگاه تى بى اس
فاز 2 ناجى آباد کاشان با ظرفیت 20 هزار مترمکعب در 
ساعت با اعتبار بیش از 12 میلیارد ریال و ایستگاه تى 
بى اس (TBS) شهرك صنعتى بهارستان با ظرفیت 
پنج هزار مترمکعب در ساعت با اعتبار 6 میلیارد ریال 

احداث شده است.
سید مصطفى علوى افزود: اهمیت این ایستگاه ها از 
آن جهت مى باشد که فشار گاز خط انتقال را 100 هزار 
برابر کاسته و وارد شبکه گاز خانگى کرده و به پایدارى 

فشار گاز در شبکه نیز کمک مى کند.

خبر

اســتاندار اصفهان در حاشــیه افتتاح طرح هاى زیست 
محیطى شهردارى اصفهان، در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: مرکز پایش و کنترل آالیندگى هوا در پنج نقطه از 
شهر اصفهان راه اندازى شد تا ابعاد مختلف آلودگى هوا 
پایش شود.  محسن مهرعلیزاده در خصوص راه اندازى 
نخســتین مرکز معاینه فنى خودروهاى سنگین شهر 
اصفهان گفــت: افتتاح مرکز معاینه فنــى خودروهاى 
ســنگین با توجه به حجم عظیم خودروهاى سنگین و 

آالیندگى ها از اهمیت باالیى برخوردار بود.
وى ادامه داد: تا زمانى که سیستم قطار شهرى اصفهان 
و حومه به طور کامل راه اندازى نشــده است، مى توان با 

استفاده از این مرکز آالیندگى اتوبوس ها و کامیون ها را 
کنترل کرد. استاندار اصفهان اضافه کرد: ناوگان شهرى 
استان نیازمند نو شدن اســت و باید حداقل 500 تا 700 
دستگاه اتوبوس جدید خریدارى شود. براى تحقق این 
مهم باید از ظرفیت بخش خصوصى استفاده کرد و نباید 
معطل بودجه از مرکز شد. مهرعلیزاده خاطرنشان کرد: 
اگرچه اکنون دولت بر تقویت ناوگان حمل و نقل عمومى 
و اختصاص یارانه بیشتر به این حوزه اهتمام ورزیده است، 
اما باید از ظرفیت بخش خصوصى براى توسعه ناوگان 
اتوبوسرانى، خرید واگن هاى قطار شهرى و اجراى خط 

دو و سه مترو استفاده کنیم.

طرح هاى امور برق شهرستان ســمیرم در دهه فجر با 
محوریت برقدار شــدن روســتاى عقدك در غرب این 
شهرستان به بهره بردارى رســید وچراغ خانه هاى این 

روستا روشن شد.
مدیر امور برق شهرستان سمیرم در حاشیه افتتاح طرح 
هاى این اداره به ایرنا گفت: پروژه اول مربوط به روستاى 
عقدك وشــامل 2 هزار و 100 مترشبکه فشار متوسط 
و 500 متر شبکه فشار ضعیف اســت که با هزینه 160 

میلیون تومان انجام و بهره بردارى شد.
عبدالرضا جهان نما با بیان اینکه فــاز اول این پروژه با 
موفقیت به پایان رسید وفاز دوم آن در حال انجام است، 

ادامه داد: همزمان با افتتاح این طرح، 6 روســتاى دیگر 
شامل ســولک، چشــمه محمدقلى وکاکا آباد از بخش 
وردشت و روستاهاى ماچانلو وشاملو از بخش دنا کوه نیز 

از روشنایى برق بهره مند شدند.
وى خاطر نشان کرد : پنج هزار و 500 متر شبکه براى این 
روستاها کشیده شده که شامل 6 هزار و 200 شبکه فشار 
ضعیف و9 دستگاه ترانسفورماتور با صرف هزینه 6 هزار 

و 500 میلیون تومان بوده است.
به گفته مدیر امور برق سمیرم، بهینه سازى شبکه برق 
روستاى خینه که از فرسوده ترین شبکه ها بود نیز در این 

ایام نهایى شد.

طرح هاى برق رسانى 
درسمیرم به بهره بردارى رسید

ناوگان شهرى استان
 نیازمند نو شدن است 

 عمده ترین مشکالت شهر کامو از توابع شهرستان 
کاشان کاهش جمعیت، عدم اشتغال، نبود امکانات 

و بحران خشکسالى است.
ماشاء ا... ابوترابى، رییس شوراى شهرکامو گفت: 
مهاجرت وکاهش جمعیت  اصلى ترین مشــکل 
شهر کاموست که با استقرار مدیریت واحد شهرى با 
هدف رسیدگى به مشکالت شهر، درصد مهاجرت 

را کاهش داده است.
 ابوترابــى همچنین درباره مشــکل اشــتغالزایى 
تصریح کرد: شهردارى براى رفع عدم اشتغالزایى 
دو هدف جذب ســرمایه گذار و اشــتغال خانگى 
را پیگیر اســت که جذب ســرمایه گذار نمى تواند 
مشکل اساسى اشتغال را حل کند بلکه باید اشتغال 
فراگیر انجــام بگیرد. در این راســتا در حوزه هاى 
مرتبط با گالب و عرقیات و تولیدات سنتى در حوزه 
کشاورزى و دامدارى برنامه هایى داریم که تحقق 
این مهــم نیازمند حمایت دولت اســت. همچنین 
نبود درآمد پایدار و کم بــودن بودجه دولتى براى 
شــهرهاى کوچک مهمترین دغدغه  شهردارى 

کاموست.
وى با اشــاره به اینکه خدمات دولتى بر اســاس 
ســرانه جمعیت توزیع مى شــود گفت: ما اعتقاد 
داریــم چنانچه مشــکالت شــهرهاى کوچک 
و روستاها حل شــود به یقین مشــکالت کالن 
شهرها و کشور هم کاهش مى یابد. بنابراین انتظار 
داریم به شــهرهاى کوچک هم توجه بیش ترى 

شود.

همایش دوچرخه سوارى مســئوالن و مدیران شهرى 
اصفهان از میدان امام حسین (ع) به سوى گلستان شهدا و 
سپس پل تاریخى خواجو برگزار شد که با حضور گسترده 

مدیران و مسئوالن شهرى همراه بود.
شهردار اصفهان، معاون شــهردار و مدیرعامل سازمان 
فرهنگى اجتماعى و ورزشى شــهردارى، نایب رئیس 
شوراى شــهر، معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى 
اصفهان، مدیر پویش مردمــى ترافیک اصفهان و مدیر 
عامل شرکت گاز استان از جمله مسئوالن حاضر در این 

همایش بودند.
مدیران و مســئوالن در ایــن همایش بــا طى کردن 
مسیرهاى میدان امام حسین (ع)، خیابان چهارباغ عباسى، 
کمال اســماعیل، بلوار آیینه خانه، فلکه فیض و خیابان 
مصلى خود را به گلستان شهدا رساندند و در تجدید میثاق 

با شهدا به عطر معنوى هواى اصفهان افزودند.
نرمش صبحگاهى پیش از شروع و در پایان این همایش 
توسط مسئوالن شهرى در میدان امام حسین (ع) و پل 
خواجو برگزار شد و شهردار اصفهان در مصاحبه پایانى 
خود مردم را به جایگزینى دوچرخه به جاى وسایل نقلیه 

شخصى تشویق کرد.

هواى اصفهان را در همه ابعاد داریم
شهردار اصفهان گفت: توصیه مى شود که عموم مردم 
براى تردد مســافت هاى کوتاه خود در شهر از دوچرخه 
استفاده کنند تا بدین وسیله دســتاورد محیط زیستى، 

سالمت و شادابى را شاهد باشیم.
قدرت ا... نوروزى در همایش دوچرخه سورارى مسئوالن 
شهرى با اشــاره به این همایش اظهار داشت: مدیران 
شــهردارى امروز براى یک هم رکابى دست در دست 
یکدیگر داده تا با پیمودن مســیرهاى متعدد ثابت کنند 
طرفدار هواى پاك هستند و با اســتفاده از دوچرخه به 

ترافیک شهر خود کمک کنند.
وى افزود: به طور کلى در این همایش قصد داریم که با 
این حرکت در صورت امکان فرهنگ دوچرخه سوارى را 
به یک حرکت همه روزه تبدیل کنیم و با این رفتار خوب 
و ایجاد فرهنگ، عموم مردم بدانند براى کمک به خود، 
شهر خود، ترافیک و هواى ســالم باید تا جاى ممکن از 

وسایل نقلیه عمومى استفاده شود.
نوروزى در توصیــه اى به مردم اصفهــان بیان کرد: ما 
آمده ایم تا ثابت کنیم هواى اصفهان را در همه ابعاد داریم، 
در این راستا توصیه مى شــود که عموم مردم براى تردد 
مسافت هاى کوتاه خود در شهر از دوچرخه استفاده کنند 
تا بدین وسیله دستاورد محیط زیستى، سالمت و شادابى 

را شاهد باشیم.

دوچرخه ســوارى باید در سطح استان 
اصفهان توسعه یابد

نایب رییس شوراى شهر اصفهان هم گفت: امید است 
امر دوچرخه سوارى توســعه یافته و شاهد زمینه فراگیر 

دوچرخه سوارى در سطح کالنشهر اصفهان باشیم.
علیرضا نصر اصفهانى با اشاره به همایش دوچرخه سوارى 
مدیران شهرى اظهار داشــت: امروز در یکى از روزهاى 
ایام ا... دهه فجر  در کنار برنامه هاى متعدد شــهردارى 
اصفهان، همایش دوچرخه سوارى مدیران و مسئوالن 
شــهردارى اصفهان و دیگر ســازمان ها برنامه ریزى و 
اجرا شد. وى ادامه داد: این حرکت نمادى از بازگشت به 
گذشته خود بوده و اینکه کالنشهر اصفهان روزگارى به 
شهر دوچرخه ها معروف بوده است، بنابراین باید گذشته 

خود را احیا کنیم.

همه مردم باید به پیام سه شنبه هاى بدون 
خودرو توجه کنند

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان نیز گفت: وقتى 
مردم دوچرخه ســوارى مى کنند یعنى به محیط زیست 
احترام گذاشته شده است، اکنون در سه شنبه هاى بدون 
خودرو این حرکت آغاز شــده و همه مــردم و ما باید به 
پیام آن دقت کنیم.سید مصطفى علوى افزود: موضوع 
دوم نیز مرتبط با توســعه فرهنگ دوچرخه سوارى در 
تلطیف هوا است. تا حدودى مسیرهاى دوچرخه ایجاد 
شده اما باید توســعه یابد و مردم براى حضور و تردد در 
این مسیرها امنیت داشته باشند.  مدیرعامل شرکت گاز 
استان اصفهان با بیان اینکه مردم باید بدانند این اقدام در 
راستاى مسئولیت اجتماعى افراد است، گفت: وقتى مردم 
دوچرخه سوارى مى کنند یعنى به محیط زیست احترام 
گذاشته شده است، اکنون سه شنبه ها این حرکت آغاز 

شده و همه مردم و با باید به پیام آن دقت کنیم.
وى گفت: باید براى کاهش آلودگى هوا حرکت را شروع 
کرد و موضــوع را جدى گرفت. بهینــه کردن مصرف 
بسیارى از وســائل گازسوز و اســتفاده از خودروهاى با 

مصرف کمتر باید جدى گرفته شود.

همایش دوچرخه سوارى با حضور مسئوالن برگزار شد

مدیران اصفهان پا به رکاب شدند

باید به اشتغال خانگى 
توجه بیش ترى شود

رئیس شوراى اســالمى زرین شــهر گفت:مطالبات 
شــهردارى هاى شهرســتان لنجان و مبارکه در حوزه 
عــوارض آالیندگى و مالیات بــر ارزش افزوده به یک 

بیمارى مزمن تبدیل شده است.
ســعید نادى زاده با بیان اینکه مطالبات شهردارى هاى 
شهرستان لنجان و مبارکه در حوزه عوارض آالیندگى 
و مالیات بر ارزش افــزوده به یک بیمارى مزمن تبدیل 
شده است، اظهار کرد: امروز شهردارى هاى شهرستان 
لنجان و مبارکــه مطالباتى در حــوزه مالیات بر ارزش 

افزوده و عوارض آالیندگى دارند که این مســئله باعث 
شده مشکالت شــهردارى ها بر روى هم انباشته شود 
و عدم وصول مطالبات شــهردارى ها از سوى اداره کل 
امور مالیاتى اســتان اصفهان، زنگ خطــر براى همه 

شهردارى ها به صدا درآورده است.
وى افزود: متاسفانه طى سال هاى گذشته اداره کل امور 
مالیاتى استان اصفهان نشان داده عزمى براى وصول 
مطالبات شهردارى هاى اســتان بخصوص شهرستان 
لنجان و مبارکه در حوزه عوارض آالیندگى و مالیات بر 

ارزش افزوده ندارد.
رئیس شوراى اسالمى زرین شــهر تصریح کرد: نباید 
فراموش کــرد حجم باالى مطالبات شــهردارى هاى 
شهرســتان لنجان و مبارکه در حوزه مالیات بر ارزش 
افزوده و آالیندگى و عدم   پرداخت آن ها طى ســنوات 
گذشته، از یک ســو شــهردارى را با کمبود منابع براى 
به ثمررساندن پروژه هاى عمرانى روبه رو کرده و ازسوى 
دیگر ارزش اقتصادى این مطالبــات را با گذر زمان به 

حداقل  رسانده است.

