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گزینه هاى غذایى جلوگیرى کننده از مسدود شدن رگ هاشهردارى اصفهان از کودکان کار استفاده نمى کندبا تشکر از خانواده رجبى!«ترزا مى» هر چه بگوید، شما آن را قبول مى کنید؟! مرگ جوان 22 ساله در قلیان سرا سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

وزیر ارتباطات، اولین قربانى «سروش» شد!

تولد دوباره ببر ایران، این بار در اصفهان
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علت فاجعه اهواز
 تهدیـــد تلفنــــى بود

اصفهان در انتظار هفته اى بارانى

پلیس با پراید 
مجرمان را تعقیب کند؟!

نرخ دالر 4
تیمدارى را 

تهدید مى کـند!

4

یک روز بعد از آنکه رئیس جمهور خواستار تقویت پیام رسان هاى داخلى 
به منظور مقابله با انحصار تلگرام شد،  میالد نورى، کارشناس فناورى 

اطالعات در کانال تلگرامى اش با انتشار عکسى که در آن شماره موبایل 
آذرى جهرمى، وزیر ارتباطات دولت حسن روحانى مشخص است نوشت: 

«به درخواست دوستان، اپلیکیشن پیام رسان سروش را بررسى کردم. 
سروش در یک اقدام بسیار غیرحرفه اى از شماره موبایل افراد به عنوان 

آى دى استفاده کرده و   ...

با باال رفتن چشــمگیر نرخ ارز و بــه خصوص دالر، 
پیش بینى مى شود بحرانى بزرگ فوتبال ایران را در 
بر بگیرد؛ بحرانى که باشگاه ها را از جذب بازیکنان و 
مربیان خارجى منع مى کند. با توجه به اینکه در فوتبال 
ایران ســاالنه تعداد زیادى مربى و بازیکنان خارجى 
فعالیت مقطعى شان را شروع مى کنند و قراردادهاى 
آنها معموًال به دالر یا بعضًا یورو بسته مى شود، از حاال 
مى توان مشکل جدیدى که به معضالت جدى فوتبال 

اضافه مى شود را پیش بینى کرد. 
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پرسپولیس توانست؛ ذوب آهن هم مى تواندپرسپولیس توانست؛ ذوب آهن هم مى تواند
شاگردان قلعه نویى راهى به دور بعد لیگ قهرمانان آسیا پیدا مى کنند؟شاگردان قلعه نویى راهى به دور بعد لیگ قهرمانان آسیا پیدا مى کنند؟
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احیاى حیوانات منقرض شده یا در آستانه انقراض با فناورى پژوهشکده رویان 

پاسخ منفى 
بهـرام رادان 
به پیشنهاد بازى
 در سریال «دل»

آغاز برداشت گل محمدى در کاشان 
معاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه کاشــان از آغاز برداشــت گل محمدى در

 گلستان هاى این شهرستان خبر داد.
حمیدرضا مؤمنیان گفت: برداشــت افزون بر 9 هزار و 500 تن گل محمدى از
 سطح دو هزار و 500 هکتار از زمین هاى زیر کشت این محصول در سال جارى

 پیش بینى شده است.
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دفتر سرمایه گذارى و مشارکت هاى شــهردارى فالورجان در نظر دارد 
درخصوص نصب تلویزیون شهرى جهت تبلیغات از طریق مشارکت اقدام 
نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت مى شود جهت ارائه پیشنهادات 
خود و آگاهى از شرایط مشارکت حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه 
مورخ 97/02/01 به دفتر امور سرمایه گذارى و مشارکت هاى شهردارى 

مراجعه نمایند.
ضمناً جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 37430019- 031 تماس 

حاصل نمایند.

آگهى فراخوان

جواد ن صرى- شهردار فالورجان

نوبت اول

شرکت مدیریت تولید برق اصفهان در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب پرسنل روزکار و شیفت کار خود 
را طبق مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه به مدت یکسال از تاریخ 97/02/01 به پیمانکار 

واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت هاى حمل و نقل و تدارکاتى واجد شرایط که داراى:
1- کد فعالیت صالحیت شده (کد شماره 1 حمل و نقل)، ممهور به مهر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى 

استان اصفهان داراى تاریخ معتبر.
2- گواهینامه تایید صالحیت ایمنى ممهور به مهر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان.

3- پروانه کسب، اساسنامه، رزومه، سوابق اجرایى مرتبط با کد شماره 1 حمل و نقل.
4- توانایى اجرایى و مالى

مى باشند دعوت مى شود با همراه داشتن مدارك کامل ظرف مدت 7 روز از تاریخ درج این آگهى به اداره 
تدارکات این شرکت واقع در اصفهان، ابتداى اتوبان ذوب آهن، انتهاى بلوار شفق، نیروگاه اصفهان، 

اداره تدارکات شرکت مدیریت تولید برق اصفهان مراجعه فرمایند.
ضمناً جهت اطالع بیشتر مى توانید به سایت www.isfahanps.ir (بخش مناقصات) مراجعه نمایید.

تلفن تماس: 5080  و 37895083- 031 (اداره تدارکات و کاال)

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى شماره 1- 97

شرکت مدیریت تولید برق اصفهان
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نبهـرام رادان مر ر به
بازىبه پیشنهاد بازى پیشنهاد ازىپبه اد شن ه
«دل» «دل» در سریال سریال لدر ل ری ر
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مشکل جدید براى فوتبال کشور
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ابراهیم زاده: ابراهیم زاده: 
مگر قرار است مگر قرار است 

سپاهان سقوط کند؟!سپاهان سقوط کند؟!

آغاز برداشت
معاون اســتاندار و فرمانــدار
 گلستانهاى اینشهرستانخ
حمیدرضا مؤمنیان گفت: برداش
0 سطح دو هزار و 500 هکتار از

 پیش بینى شده است.
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جعفرزاده ایمن آبادى نماینده رشــت در پاســخ نصرا... 
پژمانفر نماینده مشهد و عضو جبهه پایدارى که حوادث 
دى ماه را بخاطــر عدم طرح ســئوال از رئیس جمهور 
دانسته بود گفت: همین آقایانى که مدعى سئوال از رئیس 
جمهورى بابت مؤسسات غیرمجاز هستند، کاش قبل از 
هر چیز مى آمدند و مى گفتند که این مؤسسات وابسته به 
کجاها بودند؟ چه اشخاصى با چه نوع نفوذ و جایگاهى 
پشت آنها قرار داشــتند؟ در کدام دولت و تحت حمایت 
چه کســانى بود که این مؤسســات مثل قارچ شروع به 

رشد کردند؟
 اینها را نمى گویند و فقط مى خواهند موضوع را به بحث 

بازپرداخت سپرده ها تقلیل دهند. اما ما مى گوییم قبل از 
پیش کشیدن بحث بازپرداخت ها، بیایید توضیح دهید چه 
کسانى این سپرده ها را از میان مردم جمع کردند و نهایتًا 
کجا بردند؟ اتفاقًا مشهد هم پایتخت و بهشت مؤسسات 
غیرمجاز بود. آقایى که نماینده مشهد است، بهتر است 
اول از هر چیز توضیح دهد در آنجا چه مناسبات اقتصادى 
حاکم بوده که مؤسســاتى مثل میزان یا مجموعه هایى 
مثل پدیده شکل گرفته اند؟ ریشــه درصد باالیى از این 
مؤسســات در مشــهد بوده. آقاى پژمانفر مگر نماینده 
آنجا نیست؟ یعنى ایشان نمى تواند در این رابطه توضیح 

دهد؟

رئیس مرکز مین زدایى کشــور گفت: بخش هاى بسیار 
وسیعى از پنج استان آلوده به مین پاکسازى شده است.

 سردار محمد حســین امیر احمدى اظهار کرد: در تمام 
جهان 59 کشور آلوده به مین هستند، اما جالب است بدانید 
که مجموع مناطق آلوده به مین این کشــورها، به اندازه 
مناطق آلوده به مین ایران نمى رسد و این نشان دهنده اوج 
خباثت استکبار جهانى در حمایت از رژیم بعث عراق طى 
جنگ تحمیلى است. وى با بیان اینکه همچنان در پنج 
استان خوزستان، ایالم، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان 
غربى، عملیات پاکسازى مین ادامه دارد، عنوان کرد: این 
پنج استان داراى چهار میلیون و 200 هزار هکتار منطقه 

آلوده به مین بوده اند که طى سالیان گذشته، بخش هاى 
بسیار وسیعى از آنها پاکسازى شده است.

رئیس مرکز مین زدایى کشــور همچنین بــا بیان اینکه 
منطقه شلمچه در استان خوزســتان از حیث وجود مین، 
آلوده ترین نقطه جهان بود و 200 هزار نوع مین تا کنون در 
این منطقه پاکسازى شده است، گفت: ما امروز به جرأت 
مى گوییم که مین زدایى در شلمچه 99 درصد به پیش رفته 
اســت و آن یک درصدى که هنوز در شلمچه پاکسازى 
نشده یا به دلیل در دسترس نبودن یا به دلیل آبگرفتگى 
بوده که بایــد بازنگرى دیگــرى نیز براى آن داشــته

 باشیم.

سئواالت فعالً بى پاسخ 
درباره مؤسسات غیرمجاز

عملیات پاکسازى مین 
در 5 استان ادامه دارد

خرابکارى مى کنند
 جماران| آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد، امام 
جمعه اصفهان در خصوص اوضاع فعلى کشـور اظهار 
کرد: فضاهاى مجازى امروز خرابکارى هاى زیادى به 
بار مى آورند اما همه باید مردم را روشن کنند ایراداتى که 
نسبت به کشور مطرح مى شود قسمت خالى لیوان است 
درحالى که این لیوان قسمت پرى هم دارد که باید آن 
را هم دید. در جمهورى اسالمى خدماتى در حوزه هاى 
عمرانى، خدماتـى، قـدرت نظامى و سیاسـى صورت 
گرفته است که نمى توان آنها را نادیده گرفت. امروز ما از 
نظر سیاسى و نظامى در دنیا مطرح هستیم و به واسطه 
پیروزى هایى که در عراق و شام به دست آورده ایم سطح 
سیاسى ما در دنیا باال رفته است و امروز بازیگرى مهم در 

سطح منطقه اى و جهانى هستیم.

الریجانى مى ماند
  عصر ایران| با وجود برخى اخبار در کانال هاى 
خبـرى و فضاى مجـازى مبنى بـر تغییر ریاسـت قوه 
قضائیه در دوره آتى، صادق الریجانـى در این جایگاه 
فعًال مى ماند؛ یکـى از مقامات سـابق قـوه قضائیه در 
محفلى این خبر را داده اسـت. یکى از مقامـات درباره 
نظر رهبرى درباره رئیس قوه قضائیه گفت: «حضرت 
آقا از شـخص ایشـان خیلى راضى هسـتند. ایشان در 
تمـام جلسـات که من بـودم، بـه صراحت از شـخص 
آقاى الریجانى تجلیل کرده اند. البته مطالبات ایشـان 
از قوه بـا توجه به اهمیـت و جایگاه آن همیشـه وجود 

داشته است.»

یک زن ایرانى در دولت ترامپ 
یک وکیل ایرانـى- آمریکایى به    افکارنیوز |
عنوان معاون جدید وزارت بازرگانى آمریکا انتخاب شد. 
«نازك نیک اختر»، معاون وزیر بازرگانى در امور صنایع 
و تحلیل اطالعات خواهد بود. مجلس سناى آمریکا در 
نوزدهم مارس، با معاونت نیک اختر موافقت کرده بود. 
او پیش از این در یک شـرکت حقوقى در واشنگتن به 
عنوان وکیل در زمینه تجارت بین المللى فعالیت مى کرد. 
نازك نیک اختر، دانش آموخته دانشگاه هاى لس آنجلس 
و سیراکیوز است و مدتى نیز در دانشگاه «جورج تاون» 

تدریس کرده است.

بازداشت 5 رشوه گیر
حاجى رضا شاکرمى، دادستان عمومى    میزان |
و انقالب مرکز استان البرز گفت: برابر گزارش اداره کل 
اطالعات اسـتان البرز تعدادى از کارکنان شـهردارى 
ماهدشت کرج در ازاى درخواسـت هاى مالکین براى 
برخـوردارى از خدمات شـهردارى مبالغـى از مالکین 
دریافت کرده و به اعمال نفـوذ در طرح تفصیلى براى 
تغییر کاربرى اقدام کرده اند. دادستان کرج در ادامه بیان 
کرد: دراین رابطه پنج نفر از کارکنان این شهردارى به 
اتهام اخذ رشـوه به مبلغ بیـش از 234 میلیـون تومان 

دستگیر شدند.

روحانى کم حوصله   است
  تابناك | عبد ا... ناصرى، فعال سیاسى اصالح 
طلب گفت: در مقایسـه با چهار رئیس جمهور گذشته، 
آقاى روحانى رئیس جمهور کم حوصله اى اسـت و در 
سـطح باالى مدیریتى کم حوصله بـودن نمره باالیى 
ندارد. امروز پس از پنج سال آقاى روحانى باید ارزیابى 
روشنى از تک تک دولتمردان خود داشته باشد که من 

معتقدم ندارد.

