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خشکى پوست را نادیده نگیریدسهم آب ُشرب اصفهان و یزد کاهش مى یابدشهریارى: خودم هم نمى دانم چرا ممنوع التصویر هستم؟!جهانگیرى از دولت به شهردارى تهران مى رود؟ سرقت از منزل با روشى جالب سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

جنایت تکان دهنده در اهواز

هشدارهاى «رنگى» به پرمصرفان «آبى»
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فصل سوم سریال «ستایش» 
کلید خورد

محسن چاوشى 
خواننده آهنگ جام جهانى؟

فعالیت مجدد
 دوربین هاى زوج و فرد 

از امروز

4

1 نفر در حادثه آتش سوزى سنگین در یک قهوه خانه در بازار کیان اهواز کشته 
شدند. به دنبال تماس شهروندى با سامانه 125 سازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شهردارى اهواز در ساعت 01:05 بامداد دیروز چهاردهم فروردین ماه و 
گزارش وقوع حریق در قهوه خانه «نوارس» در بازار کیان اهواز واقع در نبش 

خیابان مدرس، بالفاصله اکیپ هاى آتش نشانى از سه ایستگاه همجوار به محل 
حادثه اعزام شدند و ظرف 4دقیقه به محل حادثه رسیدند. 

سریال پربیننده «پایتخت5»، یک خبرسازى تازه را 
از سر مى گذراند. 

در حالیکه هنوز مشخص نیست علت اصلى حذفیات 
قسمت دوشنبه شب «پایتخت» چه بوده، اما تصویر 
منتشر شده در صفحه شخصى احمد مهرانفر بخشى 
از آنچه نمایش داده نشــده، را آشــکار کرده است. 
مهرانفر انتقاد تندى از سانسور این سریال کرده  و این 
بار نه صداوسیما بلکه مؤسسه «اوج» را عامل ممیزى 
«پایتخت» معرفى کرده است. بازیگر نقش ارسطو در 
این مجموعه نوشت: «تیغ سانسور پخش صدا و سیما 

کم بود، «اوج» هم اضافه شد...»

روزانه بین روزانه بین 200200 تا  تا 300300 هزار نفر از «نقش جهان» بازدید کرده اند هزار نفر از «نقش جهان» بازدید کرده اند
رکورد شکنى میدان معروف اصفهان در تعطیالت نوروزىرکورد شکنى میدان معروف اصفهان در تعطیالت نوروزى
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ارسال قبض هاى مخصوص آب براى بعضى مشترکان اصفهانى 

عمو پورنگ ازدواجش را 
تکذیب کرد!

طالیى پوشان و طالیى پوشان و 

برانکو، قربانى دو محسن!
صفحات مجازى را بخوانید. توئیتر، گروه هاى تلگرامى، کانال ها... حجم 
حمالت به برانکو بى سابقه اســت. هرکس که تریبونى در دست دارد 
مربى پرسپولیس را گوشه  رینگ گذاشــته و مى نوازد. باورکردنى 

نیست که یک مربى سه سال پیاپى صدر را قبضه کند، بهترین 
ســتارگانش کوچ کنند، دو پنجره نقل و انتقاالتى محروم باشد 

بازهم با فاصله بسیار قهرمان شود.

حاشی ه هاى جدید، 
حامى مالى «پایتخت5« را هدف گرفت

11 نفر قربانى انتقام نوجوان 17 ساله شدند

رود؟ یارنم شهشششه

زاز  اهوهو
کیانکیان اهو اهواز کاز کششته ر
اتمات نشش نشانىانىوو خد

هم فرم فروردیوردینمن ماه و 
نبشنبش واقعواقع د در واز

حلمحل گا همه همجوارجوار به

شده شد...»...» ضضضضضضضاضضضضضافضاضاف مممممهممهمهمههممهمههممهمهمهمههممهم هم «
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سن!
کانال ها... حجم 
ونى در دست دارد 
نوازد. باورکردنى 

بضه کند، بهترین 
االتى محروم باشد 
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پربینند سریال
از سر مى گذرا
در حالیکه هنو
قسمت دوشنب
منتشر شده در
از آنچه نمایش
ت مهرانفر انتقاد
بار نه صداوسیم
«پایتخت» مع
ن اینمجموعه
وجوواواوجاوااواوجاوج»اوج»اوجاواوواواوج»اواوواواوجواواوج»اوجاوج»اوج»وج»کم بود، «اوج »»» »»» » » »» »»» ،»

«اوج» در اوج
 مى ماند؟

شهردارى سمیرم در نظر دارد آسفالت معابر شــهرى خود را با اســتفاده از قیر رایگان اداره کل راه و شهرسازى استان 
اصفهان توسط پیمانکاران که داراى رتبه و مورد تایید اداره کل راه و شهرسازى مى باشند و پخت آسفالت را توسط کارخانه 
آسفالت هاى داراى استاندارد وزارت راه و شهرسازى مى باشند انجام دهد. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت مى شود 

درخواست خود را به این شهردارى ارائه نمایید.
1-ارائه ضمانت نامه هاى بانکى به مبلغ 570،000،000 ریال به شهردارى جهت حسن انجام کار و 300،000،000 ریال به اداره کل 

راه و شهرسازى جهت ضمانت تحویل قیر الزامى است.
2- پیمانکاران موظف هستند داراى کارخانه پخت آسفالت مورد تایید وزارت راه و شهرسازى باشند.

3- متراژ کارکرد 40،000 متر مربع در معابر و کوچه  هاى مشخص شده شهردارى انجام مى گیرد.
4- قیر تحویلى در چند مرحله به تناژ مجموع 200 تن توسط اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان تامین خواهد شد.

5- تمام هزینه هاى آزمایش آسفالت بر عهده پیمانکار مى باشد.
6-پیمانکاران پیشنهادات خود را تاپایان وقت ادارى 97/01/21 به دبیرخانه شهردارى سمیرم تحویل دهند.

7- ضمناً هزینه انتشار آگهى در روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.
8- جهت اطالعات بیشتر با شهردارى سمیرم تماس حاصل نمایید.         

آگهى مناقصه

حسین على صادقى- شهردار سمیرمحسین على صادقى- شهردار سمیرم

نوبت دوم

53665800031
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على مطهرى، نائب رئیس مجلس شــوراى اسالمى که
 21 اسفند ماه سال گذشــته اعالم کرده بود براى تعیین 
تکلیف طــرح حضور اقلیت ها در شــوراها با هاشــمى 
شــاهرودى مذاکره مى کند دیروز پیرامون تعیین تکلیف 
وضعیت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتى شوراى شهر یزد به 
اعتماد آنالین گفت هنوز به درخواست مالقاتش با رئیس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخى داده نشده است. 
اوگفت: «هنوز وقت نداده اند. البته ظاهراً آقاى شاهرودى 
کسالتى داشتند، به خاطر همین مساله هنوز نتوانستم با 

ایشان مالقاتى داشته باشم.»
طرح حضور اقلیت هاى دینى در شوراهاى شهر بعد از دو 

بار رفت وآمد به شوراى نگهبان با اصرار نمایندگان مجلس 
به عنوان طــرح اختالفى براى تعییــن تکلیف به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام ارسال شــد اما هنوز در دستور 
بررسى صحن علنى مجمع قرار نگرفته است. این در حالى 
است که ســپنتا نیکنام در توییتر خود خبر داد که مهلت 
قانونى او براى حضور در شــوراى شهر رو به پایان است. 
او در این توئیت نوشت: «مهر ماه سال گذشته درخواست 
مرخصى کردم 22 مهرماه اولین جلسه اى از شوراى شهر 
یزد بوده که من در آن حضور نداشتم چند روز بیشتر تا پایان 
زمان قانون 6 ماه عدم حضور باقى نمانده. واقعاً عزمى براى 

حل مشکل هست؟ بودن یا نبودن، مسئله چیست؟!»

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان مى گوید: چه 
مى شــود که یکى مى گوید شل حجاب، یکى مى گوید 
بدحجاب و یکى مى گوید بى حجاب. باالخره تکلیف این 

مردم و بانوان ما چیست؟ 
محمدمهدى تندگویان در گفتگو بــا خبرآنالین درباره 
اغتشاشات دى ماه 97 گفت: بحث اغتشاشات نگاه کنید؛ 
من مى گویم وقتى آزادى هاى مشروع آدم را سلب کنید 
انتظار چه چیزى مى توان داشت؟ نمى شود هر اتفاقى که 

در کشور مى خواهد بیفتد را نامشروع بدانیم.
تندگویان گفت: االن تعریف حجاب در جامعه اسالمى ما 
چیست واقعاً؟ یکى از نهادها بیاید بگوید تعریف چیست؟ 

چه مى شود که یکى مى گوید شل حجاب، یکى مى گوید 
بدحجاب و یکى مى گوید بى حجاب. باالخره تکلیف این 

مردم و بانوان ما چیست؟ 
چرا نتوانستیم در 40 سال باالخره یک چیزى را به وجود 
بیاوریم که اینقدر دچار بحران در آن نباشیم و اینقدر تبعات 
منفى ایجاد نکنیم که جوان هاى ما کارهاى ناشایستى 

بکنند که زیبا نیست.
او گفت: این که دخترى بیاید و روسرى اش را بگیرد؛ من 
اصًال کارى به مدل انتخاب این کار ندارم، کار قشنگى 
نیست در کشورى که قانون دارد و ادعاى اسالمى بودن 

دارد چرا ما بعد از 40 سال به اینجا رسیدیم؟

شاهرودى درباره پرونده 
سپنتا وقت مالقات نمى دهد

باالخره تکلیف مردم، 
با حجاب چیست؟

واکنش روحانى 
به شایعه فیلتر تلگرام

رییس جمهـور در دیدار بـا جمعى از    جماران|
مدیران ارشد کشورى، در واکنش به خبرهاى مطرح 
شـده درخصوص احتمـال فیلتر تلگـرام گفت: بناى 
نظام بر رفع انحصار از فضاى پیام رسان ها بوده است 
نه فیلتر و بسـتن فضاى مجازى.  روحانى ادامه داد: 
کام مردم را با اینگونه حرف ها تلخ نکنید، در فضاى 

بحران ”بیکارى“ تیشه به ریشه اشتغال نزنید.

پیشنهاد بى شرمانه
 به روایت کیهان!

کیهان نوشـت: یکى از عناصر    آفتاب نیوز |
ضدانقـالب به اشـتباه پیامکـى را به یک سـینماگر 
زن ارسـال کرد! در این پیامک که در فضاى تلگرام 
ارسـال شـده، عنصر شـناخته شـده ضدانقـالب به 
مخاطب هـدف نظر خـود پیشـنهاد کـرده، در قبال 
دریافـت 10 میلیـون تومـان حجابـش را در اماکن 
عمومى بـردارد. پیشـتر یکـى از زنـان خیابانـى، به 
دریافت پـول در ازاى کشـف حجاب اعتـراف کرده

 بود.
گفتنى است در خبرکیهان، نه عنصر پیشنهاددهنده 

معرفى شده نه خانم بازیگر.

اگر از ما حمایت مى کردند...
  ایسنا| به نوشـته روزنامه فرامنطقه اى رأى 
الیوم، محمد على الحوثى رئیس کمیته عالى انقالب 
جنبش انصارا... یمن در گفتگو با شبکه ”فرانس 24“ 
فرانسـه درباره حمایت ایـران از انصـارا... گفت: اگر 
ایران از ما حمایت مى کرد ما االن در ریاض بودیم و 
اگر تکنولوژى ایران را در اختیار داشتیم از همان روز 

اول پاسخ دشمنانمان را مى دادیم.

ترویج بى بندوبارى در 
صداوسیما

امـام جمعـه تبریـز از برنامه هـاى    انتخاب|
نوروزى صدا و سیما انتقاد کرد و خواستار تجدید نظر 
برنامه سازان تلویزیونى و رادیویى شد. حجت االسالم 
والمسلمین سیدمحمدعلى آل هاشم گفت: بعضى از 
برنامه هایى که صدا و سیماى کشور پخش مى کنند 
با دست خود فرهنگ بى بند و بارى و فرهنگ غرب 
را در جامعـه ترویـج مى کنند.آیا الزم اسـت به بهانه 
نوروز و جشـن هاى نوروزى تمام اعتقاداتمان را زیر 

پا بگذاریم؟

رئیس جمهور امروز
 به ترکیه مى رود

  آنا| رئیـس جمهور امـروز براى حضـور در دور 
جدید مذاکرات سه جانبه در خصوص مسائل سوریه 
با شـرکت اردوغان و پوتین، به آنکارا سفر مى کند. ، 
روحانى به دعوت رسـمى همتاى ترکیـه اى خود و 
براى حضور در دور دوم مذاکرات سه جانبه با روسیه 
به آنکارا سفر مى کند. رئیس جمهور در اجالس سه 
جانبه ایـران، روسـیه و ترکیـه در خصوص سـوریه 

سخنرانى خواهد کرد.

با تلفن ثابت هم مخالفند!
روزنامه جمهورى اسـالمى    دیده بان ایران|
نوشـت: آنهایى که در پشـت صحنه آقـاى احمدى 
نژاد را آوردند... از نسل همان افراد نوعى هستند که 
در دهه چهل حمام خزینـه اى حامل انـواِع ویروِس 
بیمارى را بر حمام دوشى کامال بهداشتى ترجیح داده 
وفریاد وااسالما سرمى دادند که سال ها طول کشید 
تا از این فضا بیـرون بیایند... به گزافـه نگفته ایم اگر 
بگوییم اینها قدرت پیدا کنند، تلگـرام که هیچ حتى 
تلفن ثابت را هم ازمـردم مضایقـه مى کنند، فضاى 
مجازى در نـگاه اینان « بـالى جان مردم اسـت!» 
در حالى که خود این نـگاه و تفکر، بزرگ ترین بالى 
جان مردم شده و مانع از پیشرفت و توسعه این کشور، 

مردم و انقالب مى باشد.  

خبرخوان
مخدرزنانه!

  آنا| «ُگل» مــاده جدیدى نیســت؛ همان 
«مارى جوآنا»ست که حاال با رنگ و لعاب جدید و 
البته نامى وسوسه انگیز تر، جوانان را به سوى خودش 
مى خواند. پرویز افشار سخنگوى ستاد مبارزه با مواد 
مخدر مى گوید در سال هاى گذشته «گل» جاى 
مصرف «شیشه» را در سبد معتادان ایرانى گرفته و 
شواهدى هم وجود دارد که گرایش زنان به این مخدر 
مخصوصًا در سنین پایین تا حدودى افزایش پیدا 
کرده است. اما اینکه مصرف کننده اختصاصى گل 
فقط آنها باشند این طور نیست براى اینکه زنان کًال 
حدود 7 یا 8 درصد از مصرف کنندگان مواد مخدر یا 

معتادان کشور را تشکیل مى دهند.

چرا پزشکان کارت خوان 
ندارند؟

روزنامه ایران نوشــت: برخى    خبر آنالین|
از پزشــکان به خاطر اینکه مالیات ندهند یا کمتر 
مالیات بپردازند در مطب هایشان دستگاه کارتخوان 
نصب نمى کنند یا اینکه دستگاه هاى کارتخوان را به 
اسم افراد دیگرى ثبت مى کنند تا میزان درآمدشان 
مشخص نشود. مراکز درمانى خصوصى هم به خاطر 
نظارت هایى که بر فعالیت شان مى شود نمى توانند 
چنین تخلفاتى کنند و این نوع تخلف بیشــتر در 

مطب هاى خصوصى صورت مى گیرد.

بیچاره ها!
  انتخاب| پروفســور کردوانى پــدر علم 
کویرشناسى ایراندرباره وضعیت آب در کشور  مى 
گوید: بیچاره کسى که 50 سال دیگر به دنیا بیاید، تا 
آن زمان دیگر نه آب سطحى داریم، نه آب زیرزمینى. 
البته این اتفاق شاید زودتر هم بیافتد. چراکه در حوزه 
آب زیرزمینى حداقل فاصله دو چاه باید یک کیلومتر 
باشد، اگر در یک لیوان به جاى یک نى، سه نى قرار 
دهیم آب بیشترى نمى گیریم فقط زودتر آن منبع 

آب را از بین مى بریم. 

قربانیان جوان
  میزان| معاون هماهنــگ کننده پلیس 
راهور گفت: بیش از نیمى از کشته هاى رانندگى بین 
21 تا 50 سال بودند. سردار حسن مومنى افزود: این 
قشر نیروى جوان کشور محسوب شده و از دست 

دادن آنها قابل جبران نیست.

بارش باران تا یکشنبه
  میزان| کارشــناس ســازمان هواشناسى 
گفــت:از روز چهارشــنبه (امروز) بــارش باران 
در کشــور آغــاز مــى شــود. محمــد اصغرى 
اظهار داشــت: چهارشــنبه براى اســتان هاى 
آذربایجــان غربى،شــرقى،اردبیل،گیالن و 
مازندران  و کاهش 10 درجــه اى دما پیش بینى 
مى شود. به گفته کارشناس سازمان هواشناسى، 
بارش ها تا روز یک شنبه در کشور ادامه داشته و به 

استان هاى قم و اصفهان هم مى رسد. 

قاچاق عجیب کفش
  تابناك| براساس برآوردهاى صورت گرفته 
در سال 1395، 182 میلیارد تومان کفش قاچاق وارد 
کشور شده است و درهمین سال 127 میلیارد تومان 
نیز از طریق واردات رسمى به کشور وارد شده است.  
هم اکنون حدود 500 هزار نفــر در صنعت کفش 
کشــور فعالیت مى کنند که طبق گفته مسئوالن 
کارگاه هاى تولیدى کفش در شهر تبریز به عنوان 
یکى از قطب هاى مهم تولید در کشور با 50 درصد 

زیر ظرفیت خود کار مى کنند.

سفر میلیونى به مازندران 
پرونده تعطیالت نوروزى در مازندران    ایرنا|
با میزبانى از حدود 15 میلیون نفر شــب مسافر در 
مدت 15 شبانه روز بسته شد ، آمارى که افزایش 31 

درصدى نسبت به نوروز سال گذشته دارد.

 سعید مرتضوي هنوز آزاد است
درحالی که بیش از یک ماه از صدور    انتخاب نیوز |
حکم جلب «ســعید مرتضوي» می گذرد، اما هنوز هیچ 
خبري از بازداشت او نیست. بر اساس قانون، پرونده بعد 
از صدور حکم قطعى به اجراى احکام دادسراى مربوطه 
ارسال مى شود.بعد از تعیین شعبه اجراى احکام، قاضى 
شعبه اخطاریه اى به محکوم علیه جهت معرفى خود براى 
اجراى حکم صادر مى کند. محکوم علیه نیز مکلف است 
در مهلت تعیین  شده که بر اساس رویه دادسراها 10 روز 
است، خود را براى اجراى حکم معرفى کند، اما در صورت 
عدم  حضور در مهلت قانونى، مطابق قانون آیین دادرسى 
کیفرى وثیقه تعیین شده ضبط و حکم جلب محکوم علیه 
صادر خواهد شــد. اما در این مدت هیچ خبري مبنی بر 
صدور حکم جلب او شنیده نشده است. نکته  دیگر درباره 
مکان زندگى سعید مرتضوى است؛ مشخص نیست که 
او ساکن تهران یا در شهر محل تولدش، تفت یزد است. 
همین شاید حکم جلب او را با مشکل مواجه کند. وکیل 
این خانواده اسفندماه گفته بود: طبق آنچه به من اعالم 
شده، اجراى حکم در دست اقدام است اما زمان اجراى آن 

به دادستانى تهران و مأموران و ضابطان بستگى دارد.
بر اســاس اطالعات به دســت آمده،حکم صادره زمان 
زیادى است که ابالغ شده و پرونده مرتضوى در بخش 
کهریزك به شــعبه 2 اجراى احکام ناحیه 28 دادسراى 

کارکنان دولت رفته است تا اجرا شود. 
حکم جلــب مرتضوى مربــوط به پرونــده کهریزك و 
اتهامش، معاونت در قتل اســت که بابت آن به دو سال 
حبس محکوم شده است. محسن روح االمینى به همراه 
محمد کامرانى و امیر جوادى فــر، در 18 تیر 88 و پس 
از اتفاقات بعد از انتخابات ریاســت جمهورى آن ســال، 
بازداشت و به بازداشــتگاه غیرقانونى کهریزك فرستاده 
شــدند اما بر اثر شــدت جراحات و عفونت فوت کردند. 
علت مرگ آنها «مننژیت» اعالم شد. چندى  بعد سردار 
احمدى مقدم، فرمانــده وقت نیروى انتظامى، ســعید 
مرتضوى را مسئول انتقال بازداشــتى هاى حوادث 88 
به کهریزك اعالم کرد. هشــتم  اسفند 91، دادگاه سعید 
مرتضوى، دادســتان وقت تهران، على اکبر حیدرى فرد، 
دادیار و حسن حداد  دهنوى، معاون امنیت وقت دادستان 
تهران که هر سه از قضاوت معلق  شده  بودند، آغاز شد و 

اول  خرداد 92 بعد از 11 جلسه پایان یافت.
مرتضوى در این دادگاه، به اتهــام «معاونت در قتل»، 
«مشارکت در بازداشت غیر قانونى» و «معاونت در تنظیم 
گزارش خالف  واقع» محاکمه شد. او به دلیل بازداشت 
غیر قانونى افراد و انتقال آنها به کهریزك به انفصال  دائم 
از خدمات قضائى و پنج ســال انفصال از خدمات دولتى 

محکوم شد. 

حجت االسالم هادى غفارى از فعاالن انقالبى و مبارز زمان 
شاه بود. او بعد از انقالب نقش آفرینى در عرصه هاى مختلف 
سیاسى داشته و به طور مشخص نمایندگى مجلس را تجربه 
کرد. غفارى درباره رد صالحیتش در انتخابات مجلس پنجم 
و همچنین علت راى نیاوردنش در انتخابات مجلس هشتم با 

نامه نیوز گفتگو کرده است که در ادامه مى خوانید:
زمان انتخابــات مجلس پنجم متوجه شــدم آقاى جنتى 
من را به دلیل عدم التزام عملى به اســالم، عدم اعتقاد به 
نظام جمهورى اســالمى، عدم اعتقاد به قانون اساسى و 
سوءشهرت در حوزه انتخابیه رد صالحیت کرده است. گفتم 
آقاى جنتى فقط یک سئوال از شما بکنم. شما معنى کلمه 

سوءشهرت را به لحاظ حقوقى مى دانید؟ سوءشهرت خیلى 
تعبیر بدى است. شــما که من را از نزدیک، پدرم، مادرم و 
همه کسانم را مى شناسید. من با شما به چهار گوشه تهران 
مى رویم و مى ایســتیم تا تاکسى بگیریم. ببینیم مردم من 
را ســوار مى کنند یا شما را ســوار مى کنند. مطمئن باشید 
مردم شما را سوار نمى کنند. آقاى جنتى گفت اعتراضتان را 
بنویسید و بگویید. گفتم نه اعتراض مى کنم، نه مى نویسم، نه 
مى گویم، ان شاءاهللا شب اول قبر به هم مى رسیم. گفت نه، 

بنویسید و بدهید. گفتم نمى نویسم.
آخرین بارى که با آقاى جنتى صحبت کردم انتخابات مجلس 
هشتم بود.آقاى شیخ محمد یزدى به من گفت پرونده شما 
را آقاى جنتى شــخصا گرفته، گذاشته در کشوى خودش، 
کلیدش هم در جیبش اســت و پرونده را بیرون نمى آورد. 
نمى دانم چه شــد که آقاى یــزدى دو روز بعد به من زنگ 
زد که پرونده شما از کشو بیرون آمد و صالحیت شما تأیید 
شده است. امروز فارغ از اعضاى شوراى نگهبان، کالغ هاى 
تهران هم من را مى شناسند.  علت آنکه در انتخابات مجلس 
هشتم با وجود تأییدصالحیت شدن رأى نیاوردم این بود که 
آقایان کاندیداهایى که رأى آورده بودند، تقلب باالیى کردند، 
خیلى باال. این ها را ان شاءا... هیچ کجا نخواهم گفت، به قبر 

خواهم برد.

هادى غفارى:
به آیت ا... جنتى گفتم مردم شما را سوار تاکسى نمى کنند

برخى رســانه ها در ایام نــوروز از رفتــن جهانگیرى به 
شــهردارى تهران و تغییرات جدیدى در کابینه روحانى 
خبر دادند که طبق آن بیژن نامدار زنگنه معاون اول رئیس 

جمهور مى شود.
اواخر پاییز و اوایل زمستان سال گذشته بود که موضوع 
استعفاى جهانگیرى از معاون اولى رئیس جمهور جدى 
شــد تا جایى که به گفته یک فعال سیاسى اصالح طلب 
که نخواست نامش فاش شود، با پا در میانى رئیس دولت 

اصالحات به صورت موقت کنسل شد.
از همان مقطع زمزمه هایى در برخى محافل اصالح طلبى 
به وجود آمد که رفتن جهانگیرى از دولت به شــهردارى 
تهران با توجه با ناکارآمدى نجفى مى تواند دو منفعت مهم 
براى اصالحات داشته باشد؛ اول اینکه عملکرد شهردارى 
تهران با حضور جهانگیرى اصالح مى شود و قوت مى گیرد 
و از سوى دیگر عرصه شهردارى تهران مى تواند بهترین 
فرصت و سکوى پرش جهانگیرى براى انتخابات 1400 و 

گزینه مستقل اصالح طلبان باشد.
از ســوى دیگر طیف محمدرضا عارف و جمعى دیگر از 
رقباى حزب کارگزاران سازندگى مخالف رفتن جهانگیرى 
به شــهردارى تهران هســتند و اینطور مطرح مى کنند 
که نباید جایگاه معــاون اولى روحانــى هرچند با همه 
محدودیت ها و بى مهرى ها را از دست داد. برخى معتقد 
هستند در هر حال شهردارى تهران در دست کارگزاران 

سازندگى باقى خواهد ماند.
در همین حال اخبار غیر رســمى حکایت از آن دارد که 
در جلسه دیروز روز سه شــنبه بررسى استعفاى شهردار 
مستعفى تهران، اعضاى شورا ضمن پذیرش این استعفا، 
مصطفى سلیمى شهردار اسبق منطقه 6 شهردارى تهران و 
از مدیران با سابقه این مجموعه را به عنوان شهردار موقت 
انتخاب کردند. این در حالى اســت که مرتضى الویرى 
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شوراى شهر تهران پس 
از جلسه غیر علنى شوراى شهر تهران با حضور محمد على 
نجفى در جمع خبرنگاران گفت: اعضاى شــوراى شهر 
تهران به ماندن محمد على نجفى در شــهردارى اصرار 
داشته و اعتقاد دارند شــهردار نباید استعفا مى داد. وى در 
خصوص دالیل مطرح شده از سوى  شهردار تهران براى 
استعفا خاطرنشان کرد: بسیارى از افراد با بیمارى مشابه با 
شهردار تهران مشغول به فعالیت بوده و این بیمارى دلیلى 

براى استعفا نمى شود.