رئیس شوراى اسالمى زرین شهر:

وصول مالیات بر ارزش افزوده،  بیمارى مزمن شده است

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: میزان 
آلودگى هر موتورسیکلت چهار برابر بیشتر از اتومبیل است، 
همچنین موتورســیکلت ها در آلودگى صوتى نیز نقش 
عمده اى دارند و متهمان ردیف اول در تولید سر و صدا در 

شهرها محسوب مى شوند.
علیرضا صلواتى اظهــار کرد: منابــع آلوده کننده هواى 
اصفهان، شامل منابع طبیعى (در اثر فعالیت هاى طبیعى 
و بدون دخالت انسان مانند ریزگردها) و مصنوعى (در اثر 
فعالیت هاى انســانى به صورت مستقیم یا غیرمستقیم 

شامل منابع ساکن و متحرك) است.
وى با اشاره به آلودگى هاى ناشى از فعالیت بخش حمل و 
نقل عمومى، گفت: آلودگى ناشى از بخش حمل و نقل به 
علت شهرسازى بى رویه و سریع، به اندازه آلودگى صنعتى 
مهم است. معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان 
تصریح کرد: آلودگى ناشى از حمل و نقل و وسایل نقلیه به 
شکل گازهاى خروجى از اگزوز، ذرات معلق، صدا و ... است 
که این آلودگى با اتخاذ روش هاى برنامه ریزى کشورى، 
منطقه اى، شهرى و استفاده از اتومبیل ها و سوخت هاى 
مناسب همراه با اعمال تکنولوژى کنترل آلودگى به حداقل 
مى رسد. وى با بیان اینکه موتورسیکلت ها به دلیل ساختار 
فناورى قدیمى، مصرف باالى سوخت و احتراق نامناسب، 
نقش قابل توجهى در آلودگى هوا دارنــد، افزود: میزان 
آلودگى هر موتورســیکلت چهار برابر بیشتر از اتومبیل 
است، همچنین موتورسیکلت  در آلودگى صوتى نیز نقش 
عمده اى دارد و متهم ردیف اول در تولید ســر و صدا در 

شهرها محسوب مى شود.
صلواتى اضافه کرد: حدود یک میلیون و 300 هزار دستگاه 

موتورسیکلت در استان اصفهان تردد مى کند که بیش از 
30 درصد آلودگى هوا و 49 درصد آلودگى صوتى را شامل 
مى شــود. وى با بیان اینکه در ایران هشت کالنشهر به 
عنوان شهرهاى آلوده معرفى شــده  که مهمترین آن ها 
اصفهان است، گفت: در سال هاى اخیر مطالعات زیادى بر 
روى منابع آالینده، درصد تولید انواع آالینده ها، روش هاى 
کنترل آلودگى هوا و شیوه هاى مدیریتى زیست محیطى و 
... انجام شده که این تحقیقات توسط سازمان هاى خارجى 

یا داخلى به انجام رسیده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان با اشاره به 
آلودگى هواى اصفهان ناشى از سیستم حمل ونقل منابع 
متحرك)، اظهار کرد: مطالعات انجام شده نشان مى دهد 
حدود 70 درصد آلودگى هوا ناشــى از تردد وسایل نقلیه 
است که ســهم عمده آن مربوط به خودروهاى سوارى، 

وسایل نقلیه سنگین (دیزلى) و موتورسیکلت ها است.
وى تصریح کرد: مطالعات انجام شده دانشگاهى کشور در 
سال 91 بر روى 1013 خودرو و نتایج تست هاى مربوط به 
آالیندگى آن ها نشان مى دهد کاهش قابل مالحظه اى در 
آالینده هاى مونواکسید کربن و هیدروکربن هاى نسوخته 
با انجام آزمون معاینه فنى رخ داده است. صلواتى با بیان 
اینکه بر اساس پژوهش هاى انجام شده در سال 92، انجام 
معاینه فنى براى خودروهاى بنزینى تا 15 درصد و براى 
خودروهاى دیزلى تا 4 درصد کاهش مصرف سوخت به 
همراه داشته است، گفت: پژوهش هاى انجام شده در سال 
93 نیز نشان مى دهد در شش ماهه دوم مهلت یک ساله 
معاینه فنى آالینده هاى مونواکسید و هیدروکربنى تا 14 

درصد افزایش داشته است.

مقصر 30 درصد آلودگى هواى اصفهان 
موتورسیکلت ها هستند

نصف جهان  به مناسبت دهه فجر، تورهاى  برخوار گردى 
ویژه بانوان دســتگاه هاى شهرســتان برخوار، برگزار

 شد.
رئیس فرهنگ و ارشاد اســالمى برخوار به نصف جهان 
گفت: به مناسبت دهه فجر نمایشگاه کتاب در محل تاالر 
شهردارى دولت آباد، نمایشــگاه هنرهاى تجسمى در 
محل اداره فرهنگ وارشاد اسالمى، نمایشگاه فرهنگى 
هنرى و صنایع دستى  در محل خانه تاریخى دایى زاده 
شهر دســتگرد، نمایش تئاتر در محل تاالر شهردارى 

دولت آباد و شب شعر در محل کتابخانه دین و دانش شهر 
حبیب آباد اجرا شد. 

داود صابرى همچنین ضمن اشاره به برگزارى تورهاى 
برخوار گردى ویژه بانوان دستگاه هاى شهرستان برخوار 
عنوان کرد: همایش پیاده روى خانوادگى توسط موسسه 
قرآن و عترت مهر والیت برخوار، جشن هاى انقالب در 
کانون هاى فرهنگى هنرى شهرســتان برخوار و بداهه 
نویسى انجمن خوشنویسى از دیگر برنامه هاى در حال 

برگزارى در دهه فجر است. 

 خانه تاریخى دایى زاده میزبان نمایشگاه صنایع دستى

مدیرکل راه و شهرســازى اســتان اصفهان با اشاره به 
کلنگ زنى طرح بازآفرینى شهرى، گفت: عملیات اجرایى 

این طرح پس از یک ماه در استان اصفهان آغاز مى شود.
حجت ا... غالمى در گفتگو با تسنیم با اشاره به آغاز برنامه 
ملى بازآفرینى در محالت ناکارآمد شــهرى در اصفهان 
اظهار داشت: دو روز پیش کلنگ این طرح در اصفهان زده 
شد و ظرف 15 روز فراخوان براى حضور سرمایه گذاران و 
بخش خصوصى براى مشارکت در این طرح انجام مى شود.

وى افزود: پس از اتمام ایــن 15 روز، در 15 روز بعدى نیز 
درباره ســرمایه گذاران و بخش خصوصى عالقه مند در 

مشارکت این طرح تصمیم گیرى مى شود.  
مدیرکل راه و شهرسازى اســتان اصفهان تصریح کرد: 
بعد از یک ماه عملیات اجرایى این 502 واحد مســکونى 
در طرح بازآفرینــى چند محله در اســتان اصفهان آغاز 
مى شود. به گزارش تســنیم، طرح بازآفرینى شهرى که 
روز پنج شنبه در استان اصفهان با دستور حجت االسالم 

حسن روحانى رئیس جمهور به صورت وب کنفرانس آغاز 
شد شامل 502 واحد مســکونى در محله هاى همت آباد، 
سرچشمه (اصفهان)، صدره و ســرفره (کاشان) و خوزان 

(خمینى شهر)است.

آغاز عملیات اجرایى بازآفرینى محالت ناکارآمد شهرى 
از ماه آینده

اعظم محمدى
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مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان گفت: نیکوکاران 
اصفهانى بیش از یک میلیارد ریال، از طریق درگاه پرداخت 

تلفن همراه به نیازمندان کمک کردند.
حمیدرضا شــیران با بیان اینکه، گســترش شــیوه هاى 
الکترونیکى جــذب صدقات و کمک هاى نقدى، ســبب 
افزایش سرعت امداد رسانى و کاهش هزینه هاى جمع آورى 
صدقات مى شود، اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش ها، 
نیکوکاران اصفهانى در سال جارى یک میلیارد و 79 میلیون 
ریال، از طریق درگاه پرداخت تلفن همراه به نیازمندان این 
اســتان یارى رســانده اند. وى با تأکید بر اینکه، گسترش 
شیوه هاى نوین امرى زمانبر و نیازمند فرهنگسازى بیشتر 

است، بیان کرد: روند جمع آورى کمک ها از این راه ها تاکنون 
رو به رشد بوده است و به ویژه در حوزه طرح هاى اکرام ایتام 
و محســنین به علت فراهم آمدن زیرساخت هاى مناسب 
الکترونیکى، این رشد محسوس تر است. مدیرکل کمیته 
امداد امام خمینى (ره) اســتان اصفهان، با اشــاره به سایر 
روش هاى پرداخت غیر فیزیکــى صدقات و کمک هاى 
نقدى، گفت: پرداخت پیامکى، پرداخت از پایانه هاى فروش 
فروشــگاهى (pos ) ، پرداخت از عابر بانک هاى متصل 
به شبکه شــتاب، پرداخت از طریق برنامه هاى کاربردى 
تلفن هاى همراه هوشمند و پرداخت از پایگاه هاى اینترنتى 

کمیته امداد، از جمله مهمترین این روش هاست.

نماینده ولى فقیه در شهرســتان و امام جمعه کاشــان 
گفت: پیروزى شکوهمند انقالب اسالمى به واقع مانند 
رویدادهاى مهم تاریخ ادیان الهى براى بسیارى غیرقابل 

تصور و در حد معجزه بود.
آیت ا... عبدالنبى نمازى در خطبه هاى نماز جمعه کاشان 
بیان کرد: امام خمینى (ره) پیامبر نبود اما فقیهى عادل، 
جامع الشرایط و متوکل به خداوند بلند مرتبه بود که مانند 

حضرت موسى (ع) ملت خود را بر فرعونیان برترى داد.
وى افزود: گروهى از جمله برخى علما و خواص دوران 
مبارزه در مورد مخالفت امام راحل(ره) با شاه و پیروزى 
یک روحانى ســاده برابر قدرت اســتبدادى تردید مى 

کردند اما حتى به رغم برخوردارى شاه خائن از پشتیبانى 
دولت هاى غربى و شرقى، بنیانگذار جمهورى اسالمى 

ایران دست از مبارزه برنداشت.
نماینده ولى فقیه در شهرســتان کاشــان بیــان کرد: 
نوجوانان، جوانان، طلبه ها و دانشــجویان باید انسجام 
و اتحاد خود را بیشــتر کنند چرا که امروز پس از گذشت 
نزدیک به چهار دهه از انقالب، خاورمیانه آبستن شرایط 
بسیار حساس و پیچیده اى است. گروه ها و تشکل هاى 
سیاســى نیز باید همواره تحوالت جهانى و منطقه اى 
را رصد کنند و آماده مبارزه برابــر هرگونه توطئه علیه 

انقالب، اسالم و ملت شریف ایران باشند.

پرداخت یک میلیارد ریال 
صدقه تلفنى در اصفهان

امام خمینى(ره) مانند موسى،ملت 
خود را بر فرعونیان برترى داد

یک جشنواره پر از غذا
جشـنواره غذاهـاى سـنتى و محلـى با هـدف معرفى 
غذاهاى سالم درمجتمع بهزیستى شهر جندق برگزار 
شد. فرماندار خوروبیابانک گفت: هدف از برگزارى این 
جشنواره ترویج مصرف غذاى سـالم در جامعه، انتقال 

تجربیات و شناساندن تنوع غذاهاى محلى است.
على اسـتوار افزود: غذاهـاى فورى مضـرات زیادى از 
جمله چاقى براى مصـرف کننـده دارد بنابراین در این 
جشنواره سعى شـده با طبخ غذاهاى سـنتى و معرفى 
آنها، شهروندان را به مصرف غذاهاى سنتى و محلى و 
سالم تشویق کنیم. در این جشنواره انواع غذاهاى محلى 
مانند آش کشک،پلو جو،کوفته، محرا، شامى سیرابى، 
یونجه پلـو، دمپخت گوجه، رشـته پلو، مرباى پوسـت 
نارنج، مرباى کدو حلوایى، ترشى آلبالو، یخمک چغندر، 
عدس پلو، سوپ جو، خورشت اسفناج، اشکنه،دلمه برگ 
انگور،کرنو، کماچ گندم، سورك معاش و کماچ سهن در 

معرض دید عموم قرار گرفت.