مگه مى شه؟ مگه داریم؟
مصطفى میرسـلیم، وزیر سـابق    عصر ایران|
ارشـاد و نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهـورى در یک 
گفتگوى تلویزیونى گفت:  فیلم نمى بینم و موسـیقى 
هم گوش نمى دهم. حسینعلى حاجى دلیگانى، نماینده 
شاهین شـهر و میمه در مجلس دهم نیز در گفتگویى 
گفت که اهل کتاب خواندن نیست چون وقت نمى کند. 
واقعاً اگر مسـئوالن کشـور این همـه کار مى کنند که 
وقت خواندن و دیدن و حتى شـنیدن ندارند، چرا سیل 

مشکالت از زمین و آسمان به روى مردم مى بارد؟

خبرخوان
جنگل سوزى هاى نوروزى!

سرهنگ قاسم سبزعلى، فرمانده    ایسنا|
یگان حفاظت ســازمان جنگل ها گفت: وسعت 
آتش سوزى ها در نوروز در منابع طبیعى استان هاى 
شمالى کشور نزدیک به 150 هکتار بود که عمده 
آن در قســمت هاى جنگلى رخ داد و10 درصد از 
این مساحت دچار آسیب جدى شد. فرمانده یگان 
حفاظت سازمان جنگل ها ادامه داد: آتش سوزى در 
گیالن وسعت بیشترى داشت همچنین حریق هایى 
به صورت پراکنده در کرمــان، اصفهان و فارس 
اتفاق افتاده است که وسعت زیادى نداشت. به گفته 
سرهنگ سبزعلى، تمام این آتش سوزى ها عامل 
انسانى داشــته و وضعیت جوى و وزش باد گرم 

تشدید کننده  آن بوده است.

مشکل با «اوج» است
  آفتاب نیوز | به دنبال حاشیه هاى اخیر 
درباره مجموعه «پایتخت»، روزنامه اصولگراى 
«سیاست روز» نوشت: مشکل با عوامل پایتخت 
نیست. اگر انتقادى هم مى شــود، اگر دوستان به 
اصطالح اصالح طلب سوزنشان روى این سریال 
گیر کرده نه با ســیروس مقدم مشکل دارند نه با 
محسن تنابنده که اتفاقًا گرایشات سیاسى اش نه 
نزدیک که چسبیده به حضرات است. مشکالت، 
برخاســتن دوباره و «اوج» گرفتن یک سریال با 
موضوع ســبک زندگى ایرانى - اســالمى است 
که نباید با نام یک مؤسســه فرهنگى وابسته به 

«سپاه» باشد.

این بار، برخورد قاطعانه 
معاون اجرایى نمایشگاه بین المللى    میزان |
کتاب تهران درباره راهکار مسئولین نمایشگاه براى 
جلوگیرى از فروش کتب قاچاق و ممنوعه در این 
دوره اضافه کرد: ســال گذشته هم شاهد فروش 
برخى آثار غیر قانونى توســط ناشران در غرفه ها 
بودیم که به طور جدى با آنها برخورد شد و امسال 
حق حضور در نمایشگاه کتاب را نخواهند داشت اما 
امسال هم برخورد با این متخلفین با قاطعیت بسیار 

زیاد صورت خواهد پذیرفت.

مهمان پذیرى در مدارس
  ایلنا| مدیر کل تعاون و پشتیبانى وزارت 
آموزش و پرورش از اســکان چهار میلیون و 93 
هزار و 281 نفر در مراکز اسکان آموزش و پرورش 
در نوروز 97 خبر داد. گودرز کریمى فر با اعالم آمار 
استان هاى مهمان پذیر با باالترین پذیرش مسافر 
فرهنگى گفت: به ترتیب فارس، اصفهان، خراسان 
رضوى، خوزستان، هرمزگان و مازندران بیشترین 

مسافران فرهنگى را به خود اختصاص داده اند.

هتل روها در کدام استان 
بیشتر بودند؟

بررســى آمارهــاى اقامــت در    ایسنا|
هتل هاى کشور نشان مى دهد در تعطیالت نوروز 
امسال 30 تا 35 درصد هتل هاى گیالن و اردبیل 
شلوغ تر بوده اند و مردم بیشترى در این شهرها به 
هتل ها رفته اند. از طرفى استان هاى خوزستان، 
کرمان، البرز، یزد، کهگیلویه و بویراحمد و کرمانشاه 
با کاهش مسافر در هتل روبه رو بودند که هرمزگان 
و قم با وجود تردد و مسافر زیاد، اما 20 تا 30 درصد 

کاهش اقامت رسمى در هتل داشته اند.

11 میلیون کم سواد داریم
به گفته علــى باقرزاده     اعتماد آنالین |
رئیس سازمان نهضت ســوادآموزى، طبق نتایج 
سرشمارى عمومى نفوس و مسکن سال 1395، 
در گروه سنى ده تا 49 سال بالغ بر دو میلیون و 700 
هزار نفر بى سواد شناسایى شده است که حدود 400 
هزار نفرشان را اتباع خارجى تشکیل مى دهند. اما 
در مجموع در همه گروه هاى سنى هشت میلیون 
و 800 هزار بى سواد مطلق و 11 میلیون کم سواد 

در کشور داریم.

صادق زیباکالم، استاد علوم سیاســى دانشگاه در گفتگو 
با اعتمادآنالین درباره فیلترینگ تلگرام اظهار کرد: یادم 
هست که ســال 70 وقتى تحصیل در مقطع دکترا را در 
انگلستان تمام کردم، همه لوازم شخصى خود را به ایران 
آوردم. نکته جالب این اســت که در گمرك تنها به دنبال 
ویدئو بودند. یعنى اگر مطمئن مى شــدند که ویدئو ندارى 
اصًال به چمدان ها نگاه نمى کردند. کم کم عصر ماهواره 
فرارســید و ماهواره هایى که برنامه فارســى زبان پخش 
مى کردند پیدا شــدند و دیدیم که چقدر دردسر بود. چقدر 
نیروى انتظامى به پشــت بام ها حمله کردند و دیش هاى 
ماهواره را ضبط کردند و بعد تکنولوژى پیشــرفت کرد و 
فضاى مجازى بــه میان آمد. او افزود:  نســبت به فضاى 

مجازى هم واکنش نشان دادند و سعى کردند که فیسبوك 
و بعد وایبر را کنترل کنند. روى ماهواره هم انواع پارازیت ها 
را که براى سالمتى انسان مضر است، ارسال کردند و حاال 

به سر وقت تلگرام آمده اند.
زیباکالم گفــت: این چیزهایى که دربــاره تلگرام مطرح 
مى کنند خنده دار اســت. عالءالدیــن بروجردى رئیس 
کمیســیون امنیت ملى گفته بود که تلگرام منبع و منشأ 
جاسوسى است و اضافه کرده بود که نخست وزیر انگلستان 
معتقد اســت که تلگرام منبع تروریست است. من توییت 
کردم که آیا شما در موارد دیگر هم به حرف نخست وزیر 
انگلســتان رجوع مى کنید؟ و اگر خانم «ترزا مى» چیزى 

بگوید شما آن را قبول مى کنید؟

مســابقه «قوى ترین مردان» یا «مردان آهنین» که به 
واسطه حواشى عناصر شرکت کننده در آن براى چندین 
سال تعطیل شــده بود، بار دیگر در نوروزى که سپرى 
شــد روى آنتن تلویزیون رفت تا روند قهرمان سازى و 
الگوسازى از اشــخاصى که در سال هاى اخیر خبرهاى 

خوبى درباره شان منتشر نشده، از سر گرفته شود. 
پاى این حرکات بیش از یک دهه پیش به ایران باز شد؛ 
هنگامى که تلویزیون یکى از همین برنامه ها تحت عنوان 
«قوى ترین مردان جهان» را نشان داد و چنین تصور شد 
که ورزشى تحت این عنوان وجود دارد و اقبال عمومى 
نیز درباره هلندى ها و فنالندى هاى درشت اندامى که در 
این مسابقات ارابه ها و خودروهاى چندتنى را مى کشیدند 
بسیار باال جلوه کرد. پس از چند سال نمایش «قوى ترین 
مردان جهان» از تلویزیون، عده اى به این فکر افتادند که 
چرا خودمان در ایران، قوى ترین مردان برگزار نکنیم و 

بدین ترتیب خیلى سریع این واقعه به راه افتاد. 
 در ادوار پیشــین اخبار چاقوکشــى، ضرب و شــتم و 
درگیرى هاى مکرر در هنگام ضبط «مردان آهنین» میان 
شرکت کنندگان درز کرد که تالش شد بر آن سرپوش 
گذاشته شود اما زمان، این کشمکش ها را به فراتر از این 
پشت صحنه ها سوق داد و اندکى بعد از دستگیرى هاى 
مکرر برخى از شرکت کنندگان در این سلسله برنامه هاى
 قوى ترین مردان منتشــر شــد، یکــى از برنده هاى

 قوى ترین مردان ایران، قربانى زدوخرد در خیابان شد 
و دیگرى نیز به اتهام قتل متوارى شــد و البته اینها تنها 

معدودى از موارد رسانه اى شده است.
در همین زمینه محراب فاطمى که در دوره هاى نخست 
این مســابقه به همراه برادرانش قهرمان بالمنازع این 
رویداد بودند، در گفتگویــى اظهارکرد وزنه هایى که در 
این مســابقات از زمین بلند مى شود، نه محصول قدرت 
واقعى این اشخاص بلکه به واسطه قدرت کاذبى است 
که داروهاى هورمونى و موادى که در لیســت دوپینگ 

قرار مى گیرند، به این اشخاص مى دهد. فاطمى در این 
زمینه گفته است: «از دعوا و درگیرى تا دوپینگ در این 
رقابت ها صورت مى گرفت! متأســفانه اکثر ورزشکاران 
استروئید مصرف مى کردند و به همین  دلیل نمى توانستند 
هیجانات خود را کنترل کننــد و درگیرى هاى زیادى به 
وجود مى آمد. این اتفاقات هر  سال رخ مى داد و کسى هم 

نبود که جلوى آنها را بگیرد.»

شمارى از نفرات مطرح مســابقات «مردان آهنین» در 
نزاع هاى خیابانى یا قامت قاتل به خود گرفتند و یا جزو 
مقتولین شدند و برخى از آنها نیز پس از رقم زدن چنین 
حوادثى، متوارى شدند. با این حال عواملى منجر به تداوم 
تولید و پخش این برنامه شد و این برنامه که از سال 1377 
براى چندین دوره پخش شــد، کوتاه آمد و پس از سال 

1391 دیگر شاهد پخش این برنامه نبودیم.

اکنون بار دیگر این مســابقات در یکــى از زمان هاى 
پرمخاطب تلویزیون در ایام نــوروز و در پربیننده ترین 
شبکه تلویزیون بر روى آنتن رفته است. پرسش اساسى 
این است که چه اتفاقى باعث شده مسئوالن تلویزیون 
به این نتیجه برسند تبعات منفى چنین برنامه اى برطرف 
شده است و اکنون مى توان از این گردنکش ها در رسانه 

ملى بت ساخت؟

  عصر ایران| «چرا پلیس در سال حمایت از کاالى 
ایرانى، خودروى فوق مدرن خارجى "لندکروز" خریده و 
در اختیار فرماندهان قرار داده است؟» این خالصه نقدى 
اســت که اخیراً یک جریان رســانه اى اصولگرا منتشر 

کرده است. 
ماجرا این است که چندى پیش پلیس ایران به هر یک از 
استان هاى کشور، یک یا دو دستگاه لندکروز داده است اما 
از آنجا که قرار است در ایران، از کارهاى عادى و متعارف 
نیز جنجال درست شــود، این موضوع نیز سوژه جدیدى 
شده است تا مردم براى چند روز هم درگیر این ماجرا شوند! 
در کجــاى دنیــا تجهیــز پلیــس کشــورى بــه 
مساحت1/648/195 کیلومتر مربع، به حدود 50 خودروى 
شاسى بلند (که به هر اســتان یک یا دو دستگاه رسیده 

است!) مى شود سوژه انتقاد و جنجال؟ 

آیا چون سال حمایت از کاالهاى ایرانى است باید پلیس 
با پراید و 405 و ســمند به تعقیب مجرمان و قاچاقچیان 
و... برود؟! آیا اجحافى بزرگ تر از این به شعار سال که هر 

کسى منویات خود را ذیل آن قید کند؟
وانگهى کجاى لندکروز، خودروى «فوق مدرن» است که 
براى تخطئه پلیس این واژه را به کار برده اند؟!  آیا واقعًا 
مسئله پلیس ایران این اســت که چرا در سال حمایت از 
کاالى ایرانى، خودروى خارجى خریده است؟ و مگر در 
ایران خودرویى مشابه لندکروز داریم که براى حمایت از 
کاالى ایرانى آن را بخرند؟ آیا نباید در هر استان یکى دو 
خودروى چابک و به روز وجود داشته باشد که در صورت 
نیاز و در جاده و کوه و دشت، قدرت مانور و تعقیب داشته 
باشند؟ اتفاقاً اگر تعجبى هم در میان باشد، باید از این باشد 

که چرا اینقدر دیر و اینقدر کم؟

نصف جهــان  یک روز بعد از آنکه رئیس جمهور خواستار 
تقویت پیام رسان هاى داخلى به منظور مقابله با انحصار 
تلگرام شد،  میالد نورى، کارشــناس فناورى اطالعات 
در کانال تلگرامى اش با انتشار عکسى که در آن شماره 
موبایل آذرى جهرمى، وزیر ارتباطات دولت حسن روحانى 
مشخص است نوشت: «به درخواست دوستان، اپلیکیشن 
پیام رسان سروش را بررسى کردم. سروش در یک اقدام 
بسیار غیرحرفه اى از شماره موبایل افراد به عنوان آى دى 
استفاده کرده و در پاســخ وب سرویس ها، شما مى توانید 
شــماره موبایل مدیران کانال ها و اعضــاى گروه ها رو 

مشاهده کنید که از نظر امنیتى فاجعه است.» 