جهانگیرى از دولت به شهردارى تهران مى رود؟ ماجراى بى هوشى 817 نفر
 از بانوان در دیدار با امام(ره)

محسن رفیقدوست با یادآورى وقایع ابتداى انقالب    تابناك|
مى گوید: در چهار روز اول ورود امام(ره) در مدرسه علوى که صبح 
آقایان و بعدازظهر خانم ها با امام وقت مالقات داشتند، به علت 
ازدحام زیاد جمعیت بانوان بى هوش مى شدند به گونه اى که طى 3 
روز 817 نفر از خانم ها بى هوش شدند. البته این اتفاق براى آقایان 
هم رخ مى داد اما خیلى کمتــر از خانم ها. در این میان برخى 
مسئوالن انتظامات به امام(ره) پیشــنهاد دادند که مالقات 
خانم ها را به خاطر این شــرایط قطع کنیــد. ولى حضرت 
امام(ره) در پاسخ به آنها فرمودند؛ شما خیال مى کنید من شاه 
را از مملکت بیرون کردم، اعالمیه و سخنرانى هاى من شاه 
را بیرون کرد، خیر؛ مبارزات شماها شاه را بیرون کرد، همین 
بانوان محترمه شاه را از کشــور بیرون کردند. بروید وسایل 
آسایش آنها را فراهم کنید. لذا ما  فراخوان کردیم و انتظامات 

خانم ها را براى آن ها تشکیل دادیم.

نصف جهان سریال پربیننده «پایتخت5»، یک خبرسازى 
تازه را از سر مى گذراند. 

در حالیکه هنوز مشخص نیســت علت اصلى حذفیات 
قسمت دوشــنبه شــب «پایتخت» چه بوده، اما تصویر 
منتشر شده در صفحه شــخصى احمد مهرانفر بخشى از 
آنچه نمایش داده نشده، را آشکار کرده است. مهرانفر انتقاد 
تندى از سانسور این سریال کرده  و این بار نه صداوسیما 
بلکه موسسه «اوج» را عامل ممیزى «پایتخت» معرفى 
کرده است. بازیگر نقش ارسطو در این مجموعه نوشت: 
«تیغ سانسور پخش صدا و سیما کم بود، «اوج» هم اضافه 

شد...»
در تصویر منتشر شده در صفحه شخصى احمد مهرانفر، 
محسن تنابنده، بازیگر نقش نقى در سکانسى «خیالى» که 
به نظر مى رسد مربوط به بعد از ماجراى «بالون» است، بر 
روى عرشه نشان داده مى شود. تصویرى که مخاطب را به 

یاد سکانس هایى از فیلم مشهور «تایتانیک» مى اندازد.

شرطى که نادیده گرفته شد
تا دوشنبه شــب که احمد مهرانفر نقش مؤسسه اوج در 
سانســور مجموعه پایتخت را برمال کرد، کســى به این 
موضوع وارد نشده بود. «ســازمان هنرى رسانه اى اوج» 
که به گفته احســان محمد حســنى مدیرعامل آن پول 
تولیدات خود را از سپاه پاســداران مى گیرد، حامى مالى 
این سریال محسوب مى شــود. این سازمان پیش از این 
که وارد مقوله سریال سازى شــود، در سینما فعال بود به 
طورى که آثار شاخص سال جارى سینماى ایران از جمله 
به وقت شام، التارى و فیلشاه با حمایت این سازمان راهى 

اکران شده اند.
درباره ســریال پایتخت هم نام سازمان اوج زمانى مطرح 
شد که معلوم گردید در داستان این فصل، نیاز به ادوات و 
تجهیزات خاص نظامى وجود داشته است. همین یکى دو 
روز پیش محسن تنابنده در گفتگویى با تأیید این موضوع 
گفت:« ما با تلویزیونى مواجــه بودیم که با بودجه اى که 
در اختیار دارد حتى نمى تواند دو تفنگ ترقه اى براى این 
سریال فراهم کند. طبیعى بود در چنین شرایطى به دنبال 
اسپانسرى باشیم که توان مهیا کردن تمام این امکانات را 
براى ما داشته باشد. درعین حال خود من از روز  اول شرط 
کردم که تحت هیچ شرایطى، ســازمان اوج نباید دخل و 

تصرفى در سریال داشته باشد.» این در حالى است که انتقاد 
احمد مهرانفر دیگر بازیگر شاخص پایتخت به نقش اوج در 
سانسور این سریال، نشان مى دهد چندان وقعى به شرط 

محسن تنابنده گذاشته نشده است. شاید پست خود تنابنده 
در اعتراض به سانسور جدید پایتخت که بعد از انتقادهاى 
مهرانفر منتشــر شــد نیز ناشــى از دلخورى او به دلیل

 بى توجهى به شرط و شروطش باشد.  

پایتخت هم سیاسى مى شود
اما انتقادها به نقش مؤسســه اوج در ساخت پایتخت تنها 
محدود به دو بازیگر اصلى این مجموعه نیست به طورى که 
دو سر طیف اصولگرایى و اصالح طلبى را هم شامل مى شود. 
دیروز روزنامه کیهان ضمن اینکه سازمان اوج را یک نهاد 
انقالبى نامید، به حضور «عوامل شبکه ماهواره اى جم که 
یکى از آنها به عنوان بازیگر در یکى از قســمت ها ایفاى 
نقش کرد، اســتفاده از ترانه هاى ابراهیم تاتلیس خواننده 
ترکیه اى و همچنین تبلیغ آشــکار جاذبه هاى توریستى 
کشــور ترکیه» اعتراض کرد و آن را از چشم این سازمان 
فرهنگى دید. کیهان همچنین نوشت که «برخى از عوامل 
سریال پایتخت5 پیش از این از افراد و جریان هاى سیاسى 
آلوده و حتى اغتشاشــات تحت حمایت حامیان داعش 
حمایت کرده بودند» و از حضور آنها در سریال پایتخت آن 

هم تحت حمایت سازمان اوج انتقاد کرد.
همزمان، پایگاه اطالع رسانى عصر ایران نیز با اشاره به 
همه آنچه روزنامه کیهان از آنها به عنوان نقاط ضعف این 
سریال یاد کرده است نوشت:« وقتى پاى این مؤسسه در 
میان است برخى از خطوط قرمز جابه جا مى  شود و کارگردان 
و نویسنده مى توانند با دست باز فیلم و سریال بسازند.» این 
پایگاه رسانه اى اصالح طلبان با کنایه اى آشکار، پیشنهاد 
کرد »حاال که خطوط قرمز اوج با خطوط قرمز دیگران فرق 
مى کند، کلیه امور فرهنگى کشور به این مؤسسه منتقل 
شده و وزارت ارشاد هم تعطیل شــود چون آنگونه که از 
شواهد پیداست، خیلى از «نشدها» با اوج «شد» مى شود!»

حاشیه تا آخرش هست
از دیروز که روزنامه هاى کشور اولین شماره هاى خود در 
سال جدید را منتشر کردند و خبرگزارى ها و پایگاه هاى 
اطالع رسانى هم کارشان را با جدید بیشترى آغاز کردند، 
نگاه ها به حواشــى ســریال «پایتخت5» به تدریج وارد 
درگیرى هاى اصالح طلب – اصولگرا شده است. پایتخت 
از نخستین روزهاى نمایش در تلویزیون دچار حواشى و 
ممیزى شده بود اما به نظر مى رسد تا انتهاى پخش این 
سریال، جنس متفاوتى از حاشیه گریبانگیر این سریال و 

عواملش باشد.

حاشی ه هاى جدید، حامى مالى «پایتخت5« را هدف گرفت

«اوج»
 در اوج مى ماند؟
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داریوش فرضیایى که با انتشــار عکسى در اینســتاگرام باعث گمانه زنى 
رسانه ها درباره ازدواجش شده بود، این خبر را تکذیب کرد.

فرضیایى در پستى جدید در اینستاگرامش، این خبر را سوءتفاهم دانسته و نوشته است 
«ظاهراً پست اخیر بنده ابهاماتى را به همراه داشته که باید توضیحاتى را خدمت تان عرض 

کنم، از جمله این که عکس منتشر شده در اینســتاگرام مربوط به مراسم نامزدى یکى از 
بیننده هاى عزیز ( ر – ى) است که سال ها با برنامه هاى عموپورنگ خاطره داشته و بزرگ 
شده و براى خوشحال نمودن بنده عکس فوق را با این عبارت برایم ارسال نمود: «عمو جان 

سالم. تصورش دور نیست شاید براى شما نیز اتفاق بیفتد، دخترتون عروس شد.»
شنیدن این خبر آن قدر مرا خشنود و مسرور ســاخت که تصمیم گرفتم عکس و جمله ایشون رو 

در صفحه ام قرار بدم که متأسفانه حواشــى زیادى به همراه داشت تا جاییکه همکاران و حتى اقوام زنگ 
میزدند و شوکه بودند که چرا ما از ازدواجت خبردار نشدیم، گواه سخنان بنده هم دوستان خوبم در رادیو 
آقایان فرزاد حسنى و افشین حسین خانى و … هستند که تأید میکنن شایعه اى بیش نبوده. با این حال 

از همه شما بزرگواران بابت اشتباهى که رخ داد عذرخواهى مى کنم.»

ى در اینســتاگرام باعث گمانه زنى 
 را تکذیب کرد.

 خبر را سوءتفاهم دانسته و نوشته است 
ه باید توضیحاتىرا خدمت تانعرض
ام مربوط به مراسم نامزدى یکى از 
ى عموپورنگ خاطره داشته و بزرگ 
جان بارت برایم ارسال نمود: «عمو

 دخترتون عروس شد.»
صمیم گرفتم عکس و جمله ایشون رو 

ه داشت تا جاییکه همکاران و حتى اقوام زنگ 
گواه سخنان بنده هم دوستان خوبم در رادیو 
 تأید میکنن شایعه اى بیش نبوده. با اینحال

هى مى کنم.»

محمود شــهریارى مجــرى قدیمــى رادیو و 
تلویزیون که مدتى اســت دچار مشکل ممنوعیت 
از فعالیت در رســانه ملى شده اســت این روزها در 

کنار اداره یک شــرکت فرهنگى چندمنظوره اجراى

برنامه هاى ارگانى را هم برعهده مى گیرد. شــهریارى 

آخرین بار با فصلى ناتمام از «قوى ترین مردان ایران» که 

با نام «مردان پوالدین» تولید شده بود به عنوان مجرى به 

شبکه خانگى آمد. خودش درباره این تجربه به سینماروزان 

گفت: این مجموعه قرار بــود مانند فصل هــاى قبلى از 

تلویزیون خودمان پخش شود اما گویا رسانه ملى براى پخش 

این مجموعه از اسپانسر کار رقمى باال درخواست کرده بود و 

اسپانسر هم که تأمین این هزینه در توانش نبود قید پخش کار 
از تلویزیون را زد و به سراغ شبکه خانگى رفت.

شهریارى با اشــاره به ممنوعیت از فعالیت در تلویزیون اظهار 

داشــت: حضورم در شــبکه خانگى به دلیل همــان ماجراى 

ممنوع التصویرى است که چند سالى اســت بر ما حادث شده و 
خودمان هم خبر نداریم چرا این اتفاق افتاده است.

وى ادامــه داد: در ایــن مــدت هــم نه طرحــى بــراى تولید 

برنامــه به صداوســیما بــردم و نــه اصــًال مایل بــه همکارى 

دم. وقتــى رســانه ملــى قــدر منابــع انســانى که
مجــدد بــو

ســال ها همکارش بوده اند را نمى داند چه دلیلى دارد که ما مدام طرح 

کاربلد که بیکار نمى مانند؛ مى روند بیرون از سازمان و یا 
بدهیم. آدم هاى 

امه مى سازند و یا درگیر مدیوم هایى مانند شبکه خانگى
در فضاى مجازى برن

مى شوند. این سازمان است که از نبود این کاربلدان ضربه مى خورد.

شهریارى در پاســخ به این پرســش که چرا برخالف برخى از همکارانش 

از قابلیت هاى فضاى مجازى و ســامانه ویدیوى درخواســتى براى تولید 

برنامه اســتفاده نمى کند گفت: اتفاقاً پیشنهادات مختلفى براى همکارى با 

سامانه هاى فعال در این حیطه داشتم اما متأســفانه یک قانون قدیمى در 

این باره وجود دارد و آن هم اینکه صداوسیما خود را قّیم همه این سامانه ها

مى داند و اخیرا هم که دیدیم رفته است از برخى از فعاالن این حیطه شکایت 

کرده. چرا؟ شاید به خاطر اینکه انحصار سازمان را شکسته اند.

وى ادامه داد: در کنار سامانه هاى مجازى از برخى شبکه هاى ماهواره اى 

فارسى زبان اعم از شبکه هاى سیاســى گرفته تا شبکه هاى سرگرم کننده 

ته ام اما حتى وارد مذاکره هم نمى شوم و فقط مى گویم 
مانند جم پیشنهاد داش

نه! دلیلش هم کامًال شخصى است چون ایران را دوست دارم و گمان مى کنم 

هیچ کس بهتر از هنرمندى که در داخل کشور است نمى تواند براى مخاطب 
محصول تولید کند.

محمود شهریارى که سابقه اجراى برنامه هایى مانند «سالم صبح به خیر»  

و «زنده رود» را دارد با بیان اینکه حســرت مى خورد از اینکه شــبکه هاى 

ماهواره اى رقابت با صداوســیما را به نفع خود تمام کرده اند اظهار داشت: 

اوسیما در برج عاج نشســته اند و فکر مى کنند همین 
متأسفانه مدیران صد

که شبکه هاى ماهواره اى را دست بیندازند و آنها را تحقیر کنند کافیست در 

حالى که تقریباً در همه جاى ایران این شبکه ها مخاطب دارند و بخش عمده 
مخاطب رسانه ملى به این واسطه از دست رفته است.

 وى ادامه داد: باعث تأسف است که شبکه اى ماهواره اى با 10 تا 20 نیروى 

جوان کارى را مى کند که رســانه ملى با ده ها هزار پرسنل نمى تواند انجام 
دهد.

ى با بیان اینکه توسعه کّمى بیهوده در رسانه ملى باعث کند شدن 
شهریار

تدریجى سرعت آن و در نهایت زوال آن شــده است تأکید کرد: بارها شده 

اران به من مى گویند تعداد کارکنان شــبکه ها به مراتب بیشتر 
برخى همک

از مخاطبان آن اســت. خودم پشــت یک وانت خواندم «تنهاتر از شبکه... 
هستم»!

ا اشاره به کلیدواژه مدیران سازمان که کمبود بودجه 
این مجرى 58 ساله ب

: مدام مى گویند کمبود بودجه داریم اما سئوال اینجاست 
است اظهار داشت

که با همین بودجه موجود چه کرده اید که حاال افزایش بودجه مى خواهید؟

شهریارى خاطرنشان ســاخت: همین بحث پخش آگهى ها از شبکه هاى 

ماهواره اى مثل جم را ببینید. باور کنید اگر دادستانى و قوه قضاییه به کمک 

سازمان نمى آمدند فارغ از فیلم هاى سینمایى تمامى شرکت هاى تجارى 
هم آگهى هاى خود را به این شبکه ها مى دادند. 

محمود شــهریارى با بیان اینکــه جلوى ضــرر را از هرجا کــه بگیرى 

منفعت است از مدیران ســازمان صداوسیما خواســت در گام اول جلوى 

موازى کارى در رســانه ملــى را بگیرنــد. وى گفت: االن ما هم شــبکه 

م و هم در چندین شــبکه دیگــر برنامه ورزشــى روى آنتن 
ورزش داری

مى فرســتیم؛ هم شــبکه ســالمت داریم و هم در چندین شــبکه دیگر

برنامه هاى پزشکى روى آنتن مى فرستیم! این موازى کارى ها جز اینکه به 
اتالف منابع منجر شود سود دیگرى ندارد.   

مهدى باقربیگى بازیگر تئاتر، ســینما و تلویزیون درباره احواالتش بعد از بازى در «قصه هاى 
مجید» گفت: بعد از قصه هاى مجید هر هفته یا هر ماه یک بار به مالقات بى بى مى رفتم و یا 

تلفنى جویاى حالش مى شدم، در زمان 
بیمارى هم چند بــار رفته بودم و غصه 
مى خــوردم. اگر دیــر به دیــر و کم 
مى رفتم به خاطر این بود که دوســت 

نداشتم بى بى را در بستر بیمارى ببینم.
وى درباره تعامل و ارتباطش با کیومرث 
پور احمد اظهار کرد: با کیومرث پوراحمد 
و خانواده اش در ارتباط هستم  و همدیگر 

را مثل خانواده هم مى دانیم. در حال حاضر او هم کم کار است و در فیلم هایى که اخیرا تولید کرده 
نقشى که مناسب من باشد وجود نداشته است اما همیشه به من لطف دارد و افتخار مى کنم که با 

او کار کنم و اگر نقشى مناسب من باشد حتما به من مى گوید.
این بازیگر درباره این که چرا بعد از «قصه هاى مجید» به یکباره از بازى فاصله گرفت توضیح 
داد: عالوه بر این که از زمان پخش ســریال در ســال 71 تا 75 فکر تحصیل و زندگى بودم، 
قصه هاى مجید آن چنان در ذهن مردم و جامعه نقش بسته بود که درهر نقشى قصد داشتم بازى 
کنم مردم دوست داشتند مرا در همان حال و هواى مجید ببینند. با خودم فکر کردم که اگر 4 سال 
بازى نکنم و مردم یادشان رود بهتر مى توانم کار کنم اما قصه هاى مجید بعد از گذشت 25 سال 
از پخشش هنوز از ذهن مردم فراموش نشده است و برخى از مردم درباره کارهایى که بعد از آن 
بازى کردم در پیامک هایى که براى عوامل فرستاده بودند بیان مى کردند که چه خوب کردید 

مجید را در این سریال شرکت دادید و مجید چقدر بزرگ شده است.
باقر بیگى ادامه داد: این حرف ها یعنى هنوز مجید در ذهن مردم حضور دارد و این کار را سخت 
مى کرد، از سوى دیگر پیشنهادات زیاد بود اما پیشــنهاد چشمگیرى تا زمان پیشنهاد جعفرى 

جوزانى براى «در چشم باد» و همزمان با آن تله فیلم کیومرث پور احمد نشده بود.

اکران ســینماى ایران در نوروز امســال با رشــد قابل 
مالحظه اى روبرو بود. رقم بیست میلیارد تومانى فروش 
در اکران نوروز 97 رقمى بود که بیشتر سهم آن را چهار 
فیلم باالى جدول در دست داشتند و سه فیلم پایانى در 

کل حدود 2 میلیارد تومان فروش داشتند.
مصــادره ســاخته «مهــران احمدى» بــا بازى 
«رضا عطاران» بــه عنوان یکى از شــانس هاى 
رکوردزنى در سینماى ایران شروع خوبى در هفته 
دوم داشت و شــش میلیارد و 300 میلیون تومان 

فروخت.
به وقت شــام جدیدترین ســاخته ابراهیم حاتمى 
کیا که در جشــنواره فیلم فجر افتخارات فراوانى 
همچون بهترین کارگردانى را از آن خود کرد با بیش 
از چهار میلیارد تومان فــروش دومین فیلم اکران 

نوروزى است.
التارى ساخته محمدحسین مهدویان که خود سال 

گذشــته با ماجراى نیمروز یکى از رکورداران بود پس 
از نزدیک به دو هفته تنزدیگ به چهــار میلیارد تومان 

فروخته و در جایگاه سوم ایستاده است.
لونه زنبور فیلم کمدى ســاخته برزو نیــک نژاد با بازى 
پژمان جمشیدى و  محسن کیایى به فروشى معادل سه 
میلیارد و 300 میلیون تومان دست یافته تا رتبه چهارم 

اکران را از خود نماید.
انیمیشن فیلشــاه با 942 میلیون تومان فروش چهارم، 
خرگیوش دیگر نماینده سینماى کمدى هم رتبه پنجمى 

را با 860میلیون تومان فروش از آن خود کرده است.
این فیلم دومین فیلم جواد عزتى در اکران نوروزى امسال 
بعد از التارى است. ِفرارى ساخته آخر علیرضا داوود نژاد 
با فروشــى معادل 175 میلیون تومان قعر نشین جدول 

اکران نوروزى سینماى ایران است.

تصویربردارى ســریال «ســتایش 3» بــه کارگردانى 
سعید سلطانى از10 فروردین در تهران آغاز شده است.

پیش تولید این ســریال اوایل اسفند سال گذشته شروع 
شده بود.

سعید مطلبى نگارش «ســتایش 3» را در 30 قسمت بر 
عهده دارد و آرمان زرین کوب تهیه کننده این ســریال 
است. تاکنون حضور نرگس محمدى و داریوش ارجمند 

در فصل سوم این سریال قطعى شده است.
فصل 1 و 3 ســتایش، در ســال هاى 90 و 92 از شبکه 
سه سیما پخش شد. نرگس محمدى، داریوش ارجمند، 
مهدى سلوکى، زهرا سعیدى، ســیما تیرانداز، محمود 
عزیزى، مهدى پاکدل، حدیث میرامینى و ... از بازیگران 

فصل هاى پیشین این سریال بودند.

  مجرى سابق تلویزیون در دهه شصت  درباره جذابیت اجراى خود از نظر 
مخاطبان کودك گفت: با زبان بچه ها و از دل بچه ها صحبت کردن دلیل 
محبوبیت آن برنامه ها بود. نگاه ما به موضوعات هم در نیازهایشان و هم 

در نگرانى هایشان مانند نگاه بچه ها بود.
وى به نقش پدر و مادر ها در حضور فرزندان در فضاى مجازى اشاره و 
بیان کرد: پدر و مادر ها عامل ترغیب و حضور بچه ها در فضاى مجازى 
هستند به این دلیل که پدر و مادر ها کم حوصله شده اند، گویى مجبور 
شده اند بچه دار شوند، اما باید کمى دورتر را ببینند و به تامین خواسته ها 
و تربیت بچه ها نیز فکر کنند و به امور تربیتى بچه ها آگاه باشند نه این 
که، چون کم حوصله یا خسته هســتند به هر خواسته اى از بچه ها تن 

دهند. 
مجرى برنامه کودك دهه شــصت تلویزیون که خود نیز دســتى در 
عرصه کار بــا کودك و نوجــوان دارد درباره این عرصــه اظهار کرد: 
من مهدکودك دارم و رشــته تحصیلــى ام علوم تربیتى اســت. کار 
با بچه ها بســیار ســخت اســت به این دلیل که مــا در یک بخش 
و ســاعت هایى فعالیــت مى کنیــم و باقــى ســاعت ها در اختیــار 
خانواده هاســت. واقعیت این اســت که خانواده ها مســئولیتى را که 
باید در قبال فرزنــدان بپذیرند بعضا نمى پذیرند و این کار را ســخت 
مى کند وگرنــه بچه هایى هســتند که پــدر و مادر آگاهــى دارند و 
بچه هایى نیز هســتند که پدر و مادرشان نیاز بیشــترى به مشاوره و 

آگاهى دارند.

محمود شهریارى: 

خودم هم نمى دانم چرا ممنوع التصویر هستم؟!

داریوش
رسانه ها دربار
در پستى فرضیایى
«ظاهراً پست اخیر بند
کنم، از جمله این که عک
–بیننده هاى عزیز ( ر – ى)
شده و براى خوشحال نمود
سالم. تصورش دور نیست ش
شنیدن این خبر آن قدر مرا خش
در صفحه ام قرار بدم که متأس
میزدند و شوکه بودند که چرا
آقایان فرزاد حسنىو افشین
از همه شما بزرگواران بابت

محمود شــهریارى مجــرى قدیمــى رادیو و 
تلویزیون که مدتى اســت دچار مشکل ممنوعیت 
از فعالیت در رســانه ملى شده اســت این روزها در 

کنار اداره یک شــرکت فرهنگى چندمنظوره اجراى

برنامه هاى ارگانى را هم برعهده مى گیرد. شــهریارى

آآخرین بار با فصلى ناتمام از «قوى ترین مردان ایران» که 

با نام «مردان پوالدین» تولید شده بود به عنوان مجرى به 

شبکه خانگى آمد. خودش درباره این تجربه به سینماروزان 

گفت: این مجموعه قرار بــود مانند فصل هــاى قبلى از 

تلویزیون خودمان پخش شود اما گویا رسانه ملى براى پخش 

این مجموعه از اسپانسر کار رقمى باال درخواست کرده بود و 

اسپانسر هم که تأمین این هزینه در توانش نبود قید پخش کار 
از تلویزیون را زد و به سراغ شبکه خانگى رفت.

شهریارى با اشــاره به ممنوعیت از فعالیت در تلویزیون اظهار 

داشــت: حضورم در شــبکه خانگى به دلیل همــان ماجراى

ممنوع التصویرى است که چند سالى اســت بر ما حادث شده و 
خودمان هم خبر نداریم چرا این اتفاق افتاده است.

وى ادامــه داد: در ایــن مــدت هــم نه طرحــى بــراى تولید 

برنامــه به صداوســیما بــردم و نــه اصــًال مایل بــه همکارى 

دم. وقتــى رســانه ملــى قــدر منابــع انســانى که
مجــدد بــو

ســال ها همکارش بوده اند را نمى داند چه دلیلى دارد که ما مدام طرح 

کاربلد که بیکار نمى مانند؛ مى روند بیرون از سازمان و یا 
بدهیم. آدم هاى 

در فضاى مجازى برنامه مى
مى شوند. این سازمان است
شهریارى در پاســخ به این
از قابلیت هاى فضاى مجاز
برنامه اســتفاده نمى کند گ
سامانه هاى فعال در این ح
این باره وجود دارد و آن هم
مى داند و اخیرا هم که دیدیم
کرده. چرا؟ شاید به خاطر اینک
وى ادامه داد: در کنار سامانه
فارسى زبان اعم از شبکه هاى
مانند جم پیشنهاد داشته ام اما
نه! دلیلش هم کامًال شخصى
هیچ کس بهتر از هنرمندى که

محصول تولید کند.
محمود شهریارى که سابقه اج
«زنده رود» را دارد با بیان اینک و
ماهواره اى رقابت با صداوســی
متأسفانه مدیران صداوسیما در
که شبکه هاى ماهواره اى را دس

حالى که تقریباً در همه جاى ایران
مخاطب رسانه ملى به این واسطه
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نهایى رقابت هاى لیگ در مرحله یک هشتم 
تیم هــاى قهرمانان آسیا، احتمال  دارد 
فــه پرســپولیس ایــران و  ا لغر ا
قطر به مصــاف هم بروند. 
چارچوب هفته پنجم رقابت 

 ، C هاى لیگ قهرمانان آسیا و در گروه
پرسپولیس ایران مقابل نسف قارشى به تساوى صفر بر 

صفر رسید و السد هم با پیروزى 2 بر یک مقابل الوصل صعود خود به 
مرحله بعد را قطعى کرد.