مى خواهند مردم را گول بزنند
امام جمعه چادگان گفت: پس از پیروزى انقالب اسالمى 
خدمـات ارزنده اى در راسـتاى اقتصـادى، اجتماعى و 
فرهنگى در جامعه انجام  شـده اسـت اما انتظار مى رود 
مسئوالن براى کاهش مشـکالت مردم بیشتر تالش 

کنند تا از کمبودها کاسته شود.
حجت االسالم ابوالفضل سلیمانى اظهار کرد: انقالب 
برکات بسیارى داشته اسـت، هرچند گاهى بى انصافى 
مى شـود و حتى بـا دوران شـاه مقایسـه مى کننـد، به 
خصوص در فضاى مجازى، این کمال بى انصافى است.

وى افزود: آیا مى دانند در آن زمان چه ها کردند، کجا را 
قیاس مى کنند و مردم را گول مى زنند. هوشیار باشید این 
از ترفندهاى دشمنان اسالم است که برکات انقالب را 

نادیده مى گیرند.

یادبود شهیدان ارامنه اصفهان
مراسـم یادبـود شـهیدان ارامنـه اصفهـان در آرامگاه 
ارمنیان این شهر به مناسـبت دهه مبارك فجر برگزار 
شد. این مراسـم با همکارى اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى اسـتان اصفهان با حضور اسقف اعظم سیپان 
کاشـجیان پیشـواى مذهبى ارامنه اصفهـان و جنوب 
ایران، نمایندگانى از دفتر تبلیغات اسـالمى اصفهان و 
روحانیان ارشد ارامنه اصفهان برگزار شد. در این مراسم 
همچنیـن خانواده هـاى شـهدا، دانش آمـوزان ارمنى 
و جمعى از ارمنیـان اصفهـان حضور داشـتند و برخى 
برنامه هاى مذهبى آنها نیز اجرا شد. امسال در آرامگاه 
ارمنیان اصفهان جایگاه نمادین براى پنج شهید ارمنى 
اهل اصفهان و یک شـهید از اهواز احداث و افتتاح شد. 
هنریک در آوانسیان، هراچ هاکوپیان، وارطان آبرامیان، 
رایموند باغرامیان (خاتون نژاد) و ورژ باغومیان نام پنج 

شهید اصفهانى به خاك سپرده در این آرامگاه است.

افتتاح طرح هاى بهزیستى 
در نجف آباد

طرح هاى خدمات بهزیستى شهرسـتان نجف آباد به 
مناسـبت دهه فجر در نجف آباد به بهره بردارى رسید. 
مرکز توانبخشـى خانه کوچک یسـنا بـراى نگهدارى 
کـودکان معلـول ذهنى زیر سـه سـال، مهـد کودك 
رویش آفتاب ، مرکز مشـاوره ارغوان و مرکز مشـاوره 
کیمیاى مهر باهمکارى اداره بهزیستى افتتاح شد. این 
طرح هاى خدماتى با هزینه اى افزون بر چهار میلیارد و 
500 میلیون ریال به وسیله خیران احداث و راه اندازى 

شده است.

قاتل خاموش 2 قربانى گرفت
استنشـاق گاز منواکسـیدکربن به دلیل روشـن کردن 
پیک نیک در کامیون در خیابان شاهپور جدید اصفهان 
موجب فوت دو نفر شـد. غفور راسـتین  مدیر حوادث و 
فوریت هاى پزشـکى اصفهان بیان کرد: در این حادثه 
که صبح روز پنج شنبه هفته گذشته اتفاق افتاد دو مرد 
حدود 40 ساله با گاز سمى منواکسیدکربن جان خود را 
از دسـت دادند.  به گـزارش ایرنا از ابتداى سـال جارى 
تاکنون نزدیـک به 170 نفر در اسـتان اصفهـان بر اثر 
استنشاق گاز منواکسیدکربن دچار مسمومیت شدند که 

17 نفر از آنها جان خود را از دست دادند.

خبر

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفت: با فرض اینکه 
اهداف ســند چشــم انداز و ایجاد ظرفیت و تولید 55 
میلیون تن فوالد محقق شود، با حدود 20 تا 25 میلیون 
تن مازاد فوالد مواجه مى شــویم که راهى جز صادرات 

آن نخواهیم داشت.
بهرام سبحانى با اشــاره به محورهاى اساسى شرکت 
فوالد مبارکــه، اظهار کرد: لزوم برنامه ریزى مناســب 
براى افزایش مصرف سرانه فوالد و شناسایى بازارهاى 
هدف براى صــادرات 20 میلیون تن فوالد در کشــور 
تا افق ســال 1404، نقــش فناورى هــاى کارآمد در 
کمیت و کیفیت تولید فوالد، اهمیــت ظرفیت بهینه، 
بهــره ورى مواد، انــرژى و نیــروى انســانى و نقش 
مکانیابى مناســب پروژه ها در دســتیابى به تولید 55 
میلیون تن فوالد از جمله محورهاى اساسى این شرکت

 است.
وى در ادامه با اشاره به جایگاه صنعت فوالد ایران، گفت: 
بر اساس ارزیابى مؤسسه جهانى ورلد استیل، جمهورى 
اســالمى ایران در حال حاضر تولید 21 میلیون و 700 
هزار تن فوالد را به خود اختصاص داده اســت که اگر 
به تولید 55 میلیون تن فوالد که در سند چشم انداز افق 
1404 پیش بینى شده است، دست یابد؛ مى تواند جایگاه 

خود را تا رتبه هفتم ارتقا دهد. 
ســبحانى به میزان مصرف ســرانه فوالد کشورهاى 
مختلف در جهان اشــاره کــرد و یادآور شــد: در حال 
حاضر مصرف ســرانه فوالد در کشــور ما حدود 230 
کیلوگرم اســت که این رقم در کشــور اســپانیا حدود 
273، لهســتان 340 و میانگین جهانى 208 کیلوگرم 

است.
وى اضافه کرد: با این حساب ســرانه مصرف فوالد در 
کشور ما از میانگین مصرف جهانى قدرى بیشتر است، اما 
در مقایسه با کشورهاى پیشرفته صنعتى از جمله آلمان 

و کره جنوبى کمتر است.
مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه بــه چالش هاى 

پیش روى صنعت فوالد کشــور اشــاره کرد و گفت: با 
فرض اینکه اهداف ســند چشــم انداز و ایجاد ظرفیت 
و تولید 55 میلیــون تن فوالد محقق شــود و جمعیت 
کشور نیز به 90 میلیون نفر افزایش یابد، با حدود 20 تا 
25 میلیون تن مازاد فوالد مواجه مى شویم که راهى جز 

صادرات آن نخواهیم داشت.
وى با اشــاره به چالش هاى موجود بر سر راه صادرات، 
تصریح کرد: کارخانه هاى پایین دســتى فوالد، از چهار 

ماه قبل، محصول موردنیاز خود را ســفارش مى دهند؛ 
از این رو مهمترین بحث در حوزه صادرات محصوالت 
فوالدى، برنامه ریزى براى صادرات و بازاریابى مناسب 

است.
سبحانى اظهار کرد: باید به خاطر داشته باشیم نمى توان 
یک شــبه به بازارهاى صادراتى مناســب دست یافت؛ 
بنابراین براى حفظ این بازارها نیز هنگام رشــد یا رکود 
مصرف داخلــى باید برنامه مدونى داشــته باشــیم تا 

بازارهاى صادراتى که با مشقت زیاد به دست آمده است، 
تحت الشعاع قرار نگیرد.

وى از ایجاد ظرفیت بهینه نیز بــه عنوان یکى دیگر از 
چالش هاى پیش روى صنعت فوالد و صادرات آن یاد 
کرد و گفت: محصول صادراتى باید با هزینه هاى رقابتى 
تولید شــود در نتیجه نمى توان با واحدهاى کوچک زیر 
یک میلیون تن به ارزش افزوده مناســب دست یافت و 
این امر در واحدهاى بزرگ که زنجیره تولید در آنها کامل 

است، محقق خواهد شد.
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه اضافه کرد: در غیر این 
صورت هریک از زنجیره ها به دنبال سود خود خواهند 
بود و به طور قطع پس از گذشــت مدت زمان کوتاهى 
واحدهاى کوچک و بــا بازدهى کم تعطیــل خواهند 

شد.
وى با تأکید بر اهمیت نقش بهره ورى در صنعت فوالد 
تصریح کرد: موضوع بهره ورى در صنعت در همه موارد 
ازجمله بهره ورى در مواد اولیه باید در نظر گرفته شــود 
و باید مشخص شود که براى تولید مشخص چه میزان 
مواد اولیه مورد نیاز است و در این فرآیند تمامى راه هاى 

هدررفت، کنترل و پایش شود.
وى اظهار کرد: اگر هنگام احــداث کارخانه هاى فوالد 
به جانمایى کارخانــه، فناورى و کامل بــودن زنجیره 
تولید واحد تولیدى توجه داشــته باشیم، براى کاهش 
هزینه هاى حمل ونقل نیز گام بلندى برداشته ایم چراکه 
پراکندگى زنجیره فوالد همواره هزینه هاى زیادى را به 

واحد تولید تحمیل مى کند.
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه توضیح داد: در صورتى 
که در زنجیره حمل قرار باشــد مواد اولیه از معدن براى 
تولید گندله، آهن اســفنجى، فوالد خام، انجام عملیات 
نــورد و تبدیل ورق نورد شــده به ســایر محصوالت 
فــوالدى هر بار بــه کارخانــه اى حمل شــود، تولید 
اقتصادى و رقابت با بازارهاى جهانى امکانپذیر نخواهد 

بود.
وى تصریح کرد: عمده ترین مشکالت فراروى صنعت 
فوالد کشــور ما چیزى غیــر از موارد مذکور نیســت؛ 
چنانچه در طرح هاى توسعه آتى این موارد لحاظ شود، 
با تصمیمات صحیح مى توان فرصت هاى ارزشــمندى 
در صنعت فوالد کشــور به وجــود آورد و در این حالت 
است که تولید 55 میلیون تن فوالد عملیاتى خواهد بود 
و مى تواند براى کشــور بازده و توجیه اقتصادى داشته

 باشد.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تشریح کرد

چالش هاى پیش روى صنعت فوالد کشور

گل شــب بو یکى از گل هاى تولیدى شهر اصفهان از 
چهارشنبه 25 بهمن ماه به شــهرهاى تبریز، قم، اهواز، 

اردبیل و تهران صادر مى شود.
رئیــس اتحادیه گلفروشــان شهرســتان اصفهان به 
نصف جهان گفت: گل شــب بو در آســتانه عید نوروز 
تقاضاى زیاد دارد و بر این اســاس تولید این گل براى 

اصفهان و شــهرهاى دیگر توسط تولید کنندگان انجام 
مى شود و در بازار اصفهان و مازاد آن از 25 بهمن ماه به 

شهرهاى دیگر صادر مى شود. 
جعفر داللباشى در معرفى گل شب بو با کیفیت گفت:  گل 
شب بوى با کیفیت باید داراى شش بوته باشد که بیشتر 

این بوته ها پَرهاى ُپر دارد.
 وى همچنین خطاب به متقاضیان گل شــب بو توصیه 

کرد: گل شب بو با کیفیت را فقط از واحدهاى گلفروشى 
خریدارى کنند.

رئیس اتحادیه گلفروشان شهرســتان اصفهان با پیش 
بینى نرخ امسال گل رز گفت: احتمال مى رود اسفند ماه 
امسال گل شب بو با نرخ ســه هزارو 500 تومان در بازار 
عرضه شود ولى در صورت افزایش تقاضا، قیمت از سه 

هزارو 500 تومان باالتر رود. 