این اظهارنظر بالفاصله با واکنش مدیرعامل پیام رسان 
سروش مواجه شد. سید میثم سید صالحى در توییتى که 
دیروز منتشــر کرد ضمن پذیرش این مشکل یادآورشد: 
«مشکل ادمین ها حل شــد. اعتماد در خانواده سروش 
قیمت خودش را دارد و بهاى آن فقط و فقط صداقت است. 
نمایش شماره ادمین کانال به معناى هک شدن نیست؛ اما 
در فرهنگ کاربران عزیز ایرانى یک ایراد مهم است که 

بابت آن از همه پوزش مى طلبیم.»

ما امن هستیم!
نرم افزار سروش از جمله پیام رسانى هایى بود که به عنوان 

جایگزین تلگرام پیشنهاد شد. این نرم افزار در بهمن 1394 
نسخه آزمایشى خود را به بازار عرضه کرد و تحت حمایت 
سازمان صدا و سیما گســترش یافت. بخش عمده اى از 

سهام این شرکت متعلق به صدا و سیماست.
 در پایگاه اطالع رسانى این نرم افزار آمده:«  یکى از شایعات 
مهم این روزها، ماجراى ناامنى سروش است. اینطور نقل 
مى شود که سروش فایل ها را با پروتکل ناامن http ذخیره 
مى کند و امنیت کاربر را به خطر مى اندازد...در نسخه هاى 
جدید سروش همه اطالعات با پروتکل هاى امن ssl یا 
همان httpsذخیره مى شوند. البته در نسخه هاى اولیه در 
کانال هاى عمومى که Privacy جدى نداشتند از پروتکل 

http استفاده مى شد. اما مدت هاست که این فضاى امن 
براى پیام رسانى و انتقال فایل ها در تمام تبادالت سروش 
فراهم شده است. سروش براى انتقال پیام ها و فایل هاى 

شما امِن امن است.»

قوى ترین مردان ایران یا گردنکشان بى اخالق

چرا آنها دوباره بازگشتند؟

پلیس با پراید، مجرمان را تعقیب کند؟!

وزیر ارتباطات، اولین قربانى «سروش» شد!

«ترزا مى» هر چه بگوید، شما آن را قبول مى کنید؟!

«چطورى ایرانى»؟!
این روزها بــا اکران فیلم «بــه وقت شــام» و تبلیغات 
گســترده تلویزیونى آن، تقریبًا همه مردم با تصویر یک 
داعشــى با ریش هاى نارنجى و بلند و دیالوگ «چطورى 
ایرانى» آشــنا هســتند این نقش را «جوزف ســالمه»، 
اهل لبنان و بازیگر تئاتــر ایفا کرده اســت. او در گفتگو 
بــا خبرگــزارى فــارس درباره ایــن جملــه معروفش

 مى گوید:
« من عکس لحظه اى که دیالــوگ "چطورى ایرانى" را 
مى گویم را در همه جاى فضاى مجازى مى بینم و نمى دانم 
این خوب اســت یا بد؟ من معنى این جمله را مى دانستم، 
البته هر جمله اى را در اختیار من مى گذاشتند یک مترجم 
نیز داشتم، چراکه باید به من مى گفتند که من چه چیزى 
را مى گویم تا مطابق آن گفته حالــت چهره ام را نیز تغییر 

دهم. معنى دیالوگ "چطورى ایرانى" را مى دانســتم، اما 
نمى دانستم این جمله مانند "بمب"خواهد بود. "چطورى 
ایرانى" جمله من است و من هم واقعًا آن را دوست دارم، 
به زودى امیدوارم در ایران بین مردم باشم و از نزدیک آنها 

را ببینم.»
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بازیگر نقش «قلقلــى» گفت: فضاى 
سریال «قلقلک» با سایر برنامه ها و سریال هایى که این 

روزها براى کودك ساخته شده و مى شود متفاوت است و 
امیدواریم با استقبال خوبى روبه رو شود.

شهرام السمى درباره فعالیت هاى خود گفت: طرح سریالى 
با نام «قلقلک» در 20 قســمت 20 دقیقه اى براى شــبکه 

کودك(پویا) به صدا و سیما ارائه شده است.
این بازیگر و مجرى درباره نیمه دیگر سرمایه تولید «قلقلک» اظهار 
کرد: با چند اسپانسر براى 50 درصد دیگر سرمایه تولید این سریال 

صحبت کرده ایم که هنوز اسپانسر قطعى آن مشخص نشده است. 
السمى ادامه داد: فضاى سریال «قلقلک» با سایر برنامه ها و سریال هایى 

که این روزها براى کودك ساخته شده و مى شود متفاوت است و امیدواریم با 
استقبال خوبى روبه رو شود.

ســریال «پایتخت 5» یکى از محبوب تریــن مجموعه هاى ایــن روزهاى تلویزیــون  در حالى 

همچنان روى آنتن اســت که با حاشــیه هاى فراوانى روبه رو بوده است. این حاشــیه ها چنان گریبان 

این فصــل از مجموعه «پایتخــت» را گرفتــه که بیراه نیســت اگر 
بگوییــم «پایتخــت 5» 

در مقایسه با فصل هاى دیگر، پر حرف و حدیث ترینشان است. در کنار 
این حاشیه ها اما 

خبرهاى دیگرى هم در رســانه ها پیرامون ســریال پرتماشاگر سیما 
منتشر شده که 

خواندن بعضى از آنها خالى از لطف نیست.

آخرین قسمت؛ یک شنبه
پخش سریال «پایتخت 5» که شب گذشته چهاردهمین 
قسمت آن راهى آنتن شبکه یک سیما شد تا یک شنبه (19 

فروردین ماه) ادامه دارد.
ســریال نوروزى «پایتخت 5» به کارگردانى ســیروس 
مقدم و تهیه کنندگى الهام غفورى در 18 قســمت تهیه  
و تولید شده است. بازیگران این سریال محسن تنابنده، 
احمد مهرانفر، علیرضا خمســه، ریما رامین فر، نســرین 
نصرتى، هومن حاجى عبداللهى، بهرام افشــارى، سارا و 
نیکا فرقانى، مجتبى بالل حبشى، مصطفى بالل حبشى، 

سلمان خطى و... هستند.

در سریال «پایتخت5» مشاهده کردیم 
که خانواده نقى معمولى سوار بالن شدند 
اما روى اشتباه «آرکان» هدایت کننده 

ترکیه اى، بالن سقوط کرد. 
شــاید برایتان جالب باشد بدانید آرکان 
ســریال «پایتخت5» پدر همسر یک 

فوتبالیست مشــهور است! سیدجالل، 
پدر همسر سید مهدى رحمتى است.

او به دلیل سال ها زندگى در ترکیه تسلط 
خوبى به زبان این کشور دارد. زمانى که 
محسن تنابنده از دوستانش مى خواهد 
فردى را پیدا کنند تا نقش آرکان را بازى 
کند، امیــر نورى، بازیکــن نقش هاى 
کمدى کشور روى شناختى که از خانواده 
رحمتى داشت به محسن تنابنده اطالع 

مى دهد که پدر همسر مهدى رحمتى 
به زبان ترکیه اى تسلط دارد.

تنابنده و احمــد مهرانفــر، دو بازیگر 
استقاللى ســیما از قبل با کاپیتان تیم 
محبوبشــان ارتباط دوســتانه داشتند 
رحمتـى هم همه چیز را به خود طرفین 
واگذار کرد و به این ترتیب سید جالل 

ایفاى نقش آرکان را به عهده گرفت.

آرکان، پدر همسر 
فوتبالیست معروف

احتمال پول گرفتن
 از دولت ترکیه 

محسن تنابنده یکى از همکاران مؤسسه اوج در ساخت پروژه 
«پایتخت 5»، به طنز از پول گرفتن از «رجب طیب اردوغان» 
براى تبلیغ جذابیت هاى گردشــگرى ترکیه گفــت. اما یک 
تهیه کننده باسابقه سینماى ایران، با اشاره به این گفته، احتمالى 
را مطرح کرد. غالمرضا موسوى، تهیه کننده پرکار سینماى ایران 
و از همکاران بانفوذ این صنف سینمایى، اعالم کرده: «محض 
اطالع جناب تنابنده ترکیه بخشــى از هزینه ساخت فیلم ها و 
سریال هاى خارجى را مى پردازد. بنابراین، فرمایش ایشان بعید 

نیست واقعیت داشته و به اصطالح فرار به جلو باشد.»

مدیون اوج هستیم
سیروس مقدم کارگردان «پایتخت5» درباره نقش سازمان اوج در تولید این سریال به «هفت صبح» گفت: سازمان 
اوج کمترین دخالتى در پیشبرد قصه نداشته. یک ســکانس هایى وجود داشت که حتى تلویزیون ُمصر بود حذف شود 
اما اوج اجازه نداد حذف شوند و مجبور شدند پخش کنند. هیچ جایى را اوج به ما تحمیل نکرد که باشد یا نباشد. اگر حمایت 
سازمان اوج نبود امکان نداشت اســمى از «ابراهیم تاتلیس» به میان بیاید. واقعًا خیلى از مواردى که االن در «پایتخت» 
مى بینید را مدیون حمایت هاى اوج هستیم. ما امسال در «پایتخت» موسیقى هایى داشتیم که مردم واقعاً لذت بردند و اگر 

حمایت اوج نبود اصًال پخش نمى شد.
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 گفت: فضاى 
و سریال هایى که این 

 متفاوت است و 

ح سریالى
شــبکه 

ک» اظهار 
 سریال 

ست. 
یال هایى
میدواریم با

فیلم اصغر فرهادى
 به افتتاحیه کن مى رود؟

شــاید فیلم به نمایش درنیامده اصغر فرهــادى، به افتتاحیه 
جشنواره ســینمایى کن برود. در هفته هاى گذشته، خبرى 
در میان سینماگران پیچیده است: این که فیلم فرهادى، نظر 
هیئت انتخاب جشنواره کن براى حضور در بخش مسابقه را 
جلب نکرده و به همین دلیل با پیشــنهاد حضور در افتتاحیه 
جشنواره از ســوى «تیرى فرمو» دبیر جشنواره رو به رو شده 
اســت. آیا فرهادى این پیشــنهاد را خواهد پذیرفت؟ اکران 
فرانســه فیلم فرهادى، در حوالى جشنواره کن اتفاق مى افتد 
و این نشان از برنامه ریزى سازندگان و اهمیت جشنواره کن 

براى گروه تولید فیلم دارد.
سایت خارجى الوســینما نوشــته که فیلم فرهادى یا «ترى 

گیلیام»، دو نامزد نمایش در افتتاحیه کن هستند.

بهــرام رادان که مشــغول بازى در 
«آشــفتگى» فیلم جدید فریدون 
جیرانى اســت، پیشنهاد بازى در 
ســریال جدید منوچهر هادى 
براى شــبکه نمایش خانگى 
را رد کرده است. هادى چند 
روز پیش در اینستاگرام خود 
اعالم کرد ســریال «دل» 
را با حضور محمدرضا گلزار 
خواهد ساخت. اما رادان هنوز 

تمایلى به حضور در سریال هاى 
تلویزیونى براى ســیما یا شبکه 

نمایش خانگى ندارد.
در سال هاى اخیر بسیارى از بازیگران 

مشــهور ســینما جذب تولیدات شبکه 
نمایش خانگى شده اند، اما رادان از معدود 
ستاره هاى سینماست که به حضور در این 
مجموعه هاى تلویزیونــى رضایت نداده 
است. او پیش از این پیشنهاد بازى در سریال 
«عاشقانه» ساخته منوچهر هادى را نیز رد 

کرده بود.
این بازیگر سینما در جشــنواره فجر سى و 
ششم «چهارراه استانبول» ساخته مصطفى 
کیایى را داشت که یکى از گزینه هاى اکران 

دوم بهار است.

نویســنده ســریال اجتماعى و خانوادگى «خانه سبز» بیژن بیرنگ، پیمان قاســمخانى و شــادمهر راستین قبلى بیرنگ و رسام به نام «همسران» را نیز شکست.تلویزیونى بود، به طورى که حتــى رکورد مخاطبان اثر رســام در زمان پخش خود از پربیننده ترین برنامه هاى مى شد. این سریال، کار مشترك بیژن بیرنگ و مسعود در سال 1375؛ چهارشنبه شب ها از شبکه 2 سیما پخش  «خانه سبز» مجموعه تلویزیونى مشهور دهه 70 بود که 

سرو شــکیبایى، مهرانه مهین ترابى، 
هستند. مرحوم خ

رامبد جوان، آتنه فقیه نصیرى، داریوش اسدزاده، حمیده 

خیرآبادى، اکرم محمدى، فخرالدین صدیق شــریف 

و آرش نادى از بازیگرانى بودند که در «خانه ســبز» 
ایفاى نقش کردند.