صعود سرخپوشان پایتخت و شیرهاى قطرى به مرحله حذفى قطعى است اما آنها 
براى مشخص شدن تیم صدرنشین، باید در چارچوب هفته ششم در تهران به مصاف 

هم بروند و در صورت برد پرسپولیس، شاگردان برانکو تیم نخست جدول گروه C لقب 
مى گیرند و در صورتیکه نتیجه دیگرى بدست آید، یاران پورعلى گنجى صدرنشین گروه 

سوم مسابقات خواهد شد.
دو تیم گروه C باید با تیم هاى صعود کننده گروه نخســت دیدار کنند که االهلى با 8 

امتیاز به احتمال زیاد صعود مى کند و از میان تیم هاى الجزیره و الغرافه که 2 تیم 5 
امتیازى هستند، یک تیم به مرحله حذفى راه مى یابد. تقابل امشب ( سه شنبه ) 

2 تیم اماراتى و قطرى ( الجزیره و الغرافه ) بسیار مهم 
است و در صورت برد الغرافه و کسب مقام دومى 

و پیروزى پرسپولیس مقابل السد، این 2 تیم باید در 
مرحله یک هشتم نهایى به مصاف هم بروند.

تقابل این تیم از این نظر مهم است که الغرافه، 
مهدى طارمى را در اختیــار دارد و تقابل این 

بازیکن با پرسپولیس مى تواند دیدنى باشد.

شفر در سال اول تقریبا براى 
استقالل با یک رقم رویایى آمده است و در 
حالى که مربیان ایرانى رقم هایى تا حدود 
3 میلیارد مى گیرند، رقم قرارداد او حدود 
رقم قرارداد على کریمى با سپیدرود رشت 
بوده است

درست شب بازى اســتقالل و الریان ، مدیران استقالل سه ساعت با 
وینفرد شفر براى تمدید قرارداد حرف زدند!

بیش از سه ساعت گپ و گفت با وینفرد شفر در شب بازى 
مهم استقالل و الریان ، خبرى بود که همه عالقمندان 
به این تیم را شوکه کرد. سید رضا افتخارى مدیر تیم و 
پندار توفیقى به عنوان مدیر ورزشى باشگاه در شب 
یک بازى مهم آســیایى به هتل محــل اقامت تیم 
رفتند و خواهان نشســت با ســرمربى شدند. خود 
افتخارى درباره این دیــدار مى گوید:«هواداران 
دلگرمى مى خواســتند و این نشست هم یک 
بحث مقدماتى بود بــراى اینکه اطمینان 

خاطرى به هواداران مان بدهیم. ما مى خواســتیم آقاى شفر مطمئن 
باشد که سر حرف مان هستیم و مى خواهیم این روند همکارى را در 

سال بعد با حضور ایشان تداوم بدهیم.»
و البته درباره اینکه این دیدار شب بازى تیم بوده و ایرادى ندارد هم مى 
گوید:«یک دیدار دوستانه مقدماتى بود در نهایت خوبى و بدون چالش. 

مشکلى از این بابت نبود»
و البته شفر هم از فضاى صمیمى جلســه مى گوید. جلسه اى که تا 
ساعت 2 بامداد تداوم داشــته و طرفین بیشتر گپ زده اند. شفر بعد از 
نشست ، درباره جلسه به همکارانش گفته است:«خوب بود اما خیلى 

طوالنى شده بود و اواخرش تقریبا داشت خوابم مى برد!»
البته فعال براى تمدید قرارداد طرفین مشکل اساسى رقم نهایى مالى 

را دارند. شفر در سال اول تقریبا براى استقالل با یک رقم رویایى آمده 
اســت و در حالى که مربیان ایرانى رقم هایى تا حدود 3 میلیارد مى 
گیرند، رقم قرارداد او حدود رقم قرارداد على کریمى با سپیدرود رشت 

بوده است ، این مربى این بار رقمى چشمگیر درخواست کرده است.
چیزى که افتخارى درباره اش گفته:«حدود تــوان ما براى پرداخت 
به شفر رقم مشخصى است و نمى توانیم بیشــتر بپردازیم .» طرف 
مقابل هم به امکانات و شرایط خوب تاکید دارد و برایش اینکه چقدر 
مى گیرد ، در کنــار این عالقه هواداران ، نظــر دارد. او مى گوید اگر 
هواداران بخواهند درنهایت مى ماند و. جالــب اینکه خود افتخارى 
هم مى گوید:«راستش اگر دیدیم زورمان نمى رسد ، دست به دامن 

هواداران مى شویم.»

دو روایت جالب 

یکـــ
 مذاکره شیرین 
سه ساعته فعًال 
بـى حاصل!

تیم فوتبال سپاهان پس از شکســت برابر پیکان از دیروز تمرینات خود 
را آغاز کرد.

سپاهان در اولین دیدار سال 1397 برابر شاگردان مجید جاللى قرار گرفت 
و با شکست یک بر صفر زمین مسابقه را ترك کرد؛ نتیجه اى که به هیچ 
وجه براى طالیى پوشان قابل هضم نبود و آنها بار دیگر به صورت رسمى 

در منطقه سقوط قرار گرفتند.
شاگردان ابراهیم زاده با نتیجه اى که کسب کردند، همچنان 27 امتیازى 
باقى ماندند و با نتایجى که در دیدارهاى دیگر به دست آمد، حاال آنها سه 

تیم 26 امتیازى و یک تیم 24 امتیازى را پشت سر خود مى بینند.
سپاهان، پدیده، سپیدرود، استقالل خوزســتان و نفت تهران تیم هایى 

هستند که به احتمال فراوان یکى از آنها به همراه تیم 
سیاه جامگان (که سقوطش تقریبا قطعى 

شده است)، به دســته پایین تر 
ســقوط خواهند کرد و از 

همین رو شــاگردان 
ابراهیم زاده مى 

داننــد که در 
چهار بازى 

پیش رو جاى هیچ اشتباهى وجود نخواهد داشت.
طالیى پوشــان در چهار دیدار انتهایى لیگ هفدهم باید به مصاف چهار 
تیم صنعت نفت آبادان، تراکتورسازى، اســتقالل خوزستان و در نهایت 
اســتقالل تهران بروند و به دلیل راى کمیته انضباطى و محرومیت آنها 
از میزبانى برابر صنعت نفت، تنها در مقابل شاگردان شفر امکان میزبانى 
براى آنها در نقش جهان وجود دارد؛ موضوعى که کار آنها را پیچیده تر و 

دشوارتر هم مى کند.
سپاهانى ها فصل را با امیدوارى زیادى با کرانچار آغاز کردند ولى در نیم 
فصل دوم ترجیح دادند  تا ابراهیم زاده را جایگزین او کنند و روند خود را 
تغییر دهند ولى آنها پس از کرانچار نیز به ثبات نرسیده اند و حاال هم در 
این فصل با ابراهیم زاده و هم فصل آینده با چالش هاى 
زیادى مواجه هستند که باید ببینیم مدیران 
شــرکت فوالدمبارکه و باشگاه 
ســپاهان چه راه  کارهایى 
را براى فاصله گرفتن 
از این شرایط در 
پیش خواهند 

گرفت.

ماجراى دروغ سیزده ورزش اصفهان 
چه بود؟

گیگگگگدر مرحله یک هشتم  نهایى رقابت هاى ل
تیم هــاىقهرمانان آسیا، احتمال  دارد 
فــه پرســپولیس ایــران و  ا لغر ا
قطر به مصــاف هم بروند. 
چارچوب هفته پنجم رقابت 
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2صفر رسید و السد هم با پیروزى 2 بر یک مقابل الوصل صعود خود به 
مرحله بعد را قطعى کرد.

صعود سرخپوشان پایتخت و شیرهاى قطرى به مرحله حذفى قطعى است اما آنها 
براى مشخص شدن تیم صدرنشین، باید در چارچوب هفته ششم در تهران به مصاف 

Cهم بروند و در صورت برد پرسپولیس، شاگردان برانکو تیم نخست جدول گروه C لقب 
مى گیرند و در صورتیکه نتیجه دیگرى بدست آید، یاران پورعلى گنجى صدرنشین گروه 

سوم مسابقات خواهد شد.
8 باید با تیم هاى صعود کننده گروه نخســت دیدار کنند که االهلى با 8 C دو تیم گروهC

5 تیم 5 2امتیاز به احتمال زیاد صعود مى کند و از میان تیم هاى الجزیره و الغرافه که 2
امتیازى هستند، یک تیم به مرحله حذفىراه مى یابد. تقابل امشب( سه شنبه )

2 تیم اماراتى و قطرى ( الجزیره و الغرافه ) بسیار مهم
الغرافه و کسب مقام دومى صورت برد در است و

رررررررررررررررررردر 2و پیروزى پرسپولیس مقابل السد، این 2 تیم باید 
مرحله یک هشتم نهایى به مصاف هم بروند.

تقابل این تیم از این نظر مهم است که الغرافه، 
مهدى طارمى را در اختیــار دارد و تقابل این 

بازیکن با پرسپولیس مى تواند دیدنى باشد.

ردردرست شب بازىاســتقاللو الریان ، مدیران استقالل سه ساعت با 
براى تمدید قرارداد حرف زدند! شفر وووووووینفرد

بیش از سه ساعت گپ و گفت با وینفرد شفر در شب بازى 
مهم استقالل و الریان ، خبرى بود که همه عالقمندان 
به این تیم را شوکه کرد. سید رضا افتخارى مدیر تیم و 
پندار توفیقى به عنوان مدیر ورزشى باشگاه در شب 
یک بازى مهم آســیایى به هتل محــل اقامت تیم 
رفتند و خواهان نشســت با ســرمربى شدند. خود 
افتخارى درباره این دیــدار مى گوید:«هواداران

دلگرمى مى خواســتند و این نشست هم یک 
بحث مقدماتى بود بــراى اینکه اطمینان 

خاطرى به هواداران
حرفم باشد که سر
سال بعد با حضور ای
و البته درباره اینکه
گوید:«یک دیدار دو
مشکلى از این بابت
و البته شفر هم از ف
2ساعت 2 بامداد تداو
نشست ، درباره جلس
طوالنى شده بود و
البته فعال براى تمد

تیم فوتبال سپاهان پس
را آغاز کرد.

سپاهان در اولین دیدار سا
و با شکست یک بر صفر
وجه براى طالیى پوشان
در منطقه سقوطقرار گرف
شاگردان ابراهیم زاده با ن
باقى ماندند و با نتایجى ک
6تیم 26 امتیازى و یک تیم
سپاهان، پدیده، سپیدرو
هستند که به احتمال فر
سیاه جامگان (که سقوط
شده است)، به دســته
ســقوط خواهند کرد و

همین رو شــاگردان 
ابراهیم زاده مى 

داننــد که در 
چهار بازى 

بازگشت تیم وزنه بردارى ذوب آهن به لیگ برتر و حضور 
تاالخادزه گرجى در این تیم شــاید دروغ ســیزده باشد 
اما مایه تاسف است که بازگشــت یک تیم اصفهانى به 
مسابقات باشــگاهى، به ابزارى براى تفریح و دورهمى 

تبدیل شود.
به گزارش فارس ، روز سیزدهم فروردین ماه، خبرى در 
گروه هاى تلگرامى دســت به دست مى شد که از حضور 
دوباره تیم ذوب آهن در لیگ برتر وزنه بردارى خبر مى داد. 
اصوال حضور تیم ذوب آهن در لیگ برتر وزنه بردارى خبر 
عجیبى نیست که از آن به عنوان دروغ سیزده یاد شود اما 
ادعاى توافق با تاالخادزه، ستاره سنگین وزن وزنه بردارى 

دنیا، این خبر را غیرقابل باور کرد.
عصر روز سیزده به در مشخص شد، این خبر یک شوخى 
بین اهالى وزنه بردارى است اما همین شوخى را مى توان 

واقعیتى تلخ براى ورزش اصفهان دانست.
وزنه برداى در باشــگاه ذوب آهن در چند مقطع فعالیت 
داشته که آخرین بار آن به سال هاى اخیر باز مى گردد که 
این تیم طى ســه فصل متوالى به قهرمانى در لیگ برتر 

دست یافت و سال سوم نیز در جام باشگاه  هاى آسیا، به 
مقام سومى رسید.

باشگاه ذوب آهن در اتفاقى دور از ذهن براى فصل گذشته 
لیگ برتر، این تیم را منحل کرد تا اصفهان نماینده اى در 

لیگ برتر نداشته باشد. 
باشــگاه اصفهانى هیچ توضیحى بــراى انحالل تیم 
وزنه بــردارى ذوب آهن نداد اما برخــى نزدیکان به این 
تیم، اختالف با مسؤوالن فدراسیون را دلیل این تصمیم 

عنوان کردند.
حاال پس از یک فصــل که از انحالل این تیم ســپرى 
مى شود، برخى از اهالى این رشته، با بازگشت ذوب آهن به 
لیگ برتر شوخى مى کنند و بازگشت این رشته به عنوان 
دروغ سیزده شناخته مى شود که البته باید عجیب دانست 
که حضور یک تیم اصفهانى در لیگ برتر، دروغ سیزده به 
حســاب بیاید و براى اینکه دروغ بودن این اتفاق بیشتر 
به چشــم بیاید، خبر از توافق با وزنه بردارى داده اند که 
در مسابقات جهانى، دو سنگین وزن این را در رسیدن به 

مدال طال ناکام گذاشت.

مهدى قائدى درگیر پرونده شکایت خانواده مرحوم احمدرضا شاکر است. بازیکن 18 ساله استقالل این روزها 
دور از فوتبال است. او حتى نمى تواند از بوشهر خارج شود چراکه دادگاه از این شهر او را ممنوع الخروج کرده 
است. همین راى نشان مى دهد پاى او در پرونده تصادف ام وى ام که با مرگ یک نفر و صدمه دیدن یک خانم 
همراه بوده، گیر است. استقاللى ها اما ادعاهاى دیگرى دارند. وقتى از توفیقى در این باره سوال مى کنیم مى 
گوید: «چیزى که بنده مى دانم این است که مهدى در تصادف نقشى نداشته و راننده فرد دیگرى بوده است. 

او فصل بعد هم برایمان بازى مى کند.»

قائدى فصل بعد  برایمان بازى مى کند!

طالیى پوشان و چالش فاصله گرفتن از قعر!

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ تاریخ برگزارى 
سوپر جام مسابقات را اعالم کرد.

سعید فتاحى  از برگزارى دیدار ســوپر جام فوتبال ایران بین 
تیم هاى قهرمان لیگ برتر و قهرمان جام حذفى در تاریخ 29 

تیرماه 97 خبر داد.
بر همین اساس اگر استقالل بتواند در فینال جام حذفى خونه به خونه 
بابل را از پیش رو بردارد، باید در این تاریخ و در تهران در قالب دربى 
هشتاد و هفتم براى قهرمانى در سوپر جام به مصاف پرسپولیس 
برود. پرسپولیس تا حدود زیادى قهرمانى خود را در لیگ برتر 
قطعى کرده و از 4 بازى آینده تنها نیاز به یک امتیاز دارد. 
دیدار فینال جام حذفى بین استقالل و خونه به خونه 

12 یا 13 اردیبهشت برگزار مى شود.

برگزارى دربى احتمالى برگزارى دربى احتمالى 
پایتخت بعد ازجـام جهـانىپایتخت بعد ازجـام جهـانى

همانطور که در جریان هســتید آبى ها در بازى رفت 
مقابل العین شدیدا از داورى ضرر دیدند و با دو پنالتى عجیبى که 

داور آن مسابقه به ضررشان گرفت بازى برده مقابل العین را با تساوى 
عوض کردند اما حاال که این تیم به مرحله بعدى لیگ قهرمانان صعود کرده 

دیگر نباید نگران داورى باشد چرا که کنفدراســیون فوتبال آسیا بعد از مدتها 
یک تصمیم خوب و منطقى گرفته. به نوشته فارس، کنفدراسیون فوتبال آسیا 
اعالم کرد که از مرحله یک هشــتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا 2018 به 

تکنولوژى ویدئو چک اعتماد خواهد کرد.این براى اولین بار اســت 
که AFC تصمیم گرفته است که از این تکنولوژى در این 

مسابقات استفاده کند.

 ویدئو چک در آسیا ویدئو چک در آسیا
طارمى و پرسپولیس در آسیا به هم مى رسند
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بکشد و باید یک نفر در کنارش جور او را بکشد و بجنگد و کار 
تیمى حریف را تخریب کند گوش کسى بدهکار نیست. همه 

لجوج و یکدنده همان 4-3-3 معــروف را مى خواهند، بدون 
آنکه ابزارش جور باشــد. برانکو کنار کماِل افت کرده یک نفر 

را میخواهد؛ یک «کارگر» نه سوپر استار. نه مسلمان نه بشار و 
نه حتى نوراللهى نمى توانند این نقش را بدالیل گوناگون به عهده 
بگیرند تا تمام بضاعت برانکو در آن پســت ربیع خواهى باشد که 
منفور هواداران است. تا برانکو مجبور باشد به بازى ماهینى ناآشنا در 
آن پست تن بدهد. پرسپولیس تا نقل و انتقاالت و خرید یک هافبک 
دفاعى شــش دانگ باید همینطور کج دار و مریز بگذراند و این 
چالش سرمربى و هوادارانى که خودشان را محق تر از سرمربى 

مى دانند، حل ناشدنى بنظر مى رسد.

■ تحرکات داخلى
بزرگترین چالش دوران مربیگرى پرفسور اما قطعا 

به یک اســم برمیگردد؛ محسن مسلمان. مسلمان 
را باید ساخته و پرداخته برانکو بحساب آورد. بازیکنى که در 

فوالد و ذوب آهن بر سر نخواستنش دعوا بود و بعنوان یک 
مهره سوخته و تحمیلى به پرسپولیس پیوست. تمرینات 
اعجاب انگیز برانکو اما چنان بازیکــن مثمرثمرى از او 
ساخت که دو فصل پیاپى قلب تپنده پرسپولیس لقب 
گرفت. هرچند جنجال و حاشــیه همچنان همسایه 
دیوار به دیوارش بود. چشمان خونى او در بدو ورود، 
لباس هاى عجیب و غریب، رابطــه با خوانندگان 
زیرزمینى، ماجراهاى قلیان گیت،حاشــیه هاى 
اینستاگرامى، مصاحبه هاى جنجالى و اعتصاب ها 
همگى چهره ى محسن را نزد مربى مخدوش 
مى کرد اما کماکان برانکو واکنشــى نشان 
نمیداد. هیچکس دلیل نرمش عجیب مرد 
کروات را نمیدانست، شــاید اگر او پس از 
هرکدام از جنجالهایى که محسن بوجود 

آورد یا در آنها نقش داشت؛ مانند اعتصاب و تحریم 
تمرین پیش از دربــى، مصاحبه هایى مانند آنکه مدعى 
شد براى "خیریه" بازى مى کنند و فقط 950 میلیون 
مى گیرند (که بعــدا اظهارات هدایتــى و دیگران 
نشان داد دروغى بیش نبوده است) راى به اخراج 
مســلمان از تیم میداد هیچکس بر او خرده 

نمیگرفت. شــاید قدرت مسلمان در تیم 
یا اتحاد محکم او با طارمى پرفسور را 

صفحات مجازى را بخوانید. توئیتر، گروههاى تلگرامى، کانالها.. حجم حمالت 
به برانکو بى سابقه است. هرکس که تریبونى در دست دارد مربى پرسپولیس 

را گوشه ى رینگ گذاشته و مى نوازد. باورکردنى نیست که یک مربى سه سال 
پیاپى صدر را قبضه کند، بهترین ستارگانش کوچ کنند، دو پنجره نقل و انتقاالتى 

محروم باشد بازهم با فاصله بسیار قهرمان شود. تازه بعنوان اولین تیم ایرانى به 
دور بعدى لیگ قهرمانان صعود کند و اینهمه غرولند و شکایت بشنود. ماجرا 

چیست؟ چه اتفاقى افتاده؟ از کجا بین پرفسور و هواداران شکاف افتاد؟ براى 
واکاوى این اتفاق دو عامل را باید در نظر گرفت.

■  فشار نامحسوس از خارج
از دیرباز «محسن ربیع خواه» اسم رمز حمالت به برانکو بود. مربى کروات آنقدر 

خوب و بدون نقص عمل میکرد که نمیشد ایرادى از او گرفت. تنها رخنه اى که 
میشد جست و تنها مویى که در ماست او دیده میشد وجود یک بازیکن نه چندان 

تکنیکى بود که در مقایسه با سایر ستارگان پرسپولیس گویى وصله ناجورى 
بود. مع الوصف پرسپولیس با همین وصله ناجور هم سازش کوك بود و بهترین 

بیالن گل خورده را به ثبت میرساند. گزارشگران اما مدام در گوش بیننده 
تکرار مى کردند که ربیع خواه بازیکن بدردنخورى است. فکت ها و 

آنالیزها هم به کمک  آمدند تا کم کم هوادار پرسپولیس شرطى 

شدند. مدام در طول جریان بازى منتظر اشتباهى از جانب محسن 
بودند. حرکات مثبت و حتى پاس گلــش تصادفى و اتفاقى به 

حساب مى آمد و در عوض اشتباهات محرز دیگران حتى در 
دربى به پاى او نوشته میشد. تا آنجا که فشار بحدى رسید که 

ربیع خواه خودش به سراغ مربى برود و با التماس بخواهد که 
در ترکیب نباشد. برانکوى بى خبر از همه جا که متر و معیارى 

جز تمرین نمیشناســد از اینهمه قدرنشناسى هواداران به 
ستوه آمد و در کنفرانس معروفش اعالم کرد محسن در 

ترکیب نیست «خوشحال باشید.»
حاال این جریان پیروز شده. ربیع خواه در نظر هواداران به 

عامل تمام بدبختى ها، بدشانسى ها، کوچ ستارگان، عدم 
گلزنى مهاجمان، سر به هوایى مدافعان و البد محرومیت 

از نقل و انتقاالت بدل شده اســت. هرچقدر برانکو فریاد 
میزند کامیابى نیا دیگر آن بازیکن شش دانگ لیگ پانزدهم 
و شانزدهم نیســت که یک تنه بار راس لوزى را به دوش 

برخالف برخى اخبار منتشرشــده در ارتباط با انتخاب خواننده ایران در مراسم معرفى تیم هاى جام 
جهانى روسیه، یک خواننده پاپ و محبوب از طرف ایران این کار را برعهده خواهد داشت.

درحالى که هنوز فدراســیون فوتبال در خصوص برنامه هاى فرهنگى خود براى جام جهانى روسیه 
تصمیم گیرى نهایى نکرده است امروز خبرى در فضاى مجازى منتشر شــد مبنى بر اینکه علیرضا 

قربانى و ساالر عقیلى خواننده هاى ایران در مراســم معرفى تیم هاى حاضرز در جام جهانى از سوى 
ایران خواهند بود اما برخالف این خبر فدراســیون فوتبال براى این موضوع روى محسن چاوشى نظر 

مثبت دارد  و به احتمال زیاد این خواننده محبوب و پاپ عهده دار این بخش از برنامه فرهنگى فدراسیون 
فوتبال در روسیه خواهد بود.

البته گفتنى است فدراسیون فوتبال ظاهرا سرش این روزها شلوغ تر از آن است که بخواهد به این مقوله 
بپردازد. سه ماه است که از جلسات ستاد هماهنگى جام جهانى با ریاست حمیدرضا آصفى خبرى نیست. 
ظاهرا بین آصفى و مهدى تاج روابط حسنه نیست. البته پیش از سال جدید خبرى مبنى بر استعفاى 
آصفى از این سمت منتشر شد و البته آصفى حاضر نشد در این باره صحبت کند اما مهدى تاج این 
استعفا را نپذیرفت و حتى چندى بعد این دو با هم جلسه اى را در فدراسیون برگزار کردند با این حال 
روابط ظاهرا هنوز حسنه نیست و جلسه اى هم براى هماهنگى کارهاى جام جهانى تشکیل نشده

 است.

بکشد و باید یک نفر در کنارش جو
تیمى حریف را تخریب کند گوش
یکدنده همان 4-3-3 مع 4لجوج و
ک آنکه ابزارش جور باشــد. برانکو
را میخواهد؛ یک «کارگر» نه سو
نه حتى نوراللهى نمى توانند این نق
آ بگیرند تا تمام بضاعت برانکو در
منفور هواداران است. تا برانکو مج
آن پست تن بدهد. پرسپولیس تانق
دفاعى شــش دانگ باید همین
چالش سرمربى و هوادارانى ک
مى دانند، حل ناشدنى بنظر م

تح■تحرکات داخلى
بزرگترین چالش دوران
به یک اســم برمیگر
را باید ساخته و پرداخ
فوالد و ذوب آهن
ت مهره سوخته و
ب اعجاب انگیز
ساخت که د
ه فت گ

بیالن گل خورده را به ثبت میرساند. گزارشگران اما مدام در گوش
تکرار مى کردند که ربیع خواه بازیکن بدردنخورى است
آنالیزها هم به کمک  آمدند تا کم کم هوادار پرسپول

شدند. مدام در طول جریان بازى منتظر اشتباهى از جانب محس
بودند. حرکات مثبت و حتى پاس گلــش تصادفى و اتفاقى
حساب مى آمد و در عوض اشتباهات محرز دیگران حت
دربى به پاى او نوشته میشد. تا آنجا که فشار بحدى رس
ربیع خواه خودش به سراغ مربى برود و با التماس بخ
درترکیبنباشد. برانکوىبى خبر از همه جا که متر
جز تمرین نمیشناســد از اینهمه قدرنشناسىه
ستوه آمد و در کنفرانس معروفش اعالم کر

ترکیب نیست «خوشحال باشید.»
ن حاال این جریان پیروز شده. ربیع خواه در
عامل تمام بدبختى ها، بدشانسى ها، کو
گلزنى مهاجمان، سر به هوایى مدافعان
ه انتقاالت بدل شده اســت. از نقلو
میزند کامیابى نیا دیگر آن بازیکن شش
و شانزدهم نیســت که یک تنه بار

ف برخى اخبار منتشرشــده در ارتباط با انتخاب خواننده ایران در مراسم معرفى تیم هاى جام 
محبوب از طرف ایران این کار را برعهده خواهد داشت. ى روسیه، یک خواننده پاپ و

ى که هنوز فدراســیون فوتبال در خصوص برنامه هاى فرهنگى خود براى جام جهانى روسیه 
م گیرى نهایى نکرده است امروز خبرى در فضاى مجازى منتشر شــد مبنى بر اینکه علیرضا 

ى و ساالر عقیلى خواننده هاى ایران در مراســم معرفى تیم هاى حاضرز در جام جهانى از سوى 
 خواهند بود اما برخالف این خبر فدراســیون فوتبال براى این موضوع روى محسن چاوشى نظر 

 دارد  و به احتمال زیاد این خواننده محبوب و پاپ عهده دار این بخش از برنامه فرهنگى فدراسیون 
ل در روسیه خواهد بود.