مدیــر انجمن دیــده بــان کوهســتان با اشــاره به 
طناب کشــى ها و ایمن ســازى هاى انجام شده در کوه 
صفه گفت: شهردارى اصفهان در ســه دهه گذشته با 
الگو گرفتن از تهران، کوه صفه را به یک محیط شهرى 
و دســت خورده تبدیل کرد که با ایمن سازى هاى غیر 

کارشناسى حوادث آن نیز افزایش پیدا کرده است.
عبــاس محمــدى در گفتگو با ایســنا اظهــار کرد: 
شهردارى ها با توجیه اینکه قصد ایجاد خدمات عمومى 
دارند، باقیمانده هاى عناصر طبیعى اطراف کالنشهرها 
را نابــود مى کنند.شــهردارى هاکارى که شــهردارى 
تهران در کوهپایه هاى شــمال تهران یــا در چیتگر و 
لویزان انجام داده اســت و به مناطق بکــر طبیعى یا 
جنگل کارى هاى مصنوعى با ســاخت و سازهاى غلط 

دست اندازى کرده است را تکرار مى کنند.
وى ادامه داد: توجیه اولیه این است که مى خواهند براى 

مردم اماکن تفریحى ایجاد کنند. با این شیوه این مناطق 
به مالکیت شــهردارى در مى آید. اقدامات شهردارى 
تهران براى شهرهاى دیگر از جمله اصفهان الگو قرار 
گرفته و شهردارى اصفهان نیز به مناطق طبیعى اطراف 
اصفهان از جمله کوه صفه دســت اندازى کرده است. 
کوه صفه به صورت طبیعى تفرجگاه مردم بوده اســت 
و عالوه بر آن، ارزش هاى تاریخى ویژه اى هم داشــته

 است.
مدیر انجمن دیده بان کوهستان با بیان اینکه شهردارى 
اصفهان در سالیان دراز اقدام به درختکارى افراطى در 
صفه کرده است، گفت: این اقدام آغاز مداخالت بیش از 
حد شهردارى اصفهان در این زیست بوم طبیعى است. 
در پرتو این درختکارى ها آرام آرام در گوشه و کنار این 
کوه رستوران هایى نیز ساخته و در پى آن هتل جدیدى 
تعریف شد و در ادامه شــهربازى، تله کابین، سرویس 

بهداشتى و ... با معمارى نامتجانس اضافه شد.
محمدى افزود: امروز شــاهد این هستیم که کوه صفه 
روز به روز از طبیعت دور شــده و به یک فضاى شهرى 
تبدیل مى شود. صاحبنظران، فضاهاى طبیعى موجود 
در اطراف شهرها را حق شهر مى دانند، در حالى که این 
فضاها متعلق به همه مردم است. اما با این اقدامات در 

مالکیت گروهى خاص در مى آید.
وى ادامه داد: در صفه به قلعه شاه دژ تجاوز بسیار آشکار 
و زشتى شد و پایه خط 2 تله کابین در کنار باقیمانده هاى 
این میراث تاریخى قرار گرفته اســت. شــهردارى ها 
در ســه دهه گذشــته با الگو گرفتن از تهران با زیرکى 
خاصى به عنوان حق مــردم، حق حقیقى مردم را زیر پا 
گذاشتند. این کوه در اختیار عالقه مندان به کوهنوردى 
و ورزشــکاران بود و گاهى اتفاقاتى نیز همانطور که در 
هر ورزشــى امکان دارد در آن رخ مى داد. مدیر انجمن 
دیده بان کوهســتان افزود: آمار حوادث کوهنوردى در 
سال هاى اخیر که شهردارى اصفهان در آن مداخالت 
جدیدى کرده افزایش یافته است. زمانى که شهردارى 
اصفهان این کوه را به سیم بکسل و پله تجهیز مى کند 
تعداد زیادى شــهروند را به این مســیر جذب مى کند 
که اطالعات و مهارت هاى کافــى درباره کوهنوردى 
ندارند. این اقدام چیزى شــبیه به این اســت که یک 
خودرو را در اختیار کســى قرار دهید کــه رانندگى بلد 

نیست.
محمدى با بیان اینکه این مسئله باعث شده حوادث رخ 
داده در کوه صفه در ســال هاى اخیر افزایش پیدا کند، 
گفت: شــبیه به همین اتفاق در کوه هاى تهران نیز رخ 

مى دهد.

 انتقاد مدیر یک تشکل غیردولتى از دخل و تصرفات در مهمترین کوه اصفهان

ساماندهى اتوبان ذوب آهن در یکسال صفه را به فضاى شهرى تبدیل کرده اند

یک کشته در واژگونى وانت پیکان در خور  

ذخیره سازى 43 هزار تن جو در استان 

آغاز صادرات شب بوى اصفهان به شهرهاى دیگر از چهارشنبه 

به مناسبت دهه فجر معاون وزیرراه و شهرسازى کلنگ 
احداث ورودى شهرستان فالورجان را با اعتبار اولیه200 

میلیارد ریال بر زمین زد.
 معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى درحاشیه این آیین  با اشاره به ترافیک سنگین 
اتوبان ذوب آهن و مشکالت آن و نبود ورودى مناسب 
براى شهرســتان فالورجان گفت: یکى از دغدغه هاى 
مردم فالورجــان طرح ورودى شهرســتان فالورجان 
است که ان شاءا... مرحله اول این طرح  یکساله به پایان 

خواهد رسید .
 کشــاورزیان با اشــاره به اینکه امکان انتقال محدوده 

ترافیکى به صورت زیرگذر دراین اتوبان پر ترافیک وجود 
نداردگفت: ایــن طرح به  صورت تقاطع غیرهمســطح 
میدانــى و در دو مرحله بــا  اعتبار اولیــه 200 میلیارد 
ریال پس از انتخاب پیمانکار اجرایى و با قول مســاعد 
مسئوالن شهرســتانى همزمان با آزادســازى مرحله 
اول آن تــا پایان ســال 97 بــه بهره بــردارى خواهد 

رسید.
وى   افزود : با همکارى مسئوالن شهرستان فالورجان 
در امر آزادسازى مرحله  دوم این طرح از اوایل سال 98 
آغاز و حداکثر تا مهرماه همان سال ورودى این شهرستان 

به بهره بردارى خواهد رسید .

ســخنگوى حوادث و فوریت هاى اورژانس پزشــکى 
استان اصفهان گفت: واژگونى یک دستگاه وانت پیکان 
در خورو بیابانک منجر به کشته شدن راننده این خودرو 

شد.
عباس عابدى درباره جزئیات ایــن تصادف اظهار کرد: 
جمعه شــب این حادثه رانندگــى در کیلومتر 25 محور 
خور به مهرجان اتفاق افتاد و بــه اورژانس 115 اعالم 

شد.
 وى افزود: متأســفانه در این  تصادف، راننده 24 ساله 

وانت براثر شدت جراحت جان خود را از دست داد. عابدى 
گفت: علت دقیق بروز این سانحه رانندگى هنوز مشخص 
نشده و توسط کارشناســان پلیس راه در دست بررسى

 است.
سخنگوى حوادث و فوریت هاى اورژانس پزشکى استان 
اصفهان گفت: شهرســتان خورو بیابانک با برخوردارى 
از چهار پایگاه اورژانس پیش  بیمارســتانى، پنج دستگاه 
آمبوالنس و 21 نفر پرسنل، همواره در حال ارائه خدمات 

به مصدومان است.

در سال 1396 خریدارى و ذخیره سازى و توزیع بالغ بر 43 
هزار تن جو داخلى توسط اداره کل پشتیبانى امور دام استان 

اصفهان صورت پذیرفت. 
مدیرکل پشتیبانى امور دام اســتان اصفهان اعالم کرد: 
در ســال زراعى 96-95 در کلیه مناطق زراعى استان 43 
میلیون و 438 هزار و 957 کیلوگرم جو خریدارى و ذخیره 
سازى شده و وجوه این میزان جو خریدارى شده از طریق 
بورس فروخته و مابه التفاوت مربوطه هم به صورت نقدى 
و کامل تسویه حساب با کشاورزان استان اص فهان انجام 
شده اســت.  الزم به توضیح اینکه جو خریدارى شده در 
سال جارى از کشــاورزان اســتان در 26 مرکز عمدتًا از 
شهرستان هاى مبارکه، اصفهان، شاهین شهر، گلپایگان و 

سایر شهرستان بوده است.

اعظم محمدى
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دانشگاه اصفهان در فهرست 
دانشگاه هاى برتر آسیا

پایگاه رتبه بندي تایمز، دانشگاه اصفهان را در فهرست 
دانشـگاه هاى برتر قاره آسـیا، در سـال 2018 میالدى 

معرفى کرد.
سرپرست پایگاه استنادى علوم جهان اسالم با بیان اینکه 
ایران در سـال 2018 داراي 18 دانشگاه در بین دانشگاه 
هاي برتر آسیا اسـت که این تعداد در سال 2017 برابر با 
14 دانشگاه بوده است گفت: دانشگاه اصفهان هم در رده 

201 تا 250 رتبه بندى امسال تایمز معرفى شده است. 
محمدجواد دهقانى افزود: پایگاه رتبه بندى تایمز یکى 
از معتبرترین نظام هاي رتبه بندي در سطح بین المللی 
اسـت که در 2013 میالدى براي اولین بـار رتبه بندي 
دانشـگاه هاى آسـیایى را در کنار رتبه بنـدي هاي بین 

المللی خود انجام داد.

اقدام نیک شهروند دوستدار 
محیط زیست

رییس اداره حفاظت محیط زیسـت شهرسـتان سمیرم 
گفت: یک شهروند و دوستدار محیط زیست یک پرنده 
شکارى سارگپه را که آسیب دیده و دچار حادثه شده بود ،

 تحویل اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان داد. 
پژمان خاکسـار افزود: نیروهاى یـگان حفاظت محیط 
زیست شهرسـتان با بررسـى وضعیت جسـمى، قدرت 
پرواز و اطمینان از سـالمت پرنـده پـس از دو روز تیمار 
پرنده شکاري را در محل مشاهده و زنده گیري( منطقه 
شکارممنوع حنا) در طبیعت شهرستان سمیرم رهاسازي 

کردند. سارگپه از راسته شاهین سانان است.

کشف 300 کیلوآالیش 
غیرمجاز گوسفندى

بیش از 300 کیلوگـرم آالیش خوراکـى و غیر خوراکى 
غیر مجاز گوسـفندى در شـاهین شـهر ومیمه کشف و 
جمع آورى شد. رییس شـبکه دامپزشکى شاهین شهر 
و میمه گفت: در پى گزارش دریافتى از پلیس راه شاهین 
شهر ،کارشناسان واحد نظارت بربهداشت عمومى و مواد 
غذایى این شبکه در بازرسـى از اتوبوسى مسافربرى که 
عازم یکى از استان هاى شـمالى بود این مقدار  آالیش 
خوراکى و غیر خوراکى گوسفندى را کشف کردند. یاسر 
پوراسـماعیلى افزود:محموله به سـردخانه منتقل شد و 

متخلفان هم به مراجع قضایى معرفى شدند.

تولید روزانه
 11 هزار لیتر بنزین یورو4

روزانه بیش از 11 هزار لیتر بنزین یورو 4 در پاالیشـگاه 
اصفهان تولید مى شود . مدیر عامل شرکت پاالیش نفت 
اصفهان گفت : دوشرکت آلمانى و آمریکایى از سال 53 
سـاخت پاالیشـگاه اصفهان را آغازو با پیروزى انقالب 

اسالمى آن را رها کردند و از کشور خارج شدند
لطفعلى چاووشى گفت : پاالیشگاه با همت متخصصان 
ایرانـى دراولین سـالگرد پیـروزى انقالب اسـالمى راه 
اندازى شـدواکنون هـم 22 درصد نیاز کشـور در زمینه 
فراورده هاى نفتى در پاالیشگاه اصفهان راتامین مى کند 
. وى افزود : با راه اندازى مجتمع بهینه سـازى گازوئیل 
در آینده نزدیک بیش از 20 میلیون لیتر در روز گازوئیل 

یورو 4تولید مى شود.

بیش از 30 بقعه متبرکه در 
آران و بیدگل وجود دارد

امام جمعه آران و بیدگل با اشاره به وجود بیش از 30 بقعه 
امام زاده در شهرسـتان گفت: وجود این بقاع متبرکه به 

آران و بیدگل مقام و ارزشى واال داده است.
آیت ا... سید محمد موسوى در همایش بقاع متبرکه آران 
و بیدگل در محل امام زاده قاسم بن على النقى (ع) اظهار 
داشت: یکى از مهمترین پایگاه هاى تبلیغ و ترویج اسالم 
ناب و بیان تفکـرات ائمه اطهار و نیز بیان سـیره، روش 

علمى و عملى آنها همین اماکن متبرکه است.
 آیت ا... موسـوى با بیان اینکه باید با بسترسازى  الزم و 
فراهم کردن امکانات رفاهى بیشتر، خدمت رسانى بهترى 
را به زائرین و مجاورین بقاع متبرکه انجام داد، بیان کرد: 

امامزادگان باید در شأن خود به مردم معرفى شوند.