تان این مجموعه در مورد ســاکنین یک خانه 
داســ

ا هم فامیل هستند و در کنار یکدیگر 
است که همه ب

ماجراهاى گوناگونى را تجربه مى کنند.

در «خانه سبز» شاهد حضور چند نسل بودیم به نحوى 

که رامبد جوان و آتنه فقیه نصیرى به عنوان بازیگران تازه 

عنوان پیشکســوتان بازیگرى یکى از عوامل قوت این در کنار بازى داریوش اســدزاده و حمیــده خیرآبادى به ترابى که هر دو زن و شوهر نقش وکیل را بازى مى کنند با تجربه اى چون مرحوم خسرو شکیبایى و مهرانه مهین وارد و کم تجربه با بازى هاى خوب، هنرمندى بازیگران 
سریال بود.

بازى تأثیرگذار خسرو سینماى ایران در کنار رامبد جوان که در «خانه سبز» 

به «فرید جینگلبرد» معروف شد از عوامل محبوبیت این دو بازیگر و سریال 
در بین مخاطبان بود.

ع ســریال که توسط خسرو شــکیبایى اجرا مى شــود یکى از 
دکلمه شرو

ماندگارترین تیتراژ سریال ها در تلویزیون است. دکلمه اى که با این جمله 

ماندگار شروع مى شود که «خونه باید سبز باشه. سبِز سبِز سبز». لوکیشن این 

خانه مربوط به خانواده آقاى رجبى بود که در بسیارى دیگر از آثار محصول 

آن زمان به خصوص به کارگردانى بیژن بیرنگ و مسعود رسام مورد استفاده 
قرار گرفت.

«خانه ســبز» از ســریال هاى جذاب و محبوب در بین مخاطبان در زمان 

پخش بود و قسمت پایانى آن و خراب شدن خانه به دلیل ایجاد اتوبان، براى 
مخاطبان بسیار سخت و تأثر آور بود.

یادى از سریال ماندگار «خانه سبز»

با تشکر از خانواده رجبى!
پاسخ منفى 

بهــــرام رادان بـه 
پیشنهاد بازى در 

سریال «دل»
 «خانه سبز» مجموع
5در سال 1375؛ چهار
مىشد. این سریال،
رســام در زمان پخ
تلویزیونى بود، به ط
قبلى بیرنگ و رسا
بیژن بیرنگ، پیما
نویســنده ســری

هستند. مرحوم خ
رامبد جوان، آتنه
خیرآبادى، اکرم
و آرش نادى از ب
ایفاى نقش کردن
داســتان این مج
است که همه با ه
ماجراهاى گوناگون
در «خانه سبز» شاه
که رامبد جوان و آتنه فق

وبا تجربه اى چون مروارد و کم تجربه با باز عنوان پیشکســوتدر کنار بازى داریوشترابى که هر دو زن
سریال بود.

ابراهیم تاتلیس به ایران مى آید
در شرایطى که پخش صداى «ابراهیم تاتلیس» در «پایتخت 5 »خبرساز شده است و 

کارگردان این سریال اعالم کرده بخاطر سازمان اوج، سرمایه گذار این سریال است که چنین 
اتفاقى ممکن شده است، حاال خبر رسیده که تاتلیس قرار است براى حضور در یک کنسرت 
به ایران بیاید. رحیم شهریارى، خواننده آذربایجانى مدعى شد ابراهیم تاتلیس خواننده مطرح 

کنسرت برگزار مى کند. ترکیه اى به زودى در ایران و در شــهر تبریز 

غول بازى در 
د فریدون 
بازى در د
ر هادى
خانگى 
 چند 
خود 
دل» 
گلزار 
 هنوز 
ال هاى

ما یا شبکه 

رى از بازیگران 
ب تولیدات شبکه 
 اما رادان از معدود 
ه به حضور در این

ــى رضایت نداده 
نهاد بازى در سریال 
چهر هادى را نیز رد 

شــنواره فجر سى و 
ل» ساخته مصطفى 
 از گزینه هاى اکران 

پاسخ منفى 
بهــــرامرادان بـه 
پیشنهاد بازى در 

سریال «دل»

ه
این
در
خب

آخرین قسمت؛ یک شنبه
5پخش سریال«پایتخت 5» که شب گذشته چهاردهمین 
قسمت آن راهى آنتن شبکه یک سیما شد تا یک شنبه (19

فروردین ماه) ادامه دارد.
5ســریال نوروزى «پایتخت 5» به کارگردانى ســیروس 
8مقدم و تهیه کنندگى الهام غفورى در 18 قســمت تهیه 

تولید شده است. بازیگران این سریال محسن تنابنده،  و
احمد مهرانفر، علیرضا خمســه، ریما رامین فر، نســرین 
نصرتى، هومن حاجى عبداللهى، بهرام افشــارى، سارا و 
نیکا فرقانى، مجتبى بالل حبشى، مصطفى بالل حبشى، 

سلمان خطى و... هستند.

هده کردیم
 بالن شدند 
یت کننده 

نید آرکان 
همسر یک 

فوتبالیست مشــهور است! سیدجالل، 
همسر سید مهدى رحمتىاست. پدر

او به دلیل سال ها زندگى در ترکیه تسلط 
اینکشور دارد. زمانى که  خوبىبه زبان
محسن تنابنده از دوستانش مى خواهد 
فردى را پیدا کنند تا نقش آرکان را بازى 
کند، امیــر نورى، بازیکــن نقش هاى

کمدى کشور روى شناختى که از خانواده 
رحمتى داشت به محسن تنابنده اطالع 

مى دهد که پدر همسر مهدى رحمتى 
به زبان ترکیه اى تسلط دارد.

تنابنده و احمــد مهرانفــر، دو بازیگر
تیم کاپیتان استقاللى ســیما از قبل با
ارتباط دوســتانه داشتند محبوبشــان
رحمتـى هم همه چیز را به خود طرفین
واگذار کرد و به این ترتیب سید جالل

ایفاى نقش آرکان را به عهده گرفت.

مسر 
عروف

احتمال پول گرفتن
 از دولت ترکیه

مؤسسه اوج در ساخت پروژه همکاران محسن تنابنده یکى از
5«پایتخت 5»، به طنز از پول گرفتن از «رجب طیب اردوغان» 
ترکیه گفــت. اما یک  براى تبلیغ جذابیت هاى گردشــگرى
تهیه کننده باسابقه سینماىایران، با اشاره به این گفته، احتمالى

را مطرح کرد. غالمرضا موسوى، تهیه کننده پرکار سینماى ایران 
و از همکاران بانفوذ این صنف سینمایى، اعالم کرده: «محض 
اطالع جناب تنابنده ترکیه بخشــى از هزینه ساخت فیلم ها و 
بنابراین، فرمایش ایشان بعید سریالهاىخارجى را مىپردازد.

نیست واقعیت داشته و به اصطالح فرار به جلو باشد.»

مدیون اوج هستیم
 «پایتخت5» درباره نقش سازمان اوجدر تولید این سریال به «هفت صبح» گفت: سازمان 
د قصه نداشته. یک ســکانس هایى وجود داشت که حتى تلویزیون ُمصر بود حذف شود 
شدند پخش کنند. هیچ جایى را اوج به ما تحمیل نکرد که باشد یا نباشد. اگر حمایت  جبور
ســمى از «ابراهیم تاتلیس» به میان بیاید. واقعًا خیلى از مواردى که االن در «پایتخت» 
ج هستیم. ما امسال در «پایتخت» موسیقى هایى داشتیم که مردم واقعاً لذت بردند و اگر 

 شد.

ابراهیم تاتلیس به
در شرایطى که پخش صداى «ابراهیم تاتلیس
بخاطر سازمان کارگرداناینسریال اعالم کرده
اتفاقى ممکن شده است، حاال خبر رسیده که تا
به ایرانبیاید. رحیمشهریارى، خواننده آذربایج

ا ا ا ترکیه اى به زودى در ایران و در شــهر تبریزک

در سریال «پایتخت5» مشاهد
ب که خانواده نقى معمولى سوار
اما روى اشتباه «آرکان» هدای

ترکیه اى، بالن سقوط کرد. 
شــاید برایتان جالب باشد بدا
ســریال «پایتخت5» پدر ه

آرکان، پدر هم
فوتبالیست معر

سیروس مقدم کارگردان
اوج کمترین دخالتى در پیشبرد
و مج اما اوج اجازه نداد حذف شوند
سازمان اوج نبود امکان نداشت اسـ
مى بینید را مدیون حمایت هاى اوج
حمایت اوج نبوحمایت اوج نبود اصًال پخش نمىش

ایران مى آید
5س» در «پایتخت 5 »خبرساز شده است و 

ن اوج، سرمایه گذار این سریالاست که چنین
اتلیس قرار است براى حضور در یک کنسرت 
جانىمدعى شد ابراهیمتاتلیس خواننده مطرح

ک ا گ ک کنسرت برگزار مى کند. ز

55 خبر  خبر 
جدید درباره «پایتختجدید درباره «پایتخت55»  »  

از شناسایى از شناسایى 
آرکان تا دیدار با آرکان تا دیدار با 
ابراهیم تاتلیسابراهیم تاتلیس

آغاز ضبط برنامه «شبى با عبدى»
ضبط برنامه تلویزیونى «شبى با عبدى» که ُجنگ ترکیبى با محوریت گفتگو است، در استودیویى با حضور مردم به 
عنوان تماشاچى آغاز شده است.  بنا بر این گزارش، محمدرضا شهیدى فرد،  طراح و سرپرست این برنامه تلویزیونى 

و تلویزیون حضور داشته حاال با استفاده از حس نوستالژى است. اکبر عبدى که سال ها در سینما 
مى پردازد تا به نوعى کاراکترهاى قدیمى خود را بازآفرینى مخاطب بــه اجــراى برنامه 
محتوا زمانى بیــن 70 تا 80 دقیقه را بــه خود اختصاص کند.این برنامه بــه فراخور نوع 

مى دهد و از سلبریتى محور شدن پرهیز دارد. بخشى از 
برنامه را محمدحسین لطیفى کارگردانى مى کند و مهمانانى 
که در سریال یا مجموعه اى با اکبر عبدى همبازى بوده اند به 
برنامه دعوت مى شوند و با او درباره آن آثار حرف مى زنند. 
اکبر عبدى هم خودش بازى مى کند هم با پارتنرش بازى 
دارد و هم با تماشاگران در استودیو. این برنامه قرار است 
از روز 27 فروردین ماه و همزمان با عید بعثت حضرت 

رسول  ا...(ص) از شبکه نسیم پخش شود.

فرهنفرهن

بازیگر نقش «ق
سریال «قلقلک» با سایر بر
روزها براى کودك ساخته شده و
امیدواریم با استقبال خوبى روبه رو شو
شهرام السمى درباره فعالیت هاى خود گف
با نام «قلقلک» در 20 قســمت 20 دقیقه ا

کودك(پویا) به صدا و سیما ارائه شده است.
این بازیگر و مجرى درباره نیمه دیگر سرمایه تولید
ت کرد: با چند اسپانسر براى 50 درصد دیگر سرمایه
صحبت کرده ایم که هنوز اسپانسر قطعى آن مشخص
السمى ادامه داد: فضاى سریال «قلقلک» با سایر برنامه
که این روزها براى کودك ساخته شده و مى شود متفاوت

استقبال خوبى روبه رو شود.

ســریال «پایتخت 5» یکى از محبوب
همچنان روى آنتن اســت که با حاشــیه
ن فصــل از مجموعه «پایتخــت» را گر
ر مقایسه با فصل هاى دیگر، پر حرف و حد
برهاى دیگرى هم در رســانه ها پیرامون
خواندن بعضى از آنها خالى از لطف نیست

ب تریــن مجموعه هاى ایــن روزهاى تلویزیــون  در حالى 

ههاى فراوانى روبه رو بوده است. این حاشــیه ها چنان گریبان
بگوییــم «پایتخــت 5»رفتــه که بیراه نیســت اگر 
این حاشیه ها اما دیث ترینشان است. در کنار 
منتشر شده که ن ســریال پرتماشاگر سیما 

ت.