گفتنى است فدراسیون فوتبال ظاهرا سرش این روزها شلوغ تر از آن است که بخواهد به این مقوله 
د. سه ماه است که از جلسات ستاد هماهنگى جام جهانى با ریاست حمیدرضا آصفى خبرى نیست. 
 بین آصفى و مهدى تاج روابط حسنه نیست. البته پیش از سال جدید خبرى مبنى بر استعفاى 
این تاج آصفى حاضر نشد در این باره صحبت کند اما مهدى از این سمت منتشر شد و البته ى
 را نپذیرفت و حتى چندى بعد این دو با هم جلسه اى را در فدراسیون برگزار کردند با این حال 
 ظاهرا هنوز حسنه نیست و جلسه اى هم براى هماهنگى کارهاى جام جهانى تشکیل نشده

برانکو، قربانى
                                               دو محسن!

نقدر 
ى که 
چندان

 ناجورى 
و بهترین 

وش بیننده 
ت. فکت ها و

ولیس شرطى 

در برخورد قاطع سست مى کرد، هرچه بود برانکو وجود طارمى- مسلمان 
این دو بزرگتِر خودخوانده ى تیم را تا لیگ امسال تحمل کرد تا با خرید 
سیامک نعمتى، بشــار رسن و منشــا و محرومیت و سپس خروج 
طارمى، این بار از موضع قدرت با مسلمان برخورد کند. هیچکس 

نمیداند بین پرفسور و مسلمان چه مى گذرد؛ اتفاق جدیدى افتاده یا 
موضوع همان اختالفات دیرینه است؟ هرچه هست برانکو دیگر در 

مقابل سرکشى هاى مسلمان بردبارى نمى کند. شماره 77 دو راه دارد؛ 
یا همچون پیام صادقیان و رامین رضاییان به ناکجا آباد کوچ کند یا به این 

شرایط جدید خو بگیرد و مانند روزهاى اول با تمرین و تمرکز همان بشود که 
شد. هواداران بى خبر از این اتفاقات برانکو را متهم به لجبازى مى کنند. فنر 

جمع شده ى صبر هواداران پس از ماجراى پیام، رامین و حتى نخواستن مهرداد 
محمدى و عباس زاده در آستانه آزاد شدن است. شاید برانکو اگر ایرانى بود با 

صبر و حوصله ماجراى این دو محسن را براى هواداران مى شکافت و قانعشان 
مى کرد اما فاصله هاى فرهنگى و نداشــتن زبان مشترك هم عاملى شد تا 

هواداران به دلیل برخى اقدامات مربى تیم محبوبشان واقف نشوند و شکاف 
مربى و هوادار روز به روز عمیق تر بشود تا سرانجام تیم را به کام خود بکشد.

 باورکردنى نیست که یک مربى سه سال پیاپى 
صدر را قبضه کند، بهترین ستارگانش کوچ 

کنند، دو پنجره نقل و انتقاالتى محروم باشد 
بازهم با فاصله بسیار قهرمان شود

>

 برانکو وجود طارمى- مسلمان 
مسال تحمل کرد تا با خرید 
رومیت و سپس خروج 
خورد کند. هیچکس
ق جدیدىافتاده یا

ست برانکو دیگر در 
7ماره 77 دو راه دارد؛ 

 آباد کوچ کند یا به این 
مرکز همان بشود که 

جبازى مى کنند. فنر 
ىنخواستن مهرداد 

کو اگر ایرانى بود با 
کافت و قانعشان محسن چاوشى 

خواننده آهنگ جام جهانى؟

ســرمربى تیم فوتبال ســپاهان گفت: باید به خودمان بیاییم، بیشــتر 
از قبــل تالش کنیــم و ایمان داریم کــه مى توانیم شــرایط را عوض 

کنیم .
منصــور ابراهیــم زاده در خصوص جایــگاه فعلى ســپاهان در جدول 
رده بنــدى اظهار کرد: باید بــه خودمان بیاییم و بیشــتر از قبل تالش 
کنیم، در ســه بــازى از چهار بــازى آینــده در بیــرون از خانه بازى 
مى کنیم و ایــن کار ما را ســخت تر مى کند اما ما دو بازى مســتقیم با 
تراکتورســازى و با اســتقالل خوزســتان در اهواز داریم و تمام تالش 
خودمان را مى کنیــم و ایمان داریم کــه مى توانیم شــرایط را عوض 

کنیم. 
ابراهیم زاده افزود: در لیگ انگلســتان یک تیم در منطقه سقوط آمد و 
قهرمان شد، فوالد خوزستان قهرمان شد و فصل بعد به لیگ یک سقوط 
کرد. استقالل خوزستان هم قهرمان لیگ شد و در حال حاضر در منطقه 
سقوط قرار دارد. همیشه تغییرات باعث شوك مثبت نمى شود، ما در یک 

مجموعه باید روندى را طى کنیم تا به یک ثبات برسیم.
وى افزود: سپاهان نزدیک 3 سال است که با افت محسوس مواجه شده و 

ما باید تمام سعى خود را بکنیم که این روند تغییر پیدا کند.

سرمربى 47 ساله پرتغالى گزینه هدایت تیم المپیاکوس یونان است.  پدرو مارتینس، 
سرمربى 47 ساله پرتغالى که هم اکنون هدایت تیم ویتوریا در لیگ برتر این کشور را 
بر عهده دارد، گزینه جدى المپیاکوس یونان است. باشگاه المپیاکوس یونان قصد دارد 
تا همکارى با گارسیا، سرمربى اسپانیایى را خاتمه دهد و پدرو مارتینس مى تواند یکى از 
گزینه هاى اصلى جایگزینى باشد. تیم المپیاکوس با در اختیار داشتن کریم انصارى فرد 
و احسان حاج صفى، ملى پوشان ایرانى رتبه سوم جدول ره بندى سوپر لیگ یونان را 
به خود اختصاص داده و با شرایط سختى براى رسیدن به هشتمین قهرمانى متوالى 
این رقابت ها مواجه است. همچنین سایت اسپورت اف ام یونان اعالم کرد که گارسیا 
در چهار بازى باقى مانده سوپر لیگ یونان روى نیمکت المپیاکوسى ها حضور خواهد 

داشت و پس از آن سمت خود را ترك مى کند.
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 عهده 
شدکه 
آشنا در 
هافبک 
نین و ا د
رمربى 

طعا 
مان 

زیکنى که در 
کککککککککیککک و بعنوان د
تاتت وست. تمرین
مثمرثمرى از وووواووو
ببقببب پرسپولیس ل

رچند جنجال و حاشــیه همچنان همسایه 
دیوارش بود. چشمان خونى او در بدو ورود، 
هاى عجیب و غریب، رابطــه با خوانندگان 
مینى، ماجراهاى قلیان گیت،حاشــیه هاى 
ستاگرامى، مصاحبه هاى جنجالى و اعتصاب ها 
مگى چهره ى محسن را نزد مربى مخدوش 
مى کرد اما کماکان برانکو واکنشــى نشان 
نمیداد. هیچکس دلیل نرمش عجیب مرد 
کروات را نمیدانست، شــاید اگر او پس از 
هرکدام از جنجالهایى که محسن بوجود 

آورد یا در آنها نقش داشت؛ مانند اعتصاب و تحریم 
تمرین پیش از دربــى، مصاحبه هایى مانند آنکه مدعى 
"شد براى "خیریه" بازى مى کنند و فقط 950 میلیون 
مى گیرند (که بعــدا اظهارات هدایتــى و دیگران 
نشان داد دروغى بیش نبوده است) راى به اخراج
از تیم میداد هیچکس بر او خرده  مســلمان

نمیگرفت. شــاید قدرت مسلمان در تیم 
یا اتحاد محکم او با طارمى پرفسور را 

ور او را بکشد و بجنگد و کار
ش کسى بدهکار نیست. همه
معــروف را مى خواهند، بدون
و کنار کماِل افت کرده یکن
وپر استار. نه مسلمان نه بش
قش را بدالیل گوناگون بهع
ر آن پســت ربیع خواهى باش
جبور باشد به بازى ماهینى ناآش
نقل و انتقاالت و خرید یک ها
ینطور کج دار و مریز بگذراند
که خودشان را محق تر از سر

مى رسد.

ن مربیگرى پرفسور اما قط
ردد؛ محسن مسلمان. مسلم
خته برانکو بحساب آورد. باز
ن بر سر نخواستنش دعوا بود
 تحمیلى به پرسپولیس پیوس
 برانکو اما چنان بازیکــنم
فصل پیاپى قلب تپنده پر دو
ه ه اش نجال ند

سن 
ى به 

تى در 
رسید که 

خواهد که 
ر و معیارى

ى هواداران به 
رد محسن در 

 نظر هواداران به
وچ ستارگان، عدم 

ن و البد محرومیت 
فریاد   هرچقدر برانکو

ش دانگ لیگ پانزدهم 
ر راس لوزى را به دوش 

هواداران به دلیل برخى اقدامات مربى تیم محبوبشان واقف نشوند و شکاف 
مربى و هوادار روز به روز عمیق تر بشود تا سرانجام تیم را به کام خود بکشد.
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یک متخصص اورتوپــدى در خصوص درمان بیمارى 
آرتروز زانو گفت: نشســتن بــر روى صندلى به جاى 
زمین و ورزش کردن به عنوان تغییــر عادات زندگى،

 مهمتریــن راه پیشــگیرى از آرتــروز زانو حســاب 
مى شود.

مهدى مقتدایى در خصوص راه هاى پیشگیرى از ابتال 
به آرتروز زانو گفت:  تغییر عادات زندگى، مهمترین راه 
پیشگیرى از آرتروز به شمار مى رود. به طور مثال بهتر 
است افراد روى صندلى بنشــینند زیرا نشستن بر زمین 

مضرات فراوانى دارد.
وى افزود: باال و پایین رفتــن زیاد از پله موجب بیمارى 
آرتروز مى شــود، ولى ورزش کردن یکى از موارد مهم 
جلوگیرى از ابتال به آرتروز زانو به شمار مى رود و ورزشى 

که باعث تقویــت، قدرت و حجم عضالت زانو شــود، 
درصد ابتال به آرتروز را بسیار پایین مى آورد.

این متخصــص اورتوپدى اظهار داشــت: مکمل هاى 
کلســیم و ویتامیــن D معمــوًال در درمان سیســتم 
اسکلتىـ  عضالنى تأثیر مناســبى دارند. برخالف آن
 داروهایى نظیر گلوکزامین هیچگونه تأثیر ثابت شده اى 

ندارند.
مقتدایى اظهار داشــت: در نهایت آرتروز پیشــرفته اى 
که با تغییر عادات زندگى و دارو رفع نشــود، بیمار را با 
درد و ناتوانى همراه کرده و توسط تعویض مفصل زانو 
به راحتى درمان مى شود؛  به عبارت دیگر با پیشرفت در 
پروتزها و تکنیک هاى جراحى، آرتــروز زانو به راحتى 

درمان خواهد شد.

از قدیم االیام، مصرف چاى سیاه یا همان چایى که به طور معمول در بین ما ایرانیان در وعده صبحانه و طى روز مصرف 
مى شود، عوارض خاص خود را دارد.

چاى ترش برخالف چاى سیاه، منبع غنى از آهن است. چاى سیاه به غلط در فرهنگ ما رواج یافته است و حتى مبتالیان 
به فشار خون و چربى مى توانند چاى ترش را جایگزین این نوشیدنى کنند.

از آنجایى که طعم چاى معمولى تلخ است، عادت کرده ایم که کنار آن از یک نوع 
شیرینى مانند قند استفاده کنیم که اغلب با مشکالتى مانند باال رفتن میزان قند 

خون و جلوگیرى از جذب یکسرى مواد در بدن همراه مى شود.
امروزه با فعالیت شــرکت هاى صنعتى، گیاهان مختلفى فرآورى شده و انواع 

چاى هاى مختلف مانند چاى دارچین، چاى سبز و چاى ترش به بازار آمده است که 
مى تواند جایگزین خوبى براى چاى سیاه باشد.

چاى قرمز یا چاى ترش در قدیم به عنوان شاداب کننده و برطرف کننده بیمارى هاى قلبى 
مورد استفاده قرار مى گرفته است. همچنین چاى قرمز براى افرادى که به دنبال نوشیدنى 

رژیمى هستند، بسیار مناسب است.
 نوشیدن چاى ترش سبب کاهش فشار خون و نیز کمک به  کنترل کلســترول خون و در عین حال آرام 

بخش است.
یکى از مشکالت مصرف چاى سیاه، دفع آهن اســت، اما با خوردن چاى 

ترش، نه تنها آهن بدن دفع نمى شــود بلکه اینگونه چاى منبع غنى  از 
آهن به شــمار مى آید و افرادى که داراى قند، فشار خون باال، سردى 
و حتى کم خونى هســتند،  مى توانند مصرف این نوشیدنى  را جایگزین 

چاى معمولى کنند.

اگر الیه اپیدرم پوســت، خشــک و خارش دار باقى 
بماند و با اســتفاده از لوســیون ها برطرف نشــود، 
نشــان دهنده ابتال به مشــکالت جدى ســالمت

 است.
در صورت ادامه دار بودن خشکى پوست، با پزشکتان 
براى تشــخیص چهار مشــکل و وضعیت پزشــکى 

مشورت کنید:

بیمارى کلیوى
 بسیارى از افراد مبتال به بیمارى کلیوى از وجود آن بى 
اطالع هستند، در حالى که نشانه هایى مانند خستگى، 
مشکل در تمرکز یا خواب، افزایش ادرار، پف کردگى 
و... را تجربه مى کنند. خارش و خشــکى پوست نیز 
زمانى اتفاق مى افتد که کلیه هــا دیگر قادر به حفظ 
تعادل مواد معدنى و مواد مغذى موجود در خود را ندارند. 
بیماران مبتال به نارسایى مزمن کلیه، پوست خشکى 
دارند که گاهى اوقات ممکن اســت همراه با پوســته 

باشد. کوچک شــدن اندازه غدد عرق در این بیماران 
ممکن است در ایجاد این مشکل دخالت داشته باشد. 
گرچه مصرف مقادیر بــاالى داروهاى مدر (ادرارآور) 
در این بیمارى نیز، یک عامل تشــدید کننده خشکى 
پوســت اســت. کرم هاى مرطوب کننده در افرادى 
که پوست خشــک دارند، ممکن است سبب تسکین 
خارش شود. در طوالنى مدت، تنها پیوند کلیه مى تواند 
سبب تسکین دائمى این عارضه ناراحت کننده در این 

بیماران شود.

سرطان پوست
 ضخامت و خشــکى پوســت که در نهایــت باعث 
خونریزى مى شــود، مى تواند نشــانه اى از ابتال به 
سرطان سلول سنگفرشى باشد؛ یعنى دومین فرم رایج 

سرطان پوست. 
این ســرطان خود را با زگیل یا زخم هاى باز نیز نشان 
مى دهد. سرطان ســلول سنگفرشى در اثر قرارگیرى 

طوالنى مــدت در معرض اشــعه uv آفتــاب ایجاد 
مى شود و به راحتى قابل درمان است. به ندرت این نوع 

سرطان بدشکل و کشنده است.

دیابت
 یکى از تظاهرات بیمارى دیابت، تظاهرات پوســتى 
است. هنگامى که سطح قند خون شما بیش از حد باال 
مى رود، بدن دچار کم آبى مى شود. دیابت همچنین 
منجر بــه دخالت در فرآیند تعریــق معمول و کاهش 

رطوبت پوست مى شود. 
خشــکى و ترك پوست و آســیب پذیرى آن در برابر 
باکترى ها و عفونت ها از عوارض شایع دیابت است. 
استفاده از نرم کننده ها در فصول خشک سال، استفاده 
از دستگاه بخور در منزل، پرهیز از حمام و دوش گرفتن 
با آب بســیار گرم و در نهایت مراجعه به پزشــک در 
بیماران دیابتى که از عوارض پوســتى رنج مى برند، 

ضرورى است.

کم کارى غده تیروئید
 هنگامى که سطح هورمون تیروئید بیش از حد پایین 
مى آید، عالئمى مانند کاهش متابولیســم، احساس 
سردى، فراموشى، افسردگى و یبوست ظاهر مى شوند. 
هورمون هــاى تیروئیــد نقش مهمى در ســالمت

سلول هاى هاى جدید پوست دارند. اگر کم  کارى غده 
تیروئید براى مدت طوالنى ادامه داشــته باشد، تأثیر 
خاصى را روى پوست و موى فرد به جا مى  گذارد مانند 
خشک  شــدن، ریزش، بد رنگ  شــدن و از بین رفتن 

جالى موها. 
البته این عوارض بر پوست نیز قابل  مشاهده   هستند 
که از مهمترین آنها مى  توان به پوسته  پوسته  شدن و 

خشک  شدن پوست اشاره کرد. 
در کم  کارى تیروئید با استفاده از داروى لووتیروکسین 
به تدریج مشکل  پوسته  پوسته شدن، زبرى و خشکى 
پوست و همچنین ریزش مو و تنک  شدن آن برطرف 

خواهد شد و جاى نگرانى نخواهد بود.

یک متخصص طــب ایرانى گفــت: چربى هاى 
جامد نقش اساســى در بروز پرفشــارى خون ایفا 
مى کنند و الزم اســت روغن  زیتون جایگزین این 

نوع چربى ها شود.
نعمــت ا... مســعودى در خصــوص بیمــارى 
پرفشــارى خــون بیــان داشــت: از منظر طب 
ایرانى، پرفشــارى خــون به عوامــل مختلفى 
بســتگى دارد که در برخى از افــراد، این بیمارى 
به دلیــل عملکرد قلب بــوده و در برخــى موارد 
دیگر به دلیــل گرفتگى جداره هــاى عروق بروز 

مى کند.
وى افزود: در ســبک زندگى غربى که اکنون در 
ایران نیز حاکم شده است، پرخورى و تحرك کم 
رواج دارد که این موضوع مى تواند در بروز پرفشارى 

خون نقش اساسى ایفا کند.
مســعودى ادامه داد: مصرف غذاهــاى چرب و 
همچنین فســت فودها و عدم تحــرك و ورزش 
مى تواند در بروز این بیمارى نقش داشته باشد که 
همین موضوع باعث شیوع این عارضه در جامعه 

شده است.
این متخصص طب ایرانى، گفت: باید میزان استفاده 

از غذا را در وعده هاى غذایى رعایت کنیم، به دلیل 
اینکه در برخى از افراد این عارضه به دلیل پرخورى 

بروز مى کند. 
وى توصیه کرد: افرادى که از پرفشارى خون رنج 
مى برند، بهتر است تا زمانى که گرسنه نشده اند، غذا 
نخورند و همچنین در زمان مصرف غذا، قبل از سیر 

شدن کامل از خوردن آن دست بکشند. 
جویدن کامل غذا نیز مى تواند باعث هضم راحت 
آن شده و از رســوب چربى ها در عروق جلوگیرى 

به عمل آورد. 
مسعودى با بیان اینکه استفاده از روغن هاى جامد 
و همچنین برخى از روغن هاى ســرد مایع باعث 
بروز پرفشارى خون مى شــود، توصیه کرد: بهتر 
است روغن زیتون اصل که نقش پاکسازى کننده 
در عروق را ایفا مى کنــد، جایگزین این چربى ها

شود. 
وى افزود: همچنین استفاده از روغن کنجد و روغن 
حیوانى نیز مى تواند در کاهش فشار خون اثرگذار 
باشد، اما از آنجا که هضم این دو نوع روغن دشوار 
است، الزم است پس از استفاده از این روغن ها، فرد 

تحرك بیشترى از خود نشان دهد. 

با مصرف ماهى
ریسک ابتال بهMSرا کاهش دهید

محققان دریافتند افرادى که حداقل هفته اى یکبار ماهى یا یک تا سه مرتبه در ماه 
ماهى خورده و هر روز مکمل روغن ماهى مصرف مى کنند، در مقایسه با افرادى 
که کمتر از یک بار در ماه، ماهى مى خورند و مکمــل روغن ماهى هم مصرف

 نمى کنند، 45 درصد کمتر در معرض ابتال به بیمارى MSقرار دارند.
بیمارى MSبیمارى سیستم عصب مرکزى است. این بیمارى ارتباط بین مغز و 
بقیه بدن را مختل مى کند. یکى از عالئم اصلى این بیمارى از بین رفتن میلین، 
یک ماده چربى که عصب را پوشانده و از آن محافظت مى کند، است. در بیمارى 

MS، سیستم ایمنى به اشتباه به میلین حمله کرده و آن را نابود مى کند.
این مطالعه همچنین شامل بررســى 13 گونه ژنى در انسان بود که وظیفه شان 
تنظیم میزان اســیدهاى چرب بود. دو ژن از این 13 گونه ژنى با کاهش ریسک 

بیمارىMS، بدون توجه به میزان مصرف ماهى مرتبط بودند.
اسیدهاى چرب امگا3 داراى خاصیت ضدالتهاب و محافظت کننده عصبى 

بوده که داراى پتانسیل حفاظت در مقابل ابتال به MSهستند.
آنها مى گویند:  خوردن ماهى یا غذاهاى دریایى به مراتب بهتر از دریافت 

امگا3 از مکمل روغن ماهى است.

براى کسانى که اشــتهاى زیادى به غذا ندارند و الغر هستند، تخم شوید 
بهترین دارو است، زیرا اشــتها را زیاد کرده معده را تقویت مى کند و انرژى 

به بدن مى دهد.
تخم شوید را مى توان براى ناراحتى معده، بى خوابى و ضد گاز معده به کار 
برد. خانم هاى شیر ده که شیر آنها کم است، باید حتماً روزى چند بار دم کرده 

تخم شوید بخورند و یا در غذاى خود مصرف کنند.
شوید گیاهى است یک یا دو ساله که گاهى ارتفاع آن به یک متر نیز مى رسد. 

ریشه آن راست و مخروطى شکل و سفید است. 
میوه شوید بیضوى، مسطح و به طول چهار میلیمتر و عرض سه میلیمتر است. 
رنگ آن قهوه اى روشن و در سطح آن برجســتگى هایى به رنگ زرد و در 

کناره هاى آن لبه بال مانندى به رنگ زرد روشن دیده مى شود.

خواص دارویى شوید
 تخم شوید اثرات درمانى زیادى دارد و از آن به عنوان ضد تشنج، ضد درد، 

نفخ شکم، ادرار آور و براى تقویت معده به کار مى رود.

طب گیاهى ایران خواص زیادى را براى شــوید قائل اســت مثًال در مورد 
درد شدید و ورم معده از دم کرده شوید اســتفاده مى کردند که اثر تسکین 

فورى دارد.
از شوید براى دل درد در حیوانات 

نیز اســتفاده مى شــود و 
دامداران قدیم به خوبى 
به ایــن موضوع واقف 

بودند. مثًال براى گوسفند 
و بز کافى اســت که 
مقدار 30 گــرم تخم 
شوید به آنها داد که نفخ 
و دل درد را ساکت کنند.

در مورد بیمارانى که مبتال به استفراغ 
شدید هســتند و هیچ غذایى حتى آب 

را نمى توانند در معده خود نگاه دارند، بهترین 

درمان شوید اســت. این نوع بیماران باید دم کرده شــوید را آهسته آهسته 
بنوشند.

همچنین افرادى که مبتال به بیمارى چربى خون هستند، 
از علف شوید و تخم آن براى درمان بیمارى استفاده 

کنند. 

خشکى پوست را نادیده نگیرید

ولدر بین ما ایرانیان در وعده صبحانه وطى روز مصرف

اه به غلط در فرهنگ ما رواج یافته است و حتى مبتالیان 
یدنى کنند.

ه کنار آن از یک نوع 
ال رفتن میزان قند 

آورى شده و انواع 
ه بازار آمده است که 

ف کننده بیمارى هاى قلبى 
 افرادى که به دنبال نوشیدنى 

کنترل کلســترول خون و در عین حال آرام 

 خوردن چاى 
بع غنى  از 
ال، سردى

جایگزین 

خواص عالـــى چاى ترش

روش هاى درمان آرتروز زانو

توصیه هایى براى مبتالیان به پرفشارى خون

اسیدهاى چرب امگا3 داراى خاصیت ضدالتهاب و محافظت کنند
Sبوده که داراى پتانسیل حفاظت در مقابل ابتال به MSهستند.

آنها مى گویند:  خوردن ماهى یا غذاهاى دریایى به مراتب بهتر ا
امگا3 از مکمل روغن ماهى است

آشنایى با خواص بى نظیر ِشوید
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مبتال به استفراغ 
چ غذایى حتى آب 

ه خود نگاه دارند، بهترین

همچنین افرادى که مبتال به بیمارى چربى خون هستند، 
از علف شوید و تخم آن براى درمان بیمارى استفاده 

کنند. 
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چندى پیش مرد 32 ساله اى به نام احمد با مراجعه به دادسراى آبادان از ماجراى انتشار عکس هاى 
شخصى اش در فضاى مجازى خبر داد.  این مرد به بازپرس پرونده گفت: نمى دانم چه کسى با چه 
انگیزه اى اقدام به انتشار عکس هاى شــخصى ام کرده است و همسرم که به تازگى باهم ازدواج 

کرده ایم با دیدن این عکس ها تا مرز طالق پیش رفته است.
بدین ترتیب تیمى از مأموران پلیس فتاى آبادان براى ردزنى عامل این اقدام کینه جویانه وارد عمل 

شدند و خیلى زود دختر جوانى را که دست به این کار زده بود دستگیر کردند.
آتنا 25 ســاله که با دیدن مأموران شــوکه شــده بــود در اعترافاتش گفت: چند ســال پیش با 
احمد آشــنا شــدم و قرار بود تا با هم ازدواج کنیم اما احمــد با دختر دیگــرى ازدواج کرد و همه 
رؤیاهاى زندگى عاشقانه ام را خراب کرد و وقتى دیدم احمد و همسرش زندگى  خوبى دارند و در این 
ماجرا تنها من مهره سوخته هستم از روى حسادت تصمیم گرفتم عکس هاى دوران دوستى ام با 

احمد را در فضاى مجازى پخش کنم تا زندگى احمد ناآرام شود.