خبر

مدیر کل راه آهن اصفهان گفت: قطار گردشگرى داخلى 
براى نخستین بار پس از سفر به شیراز وارد اصفهان شد. 
سید رضا سادات حســینى اظهار داشت: نخستین قطار 
گردشگرى داخلى در آستانه ســالروز پیروزى انقالب 

اسالمى، به اصفهان وارد شد.
وى بیان داشت: این قطار گردشگرى که به نام قطار مثلث 
طالیى از آن یاد مى شود حرکت خود را از تهران آغاز و 
پس از توقف دو روزه در شیراز وارد اصفهان شد. مدیر کل 
راه آهن اصفهان تصریح کرد: این قطار پس از توقف یک 
روزه در اصفهان، این استان را به مقصد یزد ترك و از یزد 

به تهران برگشت.

وى با اشــاره به اینکه طرح قطار گردشگرى داخلى با 
هدف توسعه صنعت گردشگرى و رونق بازارهاى داخلى 
و استفاده از راه آهن براى مقاصد گردشگرى پیاده شده 
اســت، اضافه کرد: این قطار مجهز به سه سالن و یک 

واگن رستوران با ظرفیت 60 مسافر است.
سادات حسینى اعالم کرد: طرح قطار گردشگرى داخلى 
با حمایت بخش دولتى و مشارکت بخش خصوصى به 

اجرا گذاشته شد.
وى گفت: در آذر ماه شاهد اجراى طرح قطار گردشگرى 
داخلى بودیم که این قطار از تهران به بادرود رفت و براى 

اولین بار پا به اصفهان هم گذاشت.

رئیس میراث فرهنگى آران و بیدگل گفت: پرونده دریاچه 
نمک جهت تصویب نهائى به شــوراى ثبت ملى ارجاع 
مى شــود تا در صورت تایید بصورت مشترك به نام 3 

استان اصفهان، سمنان و قم ثبت شود.
جواد صدیقیان با اشاره به اینکه نشست شوراى ثبت آثار 
تاریخى استان اصفهان و بررسى و تصویب پرونده هاى 
ثبت ملى در حوزه میراث طبیعى برگزار شد، اظهار داشت: 
در این نشست 11 اثر طبیعى استان اصفهان جهت ثبت 
ملى به تصویب رسید که 4 اثر طبیعى به شهرستان آران 

و بیدگل اختصاص داشت.
وى تصریح کرد: در این نشست پرونده بزرگترین دریاچه 

نمک ایران با عنــوان دریاچه نمــک آران و بیدگل به 
تصویب اولیه رسید.

رئیس اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
آران و بیدگل تاکید کرد: این اثر طبیعى جهت تصویب 
نهائى به شــوراى ثبت ملى کشــور ارجاع مى شود تا 
در صورت تایید به صورت مشــترك به نام ســه استان 

اصفهان، سمنان و قم ثبت شود.
وى افــزود: همچنین در این نشســت محوطه طبیعى 
نوار ریگ بلند آران و بیدگل مطرح شد که اعضا پرونده 
آن را براى ارســال به شــوراى ثبت ملــى به تصویب 

رساندند.

بزرگ ترین دریاچه نمک ایران 
به نام اصفهان هم مى شود

قطار گردشگرى داخلى 
به اصفهان هم رسید

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در هشتمین روز دهه فجر با 
چیدن روبان مخصوص و برش کیک، سومین نمایشگاه 
توانمندى هاى خانواده بــزرگ ذوب آهن اصفهان را در 
آستانه 50 سالگى حیات این مجتمع صنعتى افتتاح کرد و 
بیش از سه ساعت از تک تک غرفه هاى آن بازدید کرد و با 
توضیحات مسئوالن غرفه ها، در جریان فعالیت آنان قرار 
گرفت. این در حالى است که همزمان با این نمایشگاه، 
مراســم تجلیل از دانش آمــوزان و دانش پژوهان ممتاز 
خانواده بزرگ ذوب آهن هم در ســالن ورزشى حسین 
توصیفیان باشگاه فرهنگى- ورزشى ذوب آهن در بلوار 

شفق برگزار مى شود. 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در جریان بازدید از سومین 
نمایشگاه توانمندى هاى خانواده بزرگ ذوب آهن که در 
بلوار شفق، باشــگاه فرهنگى- ورزشى ذوب آهن تا 23 
بهمن (امروز) جریان دارد به نصف جهان گفت: دیدارم از 
این نمایشگاه با توجه به اینکه به توسعه فرهنگ اشتیاق 
دارم صورت گرفته و معتقدم رشد هر جامعه، موجب ارتقاى 
فرهنگ آن جامعه شده و در این میان جامعه اى رشد یافته 
است که از نظر فرهنگى رشد کرده باشد و ما در ذوب آهن 
کانون فرهنگى خیرین را با ایــن هدف ایجاد کرده ایم و 
خوشبختانه در دو سال اخیر هم رشد خوبى داشته و آمار 
جالبى از توانمندى هاى مختلــف دارد که باعث افتخار 

ماست و امید است توسعه یابد.
احمد صادقى با بیان اینکه فعالیت هاى این نمایشــگاه، 
اقتصادى است، اظهار کرد: در این نمایشگاه فعالیت هاى 
اقتصادى که براى خانوار مى تواند درآمد داشــته باشــد 
صورت مى گیــرد که ما زمینه را فراهــم کرده ایم تا این 
زحمات بازاریابى شود و به فروش برسد. وى افزود: نکته 
مهم اینکه ما با برگزارى کالس هاى آموزشى، فرهنگى 
و قرآنى در کانون فرهنگى خیرین، زمینه ارتقاى اخالق 
اسالمى و کرامت انسانى را مدنظر داریم و من از روند کار 
راضى هستم و امیدوارم توسعه یابد و نهادینه شود و در دل 
ذوب آهن به صورت کارى مستمر و مداوم، در دستور کار 

مدیران ذوب آهن اصفهان قرار گیرد. 
صادقى ادامه داد: از مدیران و کارکنان انتظار اســت این 
حرکت را جزیى از برنامه هاى اساسى رونق اقتصادى و 
اجتماعى خود بدانند و در اینگونه برنامه ها شرکت کنند 
تا اعتماد و وفاق بین کارکنان ایجاد شود که بسیار مؤثر 

است.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان درخصوص مشــکالت 
این مجتمع صنعتى با بیان اینکه استاندار اصفهان براى 
حل مشکالت، همت بسیار باالیى دارد، گفت: استاندار 
اصفهان در همه پست هایى که داشــته، مدیرى موفق 
بوده است و مردم اصفهان نیز با سرعت متوجه این همت 

واالى استاندار براى رفع مشکالت شدند.

وى در ادامه افزود: ذوب آهن همواره مورد توجه استاندار 
بوده و ایشان براى رفع مشکالت این واحد صنعتى وقت 
گذاشته و از 9 مورد مشکالتى که ذوب آهن انتظار برطرف 
شدن را از دولت داشــت تاکنون دو مورد این مشکالت 
برطرف شده است که جا دارد از استاندار اصفهان قدردانى 

شود.
صادقى با بیان اینکه امروز ذوب آهن از سقوط نجات یافته 
و وضعیت ذوب آهن اصفهان رو به بهبود است، گفت: در 
سال 94، ذوب آهن با فروش حدود دو هزار و 500 میلیارد 
تومان، هزار و 280 میلیارد تومان زیان داشــت که این 
شــاخص، خطرناك بود چرا که حدود 50 درصد فروش 
زیان است اما در 9 ماه سال جارى ذوب آهن به سوددهى 
رسیده و در پایان سال جارى سود قابل قبولى ارائه خواهد 
شد و براى سال آینده به ســود مطلوب مى رسیم. این در 
حالى است که مشکالت اساســى و ریشه اى ذوب آهن 
توسط استاندار و دولت در حال حل شدن است و در حقیقت 
مشــکل اصلى ذوب آهن که بدهى بانکى است به این 
صورت در حال حل شدن است که در قانون بودجه کشور 
تصویب شــد بدهى بانکى ذوب آهن با مطالبات تأمین 
اجتماعى تهاتر شــود که اگر عملیاتى شود طبیعتًا سود 

ذوب آهن افزایش مى یابد و مشکل برطرف خواهد شد.

صادقى با قدردانــى از کارکنان پرتــالش این مجتمع 
صنعتى، اذعان کرد: در دو سال گذشته بار مشکالت ذوب 
آهن را کارکنان به دوش داشتند که همت کرده و نتیجه 
آن خروج ذوب آهن از بحران است. البته کارکنان ذوب 
آهن پرتالش هستند و همواره براى ارتقاى تولید و اقتصاد 
این مجتمع صنعتى فعالیت مى کنند ولى توقع دارم از لحاظ 
فرهنگى که ماهیت این نمایشگاه و شرکت در کارهاى 
خیر و انسان دوستانه اســت بیشتر شرکت کنند. صادقى 
درخصوص افزایش بودجه باشگاه فرهنگى- ورزشى ذوب 
آهن اصفهان، به خصوص کمک مالى به تیم فوتبال ذوب 
آهن که باید در مسابقات آسیایى با قدرت حضور یابد هم 
گفت: مشکالت بودجه اى باشگاه فرهنگى- ورزشى ذوب 
آهن را مجمع عمومى ذوب آهن تعیین مى کند و مجمع 
نیز ســهامدار حقیقى دارد و هر نوع تصمیم درخصوص 
کمک باید درحضور ســهامداران پیگیرى شود و چون 
بودجه باشگاه در مجمع تصویب شده، باشگاه امروز دچار 

کمبود بودجه است.
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان ابراز کــرد: اما با تالش 
بســیار خوبى که مدیرعامل و مربى تیم فوتبال باشگاه 
فرهنگى- ورزشى ذوب آهن در مسابقات لیگ و آسیایى 
تاکنون داشتند، ما باشگاه را رها نمى کنیم. صادقى اظهار 

امیدوارى کــرد روند اخالق مدارى باشــگاه فرهنگى- 
ورزشى ذوب آهن اصفهان اســتمرار یافته و این باشگاه 

کماکان سرآمد باشگاه هاى کشور باشد. 
■■■

مدیر روابط عمومــى ذوب آهن اصفهان نیز درخصوص 
برگزارى ســومین نمایشــگاه توانمندى هاى خانواده 
بزرگ ذوب آهن و تجلیــل از دانش پژوهان ممتاز ذوب 
آهن در ســال تحصیلى 96- 95 به نصف جهان گفت: 
در سومین نمایشگاه توانمندى هاى خانواده بزرگ ذوب 
آهن اصفهان 42 غرفه در مســاحت دو هــزار مترمربع 
فضاى نمایشگاهى همچون مدیریت ها و معاونت هاى 
بهره بردارى، امور شهدا، محیط زیست، بیمارستان شهید 
مطهرى، باشگاه فرهنگى- ورزشى ذوب آهن، کانون هاى 
فرهنگى خیرین ذوب آهن و... محصوالت و دستاوردهاى 

خود را به نمایش گذاشته اند.
علیرضا امیرى افزود: همزمان با برگزارى این نمایشگاه در 
بلوار شفق محل باشگاه فرهنگى- ورزشى ذوب آهن، در 
سالن حسین توصیفیان از پنج هزار دانش آموز و دانش پژوه 
ممتاز ذوب آهن اصفهان که در سال تحصیلى 96- 95 

ممتاز بودند تجلیل مى شود.
وى توضیــح داد: برنامــه تجلیــل از دانش آمــوزان و 

دانش پژوهان ذوب آهن اصفهان طى 15 روز در اصفهان 
و فوالدشهر با برنامه هاى متنوع هنرى و اهداى جوایز به 

دانش آموزان ممتاز، برگزار مى شود.
■■■

مسئول غرفه بیمارستان شــهید مطهرى ذوب آهن در 
سومین نمایشــگاه توانمندى هاى خانواده بزرگ ذوب 
آهن هم ارائه توانمندى هاى بیمارستان شهید مطهرى، 
آگاه سازى بازدیدکنندگان نســبت به پیشگیرى بهتر از 
درمان، اطالع رسانى چشمگیر آزمایشگاه در بعد تجهیزات 
مدرن، آزمایشات تخصصى و فوق تخصصى، شناسایى 
آزمایشگاه بیمارستان به عنوان آزمایشگاه مرجع در منطقه 