غاز ضبط برنامه «شبى با عبدى»
مى «شبى با عبدى» که ُجنگ ترکیبى با محوریت گفتگو است، در استودیویى با حضور مردم به  ر ور ى و و ر و ور ى ر ى ى
 شده است.  بنا بر این گزارش، محمدرضا شهیدى فرد،  طراح و سرپرست این برنامه تلویزیوونى

و تلویزیون حضور داشته حاال با استفاده ازحس نوستالژژىهسال ها در سینما 
مى پردازد تا به نوعى کاراکترهاى قدیمى خود را بازآفریینىراى برنامه 
0 تا 80 دقیقه را بــه خود اختصاصص فراخور نوع  0محتوا زمانى بیــن 70

مى دهد و از سلبریتى محور شدن پرهیز دارد. بخشىى از
برنامه را محمدحسین لطیفى کارگردانى مى کند و مهماناانى

که در سریال یا مجموعه اى با اکبر عبدى همبازى بوده اندد به 
برنامه دعوت مى شوند و با او درباره آن آثار حرف مى زننند. 
اکبر عبدى هم خودش بازى مى کند هم با پارتنرش باززى
دارد و هم با تماشاگران در استودیو. این برنامه قرار اسست
7از روز 27 فروردین ماه و همزمان با عید بعثت حضررت

از شبکه نسیمپخششود. رسول  ا...(ص)

شهرام السمى با «قلقلک» به شبکه کودك مى آید
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با باال رفتن چشــمگیر نرخ ارز و بــه خصوص دالر، 
پیش بینى مى شــود بحرانى بزرگ فوتبال ایران را در 
بر بگیرد؛ بحرانى که باشگاه ها را از جذب بازیکنان و 
مربیان خارجى منع مى کند. با توجه به اینکه در فوتبال 
ایران ســاالنه تعداد زیادى مربى و بازیکنان خارجى 
فعالیت مقطعى شان را شروع مى کنند و قراردادهاى 
آنها معموًال به دالر یا بعضًا یورو بسته مى شود، از حاال 
مى توان مشکل جدیدى که به معضالت جدى فوتبال 

اضافه مى شود را پیش بینى کرد. 
در همین لیگ هفدهم اکثر تیــم هاى لیگ برترى از 
وجود بازیکنان خارجى در ترکیــب خود بهره بردند و 
مربیان خارجى مثل «برانکــو ایوانکوویچ»، «وینفرد 
شــفر»، «زالتکو کرانچار» و «ارطغرول ساغالم» در 
لیگ برتر فعالیت کردند. همچنین چند مربى هم مثل 

اسکوچیچ، بگوویچ و... در لیگ دسته اول کار مى کنند 
که قرارداد همه آنها به دالر امضا شده است. 

فرض کنید بازیکنى که با صدهزار دالر در سال هاى 
گذشته حاضر به بازى کردن در تیم هاى ایرانى شده، 
هرقدر هم که با کیفیت تر از بازیکنان داخلى باشــد، 
قیمتش به طرز چشمگیرى افزایش مى یابد و نزدیک 
به 600 میلیون تومان هزینه روى دســت باشگاه ها

 مى گذارد. این در حالى است که اکثر بازیکنان خارجى 
شــاغل در ایران رقمى به مراتب باالتــر از صد هزار 
دالر دریافت مى کنند و خرید بازیکنان خارجى خوب 
مى تواند بالغ بر یک میلیارد تومان براى باشگاه هاى 

ایرانى هزینه بر باشد. 
در بحث جذب مربى خارجى این مسئله بیشتر به چشم 
مى آید. با اینکه همه باشــگاه ها عالقه مند هستند تا 

مربیان خوب خارجى را به خدمت بگیرند و تیمشــان 
به نقطه اوج نزدیک شود؛ اما با توجه به باالرفتن نرخ 
ارز، قیمت مربیان خــوب خارجى هم افزایش مى یابد 
به طورى که شــاید جذب یک مربى کارآمد و باسابقه 
خارجى براى تیم هاى ایرانى تا مرز پنج شش میلیارد 
تومان هزینه در پى داشته باشد.  با جدى شدن این بحث 
مســئله ماندگارى برانکو ایوانکوویچ و وینفرد شفر دو 
مربى خارجى موفق در پرســپولیس و استقالل هم به 
خطر مى افتد هرچند که مدیران دو باشــگاه سرخابى 
پایتخت در تالش هستند تا با بهترین شرایط برانکو و 

شفر را حفظ کنند. 
از طرف دیگر باالرفتن قیمــت دالر جذابیت خاصى 
براى بازیکنان داخلى ایجاد مــى کند که مى خواهند 
پول قابل توجهــى به دســت آورند. به طــور مثال 

بازیکن خوب ایرانى با حضور در لیگ هاى نه چندان 
معتبر اگر بتوانند قراردادى 200 یــا 300 دالرى هم 
ببندند باالى یــک میلیارد تومــان دریافتى خواهند 
داشت؛ این در حالى اســت که دیگر الزم نیست براى 
دریافت پولشــان به شکایت متوسل شــوند و حتى 
در ایران شــاید نتوانند با این مبالغ بــاال قرارداد امضا 

کنند.
به عبارت بهتر باالرفتن نرخ دالر در ایران نه تنها باشگاه 
ها را در جذب بازیکنان و مربیان خارجى با مشکل مواجه 
مى کند که این فضا فراهم مى شود تا آنها بازیکن ایرانى 
خوب خود را هم از دست بدهند. بازیکنانى که حاضر 
هستند با درآمد نســبتًا باال راهى لیگ هاى نه چندان 
معتبر شــوند تا نه تنها پول خوبى به دست بیاورند که 

برچسب لژیونر روى نامشان بچسبد.

باشــگاه هیرنوین هنوز موضع خود را در قبال تمدید قرارداد ملى پوش 
ایرانى مشخص نکرده است.  ملى پوش ایرانى نیز نامه اى رسمى از باشگاه دریافت 

نکرده است.
رضا قوچان نژاد در این رابطه به روزنامه هلندى مى گوید: در وهله اول به دنبال حضور تیم 
هیرنوین در مرحله پلى آف اردویژه هلند و کسب سهمیه لیگ اروپا هستم. پس از آن هم 

امیدوار هستم در جام جهانى 2018 روسیه همراه تیم ملى فوتبال ایران بازى کنم.
از سویى «گرى هامسترا»، مدیر فنى تیم فوتبال هیرنوین پاسخ عجیبى درباره تمدید 
قرارداد قوچان نژاد ارائه داد. او مى گوید مى خواهیم بــا قوچان نژاد صحبت کنیم! اما 

جاه طلبى هاى او براى ما روشن است.

منصور ابراهیم زاده معتقد است که بازیکنان خوبى 
در ســپاهان حضور دارند که براى بقاى این تیم 

سخت تالش مى کنند.
سپاهان با شکست برابر پیکان در معرض 
سقوط قرار گرفته است. در پایان 
اولین تمرین طالیى پوشان بعد 
از شکست آنها در برابر پیکان، 
 منصــور ابراهیــم  زاده درباره 
ماندن یا رفتن از ســپاهان در 
پایان فصل گفت: چهار هفته 
به پایان لیگ مانده اســت و 
باید این چهار هفته به پایان 
برسد و سپس در خصوص 
ماندن یا رفتن صحبت 

کنیم.
وى در پاســخ به این 
ســئوال که آیا بحث 
ماندن شــما بــه ماندن 
سپاهان در لیگ ربط دارد؛ 
گفت: مگر قرار است سپاهان 
ســقوط کند؟ اوضاع سخت 
شده ولى هنوز چیزى تمام 
نشده و قرار نیست سپاهان 
ســقوط کند. ما باید بیشتر 
تالش کنیم تا شایســتگى 
هاى ســپاهان ثابت شود.  
بازیکنــان خیلــى خوبى 
داریم و این بازیکنان براى 
بقاى سپاهان سخت تالش 

مى کنند .

«اوانجلوس ماریناکیس»، مدیر جنجالى المپیاکوس تصمیم دارد در چهار بازى باقیمانده از لیگ، تیم جوانان را به جاى تیم اول راهى 
میدان کند.

المپیاکوس پس از تســاوى چند روز پیش خود حــاال 6 امتیاز کمتــر از آاك دارد؛ در حالى کــه یک بازى هم بیشــتر از این تیم 
انجام داده اســت. با این شــرایط به نظر نمى رســد که المپیاکــوس بتواند به هشــتمین عنــوان قهرمانى متوالى خود دســت 

یابد.
در همین رابطــه AFP گــزارش داد که مدیر عصبانــى المپیاکوس، ضمــن در نظر گرفتــن جریمه 400 هــزار یورویى براى 
بازیکنــان از جمله کریــم انصارى فــرد، تصمیــم گرفته تــا در چهــار بــازى باقیمانده تیــم جوانان باشــگاه را بــه میدان

 بفرستد.
ماریناکیس در همین رابطه به خبرنگاران گفت: «بازیکنان ما فقط به خانه هاى خوب و ماشین فکر مى کنند و تیم برایشان اهمیتى 
ندارد. بازیکنان تیم هاى پایه اى و هواداران در عوض عاشق المپیاکوس هستند.  من میلیون ها پول به شما پرداخت کردم تا همه چیز 
در اختیارتان باشد. سه مربى بخاطر شما بازیکنان اخراج کردم؛ ولى حاال متوجه شده ام که مشکل از خود شماست. دیگر بس است و 

من قصد دارم المپیاکوس را از نو بسازم. صبر من و هواداران لبریز شده است.»
جالــب اســت بدانیــد کــه المپیاکــوس در 9 دوره از ده دوره اخیــر لیــگ یونــان، عنــوان قهرمانــى را کســب کــرده

 است.

همه تصور مى کردند حضور پیام صادقیان در ترکیه پایانى براى حواشى زندگى این بازیکن 
باشد اما در ایام نوروز، یک خانم ایرانى اهل ترکیه، ُوویس هایى از او رو کرد که در نوع خود 
عجیب بود. این خانم که ظاهراً بیشتر قصد جذب فالوور را داشت، وویس هاى پیام صادقیان 
را رو کرد که او را عشق خود خوانده بود. این خانم در چند ویدئوالیو حرف هاى تندى علیه 
صادقیان زد و از این گفت که حتى رابطه شان جدى شده بود چرا که پیام با برادر این خانم 

هم حرف زده است.
  درست یا غلط، این ماجراها براى صادقیان خیلى دردسرساز شد و حتى یکى از خواننده هاى 
معروف زیرزمینى هم براى حل مشکل پا پیش گذاشت. یکى از سوژه هاى فضاى مجازى 
هم که با ویدئوهاى خود اسباب خنده مى شــود در کنار این خانم ایستاد و حرف هایى علیه 
صادقیان زد. البته او یک روز بعد ویدئوى عذرخواهى از صادقیان منتشر کرد. این خانم اما 
روى حرف هاى خود ایستاد و اینقدر الیو داد که توانست فالوورهاى خود را به باالى صدهزار 
نفر برســاند! صادقیان اما به تمام این ماجراها واکنشى نشان نداد اما پیج هاى استقاللى تا 

توانستند براى او حاشیه ساختند.

وضعیت مبهم قوچان نژاد 
در هیرنوین

ابراهیم زاده: مگر قرار است 
سپاهان سقوط کند؟!

منصور ابراهیم زاده معتقد است که بازیکنان خوب
در ســپاهان حضور دارند که براى بقاى این تی

سخت تالش مى کنند.
سپاهان با شکست برابر پیکان در معرض
سقوط قرار گرفته است. در پایان
اولین تمرین طالیى پوشان بعد
از شکست آنها در برابر پیکان،
 منصــور ابراهیــم  زاده درباره
ماندن یا رفتن از ســپاهان در
پایان فصل گفت: چهار هفته
به پایان لیگ مانده اســت و
باید این چهار هفته به پایان 
برسد و سپس در خصوص
ماندن یا رفتن صحبت 

کنیم.
وى در پاســخ به این 
ســئوال که آیا بحث 
ماندن شــما بــه ماندن

سپاهان در لیگ ربط دارد؛ سپا
م مگر قرار است سپاهان گفت: ت:
ط کند؟ اوضاع سخت ســقوط

 هنوز چیزى تمام شده ولى ه
 نیست سپاهان نشده و قرار نی

 ما باید بیشتر ســقوط کند. ما
یســتگىتالش کنیم تا شایس
ســپاهان ثابت ت شود.  هاى

خوبى بازیکنــان خیلــى خو
ى داریم و این بازیکنان براى
بقاى سپاهان سخت تالش 

مى کنند .

ابراهیم زاده: مگر قرار است 
سپاهان سقوط کند؟!

ول المپیاکوس را خواستند!
عذر کریم و تیم ا

 تمدید قرارداد ملى پوش 
یز نامه اى رسمى از باشگاه دریافت 

 مى گوید: در وهله اول به دنبال حضور تیم 
ب سهمیه لیگ اروپا هستم. پس از آن هم 

اه تیم ملى فوتبال ایران بازىکنم.
ل هیرنوین پاسخ عجیبى درباره تمدید 
اما  هیم بــا قوچاننژاد صحبت کنیم!

طلبى هاى او براى ما روشن است.