سخنگوى آتش نشانى تهران از وقوع حریق در یک ساختمان شرکتىـ  ادارى در پایتخت خبر داد و 
گفت: در این حادثه چهار دستگاه خودرو شامل دو سوزوکى ویتارا، یک دستگاه خودروى لکسوس 

و یک دستگاه هیونداى توسان در آتش سوختند.
سید جالل ملکى با اشاره به حریق در یک ساختمان شرکتىـ  ادارى اظهار کرد: ساعت 3:03 بامداد 
امروز یک مورد آتش سوزى گسترده در یک ساختمان شرکتىـ  ادارى در مسیر شرق به غرب جاده 
کرج به سامانه 125 اعالم شد که به سرعت آتش نشانان 3 ایســتگاه آتش نشانى به محل حادثه 

اعزام شدند.
سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى تهران اضافه کرد: محل آتش سوزى ساختمان شش 
طبقه متعلق به یکى از شرکتهاى خصوصى بود که خودش نیروى آتش نشان داشت و شش طبقه 

زیرزمین با کاربرى پارکینگ نیز در این ساختمان قرار داشت.
وى با بیان اینکــه در طبقه منفى یک 6 دســتگاه خودرو پارك شــده و چهار دســتگاه خودرو 
شامل دو دســتگاه خودروى ســوزوکى ویتارا، یک دســتگاه خودروى هیونداى توسان و یک
 دستگاه خودروى لکسوس دچار حریق شده بود، تصریح کرد: این شرکت مجهز به سیستم اعالم 
حریق بود اما اطفا نداشت و آژیرهاى آن به صدا درآمده بود که نیروهاى آتش نشانى خود شرکت، 
عملیات را آغاز کرده و زمانى که آتش نشانان تهران به محل حادثه رسیدند، نیروهاى آتش نشانى 

شرکت مشغول عملیات بودند.
وى افزود: آتش نشانان تهران به ســرعت عملیات را آغاز کرده و موفق شدند آتش چهار دستگاه 
خودرو را خاموش کنند؛ در این حادثه سه دستگاه خودرو کامًال سوخت اما خودروى لکسوس تنها 

از ناحیه موتور و جلو دچار حریق شده و بخش انتهایى آن آسیبى نرسید.
سخنگوى آتش نشانى تهران با بیان اینکه در این حادثه مورد مصدومیت و تلفات جانى نداشتیم، 
عنوان کرد: در نهایت آتش خاموش و از سرایت آن به دو خودروى دیگر جلوگیرى به عمل آمد. در 
بررسى میدانى مشخص شد فردى 30 ساله که از نیرو هاى اخراجى شرکت بود و مطالباتى داشته 
به محل وارد و اقدام به آتش زدن خودرو ها کرد. متهم قصد پرتاب کردن خود از پشت بام شرکت 

را داشت که با اقدام به موقع پلیس، دستگیر شد.

 زن جوان با رفتارهاى کثیف اش آباده را به هم ریخته بود. این زن جوان با پرسه زنى در محل هاى 
شلوغ اقدام به کش روى از  کیف زنان مى کرد.

سرهنگ طهماسب سمائى فرمانده انتظامى شهرستان آباده گفت: مأموران پلیس این شهرستان 
در جریان سرقت کیف زنانه در مغازه کفش فروشى به شــیوه کش رو زنى تیمى از مأموران براى 

دستگیرى عامل این سرقت ها وارد عمل شدند.
وى ادامه داد: ماموران در تحقیقات پلیسى و همچنین اظهارات طعمه سارق در خصوص شناسایى 

و دستگیرى متهم آغاز شد.
فرمانده انتظامى شهرســتان آباده گفت: با تالش همه جانبه مأموران انتظامى، دزد کیف زنانه که 
زن جوانى به نام فائزه بود شناسایى شد و در ادامه پس از هماهنگى مقام قضایى، ماموران در یک 

عملیات غافلگیرانه این سارق جوان را دستگیر کردند.
سرهنگ سمایى افزود: در بازرسى از خانه این سارق، 88 کیف زنانه، 8 کارت عابر بانک، تعدادى 

مدارك هویتى و 8 تلفن همراه سرقتى به دست آمد.

رئیس کل دادگسترى استان تهران با اشاره به آخرین وضعیت پرونده قتل بنیتا از اجراى حکم در اوایل 
سال جارى خبرداد و گفت: مقدمات براى احراى حکم قاتل این طفل فراهم شده است و احتماًال در 
اوایل سال 97 اگر اولیاى دم مجدانه متقاضى اجراى حکم باشند با توجه به اینکه حکم حق ناس است 
پیش بینى مى کنیم که اوایل ســال اجراى حکم انجام شود. غالمحسین اسماعیلى گفت: از سوى 
دیوان عالى کشور راى متهم اصلى پرونده قتل بنیتا تایید و پرونده به دادگسترى اعاده شد و در این 

بخش جهت فرآیند هاى قانونى مربوط به مرحله اجرا، پرونده به دادسراى تهران ارسال مى گردد.

پنــج زن و مــرد در اســتخر طبیعــى منطقــه لیالکــوه لنگــرود کشــته 
شدند.

پیمان اســدى، رئیس مرکز مدیریــت حوادث و فوریت هاى پزشــکى گیالن 
گفت: بر اثر ســقوط پرایدى در داخل اســتخر طبیعى واقع در منطقه لیالکوه 
شهرستان لنگرود 5 نفر از 6 سرنشــین این خودرو جان باختند. وقوع این حادثه 
در ساعت 19:52 دقیقه ســیزدهمین فروردین به مرکز پیام مرکز فوریت هاى 
پز شکى شهرســتان لنگرود اطالع داده شــد که ســریعًا تیم هاى پزشکى به 
محل مورد نظر اعزام شدند. پس از آن که پرســنل مرکز فوریت هاى پزشکى 
شهرســتان لنگرود موفق به نجات یکى از مصدومان حادثه شــدند خودروى 
حادثه دیده با 5 سرنشین دیگر خود در گل و الى و لجن استخر فرو رفته گرفتار 

مى شود.
وى افزود: پس از گرفتار شدن خودروى مذکور در گل والى، پرسنل آتش نشانى 
منطقه در محل حاضر شــدند و اقدامات الزم جهت بیرون کشــیدن و نجات 

سرنشینان خودرو را انجام دادند.
2 نفــر از سرنشــینان خــودروى پراید مــرد و 4 نفــر دیگــر زن بودند که
 بر اثر این حادثه 2 مرد و 3 زن فوت کردند و تنهــا یک  نفر از آنان که زن بود از 

این سانحه نجات پیدا کرد.

سارقان دو منزل در شهرك ولیعصر را سرقت کردند و تمامى وسایل 
ارزشمند این دو خانه را با خیال راحت به سرقت بردند.

بعد از ظهر روز یازدهم فروردین بود که مأموران کالنترى 153 شهرك 
ولیعصر در جریان یک فقره ســرقت از منزلى در طبقه اول در آدرس 

خیابان حیدرى شمالى کوچه همدانى با روش بالکن روى قرار گرفتند.
براســاس دیده هاى افرادى که پلیس را در جریان سرقت قرار داده 
بودند سارقان با بریدن نرده گل فلزى بالکن و از طریق عبور از الى 
نرده هاى بالکن که بعد از بریدن نرده گل فلزى قابل عبور شــده بود 

وارد منزل اول مى شوند.
ســارقان با توجه به خالى بودن منزل اول و اطمینان از اینکه منزل 
کنارى نیز خالى بوده اســت پس از خالى کردن منزل اول و برداشتن 
وسایل گرانبها، به سراغ دیوار مشترك با واحد کنارى رفته و با سوراخ 
کردن دیوار به منزل دوم نیز به راحتى دست پیدا مى کنند که پلیس با 
حضور در صحنه و تجسس خانه اولى متوجه سوراخ بودن دیوار براى 

ورود سارقان به منزل بغلى مى شود.
براساس گفته هاى شــهود عینى ســاکنان هر دو منزل در ایام عید 
خانه شان را خالى کرده و براى استراحت به شهرستان رفته بودند که 

در ایام عید مورد سرقت قرار گرفته بودند.

ســرکالنتر دهم پایتخت گفت: افتادن فاکتور طال جلوى در واحد 
مسکونى، سارق 25 میلیون تومان طال را لو داد.

سرهنگ دوســتعلى جلیلیان گفت: در پى اعالم شــکایت یکى از 
شــهروندان مبنى بر ربوده شــدن طالجات منزلش به ارزش 250 
میلیون ریال، دستگیرى و شناسایى سارق یا سارقان در دستور کار 
مأموران کالنترى 161 ابوذر قرار گرفت و تیمى از مأموران کالنترى 

به طور ویژه رسیدگى به پرونده را بر عهده گرفتند.

این مقام انتظامى با اشــاره به اینکه در تحقیقات انجام شــده که 
منجر به یافتن طالجات در کالســکه اى در طبقــه همکف همان
 ســاختمان شــد، ظــن مامــوران برانگیخته شــد کــه امکان

 اینکــه ســارق از همســایگان باشــد وجــود دارد و بــا 
بدست آوردن ســر نخ هایى، تحقیقات در این خصوص منسجم تر 

ادامه یافت.
وى گفت: تحقیقات در این خصوص، ادامه داشــت تا اینکه یکى از 
فاکتور هاى خرید طال بر روى راه پله منتهــى به یکى از واحد هاى 

ساختمان کشف شد.
سرکالنتر دهم با بیان اینکه شاکى اظهار داشت: همسر واحد کنارى 
سابق بر این نیز، یک مرحله طال هاى دخترش را به سرقت برده است، 
توضیح داد: با هماهنگى مقام قضایى متهم دستگیر و براى تحقیقات 

کاملتر به کالنترى منتقل شد. 
سرهنگ جلیلیان با اشاره به اینکه طال هاى مسروقه به ارزش 250 
میلیون ریال برآورده شده اســت، خاطر نشان کرد: متهم براى سیر 

مراحل قانونى تحویل مرجع قضایى شد.

انتقام بى شرمانه از تازه داماد آبادانى

سوختن خودروهاى لوکس
 در آتش انتقام شخصى 

رفتارهاى زن جوان آباده را به هم ریخت 

اعالم زمان اجراى حکم قاتل پرونده بنیتا 

جنایت تکان دهنده در اهواز
11 نفر قربانى انتقام نوجوان 17 ساله شدند

اانن  ددههننددهه ددرر ااههوواازز
7وجووانن177 سالههشدشدند

11 نفر در حادثه آتش سوزى سنگین در یک قهوه خانه در 
بازار کیان اهواز کشته شدند.

به دنبال تماس شــهروندى با ســامانه 125 ســازمان 
آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى اهواز در ساعت 
01:05 بامداد دیروز چهاردهــم فروردین ماه و گزارش 
وقوع حریق در قهوه خانه «نوارس» در بازار کیان اهواز 
واقع در نبش خیابــان مدرس، بالفاصلــه اکیپ هاى 
آتش نشانى از سه ایستگاه همجوار به محل حادثه اعزام 
شدند و ظرف 4دقیقه به محل حادثه رسیدند. آتش نشانان 
به محض رسیدن به محل حادثه، با شعله هاى سرکش 
آتش روبرو شــدند که تمام قهوه خانــه را در کام خود 
فرو برده بود. این آتش ســوزى، با توجه به چوبى بودن 
مصالح قهوه خانه و تزیینــات حصیرباف و اینکه محل 
به طور کامل دچار حریق شــده بود، گسترده و سنگین 
توصیف شد. آتش نشــانان موفق به نجات شش نفر از 
شعله هاى گسترده این حریق شــدند که همگى دچار 
مصدومیت هایى شده بودند اما وجود تالش هاى بسیار 
آتش نشــانان 10 نفر از حاضران در انتهاى قهوه خانه 
محبوس شــدند و جان باختند. در عملیات اطفا حریق 
سه نفر از آتش نشانان نیز مصدوم شدند. عملیات اطفاى 

حریق در 10 دقیقه انجام شد.
سازمان اورژانس کشــور هم خبر داد که تا ظهر دیروز، 
در این حادثه 11 نفر کشته و 13 تن مصدوم شده اند اما 

احتمال افزایش کشته ها وجود دارد .

آتش سوزى عمدى بوده است 
در همین حال سرهنگ على قاسمپور معاون اجتماعى 

پلیس استان خوزستان اظهار داشت: پس از وقوع حریق 
در قهوه خانه «نوراس» محله کیان اهواز، تیم هاى جنایى 

پلیس آگاهى تحقیقات خود را آغاز کردند.  
وى ادامه داد: این آتش ســوزى عمدى است اما به هیچ 

وجه امنیتى نیست.
 وى تأکید کرد: اختالفات شــخصى باعث ایجاد حریق 
عمدى در این قهوه خانه و مرگ 11 تن شــده اســت و 

تاکنون چند مظنون در این باره دستگیر شده اند. 
 فرمانــده انتظامى شهرســتان اهواز هــم درباره علت 
این حادثه اظهار داشت: با بررســى دقیق و موشکافانه 
کارآگاهان پلیس آگاهى از محل حادثه و انجام تحقیقات 
میدانى، مأموران یک جوان17 ساله به هویت «م – م» 
که مظنون اصلى آتش ســوزى بوده را در کمتر از چهار 
ساعت شناســایى و با هماهنگى مرجع قضائى در یک 

عملیات ضربتى در مخفیگاهش دستگیر کردند. 
سرهنگ محمد صفرى در خصوص جزئیات بیشترى از 
حادثه آتش سوزى قهوه خانه اى در منطقه کیان اهواز 
اظهار کرد: به فاصله چهار ســاعت مظنون این حادثه 
دستگیر شد و به ســرعت به آتش زدن این قهوه خانه 
اعتراف کرد. وى افزود: فرد دســتگیر شــده یک جوان

 17 ساله اســت که به علت اختالف با مدیر قهوه خانه 
که شوهر خاله وى به شمار مى رود، دست به این اقدام 

زده است.
ســرهنگ صفرى بیان کرد: متهم بعد از دستگیرى به 
اقدام  جنون آمیز خود اعتراف کرده اســت و بازســازى 
صحنه جرم نیــز در محــل در صبــح امــروز انجام 

شده است.

فاکتور طال، سارق را لــــو داد

سرقت از منزل با روشى جالب

مرگ وحشتناك 5 زن و مرد 
در میان گل و الى  
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دانــا کســى اســت کــه قــدر خــود را بشناســد و در 
نادانــى انســان ایــن بــس کــه ارزش خویــش ندانــد. 
خصم گونه ترین افراد نزد خدا کســى اســت که خدا 
او را بــه حال خود واگذاشــته اســت تا از راه راســت 

موال على (ع)منحرف شود و بدون راهنما برود.

شهردارى درچه براســاس مصوبه شــوراى محترم اسالمى شهر به شــماره 96/1000/ش 
مورخ 96/11/21 و به اســتناد مصوبه شــماره 96/22897 مــورخ 96/11/04 هیئت عالى 
سرمایه گذارى در نظر دارد احداث یک باب جایگاه گازوئیل کنار خیابانى (حاشیه گذر) حاشیه 
زهکش را از طریق سرمایه گذارى و ساخت به روش B.O.L.T اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند 
اســناد و مدارك پروژه را از مدیریت طرح، برنامه و ســرمایه گذارى شهردارى درچه واحد 

سرمایه گذارى به شماره تماس 33762045- 031 داخلى 19 دریافت نمایند.

آگهى فراخوان عمومى انتخاب سرمایه گذار
نوبت دوم

رضا واعظ مقدم- شهردار درچه

چاپ دوم

- پیشنهاد خود را حداکثر تا ســاعت 14/30 روز یکشنبه مورخه 97/02/09 به دبیرخانه 
محرمانه شهردارى درچه تسلیم نمایند.

- چنانچه نفر اول تا ســوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنها به نفع 
شهردارى ضبط خواهد شد.

- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادهاى رسیده مختار است و به پیشنهاداتى که بعد از 
موعد مقرر در آگهى رسیده باشد یا مبهم، مخدوش یا فاقد سپرده باشد ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
- پیشنهادهاى واصله در ســاعت 15 روز یکشــنبه مورخ 97/02/09 با حضور اعضاء 

کمیسیون هیأت عالى سرمایه گذارى بازگشایى و مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
- پیشنهاددهندگان باید مبلغ 800/000/000 میلیون ریال را به صورت وجه نقد به حساب 
0215433558004 سپرده شــهردارى درچه نزد بانک ملى شعبه درچه واریز یا معادل آن 
ضمانت نامه بانکى (با اعتبار حداقل سه ماه از تاریخ صدور ضمانتنامه) به عنوان سپرده 
شرکت در فراخوان ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. بدیهى است چنانچه سپرده شرکت در 
فراخوان به غیر از دو مورد ذکر شده باشد پاکت پیشنهاد به هیچ وجه قرائت نخواهد شد.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مشارکت در اسناد فراخوان مندرج است. 

آدرس محل نام پروژهردیف
پروژه

مساحت عرصه 
(مترمربع)

مدت زمان 
آورده طرف آورده شهردارىاجراى پروژه

نوع مشارکتمشارکت

پمپ گازوئیل 1
زمین و عوارض 45 روزحدود 315 مترمربعحاشیه زهکشکنار خیابانى

شهردارى
طراحى، ساخت و 

B.O.L.Tتجهیز

شهردارى درچه با استناد مجوز شماره 96/660/ش مورخ 1396/07/13 شوراى اسالمى شهر 
درچه و مصوبه 96/513/ش مورخ 1396/11/01 هیئت عالى سرمایه گذارى در نظر دارد در پالك 
ثبتى 55/411 نسبت به احداث مجتمع تجارى، ادارى، خدماتى و تفریحى نگین واقع در میدان 
امام (ره) را از طریق سرمایه گذارى و ساخت به روش مشارکت مدنى اقدام نماید. لذا متقاضیان 
مى توانند اسناد و مدارك پروژه را از واحد سرمایه گذارى شــهردارى درچه واقع در میدان
 امام (ره)- ابتداى خیابان شهید نواب صفوى به شــماره تماس 33762045- 031 داخلى 19، 

دریافت نمایند.

آگهى فراخوان عمومى انتخاب سرمایه گذار
نوبت دوم

رضا واعظ مقدم- شهردار درچه

چاپ  دوم

آدرس محل نام پروژهردیف
پروژه

مساحت عرصه 
(مترمربع)

مساحت اعیانى 
(مترمربع)

مدت زمان 
اجراى پروژه

آورده 
شهردارى

آورده طرف 
مشارکت

نوع 
مشارکت

1
مجتمع تجارى 
ادارى خدماتى و 

تفریحى

میدان 
امام(ره)

حدود 3583 
مترمربع

حدود 20452 
زمین و 36 ماهمترمربع

مجوز
طراحى و 
ساخت

مشارکت 
مدنى

- پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخه 97/02/09 به دبیرخانه 
محرمانه شهردارى درچه تسلیم نمایند.

- چنانچه نفر اول تا سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنها به نفع 
شهردارى ضبط خواهد شد.

- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادهاى رسیده مختار است و به پیشنهاداتى که بعد از 
موعد مقرر در آگهى رسیده باشد یا مبهم، مخدوش یا فاقد سپرده باشد ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
- پیشنهادهاى واصله در ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 97/02/09 با حضور اعضاء هیئت 

عالى سرمایه گذارى بازگشایى و مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
- پیشــنهاددهندگان باید مبلغ 16/000/000/000 ریال را به صورت وجه نقد به حساب 
0215433558004 سپرده شهردارى نزد بانک ملى شعبه مرکزى درچه واریز یا معادل آن 
ضمانت نامه بانکى (با اعتبار حداقل سه ماه از تاریخ صدور ضمانتنامه) به عنوان سپرده 
شرکت در فراخوان ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. بدیهى است چنانچه سپرده شرکت در 
فراخوان به غیر از دو مورد ذکر شده باشد پاکت پیشنهاد به هیچ وجه قرائت نخواهد شد.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مشارکت در اسناد فراخوان مندرج است. 

به اطالع عموم شهروندان و مردم شریف ساکن در محدوده و حریم شهر اردستان 
مى رساند در اجراى تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مورخ 
1387/02/17 مجلس شوراى اسالمى تعرفه عوارض محلى شهردارى اردستان و 
سازمان هاى وابسته پس از بررسى هاى کارشناسانه تصویب و طى ابالغیه شماره 
20/1/105049 مورخ 1396/12/20 به تأیید نهایى اســتاندارى محترم اصفهان 
رسیده و از ابتداى سال 1397 اجرا مى گردد طبق اعالم شهردارى اردستان این 

اطالعیه به منزله اعالم قانونى و عمومى عوارض فوق مى باشد. 

اطالعیه

محسن حیدرى- شهردار اردستان محسن حیدرى- شهردار اردستان 

شهردارى نصرآباد در نظر دارد به استناد بند ســوم صورتجلسه مورخ 96/10/13 شوراى 
اسالمى شهر نسبت به برگزارى مرحله دوم مزایده عمومى فروش 9 قطعه زمین با کاربرى 
خدماتى- کارگاهى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند تا تاریخ 1397/01/26 جهت دریافت 

اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر به شهردارى مراجعه نمایند. 
آخریــن مهلــت تکمیــل و تحویــل اســناد مزایــده پایــان وقــت ادارى روز 

دوشنبه مورخ 1397/01/27 مى باشد.
* شهردارى در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

* هزینه درج آگهى مزایده به عهده برنده مزایده است.
تلفن تماس: 03146655650

آگهى مزایده عمومى مرحله دوم

رضا غالمرضایى- شهردار نصرآبادرضا غالمرضایى- شهردار نصرآباد

نوبت دوم

 شهردارى گلدشت در نظر دارد اجاره سالن ورزشى خود را از طریق 
مزایده به افراد واجد شرایط واگذار نماید، لذا متقاضیان مى توانند 
تا تاریخ 97/02/01 جهت دریافت اطالعات و اخذ اسناد مزایده به 
شهردارى گلدشت مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ 

یکشنبه 97/02/02 به دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند.
تلفن: 7- 03142232006 

آگهى مزایده (نوبت دوم)

مهدى غالمى- شهردار گلدشتمهدى غالمى- شهردار گلدشت

شهردارى درچهشهردارى درچه

شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان در نظر دارد خدمات ترابرى را از طریق مناقصه عمومى واگذار نماید از کلیه مناقصه گران تقاضا مى شود جهت شرکت در مناقصه حداکثر 
تا 97/01/20، کتباً نسبت به اعالم آمادگى و ارائه گواهینامه صالحیت صادره از سازمان کار و امور اجتماعى استان به دفتر امور تدارکات و خدمات پشتیبانى اقدام نمایند. 

1. محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه متعاقباً اعالم خواهد شد. هرگونه تغییراتى که در زمان هاى اعالم شده پیش بیاید کتباً به اطالع مناقصه گران رساند، خواهد شد.
2. مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع که 1/675/000/000 ریال است.3. نوع تضمین مطابق آئین نامه تضمین براى معامالت دولتى خواهد بود. ضمناً شماره حساب جارى 

سیبا به شماره 2175080202008 نزد بانک ملى ایران به نام شرکت آب منطقه اى اصفهان جهت واریز وجه نقد معرفى مى شود.
آدرس: اصفهان، پل خواجو، بلوار آئینه خانه، جنب هالل احمر، امور تدارکات و خدمات پشتیبانى

تلفن تماس: 5- 36615360 (031) داخلى 2165     دورنگار: 36611128 (031)

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى
آگهى شرکت در مناقصه

م الف: 157695شرکت آب منطقه اى اصفهانشرکت آب منطقه اى اصفهان

نوبت اول

@nesfejahannewspaper
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میزبانى از 20 هزار زائر 
در بقاع متبرکه تیران

سرپرسـت اداره اوقـاف و امـور خیریـه شهرسـتان 
تیران و کرون از میزبانى 20 هزار زائر و گردشگر در 

بقاع متبرکه این شهرستان خبرداد.
اکبـر صادقـى بـا اشـاره بـه اجـراى طـرح آرامـش 
بهـارى در بقاع متبرکـه این شهرسـتان گفت: طرح 
آرامش بهارى در شـش بقعه متبرکه این شهرستان 
اجـرا و 20 هـزار زائـر و مسـافر از ایـن برنامـه هـا

 بهره برده اند.
وى ادامه داد: برپایـى خمیه معرفت، ارایه مشـاوره، 
توزیع بسـته فرهنگى و اجراى برنامه هاى فرهنگى 
و دینى از جمله فعالیت هـاى طرح آرامش بهارى در 

بقاع متبرکه این شهرستان بوده است.
 

امروز؛برگزارى کارگاه 
«نورسنجى در عکاسى»

امـروز کارگاه «نورسـنجى در عکاسـى» برگـزار 
مى شود.

کانـون عکس انجمـن سـینماى جوانـان اصفهان، 
این کارگاه را با حضور میالد غربى و امیر کیان ارثى 

برگزار مى کند.
ایـن کارگاه، 15 فروردیـن مـاه از سـاعت 15:30 
تـا 18:30 در نگارسـتان امـام خمینـى(ره) برگـزار

 مى شود.

اسکان 3000 مسافر نوروزى 
در نجف آباد

سهراب مظفر نجفى، فرماندارنجف آباد گفت: در نیمه 
اول مسافرت هاى نوروزى و مطابق آمار ارایه شده، 
نزدیک به سه هزار مسـافر نوروزى در نقاط مختلف 
شهرستان اسکان داده شده و یا امکان بازدید آن ها از 

جاذبه هاى مختلف فراهم شده است.

جابجایى 120 هزار مسافر 
نوروزى از فرودگاه اصفهان

مدیرکل فرودگاه هاى اسـتان اصفهـان از جابجایى 
120 هـزار مسـافر ایرانـى و خارجـى در ایـام نوروز 

خبر داد.
حسـن امجـدى اظهـار داشـت: از 25 اسـفند 96 
تاکنون در حـدود هزار پـرواز از فـرودگاه بین المللى 
شـهید بهشـتى اصفهان انجـام و 120 هزار مسـافر 

جابجا شدند.
وى افـزود: طـى 209 پـرواز بین المللـى، 27 هـزار 
و 844 نفـر از خـارج از کشـور بـه ایـران وارد شـده 
یـا اصفهـان را بـه مقصـد سـایر کشـورها تـرك 

کردند.
مدیـرکل فرودگاه هـاى اسـتان اصفهان ادامـه داد: 
همچنین 90 هزار و 316 نفر با 814 پرواز داخلى بین 

استان هاى کشور جابجا شدند.