و... را از اهداف ایجاد غرفه در این نمایشگاه برشمرد.
حســن علیخانى اظهار کرد: براى اولین بــار درمانگاه 
تخصصى زخم و استومى در بیمارستان شهید مطهرى 
راه اندازى شده که الزم است در این زمینه در نمایشگاه به 
بازدیدکنندگان اطالع رسانى شود. ارائه خدمات درمانى به 
بیماران داراى انواع زخم هاى حاد و مزمن همچون درمان 
قطعى زخم هاى بستر، ســوختگى ها، زخم هاى عروقى، 
پاى دیابتى، زخم ها و عفونت هاى پس از اعمال جراحى 
و ارائه درمان ها و مراقبت هاى استومى شامل کلستومى، 
یورســتومى و ایلئوســتومى با به کارگیرى جدیدترین 
تکنولوژى هاى روز دنیا در این درمانگاه انجام مى شود که 
بروشور آن در این نمایشگاه در معرض دید بازدیدکنندگان 

قرار گرفته است تا آگاهى یابند. 
■■■

مسئول رسانه اى باشــگاه فرهنگى- ورزشى ذوب آهن 
اصفهان هم گفت: این باشگاه همچون سال هاى گذشته، 
در این نمایشــگاه در ایام دهه فجر، غرفه اى را به خود 

اختصاص داده است.
کامران شیرزادى اظهار کرد: این غرفه با زمینه سبزرنگ، 
لوگو و پیراهن ورزشکاران ذوب آهن تزیین و طراحى شده 
و برخى از افتخارات 50 ساله این باشگاه در معرض دید 
عموم و بازدیدکنندگان قرار گرفته است و جالب تر اینکه 

غرفه باشگاه با چمن مفروش شده است.
وى ادامه داد: تجهیز غرفه به میز فوتبال دستى حرفه اى 
هم عالقه مندان این رشته را به رقابت با یکدیگر ترغیب 

کرده، که ما نیز به برندگان جوایزى اهدا مى کنیم.
مسئول رسانه اى باشــگاه فرهنگى- ورزشى ذوب آهن 
مى گوید: به بازدیدکنندگان این غرفه، بروشــور، کتاب 

ورزشى و... اهدا مى شو د. 
■■■

فاطمه مقیمى ســرگروه صنایع غذایى و صنایع دستى 
هم به نصف جهان گفت: براى سومین سال است که در 
کانون خیرین همکارى داشته و آثار مربیان و هنرجویان 
کارآزمــوده را در این نمایشــگاه در معــرض دید قرار 

داده ایم.

مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان با اشاره به حل شدن 2 مشکل از 9 مشکل این شرکت:

ذوب آهن از سقوط نجات پیدا کرده است
ساسان اکبرزاده

اســتان اصفهان از نظر شــیوع فوت بر اثر سرطان و 
تومورها با 5,6 نفر فوتى در هر 10 هزار نفر جمعیت در 

وضعیت قرمز قرار دارد.
به گزارش ایرنا به نقل از کانال اطالع رســانى دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان، ایــن آمار بر اســاس میزان 
فوت شــدگان بر اثر ســرطان ها و تومورها در ســال 
1395 (در هر 10 هزار نفر جمعیت) اســتخراج شــده

 است.
گیالن، آذربایجان شرقى، اردبیل، خراسان، کرمانشاه، 
مازندران، آذربایجان غربى و اصفهان به ترتیب بیشترین 
نســبت ســرطان را داشــته و در وضعیت قرمز به سر 

مى برند.
استان هاى با شاخص 5,5 تا 7 نفر فوتى در هر 10 هزار 
نفر جمعیت در وضعیت قرمز تقســیم بندى شده اند که 
این شاخص در سه اســتان گیالن، آذربایجان شرقى و 

اردبیل به ترتیب 7، 6,5 و 6,3 نفر است.

سایر استان ها نیز در وضعیت نارنجى و سبز تقسیم بندى 
شده اند بطوریکه استان هاى با شاخص 4,6 تا 5,4 در 
وضعیت نارنجى، 3,4 تا 4,5 در وضعیت سبز کم رنگ و 

1,7 تا 3,4 در وضعیت سبز پر رنگ قرار دارند.
استان هاى ســبز با کمترین میزان فوت بر اثر سرطان 
به ترتیب سیســتان و بلوچســتان، هرمزگان، بوشهر، 
خوزستان، البرز، ایالم، خراســان جنوبى، قم و کرمان 

عنوان شده اند.
مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان نیز 
اظهار کرد: نحوه شیوع انواع سرطان ها در استان ها و 

چگونگى ثبت آنها مهم است.
کیانوش جهانپور افزود: اســتان هایى مانند اصفهان با 
ارجاع بیمارانى از استان هاى دیگر مواجه هستند لذا با 
توجه به اینکه این آمار بر اساس میزان فوت تهیه شده 
ممکن اســت بیمارانى که از مناطق دیگر به اصفهان 
آمده اند و در این اســتان فوت کرده انــد نیز جزو آمار 
محسوب شده باشــند اما  در هر صورت آمار مربوط به 
شــیوع فوت بر اثر ســرطان ها و تومورها بویژه براى 

اصفهان قابل توجه است.

وضعیت قرمز اصفهان در فوت بر اثر سرطان

نام نویسى در چهل ویکمین دوره مسابقات سراسرى قرآن 
کریم در بخــش آواها و نغمات دینى در اســتان اصفهان 

آغاز شد.
 رییس اداره امور قرآنى اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
گفت: براساس ابالغ دستورالعمل اداره امور قرآنى سازمان 
اوقاف و امور خیریه، خواهران وبرادران عالقه مند به امور 
قرآنى در رشــته هاى حفظ 5 ، 10 ،20 ، کل قرآن کریم، 

حفظ و معارف موضوعــى قرآن کریم، حفــظ و معارف 
احادیث قرآن و تفسیر قرآن کریم تا 20 فروردین سال آینده 
 www.QuranIran.ir فرصت دارند با مراجعه به نشانى

ثبت نام کنند.
یحیى قاســمى افزود: همچنین شــرکت کننــدگان در 
رشته هاى اذان، دعاخوانى، همُسرایى، همخوانى، مقطع 
خوانى گروه خوانــى، آثار دو یا چند زبانــه ازجمله عربى، 

فارسى و انگلیسى  و انشــاد انفرادى تک خوانى تا پایان 
بهمن مى توانند از طریق مراجعه بــه ادارات اوقاف و امور 
www.QuranIran.ir خیریه سراسر این استان یا تارنماى

 نام نویسى کنند.
چهل و یکمین دوره مسابقات سراسرى قرآن کریم استان 
اصفهان در دو بخش حفظ و قرائت و آواها و نغمات دینى و 
قرآنى با معرفى برگزیدگان مهر سال آینده برگزار مى شود.

آغاز نام نویسى مسابقات سراسرى قرآن کریم
نصف جهــان  شهردارى اردستان 19 پروژه عمرانى با 
اعتبار کلى 36 میلیارد ریال را در دهه فجر افتتاح و به 

بهره بردارى رساند.
شهرداراردستان به نصف جهان گفت: ما توانستیم در 
دهه فجر 19 پروژه عمرانى را با اعتبار کلى 36 میلیارد 

ریال افتتاح و به بهره بردارى برسانیم.
 محســن حیدرى عنوان کرد: افتتاح پایش تصویرى 
در میادین شــهر با اعتبار 1/5 میلیــارد ریال، تجهیز 
کشتارگاه به پیش سرد با اعتبار 1/5 میلیارد ریال، زیر 
سازى و جدولگذارى و آسفالت شهرك امام حسن(ع) با 
صرف هزینه سه میلیارد ریال، زیرسازى و جدولگذارى 

و آسفالت بلوار یادگار امام(ع) یک میلیارد و 300 میلیون 
ریال، زیر سازى و جدولگذارى و آسفالت شهرك کاوه با 
اعتبارى بالغ بر 800 میلیون ریال، شروع ممیزى امالك 
سطح شــهر با اعتباردو میلیارد ریال، کف فرش معابر 
سطح شهر با صرف هزینه 500 میلیون ریال، احداث 
ساختمان  معاینه فنى خودروهاى گاز سوز با یک و نیم 
میلیارد ریال، تجهیز و روشنایى بلوار ولیعصربا اعتبارى 
بالغ بر یک و نیم میلیارد ریال و خرید ماشــین پیشرو 
آتش نشانى و تجهیز با 1/5  میلیارد ریال از مهمترین 
پروژه هاى عمرانى شهردارى اردستان بود که در دهه 

فجر افتتاح و به بهره بردارى رسید.

30 درصد کاهش عوارض صدور پروانه ساختمان و 20 
درصد تخفیف عوارض نوسازى کســب و پیشه، بسته 
تشویقى شهردارى سین به مناسبت دهه فجر از 12 بهمن 
تا 29 اسفند 96 است. شهردار سین به برنامه هاى اجرا شده 
در دهه فجر اشاره و عنوان کرد:  نواختن زنگ انقالب در 
مدارس با حضور خانواده شهدا، فضاسازى مناسب شهر 
به مناسبت دهه فجر، به اهتزار در آوردن پرچم جمهورى 
اسالمى ایران ، گردهمایى و تجلیل از قهرمانان کشورى 
شهرسین در رشته پهلوانى زورخانه اى و کشتى، برپایى 
نمایشگاه مشــاغل خانگى، برگزارى جشنواره غذاهاى 

سنتى و شــیرینى جات، بازدید بانوان ادارات شهرستان 
از آثار تاریخى شهر سین و مراسم خاطره گویى انقالب 
و معرفى و رونمایى از کتب حجت االســالم جزائرى در 
کتابخانه عمومى شهر از مهمترین برنامه هایى بوده که 
توسط شهردارى و نیز با مشارکت مدیریت شهرى سین 
در دهه فجر اجرا شد. محمد طهرانى همچنین گفت: بسته 
تشویقى شهردارى ســین برنامه مهم دیگرى است که 
شهردارى سین در قالب 30 درصد کاهش عوارض صدور 
پروانه ســاختمان و 20 درصد تخفیف عوارض نوسازى 
کسب و پیشه براى شهروندان ســین از 12 بهمن تا 29 

اسفند ماه در حال اجرا دارد.

شهردارى اردستان 19 پروژه در دهه فجر افتتاح کرد

ارائه  بسته تشویقى شهردارى سین
اعظم محمدى
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معاون ورزش ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى 
شهردارى اصفهان با اشــاره به ورزش چوگان و قدمت 
دو هزار و 600 ســاله آن افزود: اگر به عکس هاى قدیم 
این میدان نگاه کنید به طور حتم افرادى را در حال بازى 
چوگان خواهید دید، این میدان براى بازى چوگان ساخته 
شده و ســال هاى متمادى میزبان رقابت هاى مختلف 

بوده است.
حبیــب ا... ناظریان، میدان نقش جهــان را نماد چوگان 
معرفى کرد و گفت: معاونت ورزشى سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان با توجه به قدمت 
ایــن ورزش در اصفهان و به منظور احیاى این ســنت 

قدیمى دست به کار شده و امیدواریم تا در آینده نزدیک 
این میدان شــاهد برگزارى برنامه هاى  بیشترى در این 
زمینه باشد. وى چوگان را بومى شهر اصفهان دانست و 
خاطرنشان کرد: مانند کشتى که همه آن را به مازندران 
موســوم مى دانند، چوگان نیز با روحیــه مردم اصفهان 
عجین شده و متعلق به این شهر است، بنابراین ضرورت 

احیاى آن در شهر اصفهان دو چندان مى شود.
ناظریان ادامه داد: چوگان بازى مهیجى اســت که نیاز 
به آمادگى فیزیکى فراوان دارد، این مسئله سبب ایجاد 
سرزندگى و شادى در مردم شــده و در دسته تفریحات 

سالم قرار دارد.

واحد تولیــدى آب معدنى ونک از توابع ســمیرم با آب 
چشــمه ناز ونک، همزمان با ایام اهللا دهــه فجر افتتاح

 شد.
به گزارش ایرنا، مهندس طراح شرکت آب معدنى چشمه 
ناز ونک سمیرم نیز گفت: بخش صنعت در اقتصاد کشور 
نقش مهمى در ایجاد ارزش افزوده واشــتغالزایى ایجاد 

مى کند.
امیر باغى بیان کرد: فعالیت این شرکت از سال 94 مجوز 
هاى الزم را دریافت وشــروع به ســاخت وساز وخرید 
ماشــین آالت با هزینه بالغ بر 10 میلیارد تومان کرد که 

اشتغال 20 نفر را رقم زد.