اد 

همگروه ذوب آهن قوى ترین تیم مرحله گروهى لیگ 
قهرمانان به لحاظ آمارى است. الدحیل که موفق شد 
 با یک گل شاگردان قلعه نویى را در اصفهان شکست 
دهد تنها تیم مرحله گروهى لیگ قهرمانان است که 
توانسته تمام بازى هایش را با برد پشت سر بگذارد. 
بعد از الدحیل، در غرب آســیا بهترین تیم به لحاظ 
نتیجه گیرى السد، همگروه پرسپولیس است که در 

پنج بازى گذشته، چهار برد و یک باخت کسب کرده 
است.االهلى عربستان با 11 امتیاز سومین تیم قوى 
غرب آسیاست و  استقالل هم اگر چه تا امروز در آسیا 
شکست نخورده اما تعداد بردهایش از السد و االهلى 
کمتر بوده است. شــاگردان «وینفرد شفر» در کنار 
العین، االهلى و الدحیل تنهــا تیم هاى بدون باخت 

لیگ قهرمانان در غرب آسیا هستند

یک سایت آفریقایى از «کارلوس کى روش» به عنوان 
یکى از گزینه هاى هدایت تیم ملــى فوتبال کامرون 

سخن به میان آورد.
تیم   ملى فوتبــال کامــرون یکى از جــا مانده هاى 
بزرگ جام جهانى 2018 روســیه در قــاره آفریقا بود 
و نتوانســت جواز حضور در این رقابت ها را به دســت 
بیاورد.  در حالى که فدراسیون فوتبال کامرون فراخوانى 
براى آمادگــى مربیان براى حضــور در روى نیمکت 
مربیگرى این تیم داشــت، بیش از 60 مربى از جمله 
«ویلى سانیول» و «کلود ماکلله»، اعالم آمادگى کردند 
و گفته شده است که کارلوس کى روش، سرمربى فعلى 

تیم   ملى فوتبال ایران هم یکى از همین گزینه هاست.
کارلــوس کــى روش موزامبیکى االصــل پیش تر 
هدایت تیم   ملى فوتبال آفریقــاى جنوبى را بر عهده

 داشت.

مسئوالن تیم منحل شــده والیبال بانک سرمایه از 
جریمه 20 درصدى خبر داده اند تا با استفاده از این 

تکنیک، بار بدهى هاى خود را کم کنند.
بالفاصله پس از پایان لیگ برتر والیبال، خبر شوك 
آور سال منتشر شــد؛ بانک ســرمایه رسمًا اعالم 
انحالل کرد. تیم مصطفى کارخانه پس از کســب 
ســومین قهرمانى پى در پى از حضور در لیگ برتر 
والیبال کناره گیرى کرد تــا یکى دیگر از تیم هایى 
که هدایت آن به عهده مصطفى کارخانه بود منحل 

شود.
ســال ها بود ســتاره هــاى تیــم ملــى والیبال 
دستمزدهایى میلیاردى مى گرفتند و از سویى دیگر 
کوچک ترین شانسى را براى قهرمانى تیم دیگرى 
باقى نمى گذاشتند. شرایط در آسیا هم اینطور پیش

 مى رفــت که هیچ تیمــى جلود دار تیــم منتخب 
ســتاره هاى ایرانى نبود اما در نهایت مدیران این 

باشگاه ترمز تیم خود را کشیدند.
ســنگینى هزینه ها و اســتراتژى کاهش مخارج، 
مهمترین بهانه مدیران بانک ســرمایه بود تا ستاره 
هاى والیبال ایران را در ســال مســابقات قهرمانى 
جهان بدون تیم کند اما چالــش دیگر بدهى هایى 
است که همچنان بانک ســرمایه با خود دارد. 35 
درصد از اصل قرارداد بازیکنان به اضافه 10 درصد از 
قرارداد به عنوان پاداش قهرمانى هنوز پرداخت نشده 
اســت، مبلغى که براى قرارداد بازیکنان میلیاردى 

بانک سرمایه عدد بسیار زیادى خواهد شد.
مدیران این تیم اعالم کرده انــد در کنار تمام این 
بدهى ها قــرار اســت 20 درصد از مبلــغ قرارداد 
بازیکنان را به اسم جریمه کسر کند. در صورت وقوع 
این اتفاق، این براى نخســتین بار مى شود که تیم 
قهرمان یک لیگ 20 درصد جریمه خواهد شد. این 
تکنیک براى کاهش هزینه ها به کار گرفته خواهد 
شد که معموًال در لیگ والیبال مرسوم است اما تا به 
حال هیچ مدیرى موفق نشده بود تیم قهرمان را 20 

درصد جریمه کند.
بانک ســرمایه اولین تیمى در تاریخ والیبال ایران 
بود که در اولین ســال حضور خود در لیگ موفق به 
قهرمانى مى شــد و حاال توانست رکورد 20 درصد 
جریمه در سالى که موفق به قهرمانى شده اند را هم 
به نام خود ثبت کند. بهانه مدیران این باشگاه براى 
تصمیم گرفته شــده عدم موفقیت در رقابت هاى 
جام باشگاه هاى جهان بوده است. رقابت هایى که 
بهترین تیم هاى دنیا با کامل ترین ستاره ها حاضر 
بودند و بانک سرمایه موفق به حضور در جمع چهار 

تیم برتر نشد.
با تمام ایــن اتفاقات هنوز خبــر 20 درصد جریمه 
بازیکنان بانک ســرمایه رسمى اعالم نشده است و 
بازیکنان به همین دلیل سکوت کرده اند، در صورتى 
که این اتفاق رخ بدهد والیبال ایران شــاهد جنجال 

بزرگى خواهد بود.

همگروه ذوب آهن، قوى ترین تیم آسیاست   

کى روش، مشترى جدید پیدا کرد

 جنجال بزرگ در انتظار والیبال

والیبالیست هاى قهرمان جریمه مى شوند!
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 پیدا کرد
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با نتایجى که سه شنبه شب در گروه C لیگ قهرمانان 
آسیا رقم خورد، صعود تیم ذوب آهن به اما و اگر کشید 

و به هفته آخر این مسابقات موکول شد.
ذوب آهن در دیدارى نتیجــه را به حریف قدرتمندش 
الدحیل قطر واگذار کــرد که به هیچ وجه شایســته 
شکست نبود. سبز و سفید پوشــان اصفهان در تمام 
طول بازى بر حریف تسلط داشــتند و بارها تا آستانه 
فروپاشى دروازه مهمان خود پیش رفتند اما هر بار ناکام 

از مقابل دروازه این تیم بازگشتند و در 
نهایت این تیم قطرى بود 

که در دقیقه 85 با 

استفاده از یک ضد حمله سریع به تک گل بازى رسید تا 
پنجمین پیروزى اش را در پنجمین دیدار مرحله گروهى 

جشن بگیرد.
شکست خانگى ذوب آهن و پیروزى پر گل لوکوموتیو 
تاشکند در امارات برابر االهلى باعث شد تا این دو تیم 
در امتیاز 6 مساوى شوند و هرچند تفاضل گل تیم ازبکى 
به مراتب بهتر از ذوب آهن اســت اما به لطف نتیجه 
مســتقیم بازى دو تیم که با پیروزى 
2 بر صفر ذوب آهن همراه بود این 
نماینده کشورمان است که در رده 

دوم جدول قرار گرفته است.
در هفتــه ششــم لیــگ قهرمانان 
دیدار تیم هــاى الدحیــل و  الوحده عمًال 

تشــریفاتى شــده چرا که صعود الدحیل بــه عنوان 
تیــم اول و حــذف الوحده قطعــى شــده و دو تیم 
انگیزه اى براى این بازى ندارند. این در حالى اســت 
که بر خــالف این بازى دیدار تیم هــاى ذوب آهن و 
لوکوموتیو حالــت فینال به خود گرفتــه و هر یک از 
دو تیــم مى توانند در پایان این بــازى حکم صعود به 
مرحله بعدى مســابقات به عنوان تیــم دوم گروه را

 بگیرند.
در این میان شرایط ذوب آهن قدرى بهتر است چرا که 
نتیجه مساوى و حتى شکست یک بر صفر در تاشکند 
هم حکم به صعود این تیم بــه مرحله باالتر مى دهد. 
لوکوموتیو تاشکند تنها در صورتى مى تواند به عنوان 
تیم دوم جدول راهى مرحله بعدى مســابقات شــود 
که با تفاضل دو گل و یا بیشــتر ذوب آهن را شکست

 دهد.
روز دوشنبه، پرسپولیس نیز به یک امتیاز از 
ازبکستان احتیاج داشت و موفق شد به این 
مهم برسد. حاال دیگر نماینده کشورمان 

در همین موقعیت قــرار دارد و مى تواند با 
یک مساوى، سومین نماینده صعود کننده 

ایران باشد.
دیدار دو تیم ذوب آهن اصفهــان و لوکوموتیو 
تاشکند از هفته ششــم لیگ قهرمانان آسیا 
از ســاعت 18و30دقیقه روز سه شنبه 28 
فروردین به میزبانى تیم ازبکى برگزار 

مى شود.

گل نزدیم و تنبیه شدیم
ســرمربى تیم فوتبــال ذوب آهن معتقد 
است تیمش نتوانســته از فرصت هایش 

اســتفاده کند و همین باعث شکســت این تیم شده 
اســت. امیر قلعه نویى پس از شکست برابر الدحیل در 
لیگ قهرمانان آسیا اظهار کرد: قانون نانوشته فوتبال 
است که اگر گل نزنى، گل مى خورى. ما باختیم چون از 
موقعیت هایمان استفاده نکردیم و قدر آنها را ندانستیم. 
توپ قبل از گل الدحیل مى توانست ما را یک بر صفر 

پیش بیاندازد اما اینگونه نشد و تنبیه شدیم.
او اضافه کرد: بازیکنان ما هنوز به خودباورى و نگرش 
نرسیده اند. ما در این بازى اســترس نداشتیم و تا قبل 
از گل، الدحیــل نزدیک دروازه ما نشــد. خیلى خوب 

همه بازیکنــان را با کار بودیــم و فاصلــه 
و خیلــى موقعیــت تیمى کم کردیم 
همان موقــع تنبیه داشــتیم امــا 

شدیم.

سرپرست تیم فوتبال استقالل به پیشنهاد باشگاه سپاهان به هافبک ازبکستانى 
آبى پوشان واکنش نشان داد.

نصرا... عبداللهى اظهار داشت: «سرورجپاروف» تا پایان فصل با ما قرارداد دارد 
و به موقع با او براى تمدید قرارداد صحبت مى شود. هر باشگاهى آزاد است با 
بازیکنى که مى خواهد صحبت کند، اما جپاروف با ما قرارداد دارد. سرور بازیکن 

حرفه اى است و به موقع تصمیمش را مى گیرد.
وى در مورد جلســه «وینفرد شــفر» و «کارلوس کى روش» گفت: قرار بود 
جلســه اى با حضور مربیانى چون «برانکو ایوانکوویچ» با سرمربى تیم ملى 

برگزار شود، اما اطالع ندارم این جلسه چه زمانى برگزار مى شود.

بــار دیگــر دچار مهاجم ایرانى الغرافه قطر در جریان دیدار با الجزیره 
مصدومیت شد. مهدى طارمى در جریان بازى  الغرافه مقابل الجزیره در 
ترکیب اصلى تیمش قرار گرفت اما در اوایل نیمه دوم از زمین بازى بیرون 
رفت تا شرایط براى تیمش سخت شود. در حالى که تعویض طارمى 
خیلى ها را متعجب کرده بود، حاال سرمربى الغرافه مصدومیت را دلیل 

این موضوع عنوان کرده است.
«بولنت اویگان»، سرمربى ترکیه اى الغرافه درباره تعویض «اسنایدر» و طارمى در 
جریان بازى با الجزیره امارات گفت: طارمى و اســنایدر به دلیل مصدومیت نتوانستند 

بازى را ادامه دهند؛ به همین دلیل مجبور شدم هردوى آنها را تعویض کنم.
این در حالى اســت که طارمى به تازگى از بند مصدومیت رها شده بود و توانست در 
اردوهاى تیم ملى حضور یابد. حال باید دید مصدومیت جدید طارمى چه مدت به طول 

مى انجامد.
گفتنى است، الغرافه با شکست مقابل الجزیره امارات از دور رقابت هاى لیگ قهرمانان 

آسیا کنار رفت.

پرسپولیس توانست؛ ذوب آهن هم مى تواندپرسپولیس توانست؛ ذوب آهن هم مى تواند

اعتراض ذوبى ها به 2 پنالتى 
که داور نگرفت

شاگردان قلعه نویى راهى به دور بعد لیگ قهرمانان آسیا پیدا مى  کنند؟

ذوب آهن در حالى مقابل الدحیل قطر با نتیجه یک بر صفر شکســت خورد که 
به نظر مى رســید داور بازى نقش زیادى در رقم خوردن این نتیجه داشت. در 
جریان این مسابقه دو صحنه مشکوك وجود داشت که به گواه اکثر کارشناسان 

در صحنه اول داور باید یک پنالتى به سود ذوب آهن اعالم مى کرده است.
در دقیقه 24 بازى به نظر مى رســید «امین لکونته»، دروازه بان تیم الدحیل با 
استوك به دست و شانه محمدرضا حسینى ضربه مى زند که داور از این صحنه 
چشم پوشى کرد و خطایى نگرفت. در این صحنه حسینى روى پاس عمقى هم 
تیمى خود پشت خط دفاع الدحیل صاحب توپ شــد و در موقعیتى تک به تک 
با دروازه بان قرار داشــت. در ادامه لکونته، گلر تیم الدحیل پاى خود را بیشتر از 
حد معمول باال آورد و با کف پا ضربه اى به بازیکن تیم ذوب آهن زد اما داور نه 
تنها پنالتى نگرفت که خطاى بازیکن ذوب آهن را گرفت تا اعتراض امیر قلعه 

نویى را به همراه داشته باشد.
البته با بررسى برخى عکس ها این تصور را هم مى شود کرد که حسینى قبل از 
اینکه توپ به دروازه بان الدحیل برسد روى او خطا کرده و ضربه اى که لکونته 
به بازیکن ذوب آهن زده نیز بعد از دریافت توپ توسط او بوده است. با این حال 
بى احتیاطى که این دروازه بان قطرى انجام داد، مى توانست خطر جدى براى 
حسینى به همراه داشته باشد و باعث مصدومیت او شــود. ضمن اینکه انتظار 
مى رفت داور با وجود اینکه توپ کامــًال در اختیار لکونته بود خطاى او را روى 
حسینى اعالم کند و یک پنالتى به سود ذوب آهن بگیرد اما این اتفاق رخ نداد.