بازدید 500 هزار نفر از 
امکانات ناژوان

مدیر طرح سـاماندهى ناژوان گفت: از 28 اسفندماه 
تا روز 13 فروردین ماه سال جدید درحدود 500 هزار 
نفر از امکانات گردشـگرى- تفریحـى ناژوان دیدن 

کرده اند.
حسـن شـفیعى اظهارداشـت: در ایـام نـوروز 
تمـام مراکـز تفریحـى مجموعـه نـاژوان از جملـه 
باغ پرنـدگان، بـاغ خزنـدگان، بـاغ مـوزه پروانه ها، 
شـهربازى، تله سـیژ، آکواریوم و جاده سالمت مورد 
اسـتقبال مسـافران و شـهروندان اصفهانـى قـرار 

گرفت.
وى با بیـان اینکه آمـار و اطالعات موجـود حاکى از 
اسـتقبال گسـترده گردشـگران از منطقـه تفریحى 
ناژوان اسـت، ادامه داد: در مجموعه مدیریت ناژوان 
سـعى کردیم با ارایه خدمات مناسـب، اضافه کردن 
پارکینگ هاى موقـت، نمازخانه هـا و دیگر امکانات 
مـورد نیـاز گردشـگران، خاطـرات خوبـى در ذهن 

گردشگران بر جا بگذاریم.

خبر

 مدیر روابط عمومى اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنایع دستى اســتان اصفهان از افزایش 12 درصدى 
آماربازدید از آثار و اماکن تاریخى این استان در تعطیالت 

نوروز 97 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد.
شهرام امیرى افزود: از 27 اسفند پارسال تاکنون درحدود 
چهار میلیون و 800 هزار بازدید از آثار و اماکن تاریخى 
استان اصفهان صورت گرفته که این امار نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته، 12 درصد افزایش یافته است. 
وى اضافه کرد: در مدت مذکور درحــدود دو میلیون و 
200 هزار گردشگر در این اســتان حداقل به مدت یک 
شب اقامت داشته اند.  وى بیشترین بازدیدها را از باغ فین 

کاشان و میدان امام(ره) اصفهان اعالم کرد و گفت: فقط 
در روز دهم فروردین درحدود 31 هزار بلیت ورودى در 
باغ فین کاشان فروخته شد.  امیرى درباره برخى آمار و 
مطالب منتشر شده درباره آمار گردشگرى در استان هاى 
مختلف، گفت: بدلیل واقع شدن اصفهان در مرکز کشور، 
بسیارى از گردشــگران در مسیر خود به این استان سفر 
مى کنند، اما ممکن است شب در آن اقامت نداشته باشند. 
مدیر روابط عمومى اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنایع دســتى اصفهان افزود: به همین دلیل در این 
اســتان آمار بازدیدگان از اماکن تاریخى بیشــتر از آمار 

اقامت شبانه است.

سرپرســت اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان
 اصفهــان گفــت: تــا روز ســیزدهم فروردین مــاه، 
133 خانــوار و بیــش از 478 هزار نفر در ســتادهاى 
اســکان فرهنگیــان اســتان اصفهــان اقامــت 

داشته اند.
محمد جواد احمــدى اظهارداشــت: آمــار اقامت در 
ستادهاى اســکان فرهنگیان اســتان اصفهان تا روز 
ســیزدهم فروردین ماه  132 هــزار و 968 خانوار بوده

 است.
وى با بیان اینکه در نوروز امســال استان اصفهان رتبه 
دوم را در پذیرش و اســکان مســافران به دست آورد، 

افزود: در ایام نوروز بازدید از ستادهاى اسکان به صورت 
مداوم انجام شد، کیفیت نحوه پذیرش ها مورد بررسى 
قرارگرفت و تالش شــد تــا میزان رضایــت مهمانان 

افزایش یابد.
سرپرســت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: مباحثى شامل تکریم مهمانان، هدایت مسافرین 
در مبادى شــهرها، رعایت اصول ایمنى و بهداشــتى 
مدارس، تقویت کشیک هاى شــبانه روزى و همچنین 
انتشار ویژه نامه طرح ســاماندهى، ازجمله موارد مهمى 
بود که در ستادهاى اســکان فرهنگیان مورد توجه قرار

گرفت.

اصفهان رتبه دوم اسکان 
مسافران را به دست آورد

افزایش بازدید از آثار تاریخى 
نصف جهان

سه نهاد فرهنگى اصفهان به مناسبت هفته هنر انقالب 
اسالمى، دومین «هفته فیلم انقالب اسالمى» را با اکران 

هشت اثر برگزیده تدارك دیده اند.
همزمان با ســالروز شهادت شــهید آوینى و هفته هنر 
انقالب اسالمى در 20 فروردین، خانه انقالب اسالمى 
و والیت اصفهــان، دفتر تخصصى ســینماى معاونت 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهان و 
حوزه هنرى استان اصفهان قرار اســت ویژه برنامه اى 
را براى اکران فیلم هاى برگزیده انقالب اسالمى برگزار

 کنند.
در این برنامه که با عنوان «هفته فیلم انقالب اسالمى» 
از 19 فروردین ماه تا بیست و پنجم این ماه از ساعت 17 
تدارك دیده شــده، فیلم هاى زیر به صورت اختصاصى 
در سالن سعدى حوزه هنرى واقع در خیابان استاندارى 

اکران مى شود:
1-«رزم آرا، یک  دوسیه  مســکوت» دومین همکارى 
احسان عمادى و حسام اســالمى در گونه  مستندهاى 

تاریخى- آرشــیوى  که روایت گر دوران نخست وزیرى 
سپهبد  على رزم آرا در 1329 است.

2-«ترور سرچشــمه» جدیدترین فیلم محمدحسین 
مهدویان، کارگردان سینماى داستانى و مستند است که 
راوى روزها و ساعت هاى سخت هفتم تیرماه سال 1360 
است؛ روزى که انفجار در دفتر حزب جمهورى اسالمى 
واقع در خیابان سرچشــمه تهران باعث مى شود تا دکتر 
بهشــتى همراه با 72 تن از مسئوالن درجه اول کشور و 

وزراى دولت به شهادت برسد.
3-«ادوارد» نــام مســتندى  بــه کارگردانــى 
محمد باقر شاهین است که روایت زندگى  شخصى به نام 
«ادوارد» است که از سال هاى جنگ و اسارت و غربت 

مى گوید. 
4-«زنانى با گوشواره هاى باروتى» به کارگردانى رضا 
فرهمند داستان یک روزنامه نگار زن عراقى است که در 
جریان جنگ، با زنان و کودکان آواره داعشى آشنا مى شود 
و همراه آن ها وارد کمپ خانواده هاى داعشى خارجى و 

داخلى (عراقى) مى گردد.
5-«بزم رزم» کارى از ســید وحید حســینى و مهدى 
همایونفر است که سرگذشِت پر فراز و نشیِب موسیقِى ما 
در سال هاى جنگ است، روایِت همزماِن دو داستان است: 
داستاِن جوانانى که براى حفِظ میهن از جان گذشتند و 
داستاِن اهِل موسیقى که از یک سو به زبان و ابزار خود 
در راِه وطن وارِد میدان شدند و از سویى دیگر براى حفِظ 
موسیقِى ایرانى کوشیدند و پیروِز این هر دو میدان، ایران 

است و موسیقِى ایران.
6- انیمیشــن «فیلشــاه» هم بــه کارگردانى هادى 
محمدیان در این جدول قرار دارد که تاکنون توانسته در 

گیشه با استقبال خوبى مواجه شود.
7-«التارى» ساخته محمد حسین مهدویان هم در این 
فهرست جاى گرفته که روایتى عاشقانه از قاچاق دختران 

ایرانى به دبى است.
8-« به وقت شام» ابراهیم حاتمى کیا هم قرار است در 

این هفته فیلم انقالب اسالمى اکران شود.

معاون پیشگیرى از وقوع جرم دادگسترى کل استان 
اصفهان گفت: طبق آمارها، نسبت به سایر ایام نوروز 
سال هاى گذشته کمترین ورودى پرونده در سیستم 
قضائى را داشته ایم که این مهم، همدلى دستگاه هاى 

اجرایى را نشان مى دهد.
محمدرضا قنبرى با بیان اینکه استان اصفهان در ارائه 
خدمات سفر شاخص اســت که جاى مباهات دارد، 
افزود: اصفهان داراى شهرت جهانى است به طورى 
که بسیار از افراد در سراسر جهان، ایران را به اصفهان 

مى شناسند.
قنبرى ادامــه داد: در ایــام نوروز بیشــتر پرونده ها 
مربوط بــه تصادفــات یا جرایــم غیر عمــد بوده 
و خوشــبختانه ســایر جرایــم از جمله ســرقت و 
نــزاع هاى دســته هــاى جمعــى کاهــش یافته 

است.

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان از کشف 51 دستگاه 
وسیله نقلیه مسروقه و دستگیرى 13 سارق در ایام نوروز 

خبر داد.
سرهنگ ستار خسروى در خصوص ارتقاى سطح امنیت 
اجتماعى و تامین امنیت مسافران نوروزى اظهارداشت: 
در این راستا طرح شناسایى و دستگیرى سارقان حرفه اى 

وسایل نقلیه از ابتداى امسال اجرا شد.
وى افزود: در نتیجــه اجراى این طرح، 23 دســتگاه 
خودروى مسروقه و 28 دستگاه موتور سیکلت مسروقه، 
کشف و 13 ســارق حرفه اى نیز شناسایى شدند که در 
این رابطه، مالکان شناسایى و وسایل نقلیه نیز به آنان 

بازگردانده شد.
رئیس پلیــس آگاهى اصفهــان بیان داشــت: در این 
خصوص پرونده تشکیل و متهمان براى اقدامات قانونى 

به مراجع قضائى تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان گفت: در ایام نوروز 
97 سرقت خودرو با 10 درصد و ســرقت منازب با پنج 
درصد کاهش رو به رو بوده است. حسن یاردوستى اظهار 
داشت: در راســتاى اجراى طرح هاى هدفمند و تالش 
شبانه روزى پلیس اصفهان، شاهد سیر نزولى سرقت هاى 

منازل و اتومبیل در اصفهان بودیم.
وى گفت: در زمانــى که همشــهریان در تعطیالت و 
مســافرت هاى نوروزى به ســر مى بردند و همچنین 
مهمانان نوروزى به این اســتان سفر مى کردند، پلیس 
اصفهان بى وقفــه و در آماده بــاش 100 درصدى به 
مردم خدمات رسانى کرد. فرمانده انتظامى شهرستان 
اصفهان با اشاره به اینکه نوروز 97 با کاهش جرائم روبه 
رو بودیم، اضافه کرد: پلیس اصفهان شبانه روزى اقدام 
به گشت زنى کرد و تعداد 165 عدد وسیله نقلیه مسروقه 

را کشف کرد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان گفت: 
طرح محدوده زوج و فرد از چهارشنبه 15 فروردین(امروز) 

اجرایى مى شود.
علیرضا صلواتى اظهار داشــت: بر اساس مصوبه شوراى 
ترافیک استان،  از 15فروردین 97 دوربین هاى محدوده 

زوج و فرد فعال مى شود.
وى افزود: اعمال قانون از طریق دوربین هاى زوج و فرد از 

ساعت 8 صبح تا 13 و از  ساعت 16 تا 20 انجام مى شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان ادامه داد: 
مجوز تردد خودروهایى که در گذشته براى عبور در محدوده 

زوج و فرد صادر شده، تا پایان اردیبهشت ماه اعتبار دارد.
صلواتى خاطرنشــان کرد: بعد از مصوبه شوراى اسالمى 
شــهر، ارائه مجوزهاى روزانه، هفتگى و سالیانه از طریق 
سامانه هاى اینترنتى انجام مى شود، البته این مهم در در 
شوراى اسالمى شهر در حال بررسى است و بعد از تصویب 
شورا، به دنبال این هستیم تا طرح ترافیک را به شیوه جدید 

اجرا کنیم.
وى ادامه داد: در این راســتا براى ساکنان محدوده طرح 
ترافیک نیز تســهیالت خاصى در نظر گرفته شده است، 
به گونه اى که بــراى این افراد براى یــک خودرو مجوز 
صادر خواهد شد، همچنین امکان دسترسى اقشار مختلف 
شهروندان، شامل پزشــکان، متخصصان، شرکت هاى 
خصوصى و دولتى و افرادى که هدف سفر آنها محدوده 

زوج و فرد است، وجود دارد.

فعالیت مجدد 
دوربین هاى زوج و فرد از امروز

از 19 تا 25 فروردین ماه برگزار مى شود

هفته فیلم انقالب اسالمى با اکران 8 اثر برگزیده

کاهش جرایم عمدى 
در نوروز امسال 

کشف 51 وسیله نقلیه 
مسروقه

سیر نزولى سرقت خودرو 
و منازل در نوروز

معاون فنــى اداره کل راهــدارى و حمل و نقل 
جاده اى استان اصفهان گفت: مجموع ورودى ها 
و خروجى هاى استان، ســه میلیون و 384 هزار 
و 599 خودرو اســت و محورهاى ورودى قم-

کاشان، آباده-شهرضا و شیراز-اصفهان بیشترین 
ورودى در نوروز 97 به خود اختصاص دادند.

محمدعلى صلواتى اظهار داشت: در محورهاى 
ورودى استان اصفهان تردد یک میلیون و 722 
هزار و 881 دستگاه وسیله در نوروز امسال ثبت 
شده است که این آمار نسبت به سال گذشته نشان 

دهنده هفت درصد افزایش است.
وى افزود: در محورهاى خروج،ى یک میلیون 
و 661 هزار و 718 دستگاه خودرو از شهر خارج 
شده اند که در مقایسه با سال گذشته هشت درصد 

افزایش داشته است.
معاون فنــى اداره کل راهــدارى و حمل و نقل 
جاده اى اســتان اصفهــان ادامــه داد: مجموع 
ورودى ها و خروجى هاى اســتان، سه میلیون 
و 384 هــزار و 599 خودرو اســت و محورهاى 
ورودى قم-کاشان، آباده-شــهرضا و شیراز-

اصفهان بیشترین ورودى در نوروز 97 را به خود 
اختصاص دادند.

صلواتى در خصوص محورهاى خروجى گفت: 
به همین طریق محورهاى خروجى قم-کاشان، 
آباده-شهرضا و شــیراز-اصفهان نیز بیشترین 
تردد را به خــود اختصاص دادنــد و محورهاى 
فوالدشــهر-اصفهان و اصفهان-بهارســتان 

 بیشترین تردد را داشتند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان 
با بیان اینکه از دیروز مترو تا ساعت 21 خدمات 
رسانى مى کند، گفت: سرویس دهى به مسافران 

تا ایستگاه صفه تا ساعت 15 انجام مى شود.
علیرضا صلواتى با اشاره به راه اندازى آزمایشى 
کامل خط یــک مترو اظهــار داشــت: از 14 
فروردین(دیروز) قطار شهرى به صورت رسمى 

از ایستگاه قدس تا ایستگاه صفه فعالیت دارد.
وى با بیــان اینکه هــر روز قطار شــهرى با 
ســرفاصله 15 دقیقه حرکت مى کنــد، افزود: 

البته باید توجه داشت که قطار شهرى هر روز 
از ســاعت 6 و 30 دقیقه آغاز بکار مى کند و تا 
ساعت 15 تا ایســتگاه صفه وتا ساعت 21 تا 

ایستگاه آزادى خدمات رسانى مى کند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان 
با بیان اینکه همه ایستگاه هاى خط یک خدمات 
الزم را به شــهروندان ارائــه مى دهد، گفت: 
ایستگاه میدان امام حسین (ع) از سمت چهارباغ 
پایین و ایستگاه میدان انقالب نیز سمت سید 
على خندان به مسافران سرویس دهى مى کند.

جلسه بررسى عوارض آالیندگى شرکت هاى 
بزرگ اصفهان با حضور مدیرکل امور مالیاتى 
استان و شــهرداران شهرســتانهاى مبارکه ، 
لنجان، زرین شهر و نجف آباد و شهرهاى تابعه 
در دفتر مدیرکل امور مالیاتى استان برگزار شد.

 در این جلسه که با هدف بررسى فرایند وصول 
عوارض آالیندگى شرکت هاى بزرگ اصفهان 
تشکیل شد، امیرى، مدیرکل امور مالیاتى استان 
اصفهان با اشاره به جایگاه پرداخت مالیات بر 

ارزش افزوده در تأمین هزینــه هاى جارى و 
عمرانى شهردارى ها و با تاکید بر اجراى تبصره 
یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: 
واحدهایى که در طى ســال بنا به تشخیص و 
اعالم سازمان حفاظت محیط زیست به فهرست 
واحدهاى آالینده محیط زیســت اضافه وى 
ااعالم شوند، از اول دوره مالیاتى بعد، از تاریخ 
اعالم توسط ســازمان محیط زیست مشمول 

پرداخت عوارض آالیندگى خواهند بود.

تردد نوروزى بیش از 3 میلیون خودرو در اصفهان

 زمان سرویس دهى متروى اصفهان افزایش یافت

واحدهاى آالینده مشمول پرداخت 
عوارض آالیندگى مى شوند 
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مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه گفت: 
اتوبوس هاى گردشگرى که در ایام نوروز مورد استقبال قرار 
گرفته، در فصل تابستان نیز به مسافران سرویس دهى خواهند 
کرد. قدرت ا... افتخارى اظهارداشت: نخستین دستگاه اتوبوس 
گردشگرى خط 100 اصفهان از ایستگاه هتل کوثر راه اندازى 
و با استقبال گسترده مسافران نوروزى رو به رو شده است. وى 
با بیان اینکه بروشورهاى اطالع رسانى استفاده از اتوبوس هاى 
گردشگرى براى آگاهى مسافران در هتل هاى شهر توزیع شده 
است، افزود: در حال حاضر سه دستگاه اتوبوس گردشگرى 
از هتل پل در مجــاورت هتل کوثر حرکت و مســیرهاى 
سى وســه پل، پل چوبى، پل بزرگمهر، باغ گل ها، چهارباغ 

خواجو، شکرشکن براى دسترسى به میدان امام (ره)، میدان
 امام على (ع)، خیابان هاى عبدالرزاق، حکیم،  استاندارى، باغ 
گلدسته و مسیر منتهى به هتل پل را طى مى کند. وى با بیان 
اینکه در هر اتوبوس  یک نفر راهنماى مسافر، اطالعاتى در 
مورد آثار تاریخى شهر اصفهان به سه زبان فارسى، فرانسوى 
و انگلیسى در اختیار گردشگران داخلى و خارجى قرار مى دهد، 
ادامه داد: اتوبوس هاى گردشگرى از ساعت 7 و 30  صبح تا 
ساعت 18 و 30 به صورت چرخشى مسیرهاى تعیین شده را 
طى مى کنند و گردشگران مى توانند پس از بازدید از یک مکان 
تاریخى، با اتوبوس بعدى که با فاصله زمانى 20 دقیقه به محل 

مى رسد به مکان دیگرى بروند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: در 
ایام نوروز دو میلیون نفر بقاع متبرکه استان اصفهان را 
زیارت کردند. حجت االسالم و المسلمین رضا صادقى 
افزود: همچنین در این مدت 160 هزار نفر در زائرسراها 
و محوطه هاى 30 بقعه متبرکه استان اصفهان اسکان 

موقت و اقامت بیش از یک روز داشته اند.
وى با اشــاره به اینکه طرح آرامش بهارى در 340 بقعه 
شاخص استان اصفهان اجرا شد، اضافه کرد: یک میلیون 
و 300 هزار نفر مخاطب این طرح بودند و از برنامه هاى 
فرهنگى این طرح از جمله مسابقه کودکان، ارائه مشاوره 

و توزیع بسته فرهنگى استفاده کردند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان با اشاره 
به رشد سفرهاى نوروزى به این اســتان تصریح کرد: 
باتوجه به افزایش سفرهاى نوروزى و همچنین موقعیت 
جغرافیایى بقاع متبرکه استان اصفهان، آمار زائران این 
اماکن مقدس در نوروز امســال نســبت به نوروز سال 

گذشته 20 درصد افزایش یافت.
وى به برنامه تحویل ســال نو در بقاع متبرکه اســتان 
اصفهان نیز اشــاره کــرد و گفــت: پنج هــزار نفر از 
برنامه هاى تحویل سال نو که در بقاع متبرکه این استان 
اجرا شد، بهره مند شدند و سال نو را در این اماکن مقدس 

آغاز کردند.

اتوبوس هاى گردشگرى 
تابستان هم فعال هستند

2 میلیون نفر، زائر بقاع 
متبرکه اصفهان شدند

فردا؛دیدار نوروزى مدیرکل 
ارشاد با اهالى فرهنگ

مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمى اسـتان اصفهان 
بـا اهالـى فرهنـگ، هنـر و رسـانه، دیـدار نـوروزى 

مى کند.
دیدار نوروزى حجت االسالم والمسلمین محمدعلى 
انصـارى، پنجشـنبه 16 فروردین ماه(فـردا) سـاعت

 10 صبح در هنرستان هنرهاى زیباى اصفهان واقع 
در خیابان مطهرى برگزار خواهد شد.

بازدید 90 هزار گردشگر از 
اماکن تاریخى ابیانه

احمد نجیبى، مدیـر پایگاه پژوهشـى ابیانه گفت: در 
تعطیـالت نـوروزى 90 هـزار گردشـگر و مسـافر از 
اماکن دیدنـى و آثار تاریخى روسـتاى ابیانـه بازدید

 کردند.

ثبت روزانه یک میلیون تردد 
خودرو در اصفهان

ایـن روزهـا تـردد روزانـه یـک میلیـون خـودرو در 
جاده هاى استان اصفهان ثبت شده است.

جانشین رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: طرح 
نـوروزى پلیس راه تـا 17 فرودین ادامـه دارد، به این 
علت که ممکن اسـت بعضى از مسـافران بر اسـاس 
برنامه ریزى  سفرشـان تاجمعـه این هفته بـه اتمام

 رسد.
سـرهنگ اصغـر زارع از مردم خواسـت سفرشـان را 
تا روز آخر به تعویـق نیندازند، تا در شـلوغى جاده ها 

گرفتار نشوند.
وى گفـت: براسـاس ارزیابـى هـاى اولیه،اوضـاع 
حوادث رانندگى نسبت به سـال هاى قبل  بهتر بوده

 است.

«نصرا...رادش» 
به اصفهان مى آید

«نصرا... رادش» در اصفهان بر روى صحنه مى رود.
گـروه تئاتـر شـهرزاد اصفهـان، نمایـش کمـدى 
«ماجراهاى حسـنى و عمو رادش» را با بازى نصرا... 

رادش و مهرداد نظرى اجرا مى کند.
طراح، نویسـنده و کارگردان این اثـر، مهرداد نظرى 
اسـت و این نمایـش، از 2 تـا 7 اردیبهشـت ماه در دو 
سانس صبح و بعدازظهر در تاالر فرهنگیان اصفهان 

اجرا مى شود.

4300 پاکبان، پارك هاى شهر 
را نظافت کردند

مدیـر برنامه ریـزى و نظـارت بـر خدمـات شـهرى 
شـهردارى اصفهـان اعـالم کرد: تعـداد چهـار هزار 
و 300 کارگـر فضـاى سـبز و خدمـات شـهرى 
اقـدام بـه پاکسـازى پارك هـاى سـطح شـهر 

کردند.
مجیـد عرفان منـش افـزود: در روز 13 فروردیـن 
ماه، پارك ها و بوسـتان هاى شـهر اصفهـان بیش از 
ظرفیت خود میزبان شـهروندان و مسافران نوروزى

 بود.
وى با بیان اینکه پاکبانان و کارگران خدمات شهرى، 
سـاعت ها مشـغول نظافت پارك هاى سـطح شـهر 
بودنـد، افـزود: تیم هـاى نظارتـى خدمات شـهرى، 
عوامل و معاونان خدمات شـهرى و مسـئوالن امور 
شـهرى فضاى سـبز مناطق 15 گانه در ایـن ایام در 
سطح پارك ها و فضاى سبز در حال آماده باش و ارایه 

خدمات بودند.
مدیـر برنامه ریـزى و نظـارت بـر خدمـات شـهرى 
شـهردارى اصفهان با بیان اینکه شـهروندان در روز 
طبیعت سـبزه هاى خود را به پاکبانـان تحویل داده و 
در ازاى آن اقالمى مانند کیسـه بازیافت و دسـتمال 
کاغـذى دریافـت کردنـد، ادامـه داد: 160 دسـتگاه 
ماشـین نیز از در روز 13 فروردیـن در مبادى ورودى 
و خروجى شهر براى تحویل سـبزه ها مستقر بودند و 
خوشبختانه شهروندان همکارى مناسبى در این زمینه

 داشتند.

خبر

امام جمعه موقت اصفهان گفت: روشــن است 
که براى به کار افتادن چرخ اقتصاد و راه افتادن 
کارخانه ها باید دولت و ملت با یکدیگر همکارى 

کنند تا فرهنگ خرید کاالى ایرانى ترویج شود.
محمدتقى رهبر در خصوص ســال حمایت از 
کاالى ایرانى، اظهارداشت: اگر بخواهیم کشور 
روى پاى خود بایستد و بیگانگان به کشور فشار 
نیاورند، وضع اشتغال و بیکارى حل شود و با رکود 
مبارزه کنیم، باید کاالى داخلى مصرف کنیم تا 

چرخ اقتصاد کشور بچرخد. 
وى با بیان اینکه تحریم کاالى بیگانه از100 سال 
پیش مورد توجه علما در صدر مشروطیت بوده 
است، گفت: بسیار روشــن است که براى به کار 

افتادن چرخ اقتصاد و راه افتادن کارخانه ها باید 
دولت و ملت با یکدیگر همکارى کنند تا فرهنگ 

خرید کاالى ایرانى رواج یابد.
امام جمعه موقت اصفهان تصریح کرد: حمایت 
از کاالى ایرانى یک غیرت و ِعرق ملى را طلب 
مى کند و باید بازارى براى سرمایه گذاران داخلى 
خود فراهم کنیم، چرا که هر کشورى که بخواهد 
آزاد و سربلند باشــد، باید این سیاست را در امور 

خود داشته باشد.
حجت االســالم رهبر گفت: حکومــت باید از 
کارگاه ها و صنعتگــران حمایت همه جانبه کند 
و در ادارات نباید شاهد استفاده از کاالى خارجى 

باشیم.  