وى ادامه داد: این کارخانه دو خط تولید دارد که براى فاز 
اول آن 20 هزار بطرى یک و نیــم و نیم لیترى در ثانیه 

تولید و به بازار عرضه مى شود.
باغى اظهار کرد: براى خط تولیــد در فازهاى بعدى در 
سایزهاى 15 وپنج لیترى، تولید آب سیب ، ماءالشعیرو 

دوغ در نظر گرفته شده است.
این شرکت در دو مرحله از 10 ســال پیش شروع بکار 
در مراحل ابتدایى کرد که بخاطر مشکالت در دریافت 
تسهیالت بانکى، برق و انتقال آب به مشکل برخورد و 
باردیگر با سرمایه گذارى بخش خصوصى وتسهیالت به 

مرحله بهره بردارى رسید.

چوگان با روحیه مردم اصفهان 
عجین شده است

آب معدنى هاى ونک سمیرم 
به بازار مى آید 

سامانه بارشى 
امروز وارد استان مى شود

رئیس اداره پیش بینى هواشناسى استان اصفهان گفت: 
طبق پیش بینى ها، سامانه بارشى از روز دوشنبه(امروز) 
وارد این اسـتان مى شـود و تا روز چهارشـنبه در استان 
اصفهان فعال خواهد بود. حسن خدابخش افزود: دماى 
هوا در بیشتر مناطق اسـتان در 24 سـاعت آینده 3 تا 5 

درجه سانتیگراد افزایش مى یابد.

تجهیز شهرستان هاى استان به 
دفاتر الکترونیک قضائى 

معاون آمار وفناورى اطالعات دادگسترى استان اصفهان 
گفت: تا یـک ماه آینـده در همه شهرسـتان هـاى این 
اسـتان دفاتر خدمـات الکترونیـک قضائـى راه اندازى 

مى شود.
محمد حسین آقائى در مراسم راه اندازى دو دفتر خدمات 
الکترونیک قضائى در نجف آباد افزود: هدف از راه اندازى 
این دفاتـر، تکربم ارباب رجـوع، صرفه جویـى در زمان 
و هزینه هـا و کاهش سـفرهاى درون شـهرى و برون 

شهرى است.
وى تأسـیس خدمـات الکترونیـک قضائـى را گامـى 
دیگـر در توسـعه عدالـت الکترونیکـى دانسـت 
و گفـت: هم اکنـون در مرکز اسـتان هشـت دفتـر و در 
شهرسـتان هـاى نجـف آبـاد و فالورجـان در مجموع 
چهـار دفتر خدمـات الکترونیـک قضائى به شـهرندان 

خدمات رسانى مى کنند. 
معاون آمار وفناورى اطالعات دادگسترى استان اصفهان 
با بیان اینکه راه اندازى این دفاتر در ارائه خدمات کیفى و 
مطلوب حقوقى به شهروندان تأثیر بسزایى دارد، گفت: تا 
یک ماه آینده در همه شهرستان هاى استان اصفهان این 
دفاتر راه اندازى و مردم از خدمات الکترونیک قضائى این 

دفاتر بهره مند مى شوند. 

افتتاح و کلنگزنى
 2 طرح تولیدى در اردستان

یک طرح تولیدى در بخش مرکزى اردستان افتتاح و یک 
طرح نیز در آیینى با حضور مدیرکل دفتر امور روسـتایى 
و شـوراهاى اسـتاندارى اصفهان، نماینده اردسـتان در 
مجلس و جمعى از مسـئوالن این شهرستان کلنگزنى

 شد.
فرماندار اردستان در آئین افتتاح کارگاه تولید سازه هاى 
بتنى مسـلح و غیرمسـلح گفت: این طـرح در زمینى با 
مسـاحت بیش از سـه هزار مترمربـع در منطقه صنعتى 
اردسـتان بـا دو میلیـارد و 600 میلیـون ریـال از محل 
اعتبارهاى بخشـدارى، تعاونـى دهیـاران و دهیارى ها 

احداث شده است.
علیرضا غیور افزود: راه اندازى بخش نخست این کارگاه 
با تولید 17 محصول براى شـش نفر به صورت مستقیم 
ایجاد اشـتغال کرده و سـرمایه گذار براى بهـره بردارى 
از بخش دوم آن بـا ظرفیت تولید 15 محصـول در بهار 
1397 ایجـاد پنج فرصـت شـغلى را پیش بینـى کرده

 است.
همچنین طرح راه اندازى یک کارخانه تولید آسفالت در 
بخش مرکزى اردستان در آئینى با حضور مسئوالن این 

شهرستان کلنگ زنى شد. 

حضور 3 اصفهانى در 
جشنواره مرشدان برتر 

رئیس هیئت پهلوانـى و زورخانه اى اسـتان اصفهان از 
اعزام سه مرشد اصفهانى به هفتمین جشنواره مرشدان 
برتر ایران زمین در سه بخش انفرادى، دو نفرى و گروهى 

به میزبانى البرز خبر داد.
سـید رضا اخـروى در گفتگو بـا ایرنـا اظهارکـرد: امین 
ابوالحسنى، ناظر حضرتى و بهزاد رحمانى از اصفهان در 
این دوره با مرشدانى از اردبیل، زنجان، سمنان، خراسان 
رضوى، خراسـان جنوبى، قزوین، کرمانشـاه، قم، البرز، 
مرکزى، فارس، همدان و یزد روز پنج شنبه 26 بهمن ماه 

سال جارى به رقابت خواهند پرداخت.
رئیس هیئـت پهلوانـى و زورخانـه اى اسـتان اصفهان 
ادامه داد: در بخش دو نفـرى و گروهى همچون بخش 
یک نفرى فقط مرشدان رتبه بندى شده با شرایط سنى 
آزاد تنهـا در یـک بخش مجمـوع آواز و ضـرب ارزیابى 

مى شوند. 

خبر

سخنگوى شوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: سفر 
سه عضو این شــورا به پاریس با هزینه شخصى انجام 
شده و در این راستا یک ریال از بیت المال هزینه نشده 
اســت. مهدى مقدرى افزود: گرچه ســفر این افراد به 
فرانســه کارى به شــمار مى رود اما حتى یک ریال از 
سوى شهردارى و یا شوراى شهر اصفهان براى سفر آنها 

پرداخت نشده است. 
وى توضیح داد: هزینه بلیت رفت و برگشت سفر کورش 
خسروى ، کورش محمدى و خانم فریده روشن  سه عضو 
این شورا به پاریس از سوى اتاق بازرگانى اصفهان تأمین 
شده و هزینه اقامت آنها نیز بر عهده این افراد بوده است. 
مقدرى با اشاره به اینکه اولین برنامه کارى این هیئت 
در فرانسه، نشست با مدیران شرکت کمکسپوزیوم بوده 
است، افزود: این شرکت فرانسوى قرار بود در زمینه طرح 

توسعه شرکت نمایشگاه هاى اصفهان سرمایه گذارى 
کند که متأســفانه این بحث به دلیل خدشــه دار شدن 
مراودات بین المللى در سال هاى گذشته متوقف شده بود. 
وى تصریح کرد: ایــن برنامه بنا درخواســت مدیران 
شرکت نمایشــگاهى در دســتور کار هیئت یاد شده در 
ســفر به فرانســه قرار گرفت و اولین برنامه این ســفر

بود.
سخنگوى شوراى اسالمى شــهر اصفهان دیگر برنامه 
ایــن روز را بازدید از یک کاندومینیوم در شــهر پاریس 

اعالم کرد.
وى با اشاره اینکه سه عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان 
در این ســفر روز هفتم فوریه (چهارشــنبه گذشته) از 
ایســتگاه F متروى پاریــس دیدن کردنــد، ادامه داد: 
ایســتگاه F متروى پاریس که متروکه بود توسط خانم 
رکسانا ورزاى بازسازى و به بزرگ ترین مرکز کارآفرینى 
دنیا تبدیل شــده و اکنون بزرگ ترین مرکز اکوسیستم 

کارآفرینى دنیاست. 
مقدرى دیگر برنامه هیئت سه نفر شوراى اسالمى شهر 
اصفهان به فرانسه را بازدید از پارك علم و فناورى سوفیا 
آنتى پولیس واقع در شهر  نیس در روز هشتم فوریه (پنج 
شنبه گذشــته ) اعالم کرد و افزود: این هیئت همچنین 
در راستاى توســعه مناسبات نمایشــگاهى صبح نهم 
فوریــه (روز جمعه) با رئیس امور نمایشــگاه هاى اتاق 
بازرگانى پاریس دیدار و گفتگو کردند و قرار است دیروز 

(یک شنبه ) به اصفهان بازگردند.

برخى محله هاى اصفهان هســتند که    فارس|
مغازه هاى قهوه فروشــى و کافى شــاپ هاى زیادى در 
خود جاى داده انــد؛ برخى محله ها مثــل محله جلفا و 
مرداویج که شاید دالیل مختلفى در کنار هم قرار گرفته 
تا قهوه فروشان و کافى شاپ داران را متقاعد کرده تا محل 

کسب خود را در این مکان ها راه اندازى کنند.
شاید بتوان گفت یکى از محله هایى که از قدیم مرکزى 
براى فروش قهوه بوده اســت و بعضًا کافى شاپ هایى 
براى نوشیدن قهوه در آن وجود داشته است محله جلفا 
اصفهان باشــد که مى توان یکى از دالیل آن را حضور 
ارامنه اصفهان در این محله و رابطه نزدیک این اهالى با 
قهوه دانست؛ در مرداویج اما شاید مهمترین دلیل وجود 

کافى شاپ ها رفت و آمد الکچرى جوانان باشد.
در پیاده روهاى خیابان حکیــم نظامى که قدم مى زنیم 
با نزدیک شــدن به محله جلفا کم کم بوى خوش قهوه 
به مشام مى رسد و نشانه هاى قهوه و قهوه فروشى ها به 
چشم مى آید. به یکى دو تا از قهوه فروشى ها رسیدیم، هر 
کدام به شکل و شمایلى هســتند و دکورهاى مختلفى 
زده اند، یکى خیلى ساده قهوه ها را در مقابل پیشخوان در 
بشکه هاى بزرگ چوبى ریخته است و بازى تک رنگى از 
قهوه اى روشن تا قهوه اى سوخته دانه هاى قهوه در مقابل 

چشمان مشترى به نمایش گذاشته است.
مغازه دیگرى امــا تمرکزش را گذاشــته روى کاکائو و 
شــکالت هایى کــه معموًال بــا قهوه میل مى شــود، 
کاکائوهایــى در ابعــاد و مدل هــاى مختلفــى که با 
بســته بندى هاى متنوع و برندهایى کــه در پرانتز باید 
بگوییم اکثراً خارجى هم هستند در ویترین مغازه دلربایى 
مى کنند و انگار با رنگ و لعاب بسته بندى شان پشت سر 

هم به مشترى مى گویند بیا من را بخر!
از این مغازه هاى ساده که معموًال کوچک هم هستند و 
خیلى تنوع محصولشان زیاد نیست که بگذریم و کمى 
جلوتر برویم بعضى مغازه هاى قهوه فروشى نیز هستند 
که بیشــتر به دکوراسیون مغازه هایشــان پرداخته اند و 
به قولى پر زرق و برق ترند، یکى از این مغازه ها ســبک 
قدیمى خود را حفظ کرده و وارد آن که مى شویم تصویر 
قهوه فروشى هاى قدیمى  و خارجى که اغلب در فیلم هاى 

دهه 50 و 60 میالدى دیده ایم را به یاد مى آوریم.
یکى دیگر امــا کامًال مــدرن دکور زده اســت و انواع 
فنجان ها با اشــکال مختلف را در دکورها چیده است، 
ماگ هایى با طرح ها و رنگ هاى مختلف که انگار با این 
شکل و شمایِل زیبایشان قهوه را خوشمزه تر و دل چسب تر 
جلوه مى دهند؛ دستگاه هاى مختلف قهوه ساز نیز بخش 
دیگرى از دکور مغازه را تصاحب کرده اند، دستگاه هایى 
که کمتر ایرانى و بیشتر ایتالیایى هستند، از قهوه فروش 
هم که بپرسى مى گوید «هر دو را داریم اما این ایتالیایى ها 

فوم بیشترى از قهوه مى گیرند».