این بازى البته صحنه مشکوك دیگرى نیز داشت. جایى که در زمان پیش بودن 
تیم الدحیل در دقایق پایانى مرتضى تبریزى در محوطه جریمه الدحیل، توسط 
بازیکن حریف سرنگون شد و ذوب آهنى ها اعتقاد به پنالتى داشتند اما داور باز 

هم اعتقادى به خطا نداشت.

سرپرست تیم فو
آبى پوشان واکنش
نصرا... عبداللهى
و به موقع با او ب
بازیکنى که مى
حرفه اى است
وى در مورد ج
جلســه اىب
برگزار شود

مهدى رجب زاده مى گوید که داور در 
نتیجه مســابقه و شکست برابر الدحیل 

تأثیرگذار بوده است.
کاپیتان ذوب آهن در مورد شکست برابر 
الدحیل گفت: در این بازى بدشــانس 
بودیم و البته تصمیمات داور تأثیرگذار 

بود. چون نیمه اول گلــر حریف خطاى 
شدیدى انجام داد.

هافبک تیم ذوب آهــن در مورد حریف 
بعدى ذوب آهن که مى تواند اســتقالل 
باشد، افزود: اجازه بدهید ما مساوى کنیم 
ولى اگر خوردیم در مورد آن بازى صحبت 
مى کنیم. این اما و اگــر ها اتفاق نیافتاده 
و اگر به اســتقالل هم خوردیم شــرایط 

خودش را دارد ولــى االن به بازى 
ازبکستان فکر مى کنیم.

رجب زاده: داور 
در نتیجه مسابقه 

تأثیرگذار بود

 تیم تراکتورســازى یک ضربه پنالتــى دیگر را از 
دست داد.

در جریان دیدار تراکتورســازى و االهلى عربستان 
نماینده ایــران در دقیقه 19 صاحــب یک ضربه 
پنالتى شد که این توپ توسط مهدى کیانى از دست 

رفت. 
کاپیتان تراکتورسازى در حالى توپ را به تیردروازه 
االهلى کوبید که این تیم در بازى با الغرافه قطر هم 
توسط مهدى مهدى پور یک ضربه پنالتى را از دست 
داده بود. به عبارت بهتر تراکتور در پنج بازى آسیایى 

دوضربه پنالتى را از دست داد تا بدشانسى هاى این 
تیم تکمیل شود.

نکته جالب اینکــه پنالتى زن اول تراکتورســازى 
محمد ایرانپوریان است اما او بعد از اینکه دو پنالتى 
را هدر داد شــعارهایى از هواداران شنید که باعث
 ناراحتى اش شد و دیگر تصمیم  گرفت پنالتى نزند. 
از آن زمان تراکتورى ها هیــچ ضربه پنالتى را گل 
نکرده اند و حتى در لیگ برتر مقابل گسترش فوالد 
نیز مهدى کیانى از دست داد و در برگشت توپ به 

گل تبدیل شد.

پیشکسوت تیم فوتبال ذوب آهن با تمجید از عملکرد 
این تیم در بازى برابر الدحیل ابراز امیدوارى کرد که 
استقالل و ذوب آهن در مرحله بعدى لیگ قهرمانان 

آسیا مقابل هم قرار نگیرند.
رســول کربکندى اظهار کرد: الدحیل تیم بســیار 
قدرتمندى اســت که از پنج بــازى 15 امتیاز گرفته 
است. هیچ تیمى در لیگ قهرمانان به این خوبى ظاهر 
نشده اما ذوب آهن مقابل این تیم روز خوبى را پشت 

سر گذاشت و موقعیت هاى خوبى را به وجود آورد ولى 
مهاجمان این تیم شاید به علت نداشتن آمادگى روحى 
مناسب نتوانســتند ضربات آخر خوبى را روانه دروازه  

تیم قطرى کنند.
کربکندى همچنین  اضافه کرد: ذوب آهن زمانى قافیه 
را باخت که با نتیجه  3 بر صفر در امارات شکست خورد 

و کارش به اما و اگر کشید.
پیشکســوت فوتبال ذوب آهن در مــورد بازى آخر 
این تیم با لوکوموتیو اظهــار کرد: لوکوموتیو با اینکه 
بازى رفت را به ذوب آهن باخته است اما در خانه تیم 
خطرناك ترى است. تیم ذوب آهن نباید براى مساوى 

قدم در زمین مسابقه بگذارد.
 او در مورد رویارویى احتمالى ذوب آهن با اســتقالل 
در مرحله بعدى لیگ قهرمانان آســیا گفت : با وجود 
اینکه این بازى مى تواند بسیار زیبا و چشم نواز باشد اما 
امیدوارم که این اتفاق رخ ندهد. استقالل و ذوب آهن 
هر دو از شرایط خوبى برخوردار هستند و حیف است 

که یکى از این دو تیم ایرانى از مسابقات حذف شوند.

شاید برگزارى بازى ایران و برزیل در آزادى رؤیایى 
باشد اما به نظر مى رســد این رؤیا تبدیل به واقعیت 
مى شود. ســفیر برزیل در ایران پیشــنهاد برگزارى 
مســابقه را داد و با پیگیرى هاى فدراسیون فوتبال 
احتمال برگزارى این مســابقه قبل از جام ملت هاى 

امارات بسیار جدى شده است. شرکت انگلیسى که 
هماهنگ کننده بازى هاى دوستانه برزیل است هم 
براى برگزارى این مسابقه چراغ سبز نشان داده است 
و به احتمال فراوان بازى در شهریور ماه در ورزشگاه 

آزادى برگزار مى شود.

تیم تراکتورسازى پس از حذف در مرحله گروهى لیگ 
قهرمانان آسیا باید در لیگ به مصاف سپاهانى برود که 
براى فرار از سقوط مى جنگد. در چارچوب رقابت هاى 
هفته پنجم گروه A لیگ قهرمانان آسیا سه شنبه شب 
تیم فوتبال تراکتورســازى در امارات میزبان االهلى 
عربســتان بود و در پایان با دو گل از این تیم شکست 
خورد تا یک هفته مانده تا پایان رقابت ها ســقوطش 
قطعى شده باشد. تیم تراکتورسازى در دیدار بعدى خود 

در چارچوب رقابت هاى هفته 
بیســت و هفتم 

لیگ برتر روز شنبه آینده میزبان سپاهان است.
تراکتورسازى در پایان هفته بیست و نهم 29 
امتیازى است و در شرایطى به مصاف سپاهان 
مى رود که این تیم 27 امتیــازى نیز براى 
فرار از منطقه سقوط به هر 3 امتیاز مصاف 

قرمزپوشان تبریزى نیاز دارد.
پیروزى ســپاهان مى تواند به منزله خروج 

این تیم 27 امتیازى از منطقه بحران باشد ولى در 
صورتى که این اتفاق رخ دهد و سایر تیم هاى پایین تر 
از تراکتورســازى نتایج خوبى کسب کنند، شاگردان 
ســاغالم در منطقه خطر قرار مى گیرند و شرایط این 

مربى از این هم دشوارتر مى شود.

کابوس پنالتى هاى از دست رفته براى تراکتور

کربکندى: امیدوارم ذوب آهن  
به استقالل نخورد 

چه کسانى پشت بازى رؤیایى تیم ملى 
هستند؟

فرار سپاهان یا سقوط تراکتورسازى!

گل نزدیم
ســرمربى تیم فوتبــ
است تیمش نتوانســ

مها
مص

ترکیب
ر
خ
این مو
«بولنت اویگا

جریان بازى با الج
بازى را ادامه دهن
این در حالى اسـ
اردوهاى تیم ملى

مى انجامد.
گفتنى است، الغر

آسیا کنار رفت.
دوباره مصدوم شد!

مهدى طارمى 

جپاروف به سپاهان مى آید؟ 

اعتراض ذوبى ه
که داور نگرفت
ذوب آهن در حالى مقابل الدحیل قطر با

داور بازى نقش زیادى به نظر مى رســید
جریان این مسابقه دو صحنه مشکوكو
در صحنه اول داور باید یک پنالتى به سو
24 بازى به نظر مى رســید «ا 4در دقیقه
استوك به دست و شانه محمدرضا حسین
چشم پوشى کرد و خطایى نگرفت. در این
تیمى خود پشت خط دفاع الدحیل صاحب
با دروازه بان قرار داشــت. در ادامه لکون
حد معمول باال آورد و با کف پا ضربه اى
ذو پنالتى نگرفت که خطاى بازیکن تنها

نویى را به همراه داشته باشد.
البته با بررسى برخى عکس ها این تصور
اینکه توپ به دروازه بان الدحیل برسد ر

به بازیکن ذوب آهن زده نیز بعد از دریافت
بى احتیاطى که این دروازه بان قطرى ان
حسینى به همراه داشته باشد و باعث مص
مى رفت داور با ومى رفت داور با وجود اینکه توپ کامــال
ذ حسینى اعالم کند و یک پنالتى به سود
صحنه مشکوك دیگرى ن این بازى البته
پایانى مرتضى تبر الدحیل در دقایق تیم
بازیکن حریف سرنگون شد و ذوب آهنى

هم اعتقادى به خطا نداشت.

مهدىرجبزاده مىگوید که داور در
نتیجه مســابقه و شکست برابر الدحیل 

تأثیرگذار بوده است.
کاپیتان ذوب آهن در مورد شکست برابر 
الدحیل گفت: در این بازى بدشــانس 
بودیم و البته تصمیمات داور تأثیرگذار 

بود. چون نیمه اول گلــر حریف خطاى 
شدیدى انجام داد.

هافبک تیم ذوب آهــن در مورد حریف
بعدى ذوب آهن که مى تواند اســتقالل

باشد، افزود: اجازه بدهید ما مساوى کنیم 
ولى اگر خوردیم در مورد آن بازى صحبت 
مى کنیم. این اما و اگــر ها اتفاق نیافتاده 
و اگر به اســتقالل هم خوردیم شــرایط 

به بازى االن خودش را دارد ولــى
ازبکستان فکر مى کنیم.

رجب زاده: داور 
در نتیجه مسابقه 

تأثیرگذار بود

اى این 

ســازى 
و پنالتى 
ه باعث
ى نزند. 
ى را گل 
ش فوالد 
توپ به 

سى که 
ست هم 
ده است 
رزشگاه 

ور
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اصطالح میگرن خاموش هرچند یک اصطالح رســمى 
پزشکى نیست، اما بیمارى یا مشکلى به این نام وجود دارد.

این اصطالح براى توضیح هاله میگرن که با سردرد همراه 
نیست به کار مى رود. میگرن خاموش درواقع پرودرم یا نشانه 
آغازین میگرن است. در ادامه به این مشکل سالمت نگاه 

دقیق ترى مى اندازیم.

عالیم میگرن خاموش
گفته مى شود یک چهارم مبتالیان به میگرن قبل از شروع 
این بیمارى، میگــرن خاموش یا هاله میگــرن را تجربه 

مى کنند.
عالیم میگرن خاموش شامل تمامى عالیم میگرن معمولى 
اســت البته بدون درد. عالیم جسمى شامل اسهال، حالت 
تهوع، کاهش اشتها، تشنگى، تکرر ادرار و خستگى است و 
عالیم روحى آن کج خلقى، پریشانى و سرخوشى را شامل 
مى شــود. همچنین هاله میگرن با اختالالت بینایى مانند 
دیدن نقاط کور یا درخشــش نور ناگهانى و نیز اختالالت 

حرکتى و گفتارى همراه است.
برخى افراد نیز عالیمى مانند احســاس کرختى یا مورمور 
شدن در یک بازو و خواب رفتگى عضالت را تجربه مى کنند. 
این عالیم اغلب، فقط 15 تا 20 دقیقــه ادامه مى یابد. اما 

استثنائاتى نیز وجود دارند.
در برخى افــراد، عالیم هاله میگرن به طور مســتمر و در 
تمام طول روز یا دستکم طوالنى تر از حد معمول احساس 
مى شوند، اما هاله میگرن معموًال مدت کوتاهى ادامه مى یابد 
و به طور معمول ســردرد میگرنى تقریبًا نیم ساعت بعد از 

تجربه عالیم میگرن خاموش آغاز مى شود.