مدیر منطقه 7 شهردارى اصفهان از شب خوابى 
110 هزار نفر در ایام نوروز در باغ فدك اصفهان 
خبر داد.على اصغر شاطورى اظهارداشت: باغ فدك 
تنها محل اسکان مسافر به صورت رو باز و موقت 
است، به همین دلیل از چند ماه پیش آماده سازى 

محوطه و تعمیرات و نگهدارى آغاز شد.
وى با بیان این که ظرفیت سه هزار خودرو در باغ 
فدك وجود دارد، افزود: در مجموع 28 هزار و 500 
خودرو در ایام نوروز در باغ فدك شب خوابى داشتند 
و اگر متوسط هر خودرو را چهار نفر در نظر بگیریم، 
در حدود 110 هزار نفر حداقل یک شب را در باغ 

فدك سپرى کرده اند.
مدیر منطقه 7 شــهردارى اصفهان با بیان این 
که سال قبل 15 هزار خودرو به باغ فدك آمدند، 
خاطرنشان کرد: در ایام نوروز سال گذشته در هیچ 

شبى ظرفیت پر نمى شد و تعداد خودروهاى پارك 
شده در هر شب از دو هزار دستگاه کمتر بود، اما 
امســال به حداکثر ظرفیت یعنى دو هزار و 500 

دستگاه هم رسید.
وى اضافه کرد: امسال برنامه هاى متفاوتى تدارك 
دیده شده بود و تالش بر این بود که بار فرهنگى 
آن ها بیشتر باشد، همچنین عالوه بر مسافران، 
شهروندان نیز مى توانســتند از برنامه ها استفاده 

کنند.
شاطورى با بیان اینکه براى سال هاى آینده باغ 
نیازمند اجراى تغییراتى اســت، تأکید کرد: باغ 
فدك نیازمند تأمین زیرســاخت هاى موردنیاز و 
افزایش ســکوهاى نصب چادر است واین باغ به 
شرط تقویت زیرســاخت ها، گنجایش ظرفیت 

بیشتر را هم دارد.

مسئول کمیته قضائى و انتظامى ستاد هماهنگى 
خدمات ســفر شــهر اصفهان اعالم کــرد: با 
هماهنگى و برنامه ریزى براى ساماندهى دست 
فروشان، در ایام نوروز دست فروشى در اصفهان 

نداشتیم.
حســن محمدحســینى اظهارداشــت: بــا 
هماهنگى هاى صــورت گرفته با عوامل نیروى 
انتظامى و شوراى تأمین اســتان اصفهان، سه 
مــکان در خیابان ولیعصر(عــج)، میدان قدس 
و جنب میــدان امام علــى(ع) بــراى فعالیت 
دستفروشــان در روزهاى پایانى ســال در نظر 
گرفته شد و مشکلى در سد معبر دست فروشان 

نداشتیم.
مسئول کمیته قضائى و انتظامى ستاد هماهنگى 
خدمات سفر شــهر اصفهان، مهمترین چالش 
اشــغال پیاده روها را بى نظمى و برهم خوردن 
زیبایى شهر دانست و گفت: با برنامه ریزى هاى 
انجام شده و همکارى دستگاه قضایى و نیروى 

انتظامى، براى نخســتین بار کمترین مشکل و 
تنش را در شهر داشتیم.

وى در خصوص سد معبر کســبه از جمله میوه 
فروشــان که براى نمایش اقالم خــود اقدام به 
تصرف پیاده روها مى کننــد، تصریح کرد: طى 
جلساتى با مسئوالن اتحادیه هاى اصناف، این 
موضوع تفهیم شد که یکى از وظایف اتحادیه ها، 
آگاه سازى واحدهاى صنفى زیرمجموعه براى 
جلوگیرى از ســد معبر است تا شــهرى بدون 

تخلفات شهرى داشته باشیم.
محمد حســینى گفت: فرهنگ غلط اشــغال 
پیاده روها، یکى از مشکالت مهم در سطح معابر 
و خیابان هاى شهر اســت که رفت و آمد عابران 
پیاده را با مشکالت عدیده اى همراه ساخته است.

 وى ادامه داد: تبصره یک بند دو ماده 55 قانون 
شهردارى ها ضمن اینکه استفاده از معابرعمومى 
براى کسبه را ممنوع اعالم کرده، شهردارى را نیز 

موظف به رفع سد معبر کرده است.

حمایت از کاالى ایرانى، نیاز به 
غیرت و ِعرق ملى دارد

باغ فدك، خوابگاه 110 هزار مسافر نوروزى

نوروز، دست فروش نداشتیم

امام جمعه موقت اصفهان:

شرکت آبفاى اســتان اصفهان براى اولین بار در کشور 
اقدام به طراحــى و توزیع قبــوض آب بها مخصوص 
مشترکین پرمصرف نمود تا مشترکان با اطالع از میزان 
مصرف آب در طول سال، ســعى در مصرف بهینه آب 

نمایند .
مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان  
پیرامون چــاپ قبوض آب بها  مخصوص مشــترکان 
پر مصرف گفت: از ابتداى ســال 97 شرکت آبفا استان 
اصفهان براى مشترکین پر مصرف، قبوض مخصوص 
چاپ و ارسال مى کند و این قبوض در ابعاد A۴، نمودار 
ستونى مصرف آب مشترکان را در هفت تا هشت دوره 

گذشته به نمایش مى گذارد .
هاشم امینى افزود: نمودار ستونى، میزان مصرف آب  در 
سه رنگ مى باشد که رنگ سبز، بیانگر متوسط مصرف 
آب ماهانه منطقى براى هرمشترك، رنگ زرد به معناى 
هشدار و نزدیک شــدن به مرز الگوى مصرف  آب مى 
باشد و رنگ قرمز  نشانگر گذر از الگوى مصرف آب است؛ 

بطورى که مى توان گفت: مشترك، آب را بیش از الگو در 
ماه مصرف نموده است.

وى هدف از اجراى این پروژه را، مطلع نمودن مشترك 
از میزان مصرف آب در ماه هاى مختلف سال دانست و 
خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه استان اصفهان سال 
هاى متوالى اســت که به دلیل کاهــش بارندگى ها، 
با کمبود شــدید منابع آبى مواجه اســت، نیاز است که 
مشترکان با مصرف صحیح آب، مسئوالن امر را در تامین 
پایدار آب شرب یارى کنند. وى ادامه داد: ما معتقدیم اگر 
مشترکان آگاه به میزان مصرف خود درطول ماه باشند، با 
توجه به کمبود محسوس منابع آبى در اصفهان، مصرف 

صحیح آب را در پیش مى گیرند.
■■■

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت آبفاى استان 
اصفهــان اعالم کــرد: در قبوض آب بهــا مخصوص 
مشــترکان پرمصرف، راه هاى مصرف صحیح آب درج 
شده و از مشترك خواسته شده که با استفاده از تجهیزات 

کاهنده مصرف و با در پیش گرفتن مصرف بهینه آب و 
پرهیز از مصرف بى رویــه آب، الگوى مصرف رارعایت 
کند چرا که با توجه به کمبود شدید و بى سابقه منابع آب، 
تنها راه دسترسى پایدار به آب شرب، مصرف اصولى آن 

مى باشد .
امینى گفت : درحال حاضر 86 درصد مشــترکان، آب را 
مطابق با الگوى مصرف رعایت مــى کنند و تالش ها 
براین است که 14درصد مشترکان پرمصرف هم از طریق 
اطالع رسانى، از چگونگى مصرف آب در طى یک دوره، 

ترغیب به مصرف صحیح آب شوند.
■■■

وى با بیان اینکه کمبود شــدید منابــع آبى در اصفهان 
واقعیتى غیر قابل انکار است، اظهار داشت:مردم استان 
باید بدانند که با توجه به کاهش شدید بارندگى ها در سال 
آبى جارى، منابع تامین آب بسیار محدود است، پس باید 
در مصرف آب تجدید نظر کنند و سرانه مصرف خود را 

هماهنگ با منابع آبى موجود نمایند.  

هشدارهاى «رنگى»
 به پرمصرفان «آبى»

ارسال قبض هاى مخصوص آب براى بعضى مشترکان اصفهانى 

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
با بیان اینکه صادرات اولویت مهم استان است، گفت: 
با پیگیرى استاندار اصفهان، مشکالت بندر خشک به 

زودى حل خواهد شد.
عبدالوهاب ســهل آبادى در خصــوص عملکرد اتاق 
بازرگانى در سال 96، اظهارداشــت: یکى از مهم ترین 
دســتاوردهاى اتاق بازرگانى اصفهان در سال گذشته، 
شــوراى گفت وگوى بخش خصوصى و دولت بود که 
جلســات آن به طور ماهیانه و مستمر تشــکیل شد و 
مدیران بخش هاى خصوصى و دولتى عضو این شورا، 

در آن حضور داشتند. 
وى مهم ترین دســتاوردهاى اتاق بازرگانى در شوراى 
گفت وگــو را در ارتبــاط بــا تأمین اجتماعــى، جرائم 
مالیاتى، اصالح برخــى از آیین نامه ها بعد از بررســى 
در اصفهان و ارجاع به تهران و هم چنین بخشــودگى 
جرائم مالیاتى اعالم کرد و افزود: در شوراى گفت وگو، 
بر روى مسائل کلى همچون کشاورزى و ... بحث شد، 
همچنین شوراى گفت وگوى دولت و بخش خصوصى 
اصفهان ازنظر تعداد جلســات، مصوبــات و پیگیرى 
مشــکالت، رتبه نخست کشــور را به خود اختصاص 

داد. 
■■■

وى با بیان اینکه صادرات، مهم ترین بحثى اســت که 
اســتاندار اصفهان و معاونان وى در شوراى گفت وگو 

پیگیر آن هســتند، تأکید کرد: اگر در صادرات استان و 
کشور موفق عمل کنیم، بخش تولید نیز موفق خواهد 

بود. 
ســهل آبادى به مصوبات خوب اســتاندار اصفهان در 
خصوص موضوع تأمین اجتماعى اشــاره کرد و افزود: 
در جلســه اى بحث بر این بود که زمانى جرائم تأمین 
اجتماعى به حســاب خزانه مى رفت، ولــى اکنون کل 
درآمدهاى تأمیــن اجتماعى به حســاب خزانه واریز 
مى شود و به صورت متمرکز در این بخش عمل مى شود 
که در جلسه اى اعالم کردیم که تأمین اجتماعى متعلق 

به بخش خصوصى، کارفرمایان و کارگران اســت که 
خوشبختانه اســتاندار اصفهان براى حل این موضوع 

استقبال کرد. 
■■■

وى با بیان اینکــه کمیته حمایت قضایــى اقدام مهم 
دیگر اتاق بازرگانى اصفهان در ســال 96 بود، گفت: با 
دستورالعمل قبلى و جدید این کمیته، جلسات منظمى با 
حضور رئیس کل دادگسترى و دادستان در اتاق تشکیل 
شد که جلسات آن در راستاى حل مشکالت واحدهاى 
صنعتى در شرف تعطیلى و یا کم شدن تعداد این واحدها 

برگزار مى شود.
رئیس اتاق بازرگانــى اصفهان افزود: اتــاق بازرگانى 
اصفهــان در ارتباط بــا جوانان نیز توانســت موضوع 
اســتارتاپ ها را پیگیرى کند، همچنین شوراى بانوان 
اتاق در سال گذشته در بحث مســائل اجتماعى فعال 

عمل کرد.
■■■

وى با تأکیــد بر اینکه بــا پیگیرى اســتاندار اصفهان 
مشکالت بندر خشک به زودى حل خواهد شد، اظهار 
داشت : در خصوص کارگوترمینال نیز باید گفت که تمام 
موانع بر سر راه کارگو برطرف شده، اما این پروژه نیازمند 
مدیریت براى اجرا اســت و در این خصوص چندین بار 
تا مرحله قرارداد پیشرفته ایم و باید توجه داشت که این 

طرح از نظر زیرساخت کمبودى ندارد.

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان:

مشکالت بندر خشک به زودى حل مى شود
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مدیرکل تبلیغات اسالمى اســتان اصفهان آمار نهایى 
معتکفین استان اصفهان را 44هزار و 180 نفر اعالم کرد.

حجت االســالم رحمت ا... اروجى با بیان این که مراسم 
اعتکاف امسال در 409 مسجد استان برگزار شد، اظهار 
داشــت: از این تعداد، 132 مســجد ویژه خواهران، 76 
مسجد ویژه برادران و 201 مسجد نیز به صورت مشترك 

برگزار شده است.
وى تعداد کل معتکفین اســتان اصفهــان را 44 هزار 
و 180 نفر عنوان کــرد و افزود: از این تعــدا،د 28 هزار 
و 832 نفــر زن و 15 هــزار و 348 نفر مــرد معتکف 

بودند.

مدیرکل تبلیغات اسالمى اســتان اصفهان بیشترین و 
کم ترین آمار معتکفین را به ترتیب مربوط به شهرستان 
اصفهان(شــامل بخش مرکزى، کوهپایه، هرند، ورزنه 
و جرقویــه) با 13 هــزار و 572 نفر در 102 مســجد و 
شهرســتان بویین میاندشــت با 130 نفر در 3 مسجد 

اعالم کرد.
وى یکى از اقدامات اساســى ســتاد اعتکاف استان را، 
راه اندازى سامانه جامع ثبت نام اعتکاف برشمرد و گفت: 
امسال نیز مانند ســال قبل، ثبت نام معتکفین از طریق 
ســامانه و پرداخت وجوه به دو طریق آنالین یا در محل 

انجام گرفت.

رییس مرکز فوریت هاى پزشــکى اصفهــان گفت: از 
ابتداى طرح امــداد نوروزى تاکنون هشــت هزار و 77 
ماموریت فوریت هاى پزشکى در استان اصفهان انجام 

شده است.
غفور راســتین با اشــاره به ماموریت هاى انجام شده 
اورژانس از ابتداى امسال تاکنون اظهارداشت: در طرح 
امداد نوروزى ســال 97 از 24 اســفندماه تعداد هشت 
هزار و 77 ماموریــت اورژانس پیش بیمارســتانى در 
استان اصفهان انجام شده که دو هزار و 515 ماموریت، 
تصادفى و پنج هزار و 562 ماموریت، غیرتصادفى بوده

 است.

وى افزود: از مجموع حوادث رانندگى در این مدت، هزار و 
786 مورد شهرى و 729 مورد جاده اى بود.

رئیس مرکز فوریت هاى پزشــکى اصفهان با اشاره به 
13 مورد مســمومیت با منوکســیدکربن در این مدت، 
اظهارداشت: از ابتداى طرح امداد نوروزى امسال تاکنون 
بالگرد امدادى فوریت هاى پزشــکى اصفهان ســه بار 
به پرواز درآمد و هفت مصدوم را به بیمارســتان منتقل

 کرد.
وى گفت: در طرح امداد نوروزى 97، دو دستگاه اتوبوس 
آمبوالنس اورژانس پیش بیمارســتانى اصفهان در سه 

راهى جندق و عوارضى اصفهان-کاشان مستقربود.

8000  ماموریت فوریت هاى 
پزشکى در نوروز امسال

امسال44هزار اصفهانى 
معتکف شدند

رگبار و وزش باد از امروز
رئیس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان 
گفت: بررسى نقشه هاى هواشناسى بیانگر استقرار جو 

نسبتاً ناپایدار طى امروز در استان اصفهان است.
حسـن خدابخش بیان داشـت: بـر این اسـاس امروز 
آسمان به تدریج شـاهد افزایش ابر و گاهى وزش باد 

نسبتاً شدید و احتمال گرد و خاك محلى مى شود.
رئیس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان 
اعالم کرد: به  تدریج از اواخر امروز سامانه ناپایدارى از 
مناطق غربى وارد استان مى شود و براى روزهاى پایانى 
هفته تا اوایل هفته آینده، ناپایدارى هایى به شکل رگبار 
باران و احتمال رعد و برق و وزش باد نسـبتاً شـدید تا 

شدید در اکثر مناطق پیش بینى مى شود.
وى با بیان اینکه دماى هوا در اکثر نقاط استان بین یک 
تا سه درجه افزایش خواهد داشـت، اضافه کرد: براى 
امروز هوا کمى ابرى، گاهى افزایش ابر و در بعدازظهر 

گاهى وزش باد نسبتاً شدید پیش بینى مى شود.

برگزارى سمینار«فناورى هاى 
نوین درمان سرطان» 

سمینار علمى و آموزشى «فناورى هاى نوین در درمان 
سرطان و روان سـرطان شناسـى» روز 20 فروردین 

سال جارى در اصفهان برگزار مى شود.
روان سرطان شناسى، تخصصى است که بر جنبه هاى 
روان شناختى و اجتماعى بیمارى سرطان متمرکز است 
و به بیمار و خانواده اش کمک مى کند تا بتوانند عوارض 
روان شـناختى و اجتماعى بیمارى را مدیریت کنند و 
سالمت جسمانى و کیفیت زندگى بهترى داشته باشند.

سمینار علمى و آموزشى ‹ فناورى هاى نوین در درمان 
سرطان و روان سرطان شناسى› با هدف ارائه و معرفى 
جدیدترین فناورى هـاى دنیا در درمان سـرطان و با 
حضور استادان دانشگاه هاى فرایبورگ آلمان و علوم 
پزشکى اصفهان به مدت یک روز در سالن اجتماعات 

بیمارستان« نو»  این شهر برگزار خواهد شد.
هفت سـخنرانى از سـوى اسـتادان آلمانى و ایرانى با 
موضوع هایى مانند بررسى سیگنالینگ آنکولوژیک و 
اپى ژنتیک، ارائه نتیجه تحقیقات مرکز فراگیر سرطان 
فرایبورگ، سرطان مولکولى، برنامه ریزى براى درمان 
سرطان خون در دوران کودکى، استراتژى درمان موثر 
براى افسردگى شدید و «روانشناسى؛ تنظیم بالینى در 

اصفهان» در این سمینار ارائه مى شود.

استقبال گرم اصفهانى ها 
از«به وقت شام» 

گیشه سـینماهاى اصفهان در ایام نوروز بیش از چهار 
میلیارد ریال بلیت فروخت.

مدیر امورهنرى حوزه هنرى اسـتان گفـت: در نوروز 
امسـال، بیـش از شـش فیلـم بـر پـرده ى نقـره اى 
سینماهاى استان اکران شد که فیلم سینمایى به وقت 
شـام به کارگردانى ابراهیـم حاتمى کیـا در صدر آمار 

فروش قرار گرفته است. 
سـید مصطفى حسـینى با بیـان اینکـه آمـار فروش 
سـینماها در مقایسـه با مدت مشابه پارسـال افزایش 
داشته است، افزود: فیلم هاى سـینمایى فیلشاه ،النه 
زنبور،التارى، مصـادره وخرگیوش از جمله آثارى بود 

که در سینماهاى استان اکران شد.
وى با بیان اینکه این فیلم ها تا ساعت 22درسالن هاى 
سینمایى اکران شده اسـت، گفت: در استان اصفهان 

16سینما فعالیت دارد.

کشف 202 کیلوگرم حشیش 
در اتوبان اصفهان- تهران

202 کیلوگـرم حشـیش در اتوبان اصفهـان- تهران 
کشف شد.

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى اسـتان اصفهان 
گفت: در عملیات مشـترك ماموران پلیـس مبارزه با 
مواد مخدر کاشان و پلیس مبارزه با مواد مخدرتهران، 
در بازرسى از یک دستگاه سـوارى پاترول، این مقدار 

حشیش کشف شد.
سرهنگ جهانگیر کریمى افزود: خودرو توقیف و سه 
قاچاقچى هم دسـتگیر و بـه مراجع قضائ ـى تحویل 

شدند.

خبر

اســتاندار اصفهان اعالم کرد: باتوجه به کاهش شدید 
بارش ها در ســال 96، سهم آب ُشــرب استان هاى 
اصفهان و یــزد از حوضه آبریز زاینــده رود 10 درصد 

کاهش مى یابد.
محسن مهرعلیزاده افزود: مقرر است که امسال، سهم 
صنعت از آب حوضه آبریز زاینــده رود نیز به میزان 25 

درصد کاهش یابد.
وى با بیــان اینکه میزان بارش ها در ســال گذشــته 
افزون بر 65 درصد در حوضــه آبریز زاینده رود کاهش 
داشته است، افزود: بنابراین تخصیص آب براى کشت 

کشاورزان شرق اصفهان میسر نیست.
اســتاندار اصفهان ادامه داد: همچنین شــرکت فوالد 
مبارکه و ذوب آهن اصفهان به دلیل اســتفاده از منابع 
آبى، مکلف شدند که شبکه فاضالب شهرهاى اطراف 
این صنایع را بــا هزینه خود احداث کننــد تا آب مورد 
نیاز این صنایع، از طریق پســاب فاضالب این شهرها 

تامین شود. 
■■■ 

وى همچنین با اشاره به اینکه براى احداث یک تصفیه 
خانه مجهز در شــرق اصفهان برنامه ریزى شده است، 
گفت: با اســتفاده از پســاب این تصفیه خانه، مى توان 
بخشى از آب مورد نیاز کشــاورزى این منطقه را تامین 

کرد. 
مهرعلیزاده اضافه کرد: جهاد کشاورزى استان اصفهان 
نیز مکلف شده اســت تا امکانات و تجهیزات مورد نیاز 
براى استفاده از شیوه هاى نوین آبیارى در شرق اصفهان 

را تامین کند. 
وى افزود: با اســتفاده از این امکانات و تجهیزات، بهره 
ورى در کشاورزى این منطقه افزایش و مصرف آب نیز 

کاهش خواهد یافت. 
استاندار اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه صنعت نقش 

مهمى در این اســتان و کشــور ایفا مى کند و اشتغال 
هزاران نفر را تامین مى کند، افزود: بنابراین نمى توان 
از صنعت چشم پوشــى کرد، اما این بخش مى تواند با 
پرداخت بخشى از درآمد خود، خسارت ناشى از کم آبى و 
کم کردن مصرف آب در بخش کشاورزى را جبران کند.

■■■ 

مهرعلیزاده با اشاره به اینکه در استان اصفهان ساالنه 
300 هزار متر مکعب آب بصورت غرقابى صرف تولید 
گندم مى شود، گفت: حتى اگر گندم با بهترین کیفیت 
تولید شود، نباید در شرایط کم آبى، آن را با شیوه غرقابى 

تولید کنیم. 
وى افزود: این درحالیســت که مى توانیم از این میزان 

آب براى تولیدات کشــاورزى دیگر که حداقل میزان 
مصــرف آب را دارد ماننــد تولید گیاهــان دارویى و 

گلخانه اى استفاده کنیم.
وى افزود:20 سال اســت که مسئله کمبود آب، محیط 
زیست و اشتغال در استان اصفهان مطرح، اما حل این 

مشکل به مرحله عمل نرسیده است.

مهرعلیزاده اضافه کرد: اکنون زمان آن رسیده که یک 
نفر محور تبدیل این گفتارها به عمل شده و با تمام وجود 

پاى این کار بایستد.
■■■ 

اســتاندار اصفهان افــزود: برش بنــدى و توزیع آب، 
ایجــاد و احــداث گلخانه هــا، نصب دســتگاه هاى 
تصفیه خانه هاى آب و غیره در دستور کار مدیریت این 

استان قرار گرفته است.
وى اضافه کــرد: اولویت اول ما این اســت که بتوانیم 
حداقل 100 میلیون مترمکعب آب را براى جریان دائمى 
آب در زاینده رود داشته باشــیم که با این کار، عالوه بر 
حفظ نشاط شهرى، از خسارات زیست محیطى تاالب 
بین المللى گاوخونى و خشــک شدن آن نیز جلوگیرى 

مى کنیم.
■■■ 

وى به پروژه سد سوم کوهرنگ نیز اشاره کرد و گفت: 
این پروژه نیمه تمام مانده و از 10 ماه گذشته هیچ اقدامى 
براى از ســرگیرى اجراى عملیــات تکمیلى آن انجام 
نشده است، اما مدیریت جدید استان بطور جدى پیگیر از 

سرگیرى اجراى این پروژه و تکمیل آن است.

4راهکار براى گذر از تنش آبى اصفهان 
اســتاندار اصفهان در بخش دیگرى از سخنانش اعالم 
کرد: امسال چهار طرح فورى براى برون رفت از تنش 

آبى در این استان به اجرا گذاشته مى شود .
مهرعلیزاده افرود: تســریع در تکمیل طرح کوهرنگ 
3، کاهش ســهمیه آب شــرب اصفهان و یزد، کاستن 
از ســهمیه آب صنایع و بکارگیرى روش هاى نوین در 
کشاورزى از جمله طرح هاى عملیاتى است که به عنوان 
راهکارهاى عبور از تنش آبى در دســتور کار مدیریت 

استان اصفهان قرار دارد.

استاندار اصفهان:

اولویت اول این است که بتوانیم حداقل 100 میلیون مترمکعب آب را براى جریان دائمى آب در زاینده رود داشته باشیم

سهم آب ُشرب اصفهان و یزد کاهش مى یابد

اســتاندار اصفهــان گفــت: در تــالش هســتیم تا 
از نیروهــاى جوان در بدنه مدیریتى اســتان اســتفاده 
کنیــم و آینــده خوبى بــراى اســتان اصفهــان رقم

 بزنیم.
محســن مهرعلیزاده ادامه داد: امروز نیز باید به جوانان 
اعتماد کرد و کار را به آنها سپرد، چرا که وقتى به گذشته 

نظام مقدس جمهورى اسالمى توجه شود، خواهیم دید 
از اعتماد به جوانان پشیمان نشده ایم و بر همین اساس، 
امروز باید به جوانان میدان داد تا با روحیه ریسک پذیرى، 
شناخت مسایل علمى و تعامل سازنده با دنیا، آینده کشور 

را پر افتخارتر از گذشته رقم بزنند.
وى در ادامه با اشــاره به مشکالت اســتان اصفهان در 

حوزه هاى مختلــف گفت: باید توجه داشــت اصفهان 
داراى دو روى ســکه بــوده کــه یــک روى آن مملو 
از مزیت و پتانســیل در بخش صنعت، گردشــگرى و 
کشاورزى اســت و روى دیگر آن مشکالت و مسایلى 
اســت که در طول ســال هاى گذشــته بوجــود آمده

 است.

  مدیر جهاد کشــاورزى شهرســتان آران و بیدگل از 
آغاز برداشت گل محمدى در بخش هاى مختلف این 

شهرستان کویرى خبر داد.
حســین فتاحى اظهار داشــت: امســال با افزایش 20 
درصدى کشت محصول گل محمدى در آران و بیدگل، 
برداشــت از 30 هکتار از باغــات گل محمدى در حال 

انجام است.
وى تصریح کرد: ابوزید آباد و بخــش کویرات، یزدل، 
نوش آباد و شــهر آران و بیدگل از مراکز عمده کشت 
و برداشــت گل محمدى در آران و بیدگل است که از 
پنج ســال قبل کار کشت و برداشــت گل محمدى را 

آغاز کرده اند.

رئیس بسیج سازندگى اســتان اصفهان گفت: در طرح 
نوروزى اردوهاى جهــادى بیش از یک هــزار و 200 
نفر نیروى خدمت رســان به اردوهاى جهــادى اعزام

 شدند.
احســان ا... رضاپور افزود: در نوروز امســال، 50 گروه 
جهادى در قالب بیش  از یک هزار و 200 نفر به اردوهاى 

جهادى اعزام شدند.
وى با بیان اینکه اردوهاى جهادى از بیســتم اسفند 96 
آغاز شده است، گفت: این طرح تا بیستم فروردین سال 

جارى در مناطق محروم ادامه دارد.
وى خاطرنشان کرد: امســال مقصد و هدف  اردوهاى 
جهادى اعزام به کرمانشاه براى کمک به زلزله زدگان و 

رسیدگى به امور آنان بود.