در همین حین یک قهوه فروشــى نظرمان را جلب کرد، 
داخل شدیم و خوش و بشى با مهرداد جهدى که صاحب 
این فروشگاه بود داشتیم، کسى که رشته اش حسابدارى 
اســت اما عالقه اش به این کار وى را به سمت فروش 
قهوه ســوق داده است؛ از چهارســالى که در کار رست 
تجربه کسب کرده است و سابقه 8 ساله اش در کار فروش 

دانه قهوه گفت.
معتقد بود خواص قهوه خیلى بیشــتر از چایى اســت و 
مردم با متوجه شــدن این موضوع به ســمت نوشیدن 
قهوه کشیده شده اند؛ مى گفت هیچ روش خاصى براى 
تهیه قهوه مختص ایران نیست و ایرانى ها با توجه به در 
دسترس بودن همه انواع قهوه ها در ایران انواع قهوه ها را 

به روش هاى مختلف آماده مى کنند و مى نوشند.
در حین صحبت هایش نیم نگاهى به مغازه اش و انواع و 
اقسام قهوه ها انداختیم، قهوه هایى که در ظروف شیشه اى 
به شکل خاصى نگهدارى مى شد، از وى در مورد قیمت 
قهوه ها پرسیدم و جوابى که داد متعجبم کرد، بازه قیمتى 
قهوه ها از کیلویى 32 هزار تومان آغاز و تا یک میلیون و 

700 هزار تومان موجود است.
شاید بپرسید چرا قهوه باید اینقدر گران باشد و چه کسى 
این قهوه را میل مى کند، بــراى ما هم جالب توجه بود و 

از وى در مورد این نوع قهوه ســؤال پرسیدیم؛ مى گفت 
اسمش «لواك» است، نوعى قهوه که دانه هایش توسط 
حیوانى به نام زباد خورده مى شود و سیستم گوارشى این 
حیوان به گونه اى اســت که بخش گوشتى میوه قهوه 
را هضم کــرده و دانه هاى قهوه را پــس از قدرى تغییر 
در ساختار پروتئینى آن ها، ســالم و دست نخورده دفع 
مى کند؛ این دانه تغییر یافته را شسته و خشک مى کنند 
که کم یاب ترین و گران ترین قهوه دنیا است و پس از آن 
قهوه هاى اسپشیال است که مرغوب است و در ارتفاعات 
باال کشت مى شود، قهوه هایى که با برخى طعم ها وجود 

دارد.
صحبت از قهوه هاى اسپشیال شد، دست به کار شدند و 
فنجانى قهوه اسپشیال درست کردند تا روش آماده سازى 
خاص این نوع قهوه را ببینیم، روشى که همان طور که از 
اسمش مشخص اســت واقعًا خاص بود، در آماده سازى 
این قهوه زمان جوشیدن آب، دماى آب، مقدار وزن قهوه، 
مقدار وزن آب و روش اضافــه کردن آب به قهوه مهم و 
دقیق بود که به  وسیله دماسنج و ترازوى دقیقى محاسبه 
مى شــد و نهایتًا قهوه اى که ماحصل کار شد نوشیدنى 

دل چسبى بود که طعم مالیمى شبیه چایى داشت.
قهوه فروش ما حرفش این بود که با جا افتادن این قهوه 

در بین مردم دیگر میل به نوشــیدن چاى کمتر مى شود 
و مردم به نوشــیدن قهوه هاى اسپشیال روى مى آورند؛ 
چرا که تلخى قهوه هــاى معمولى را نــدارد و با طعم و 
رایحه اى بسیار مالیم تر از قهوه اسپرسو براى ذائقه هاى 
مختلف ایرانى قابل پذیرش تر خواهد بود؛ وى همچنین 
دلیل فروش بیش از پیش قهوه هاى فورى، نســکافه و 
کاپوچینوهاى بسته بندى کوچک تک نفره را اقبال بیشتر 

مردم به نوشیدن قهوه عنوان کرد.

خوردن قهوه براى تفریح
به ســمت میدان جلفا که مى رویم از قهوه فروشــى ها 
کاسته شده و تعداد کافى شاپ ها بیشــتر مى شود، دور 
میدان جوانان جمع هستند، برخى نیز در کافى شاپ ها در 
حال نوشیدن قهوه اند؛ با جوانان دور میدان که صحبت 
مى کنیم برخى براى تفریح آمده اند و برخى پاتوقشــان 
اینجاست و اوقات فراغت خود را در کنار دوستان صرف 
صحبت کردن در کنار نوشیدن قهوه مى کنند، اما برخى 
نیز با موهاى فرفرى و عینک هاى گرد و لباس هاى خاص 
هستند که از روى خوش و بش صمیمانه شان با مسؤول 
کافى شاپ مى توان فهمید رفت و آمدشان به اینجا زیاد 
است؛ البته حضور موســفیدان دور میز کافى شاپ ها نیز 

خود به نوعى جالب توجه است.

 میدان جلفا
پس از گذشــته مدت زمان کوتاهى که در میدان جلفا 
گذراندیم به خیابان حکیم نظامى برگشــتیم که با یکى 
از قهوه فروش هاى نزدیک کوچه ســنگ تراش ها هم 
صحبت شــدیم، جوانى به نام امیر پازنى که شغل هاى 
زیادى عوض کرده و مدت زمانى بود که در کار فروش و 

سرو قهوه فعالیت مى کرد.
این قهوه فــروش جوان در صحبت هایش از اســتقبال 
زیاد همه اقشــار مختلف مردم به قهوه برایمان گفت و 
از خاطراتش با کسانى که در سال هاى اخیر براى اولین 
بار به قهوه فروشى مراجعه کرده اند و مطرح کرده اند به 
اصطالح خودشــان مى خواهند قهوه خور شوند و از وى 
مشورت مى گرفتند که چه قهوه اى و به چه شکلى آماده 

و میل کنند.
وى از استفاده زیاد راننده هاى تاکسى از قهوه یاد کرد و 
مى گفت گاهى راننده ها دم مغازه توقف مى کنند و دستگاه 
قهوه سازشان را که در صندوق عقب ماشین نگه مى دارند 
به مغازه مى آورند و مى گویند براى این دستگاه مقدارى 

قهوه به من بدهید.
پازنى همچنین از دیدگاه اشتباه برخى از مردم در مورد 
اینکه قهوه را فقط محدود به قهوه ترك مى دانند، گفت و 
از اطالعات کم مردم در مورد انواع قهوه و دستگاه هاى 

قهوه ساز ناراحت بود.

 چربى سوزى قهوه
چربى سوزى توســط قهوه دلیلى بود که پازنى، استفاده 
ورزشکاران از قهوه را به آن مربوط مى کرد و از استفاده 
زیاد ورزشکاران بدن ساز از قهوه صحبت کرد؛ همچنین 
اشاره اى هم به افرادى که به تازگى ترك اعتیاد کرده اند 
کرد و گفت این افراد نیز استقبالشــان به قهوه زیاد شده 
است و به نوعى در قهوه به دنبال نوعى جایگزین براى 

تسکین خود هستند.
تلخــى قهوه هایى کــه امروز نوشــیدیم با شــیرینى 
صحبت هاى افرادى که با عالقه در این شــغل فعالیت 
مى کننــد برطرف شــد، بــه مجمــوع صحبت هاى 
قهوه فروشــان که بنگریم متوجه مى شویم که مردم به 
نوشیدن قهوه روى آورده اند و در کنار این تقاضاى بیشتر 
مردم عرضه کنندگان تازه به این شغل گرویده نیز که اکثراً 
هم جوان هستند بیشتر شده اند اما سؤال اساسى که مطرح 
مى شود این است که آیا نوشــیدن قهوه به جاى چاى 
براى ذائقه ایرانى مفید است یا تناسبى با سبک زندگى 
و موقعیت جغرافیایى و آب و هوایى ایران دارد؟ که باید 
از کارشناسان تغذیه و علوم اجتماعى جویاى پاسخ این 

پرسش ها بود.

یک گزارش تلخ و قهوه اى 

فنجانى قهوه، مهمان کافه هاى حکیم نظامى

سخنگوى شوراى شهر اصفهان پاسخ مى دهد
3 عضو شوراى شهر در فرانسه چه مى کردند؟

مدیرکل تأمین اجتماعى اســتان اصفهــان گفت: میزان 
مطالبات تأمین اجتماعى از کارفرمایان در سال گذشته 880 
میلیارد تومان بوده و در سال جارى به هزار و 100 میلیارد 
تومان رسیده اســت. محمد گورابى اظهار کرد: 90 درصد 
منابع تأمین اجتماعى از محل پرداخت حق بیمه کارفرمایان 
و بیمه شدگان است، صاحبان اصلى این صندوق کارفرمایان 
و بیمه شدگان هستند. وى با بیان اینکه مترقى ترین قانون 
کشور قانون تأمین اجتماعى اســت، افزود: قانون تأمین 
اجتماعى فراگیر است زیرا حقوق یک فرد را از زمان تولد تا 

فوت پرداخت مى کند.
مدیرکل تأمین اجتماعى اســتان اصفهان گفت: در استان 
اصفهان ســه میلیون و 300 هزار نفر تحت پوشش بیمه 

تأمین اجتماعى هســتند که 65 درصد استان را تشکیل 
مى دهد. وى خاطرنشان کرد: در استان اصفهان 600 هزار 
نفر مســتمرى بگیر تأمین اجتماعى هستند که 12 درصد 

جمعیت استان را تشکیل مى دهند و سازمان متولى معیشت 
پرداخت خانواده آنان است و چنان چه یک روز حقوق آنان 

معوق بماند نظم اجتماعى هم مى خورد.
گورابى با بیان اینکه ســال گذشــته میزان درآمد تأمین 
اجتماعى در استان 3 هزار و 700 میلیارد تومان بوده است، 
اذعان داشت: در حوزه تعهدات غیر درمانى تأمین اجتماعى 
3 هزار و 800 هزار میلیارد تومان میزان هزینه ها بوده است 

که 50 درصد کاهش درآمد داشتیم. 
وى با اشــاره به اینکه تأمین اجتماعى هیچ گاه پول اضافه 
از کارفرما دریافــت نخواهد کرد، یادآور شــد: قوام و دوام 
تأمین اجتماعى بســتگى بــه وجود کارفرمــاى توانمند

 دارد.

مطالبات تأمین اجتماعى از کارفرمایان به 1100 میلیارد تومان رسید

رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان آران و بیدگل :

زبان هنر در پیروزى انقالب نقش مؤثرى داشت
یکى از مؤثرترین شــیوه ها در پیروزى و استمرار انقالب 
اسالمى، اســتفاده از زبان هنربوده است. رئیس فرهنگ و 
ارشاد اسالمى شهرســتان آران و بیدگل گفت: برگزارى 
مراسم رونمایى از فیلم مســتند «تاریک خانه روشن» و 
تجلیل از عکاســان انقالب، رونمایى انحصارى از عکس 
ورود امام(ره) به قم در اوایل انقالب توسط عکاس آران و 
بیدگلى با حضور مقامت نظامى شهرستان، نماینده مجلس 
و مسئوالن شــهرى و خانواده هاى عکاسان پیشکسوت، 
برگزارى دو محفل ادبى در امامزاده محمدهالل(ع) و شعر 
انقالب در روســتاى یزدل از توابع آران و بیدگل، برپایى 

کارگاه آموزشى نقاشــى روى ســفال ویژه بانوان،افتتاح 
خانه فرهنگ دیجیتال در کانــون فرهنگى- هنرى امام 
زمان(عج)، برپایى نمایشــگاه کتاب و نشســت کتاب در 
کتابخانه هاى عمومى، اهــداى 300 جلد کتاب به مراکز 
فرهنگى و مدارس شهرســتان و برگزارى جشنواره فیلم 
«عمار» به مدت پنج شب، مهمترین برنامه هاى دهه فجر 
فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان آران و بیدگل بوده است. 
در ضمن به مناسبت دومین دهه ایام فاطمیه، اجراى نمایش 

آیینى «بانوى بى نشان» را خواهیم داشت.
میثم نمکى در خصوص نقش فرهنگ و هنر در پیروزى و 
استمرار انقالب اظهار کرد: یکى از مؤثرترین شیوه هایى که 

در پیروزى و استمرار انقالب نقش داشت زبان هنر است. 
شعرهاى انقالبى، آهنگ هاى انقالبى و نمایش فیلم هاى 
مستند و عکس هاى انقالب نشان دهنده این است که هنر 
فاخر را اگر درست و صحیح استفاده کنیم، کاربرد هاى خوبى 
در ارتقاى فرهنگ انقالبى براى نسل هاى سوم، چهارم و 
نسل هاى بعدى خواهد داشت. وى افزود: آثار فرهنگى- 
هنرى مى تواند براى نسل جوان و نوجوان درس آموز و روى 
اندیشه ها و نگاه و دیدگاه آنان تأثیرگذار باشد. پس با این 
تفاصیل باید گفت ما براى معرفى بیشتر انقالب با زبان هنر 
مى توانیم نقش مؤثــرى در ارتقاى فرهنگ انقالبى براى 

نسل هاى سوم، چهارم و نسل هاى بعدى داشته باشیم. 

اعظم محمدى