رضاپور ادامه داد: خدمت رســانى در قالــب اردوهاى 
جهادى در داخل استان اصفهان نیز در مناطقى از جمله  
فریدون شهر و پشــتکوه فریدون شــهر در حال انجام 

است.
رئیس بسیج سازندگى اســتان اصفهان گفت: نیروهاى 
خدمت رســان اردوهاى جهادى در خارج از استان مانند 
ایالم، تویسرکان، خوزســتان، کهگیلویه و بویر احمد و  
چهارمحال بختیارى نیز در قالــب اردوهاى فرهنگى، 
عمرانى، بهداشتى و غیره براى خدمت رسانى اعزام شدند.
وى با بیان اینکه مقدماتى فراهم شــده که بر اساس آن 
سیاست جغرافیایى هدف، مناطقى در ایام نوروز شناسایى 
شــود، بیان کرد: در این طرح جغرافیاى هدف را تحت 

پوشش قرار مى دهند.

تاکید استاندار بر استفاده از نیروهاى جوان در بدنه مدیریتى استان

آغازبرداشت گل محمدى در آران و بیدگل

اعزام 1200 نفر به مناطق محروم در ایام نوروز

«سپهر مهرابى» کم سن و ســال ترین هنرمند قلمزن 
اصفهان است.

ســپهر که فقط هشــت ســال و نیم دارد، اکنون آثار 
هنرى اش بر روى نقــره در بازار اصفهــان به فروش 

مى رسد.
این کودك هنرمنــد، قلمزنى را از ســه ســالگى نزد  
پدرش که بــه همین مهــارت اشــتغال دارد، آموخته

 است.
بابک مهرابــى  مــى گوید: آثــار هنــرى  فرزندش 
بــا اقبــال هنردوســتان در اصفهــان روبرو شــده 

است.
هنر قلم زنى تزیین و کندن نقوش  با  قلم  و ضربه چکش 
بر روى اشــیاى فلزى به ویژه مس، طــال، نقره و  برنج 

است.

کم سن و سال ترین قلمزن اصفهانى

تعطیالت نوروزى به پایان رســید، اما تئاترهایى که به 
منظور اجرا در این ایام تعطیل به روى صحنه رفته بودند 
همچنان روى صحنه هســتند و برخى نیز تمدید شدند 
تا کســانى که به هر دلیلى نتوانســتند این نمایش ها را 
تماشا کنند، در روزهاى باقى مانده در سالن هاى نمایش 

اصفهان حضور به هم رسانند.

زندگى یک هنرمند
تئاتر «زندگى یک هنرمند» که در تعطیالت نوروزى در 
سالن نمایش مجموعه فرهنگى هنرى استاد فرشچیان 
به روى صحنه رفته است، تا 18 فروردین ماه تمدید شد 
تا سه روز دیگر میهمان چشــمان تماشاگران این هنر 
نمایشى باشد؛ گفتنى اســت کارگردانى این نمایش را 
على صادقى بر عهده داشته است و ژان آنوى نویسنده 

این تئاتر است.
عالقه مندان به تماشــاى این نمایش مى توانند با تهیه 
اینترنتى بلیــت از ســایت partakticket.com براى 
سانس ســاعت 20 به پل ابوذر، ابتداى خیابان توحید، 
مجموعه فرشچیان مراجعه کنند و از دیدن نمایش لذت

 ببرند.

گیج و ویج
تئاتر دیگرى کــه در مجموعه  فرهنگى هنرى اســتاد 
فرشــچیان اجرا دارد، تئاتــر «گیج و ویــج» اثرى به 
نویسندگى و کارگردانى على قیومى است. این نمایش 
که از 5 فروردین آغاز شــده اســت تا 5 اردیبهشت ماه 
ادامه خواهد داشــت و تماشــاگران مى توانند هر شب 
ساعت 20:30 براى تماشــاى این نمایش به پل ابوذر، 
ابتداى خیابان توحیــد، مجموعه فرشــچیان مراجعه 

کنند.

 خواستگارى رشید
نمایش کمدى «خواستگارى رشید» پس از چند روز اجرا 
از 24 اسفند ســال 96 همچنان تا 30 فروردین بر روى 
صحنه اجرا باقى خواهد ماند تا کمى بیشتر تئاتر دوستان 

را به خنده بیندازد. 
این نمایش هر شب ســاعت 20:30 در سالن هنرستان 
هنرهاى زیبا به اجــرا در مى آید و افــرادى که تصمیم 
بــه تماشــاى ایــن نمایــش را دارنــد، مى توانند به 
Gisheh8.ir مراجعــه و اقدام به خریــد اینترنتى بلیت 

کنند.

معاون امــور جوانــان جمعیت هالل احمــر اصفهان 
گفــت: در ایام نــوروز بالــغ بــر 11 هزار نفر فشــار 
خون رایــگان گرفته و مشــاوره ایــدز و اعتیــاد ارائه 

شد.
حیدرعلى خانبازى اظهار داشــت: هــزار و 300 جوان 
داوطلب اصفهانى در 33 پست ثابت و هفت پست سیار 

خدمت رسانى کردند.
وى بیان داشت: همچنین نیروهاى هالل احمر اصفهان 
در ایام نوروز به بیــش از 164 هزار و 700 نفر مســافر 

خدمت رسانى کردند.
معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر اصفهان تصریح 
کرد: نزدیک به 20 هزار نفر با امضاى میثاق نامه متعهد 
شــدند تا با رعایت قوانین ترافیکى، ایمنى در طول ایام 

نوروز را رقم بزنند.
وى گفت: نزدیک بــه 11 هزار نفر به ایســتگاه هاى
جمعیــت  پوشــش  تحــت  نــوروزى  ســالمت 
هالل احمر اصفهان مراجعه و فشارخون آنها اندازه گیرى 
و بــه ایــن افــراد مشــاوره ایــدز و اعتیــاد داده 

شد.

فشار خون11هزار مسافر 
نوروزى گرفته شد

3 تئاتر نوروزى همچنان روى صحنه است
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 مدیرعامل ســازمان پایانه هاى مســافربرى شهردارى 
اصفهان گفت: از 25 اسفندماه سال گذشته تاکنون بیش از 
400هزار نفر مسافر از طریق پایانه هاى مسافربرى جابه 
جا شده اند. عباس محبوبى اظهارداشت: در این بازه زمانى، 
181 هزار و 700 ورود مسافر و 213 هزار و 304 نفر خروج 
مسافر از پایانه هاى شــهر اصفهان انجام شده است. وى 
افزود: در این بازه زمانى جابه جایى مسافران از طریق 17 
هزار و 24 سرویس اتوبوس و مینى بوس انجام گرفته است.
مدیرعامل ســازمان پایانه هاى مســافربرى شهردارى 
اصفهان ادامه داد: از 25 اسفندماه تا یازدهم فروردین سال 
97 در مرکز معاینه فنى مستقر در پایانه مسافربرى جى، دو 

هزار و 200 دستگاه ماشین سبک، معاینه و کارت فنى براى 
آنها صادر شده است.

محبوبى با بیان اینکه سازمان پایانه هاى مسافربرى داراى 
دو هتل مجهز در پایانه هاى کاوه و صفه است که تمامى 
تمهیدات ویژه بــراى آماده پذیرایى و خدمت رســانى به 
مسافران در آن اندیشیده شده است،  تصریح کرد: در این 
بازه زمانى هزار و 604نفر در هتل هاى صفه و کاوه اسکان 
یافتند. وى عنوان کرد: در پایانه هاى کاوه، صفه، جى، زاینده 
رود براى استراحت رانندگان شرکت هاى مسافربرى و به 
منظور کاهش خطرات و تصادف در جاده ها، استراحتگاه و 

خوابگاه در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان از 
واحدهاى تولیدى خواست اگر کاالیى با کیفیت مناسب 
و به میزان کافى و متناسب با سالیق مختلف مردم تولید 
مى کنند، پیگیر ممنوعیت واردات کاالهاى مشابه باشند.
اســرافیل احمدیه اضافه کرد: ما از تولیــد کاالهایى با 
کیفیت مناسب و در حد کافى، همراه با رقابت پذیرى در 

داخل کشور حمایت مى کنیم.
وى با بیان اینکه با واردات کاالهایى که با کیفیت در داخل 
تولید مى شــود مخالفیم، اظهار داشت: وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در سال هاى گذشــته از واردات برخى 
کاالها که امکان تولید کیفى آنهــا در داخل وجود دارد، 

جلوگیرى کرد که در راســتاى تحقق شعار امسال این 
رویه در گستره بیشترى ادامه مى یابد. 

احمدیه همچنین از بنگاه هاى تولیدى خواســت تا به 
نوســازى تجهیزات و صنایع توجه کنند و براى رقابت 
پذیرى و صادرات کاالها و محصوالت خود، جامعه هدفى 

فراتر از مصرف داخلى را مدنظر قرار دهند. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با تاکید بر 
اینکه براى حمایت از کاالهاى ساخت داخل، رویکردها 
باید تغییر کند، گفت: تولیدات کیفى صنایع داخلى و تغییر 
نگرش مصرف کننده باعث مى شود تا چرخه واردات به 

نفع تولید کننده و در راستاى خروج از رکود عمل کند.

جابه جایى 400هزار مسافر از 
پایانه هاى مسافربرى

پیگیرى براى ممنوعیت 
واردات کاالهاى مشابه 

130گود زورخانه 
در استان فعال است

رضا اخروى، رئیس هیئت ورزش هاى پهلوانى استان 
اصفهان گفت: 130 گود در استان اصفهان فعال است 
و در حال حاضر نیز پنج زورخانه در حال احداث داریم 
که اواسـط سـال 97 بـه این گودهـا اضافـه خواهند 

شد.

افتتاح یک کافه فیلم 
در پردیس سینمایى چهارباغ

سالن«کافه رادیو» پردیس سینمایى چهارباغ افتتاح 
شد.

کافه رادیو پردیس سـینمایى چهارباغ، با اکران فیلم 
سینمایى «بدون تاریخ، بدون امضا» آغاز به کار کرد.

ایـن کافـه در سـانس هاى 16، 19 و 22 میزبـان 
سینمادوسـتان اسـت و عالقـه منـدان مى توانند در 
ایـن محیـط جدید، همـراه بـا پذیرایـى کافـه، فیلم

 ببینند.

کاخ چهلستون اردستان
 آتش گرفت

کوشـک سـرهنگ آبـاد، بنـاى تاریخى معـروف به 
کاخ چهلسـتون اردسـتان دچار آتش سـوزى شـد و 
دسـت کم بخشـى هایـى از سـازه چوبـى آن از بین 

رفت.
رئیـس اداره میـراث فرهنگـى، صنایـع دسـتى و 
گردشـگرى شهرسـتان اردسـتان در ایـن زمینـه 
گفـت: کوشـک سـرهنگ آبـاد واقـع در ایـن 
شهرسـتان به علتى نامشـخص دچار آتش سـوزى 
شـد که پـس از اطـالع، نیروهـاى آتش نشـانى در 
محـل حاضـر شـده و نسـبت بـه مهـار آتـش اقدام 

کردند. 
محمدرضـا صدوقى با اشـاره به از بیـن رفتن بخش 
هایى از سازه هاى چوبى این کوشک تاریخى افزود: 
عمدى یـا غیـر عمـدى بـودن و همچنیـن عامل یا 
عامـالن ایـن حادثـه آتش سـوزى هنوز مشـخص 

نیست.
کوشـک سـرهنگ آباد (نزدیک به یک سـده پس از 
احداث) در سـال 1355 به شـماره 1278 در فهرست 
آثـار تاریخى ملى کشـور ثبـت شـد و از آن پس خبر 

خاصى از بنا نبود.
باشـکوه ترین کاخ تاریخى در مناطـق کویرى ایران 
به جـا مانـده از دوران قاجـار، در حدود سـال 1260 
توسـط« مصطفى قلـى خان سـهام السـلطنه عرب 
عامرى» مشـتمل بر یک کوشک و شـکارگاه براى 
پذیرایـى از شـاهزاده هاى قاجـار سـاخته شـد و در 
روسـتایى بـه همین نـام از توابع دهسـتان سـفالى 
بخـش زواره در 76 کیلومترى شـرق اردسـتان واقع

 است.

اقتصاد هنر در دستور کار 
امسال حوزه هنرى

رئیس حوزه هنـرى اسـتان اصفهان گفت: امسـال 
باید در اقتصاد هنر فعالیت جدى داشـته باشـیم، چرا 
که حمایـت از کاالى ایرانـى در زمینه هنـر، یکى از 
مشـخص ترین جنبه هاى حمایـت از کاالى داخلى 

است.
مهـدى احمدى فر افـزود: بـا توجـه به فرمایشـات 
مقام معظـم رهبرى، این مسـیر را از سـال قبل آغاز 
کرده بودیم و بر اسـاس ابزارى که در دست داریم و 
رسـالت هایى که بر عهده داریم، در راستاى حمایت 
از کاالى ایرانـى چنـد کار هنرى انجـام داده بودیم، 
اما قطعًا براى امسـال برنامه ریـزى خاصى خواهیم 

داشت.
رئیس حوزه هنـرى اسـتان اصفهان گفت: امسـال 
باید در اقتصاد هنر فعالیت جدى داشـته باشـیم چرا 
که حمایـت از کاالى ایرانـى در زمینه هنـر یکى از 
مشـخص ترین جنبه هاى حمایـت از کاالى داخلى 
اسـت، چرا که هنر آن از خود ما اسـت، ایده نیز از ما 
است و وسایل مورد نیاز آن نیز با هزینه کنم در داخل 
تولید مى شود و در این زمینه برنامه ریزى گسترده اى 
خواهیم داشت و کمک خواهیم کرد تا اقتصاد هنر با 

توجه بیشترى رو به رو شود.

خبر

شهردارى اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذارى قرارداد طراحى و ساخت دو خط پردازش پسماند که شامل اسلت کیسه بازکن، سرند دوار، نوار 
نقاله هاى انتقال مواد و نوار نقاله هاى تفکیک دستى و عملیاتى عمرانى و نصب و راه اندازى خطوط مذکور به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید.

لذا از کلیه افراد حقیقى و حقوقى به منظور شرکت در مناقصه دعوت به عمل مى آید.
تذکرات:

1- مدت انجام کار: از تاریخ ابالغ قرارداد به مدت نه ماه شمسى مى باشد.
2- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه و شماره حساب: 200/000/000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت فیش واریز نقدى یا ضمانتنامه بانکى 
(با حداقل اعتبار سه ماهه از تاریخ آگهى) به حساب سیبا به شماره 0105833844009 سپرده شهردارى اصفهان در کلیه شعب بانک ملى واریز نمایند.

3- مبلغ واریزى جهت دریافت اسناد مناقصه، بانک مربوطه و شماره حساب: شرکت کنندگان در مناقصه مى توانند با ارائه فیش واریز نقدى به حساب 
شماره 0105833882000 شهردارى اصفهان در کلیه شعب بانک ملى به مبلغ 1/500/000 ریال به منظور دریافت اسناد مناقصه در موعد مقرر در آگهى 

به معاونت خدمات شهرى مراجعه نمایند.
4- شرایط متقاضى: اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط و داراى سابقه کار مشابه در زمینه طراحى و ساخت تجهیزات مدیریت پسماند

5- مهلت دریافت اسناد: واجدین شرایط مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از روز چهارشنبه مورخ 1397/01/15 تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه 
مورخ 1397/01/27 به معاونت خدمات شهرى شهردارى اصفهان مراجعه نمایند.

6- مهلت ارائه اسناد: آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1397/01/28 مى باشد.
7- محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادها: خیابان آیت ا... شمس آبادى، کوچه شماره 23، معاونت خدمات شهرى شهردارى اصفهان

8- شرکت کنندگان باید اسناد و مدارك مناقصه را پس از اخذ، مهر و امضاء نموده و در پاکت هایى که از معاونت خدمات شهرى دریافت نموده اند، الك 
و مهر شده تحویل دبیرخانه معاونت داده و رسید دریافت نمایند.

9- بدیهى است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و کلیه تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهردارى اصفهان در رد یا قبول 
یک یا کلیه پیشنهادها مختار خواهد بود.

10- توانمندى شرکت ها باید به تأیید کارفرما رسیده باشد.

آگهى مناقصه

شهردارى اصفهان شهردارى اصفهان 

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان با اعالم خبر 
آغاز مطالعات احداث پارك علم و فناورى در این استان 
عنوان کرد: سال 97 سهم دانشگاه آزاد اسالمى استان 

در تولید علم را افزایش خواهیم داد.
احمد آذین اظهارداشــت: توجه به فعالیت هاى دانش 
بنیان و پژوهش محور، اولویت جدى مجموعه دانشگاه 
آزاد اســالمى اســتان اصفهان این موارد است و سال 
97، عالوه بر بررســى درخواست راه اندازى مراکز رشد 
واحدها، مطالعات راه اندازى پارك علــم و فناورى در 
اســتان اصفهان که از ســال گذشته آغاز شــده ادامه 
خواهد یافت و گام هاى نخســت آن برداشــته خواهد 

شد.
آذین افزود: تالش مى کنیم تا سهم دانشگاه آزاد اسالمى 
استان در تولید علم و فناورى را افزایش دهیم و بر این 
اساس، فراخوان ایده هاى مختلف در حوزه تولید علم و 

تبدیل به درآمد را خواهیم داشت. 
■■■

وى همچنیــن از طــرح قطب بندى نواحى اســتان 
نیــز خبــر داد. وى ادامه داد: بر اســاس ایــن طرح و 
با توجه به ظرفیت ها و اســتعدادهاى نواحــى، آنها به 
قطب هاى شــیمى، مدیریت، علوم انسانى و ... تقسیم 

خواهند شد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى اســتان اصفهان ادامه داد: 
«سال 97 هیئت رئیسه همه واحدها و مراکز آموزشى هر 
سه ماه یک بار تشکیل جلسه خواهند داد و فعالیت هاى 
واحدهاى مختلف مورد ارزیابى قــرار خواهد گرفت تا 
مشخص شود چه مقدار در راستاى برنامه هاى مصوب 

پیش رفته اند.
■■■

وى خاطرنشــان کرد: ســال 96 اقدامات مناسبى در 

راستاى اجراى طرح بازمهندسى و پایش رشته ها انجام 
شد و برخى رشته هایى که با ظرفیت هاى خالى مواجه 

هستند، امسال به واحدهاى دیگر منتقل خواهند شد. 
وى اظهارداشت: براى این منظور، چندین کارگروه در 
استان تشکیل شده و نتایج بررسى ها به سازمان مرکزى 

ارسال شده است.

دبیر هیئت امناى استان اصفهان، برنامه ریزى، مطالعات 
و تدوین طرح پیشنهادى ناحیه بندى واحدهاى استان 
را یکى از دستاوردهاى سال 96 دانشگاه آزاد اصفهان 
دانست و ادامه داد: بر اساس طراحى انجام شده، چهار یا 
پنج ناحیه در استان تشکیل خواهد شد؛ به عنوان نمونه 
در شمال اصفهان واحدهاى کاشان، آران و بیدگل، نطنز، 

بادرود و... همکارى و هم پوشــانى خواهند داشت؛ این 
همکارى به لحاظ نقل و انتقال استادان و دانشجویان، 
تشکیل کالس ها، جذب رشته ها، امکانات کارگاهى و 
آزمایشگاهى و ... خواهد بود و اجراى آن به گونه اى است 
که هیچ واحدى دچار آسیب نشود. وى ادامه داد: این روند 
در مورد جنوب، غرب و شرق استان نیز اجرا خواهد شد.

قطب بندى نواحى دانشگاهى استان اصفهان

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان گفت: 
بازدید از جاذبه هاى تاریخى استان در ایام نوروز نسبت به سال گذشته 20 
درصد و میزان اقامت در استان نسبت به زمان مشابه سال گذشته درحدود 10 

درصد افزایش داشته اتست.
فریدون الهیارى اظهارداشت: در کل استان تعداد دو میلیون و 221 هزار نفر 
حداقل یک شب در استان اقامت داشته اند و تعداد چهار میلیون و 700 هزار 

نفر از بناها و جاذبه ها تاریخى استان بازدید کرده اند.

باالترین آمار بازدیدها از باغ فین کاشان 
وى افزود: باالترین آمار بازدید از جاذبه هاى تاریخى استان که بلیت فروشى 
در آن انجام شده، مربوط به باغ فین کاشان است و باالترین بازدید در شهر 

اصفهان از کاخ موزه چهلستون و سپس عالى قاپو صورت گرفته است.
وى با اشاره به آمار باالى حضور گردشگران در میدان نقش جهان تصریح 
کرد: میدان نقش جهان ورودى ندارد، ولى اگر این میدان را نیز جزء آمارها به 
حساب بیاوریم، به یقین میدان نقش جهان در نوروز امسال از باالترین آمار 
بازدید در کل کشور برخوردار بوده، به طورى که روزانه بین 200 تا 300 هزار 

نفر از میدان نقش جهان بازدید کرده اند.

افزایش 20 درصدى بازدیدها 
الهیارى ادامه داد: در مجموع حضور گردشــگران در استان اصفهان 
نسبت به سال گذشته افزایش داشته اســت، اما این افزایش در بازدید 

از جاذبه هاى گردشــگرى با میزان اقامت در اســتان متفاوت است 
و بازدیدها نســبت به ســال گذشــته 20 درصد افزایش داشته است، 
درحالى که میزان اقامت در استان نســبت به زمان مشابه سال گذشته 

درحدود 10 درصد افزایش داشته که نشان مى دهد که امسال عواملى 
مانند وضعیت آب و هوایى مناســب اســتان در اقامت تاثیر داشــته 
و میزان رشــد اقامت، نســبت به بازدیدها رشد چشــمگیرى نداشته

 است.

 پرکارترین شهرستان ها
وى گفت: در نوروز امســال شهرســتان هاى اســتان در برنامه هاى 
نوروزى خود بســیار خوب عمل کردند و تقریبا در همه شهرستان ها

 برنامه هاى ویژة نوروزى برگزار شــد که عمدتا بــا همکارى میراث 
فرهنگى، شهردارى ها و دهیارى هاى مناطق مختلف و سازمان امور 

عشایر برگزار شد.
وى ادامه داد: اکثر شهرستان ها برنامه هاى متنوع و ویژه اى داشتند ولى 
در بعضى از شهرســتان ها برنامه ها خیلى مفصل تر و قوى تر بود و بعد 
از اصفها،ن شهرستان هاى کاشان، نایین، خمینى شهر، مبارکه و نطنز 
برنامه هاى بسیارمفصلى را در نوروز برگزار گردند و سایر شهرستان ها 
نیز برنامه هاى بسیار خوبى داشتند که مورد استقبال گردشگران قرار 

گرفت. 

روزانه بین 200 تا 300 هزار نفر از «نقش جهان» بازدید کرده اند

پیشتازى اصفهان در خدمات رسانى به صنایع کشور

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان از مصالحه 
78 درصدى پرونده هاى متشکله قضایى توسط 
مشاوران انتظامى کالنترى هاى شهر اصفهان 

در سال گذشته خبر داد.
ســرهنگ حســن یاردوســتى با اعالم این 
خبر اظهار داشــت: ســال گذشــته 14 هزار 
و 590 عــدد پرونــده با موضوعــات مختلف 
انتظامــى، خانوادگــى و دیگــر موضوع ها 
در کالنترى هــاى شــهر اصفهان تشــکیل

 شد.
وى افزود: با تالش مشــاوران کالنترى هاى 
شــهر اصفهــان، 78 درصــد از پرونده هاى 
ارجاعــى منجر بــه مصالحه شــد و از ارجاع 
پرونده ها به مراجع قضائى پیشگیرى به عمل

 آمد.
فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان خاطر نشان 
کرد: اوج لذت مشاوران این دوایر، لحظه سازش 
طرفین پرونده و به پایان رسیدن درگیرى ها در 

بین آنهاست .
وى گفت: پرونده هاى متشــکل شــده سال 
گذشته مربوط به مســائل خانوادگى، حقوقى، 
نزاع و درگیــرى و دیگــر موضوع هــا بوده 

است.
ســرهنگ یاردوســتى وجود دوایر مشاوره در 
کالنترى ها را ضرورى دانست و افزود: تالش 
همراه با ســرعت عمل و همچنین تیزبینى و 
ذکاوت و اســتفاده از فن بیان قــوى، از جمله 
مواردى اســت که مشــاوران به نحو احسن 
به کار گرفتــه و ایــن روند در کاهش ســیر 
پرونده هاى ارجاعى به دادســرا تاثیر مستقیم 

دارد .

سازش 78 درصدى 
پرونده هاى قضائى

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
با بیان اینکه  این شــرکت پیشــتاز خدمات رسانى به 
صنایع کوچک  و متوسط کشور اســت، کسب افتخار 
خدمتگذارى و چهار رتبه ملى را به همه کارمندان  این 

شرکت تبریک گفت. 
محمد جــواد بگى انتخــاب خوشــه گالب و عرقیات 
کاشان  به عنوان خوشه برتر کشور را، یکى از افتخارات 
مهم حوزه صنایع کوچک این شرکت عنوان و تصریح 
کرد: کسب عنوان مدیر حراست برتر استان و کشور نیز 
یکى از دیگر افتخارات شــرکت در ســال گذشته بوده 

است. 
وى افــزود: در حوزه HSE و محیط زیســت هم این 
بخش شرکت مفتخر به کسب عنوان شرکت خدماتى 

قابل تقدیر کشورشد.
محمد جــواد بگــى کســب رتبــه نخســت تعداد

قرارداد و حجــم واگذارى ها در کشــور و شکســتن 
رکــورد حجــم و میــزان واگــذارى در اســتان و 
کشــور را نیــز از مهمتریــن افتخارات این شــرکت 
در ســال گذشــته دانســت  و بــر تــالش بیشــتر 
همــه کارکنان بــه منظور خدمــت رســانى بهتر به 
ســرمایه گذاران و ایجاد فضاى مناسب کسب و کار و 
سرمایه گذارى در شهرکها و نواحى صنعتى استان تاکید 

کرد.

 

مدیر عامل شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان  
با تقدیــر از نگاه نافــذ و ویژه مقام معظــم رهبرى به 
بخش اقتصاد تصریح کرد: خوشــبختانه در سال هاى 
گذشته شــاهد  نگاه ویژه ایشــان به بخش هاى تولید 
و اشــتغال و حمایت از تولید بودیم و در ســال جارى 
هم با انتخاب مدبرانه ســال حمایت از کاالى ایرانى، 
مسئولیت بزرگى بر دوش آحاد جامعه نهاده شده است 
که امید است با تالش هاى بیشتر در این زمینه سربلند 

شویم.  