گزینه هاى درمانى
داروهاى پیشــگیرى کننده میگــرن مى توانند به برطرف 
شــدن عالیم میگرن خاموش کمک کنند، اما لزومًا براى 

همه افراد، مفید واقع نمى شوند.
در برخى موارد، اســتفاده از داروهاى خارج از برچسب ضد 
صرع ممکن است به درمان این مشــکل کمک کند، زیرا 
این داروها عملکرد ســلول هاى مغزى را تثبیت مى کنند 
و تحقیقات نشان داده اســت میگرن خاموش پیامد یک 

رویداد عصبى است، یعنى سلول هاى عصبى مغز را 
درگیر مى کند.

کسانى که نشانه هاى دیدارى مانند دیدن نور 
ناگهانى را تجربه مى کنند، معموًال براى این 

مشکل به چشم پزشک مراجعه مى کنند، 
اما احتماًال این کار کمکى به آنها 
نخواهد کرد. بهتر اســت در مورد 
این عالیم با متخصص سردرد 

مشورت شود. 

سندروم داون که در گذشته مونگلیسم نیز نامیده مى شد، 
یک بیمــارى ژنتیکى اســت که به دلیل حضــور تمام یا 
بخشــى از یک کروموزوم اضافى در جفت کروموزوم 21 
به وجود مى آید که در اصطالح علمى تریزومى 21 نامیده 

مى شود.
این بیمارى داراى عالیم مختلف از جمله ناهنجارى هاى 

عمده یا خفیف در ساختار یا عملکرد ارگان هاست.
از جمله عالیم عمده و زودرس که تقریبًا در همه بیماران 
مشاهده مى شود، وجود مشکالت یادگیرى و نیز محدودیت 

و تأخیر رشد است.
ناهنجارى هــاى فک و صــورت، ناهنجارى هاى قلبى- 
عروقى و خطر ابتالى بیشــتر به انــواع بیمارى ها نظیر 
آلزایمر، لوســمى و عفونت ها نیز از پیامدهاى این بیمارى

 است.
عالیم ظاهرى ســندروم داون، وجود یک خط عرضى در 
کف دست به جاى دوتا، چین هاى کنار داخلى صورت، بینى 
کوچک و ســر باال و گوش هاى کوچک تر و کمى پایین تر 

و... است.
سندروم داون، آنقدر داستان دارد که والدین گاهى یادشان 
مى رود شــنوایى کودك را چک کنند. ولى همین سیستم 
شنوایى اگر به موقع درمان شود، گام مؤثرى در توانبخشى 

این کودکان به عهده دارد.
جالب است بدانید 8 درصد از کودکان مبتال به سندروم داون 
از کم شنوایى حســى عصبى رنج مى برند؛ یعنى اختالل 
مستقیم عصب شنوایى. اختالل شنوایى یکى از اختالالت 

شایع در کودکان سندروم داون محسوب مى شود.

تقریبــًا 75درصد کودکان مبتال به ســندروم داون داراى 
اختالل شــنوایى یکطرفــه (در یک گوش) یــا دوطرفه 
دردو گوش هســتند، اما شــایع ترین اختالل شنوایى در 
این کودکان، کم شــنوایى انتقالى است که ممکن است 
به دالیل مختلف از قبیــل ناهنجارى هاى مــادرزادى، 
اختالالت شیپور اســتاش، عفونت گوشى، باریکى بیش
از حد کانــال گوش، ناهنجارى هاى اســتخوانچه اى و... 

ایجاد شود.
به یاد داشــته باشــید باریکى بیش از حد مجــرا در این 
کودکان همیشه دردسرزاســت و باعث تجمع جرم گوش 
در بازه هاى زمانى کوتاه مى شــود. این جــرم به راحتى

 مى تواند این کودکان را از 50 درصد 
اصوات محیطى محروم کند.

انسداد شــریان ها یا همان آترواســکلروز عواقب جدى 
ســالمت به همراه دارد و بدتر از همه اینکه، یک دشمن 

خاموش است که هیچ نشانه مشخصى ندارد.
رژیم هــاى غذایى غنــى از چربــى، احتمال انســداد 
شریان ها، افزایش کلسترول، فشار خون باال و مشکالت 

گردش خون را به همراه دارد.
براى جلوگیرى از این بیمارى ها، 12 گزینه غذایى مفید را 

به رژیمتان اضافه کنید:
بروکلى: این سبزى تیره رنگ، حاوى ویتامین K است 

که منجر به حفظ سالمت شریان ها مى شود.

ماهى هاى چرب: ماهى ســالمون، ماهى تن، ماهى 
ســاردین و ماهى قزل آال از جمله گزینه هاى سرشار از 
امگا 3 براى جلوگیرى از تشکیل لخته هاى خون هستند و 
منجر به کاهش فشار خون مى شوند. حداقل یک گزینه از 

این ماهى ها را هفته اى سه بار بخورید.
بادمجان: این ســبزى تیره رنگ ســبب پاك کردن
 شریان ها و کاهش کلسترول مى شود. بادمجان حاوى 

فیبرهاى محلول براى حفظ سالمت قلب است.
زردچوبه: این ادویه زردرنــگ، یک غذاى ضد التهابى 
است که از آسیب هاى ناشــى از تجمع چربى در دیواره 

شریانى شما جلوگیرى مى کند و خطر ابتال به لخته شدن 
خون را کاهش مى دهد.

سیر: سیر غنى از آنتى اکسیدان هاست که توانایى مبارزه 
با رادیکال هاى آزاد را دارد. همچنین مصرف سیر منجر به 
کاهش کلسترول مى شود، فشار خون را کاهش مى دهد 
و منجر به بهبود جریان خون شما مى شود. مصرف سیر 
خام از انسداد شریان ها جلوگیرى کرده و از تجمع چربى 

جلوگیرى مى کند.
روغن زیتون: مصرف این روغن از تشکیل کلسترول 
در شریان ها جلوگیرى مى کند و براى حفظ سالمت قلب 

مفید است.
آووکادو: خواص مشابه روغن زیتون را دارد و اسیدهاى 
چرب ضرورى آن از اکسیداســیون چربــى جلوگیرى 
مى کند. مصــرف آووکادو باعث کاهش کلســترول بد
 مى شود و به شما احساس سیرى طوالنى مدت مى دهد.

جو: یکى از گزینه هاى غذایى اســت که نباید از وعده 
صبحانه حذف شود. مصرف جو به شما احساس انرژى و 
سیرى طوالنى مدت مى دهد و مانع ایجاد کلسترول در 

دیواره هاى شریانى مى شود.
میوه هاى حاوى پکتین: شامل توت فرنگى، سیب، 

 LDL گریپ فروت و انگور منجر به کاهش کلسترول
خون مى شوند. 

مارچوبه: باعث کاهش سطح کلسترول بد خون مى شود 
و از ایجاد لخته هاى خون جلوگیرى مى کند.

انار: مقادیر زیادى از آنتى اکســیدان ها را در خود جاى 
داده است و باعث کاهش آسیب ناشــى از تجمع چربى 

در بدن مى شود.
سویا: سویا و محصوالت آن منجر به کاهش کلسترول 
LDLشــده و مصرف آن براى سالمت کلى قلب مفید 

است.

گزینه هاى غذایى جلوگیرى کننده از مسدود شدن رگ ها

بدن انسان بدون آهن یا ویتامینB12 نمى تواند به 
اندازه کافى پروتئین خاصى به نام هموگلوبین تولید 
کند که وجودش براى عملکردسلول هاى قرمز خون 

ضرورى است.
عالیم کم خونى در اکثر افراد تقریباً مشــابه هستند. 
گاهى عالیم کم خونى کمى عجیب به نظر مى رسند 

که در ادامه به آنها اشاره مى شود.

 تنگى نفس یا سرگیجه
هموگلوبین که سرشــار از آهن اســت و رنگ قرمز 
را به خون مى دهد، امکان متصل شــدن اکسیژن به 
ســلول ها را فراهم مى کند، به صورتى که ســلول ها 
بتوانند ترکیبات اکسیژن را در سرتاسر بدن به جریان 

بیاندازند.
 وقتى که آهن یا ویتامیــن B12  به اندازه کافى براى 
ساختن هموگلوبین در بدن وجود نداشته باشد، بعضى 
از قسمت هاى بدن نمى توانند اکسیژن مورد نیازشان 

را دریافت کنند. درنتیجه، تنگى نفس و ســرگیجه یا 
سبکى ســر به علت همین کمبود اکسیژن، به یکى از 

عالیم ابتال به کم خونى تبدیل مى شود.

 خستگى سریع
محققان مى گویند یکى از شایع ترین عالیم ابتال به 
کم خونى،  احساس خســتگى مداوم است. چالش 
عالمت خستگى در موارد ابتال به کم خونى  این است 
که هر فردى اساساً با تجربیات متفاوتى درباره این 
احساس مواجه مى شود. با این  حال، خستگى به  علت 
همان روندى پیش مى آید که منجر به تنگى نفس و 

سرگیجه مى شود.

 پوست رنگ پریده
اگر ســلول هاى قرمز خون به انــدازه کافى در بدن 
شما وجود نداشته باشند و نتوانند اکسیژن رسانى به 
اندام هاى مختلف را با کیفیت باال انجام بدهند، پوست 

شــما که بزرگ ترین اندام بدن است هم نمى تواند 
سالم و شاداب به نظر برســد. درواقع، بدون وجود 
آهن و ویتامین B12 به اندازه کافى، خون مطلوبى به 
پوست نمى رســد و حالت هایى مانند رنگ پریدگى و 

حتى زردشدگى در پوست به وجود مى آیند.

 درد قفسه سینه
وقتى که سلول هاى قرمز خون به اندازه الزم در جریان 
خون وجود نداشته باشند، قلب باید سخت تر کار کند 
تا این سلول هاى قرمز را حرکت بدهد. درنتیجه، قلب 
مجبور مى شود که تپش ســریع ترى داشته باشد و 
شما هم درد را در قفسه سینه احساس مى کنید. این 
مشکل، مشکلى نیست که بتوان نادیده اش گرفت،  

خصوصاً اگر به دیگر مشکالت قلبى مبتال باشید. 

هوس خوردن یخ و خوراکى هاى عجیب داشتن
شاید یکى از غیرعادى ترین عالیم کم خونى، همین 

تمایل به خــوردن خوراکى هاى غیرمغــذى مانند 
یخ، جوش شــیرین، خاك رس یا حتى مداد و رنگ 
خشک شده باشد. جالب تر آنکه پزشکان و محققان 
هنوز نمى دانند که بیماران مبتال به کم خونى دقیقاً چرا به 
خوردن یا جویدن چنین ترکیباتى تمایل پیدا مى کند. با 
این  حال، پزشکان مى گویند که این هوس ها از عالیم 
بسیار شــایع در موارد ابتال به کم خونى ناشى از فقر 

آهن هستند.

 رژیم گیاه خوارى
افراد گیاه خوار مى توانند آهن مورد نیاز بدنشان را با 
مصرف سبزى هاى برگ ســبز تیره، سویا، پنیر توفو 
و... تأمین کنند، اما بررسى هاى محققان حاکى از آن 
است که دریافت ویتامین B12 از طریق منابع گیاهى 
غیرممکن اســت. در نتیجه افراد گیاه خوار براى رفع 
این کمبود باید از مکمل هاى ویتامین B12 استفاده 

کنند.

شاید شما هم کم خون هستید

یک فوق تخصص درد گفت: تحمل درد نشــانه 
قدرت افراد نیست و آنها باید قبل از مزمن شدن 
دردهاى شان، براى شناسایى و درمان به پزشکان 

متخصص درد مراجعه کنند.
سیامک مرادى با اشاره به این موضوع که برخى 
باور دارند شب ها درد به سراغ آدم ها مى آید، اظهار 
کرد: درد ممکن است به علت برخى از بیمارى ها 
مانند بیمارى هاى قلبى، دردهاى ستون فقرات، 
بیمارى هاى عروقى به دلیل عبور حجم بیشــتر 
خون و مسدود شدن در شب ها و یا علت هایى از 

این دست در فرد احساس شود.
وى ادامه داد: افرادى که دچار دردهاى ســتون 
فقرات هستند نیز به دلیل اینکه در طول روز درگیر 
کار مى باشند، کمتر متوجه دردهاى خود مى شوند، 
اما همین افراد به دلیل اینکه شب ها کار کمترى 
دارند، تمرکزشان روى دردهاى عصبى بدنشان 
بیشتر مى شود.مرادى با اشــاره به اینکه نباید با 
بروز هر دردى ُمسّکن مصرف شود، تأکید کرد: اگر 
دردى در فرد ایجاد شود که در مورد آن سابقه اى 
نداشــته یا قبًال براى این درد به پزشکى مراجعه 
نکرده و دستور پزشکى دریافت نکرده است، نباید 
مســکن مصرف کند و بهترین کار در این موارد، 

مراجعه به پزشک است.
این فوق تخصص درد ادامه داد: مصرف مسکن 
براى افرادى مجاز است که مورد معاینه پزشک 
قرار گرفته انــد. وى با بیان اینکــه درد مى تواند 
نشانه اى از بیمارى باشــد، تصریح کرد: تحمل 
درد در افــراد معنایى ندارد و نشــانه قوى بودن 
افراد نیست، منشأ هر دردى باید مشخص و بعد 
درمان شــود. برخى از دردها مثل درد مفاصل و 
اســتخوان ها بعد از مدتى بــه درد مزمن تبدیل 
مى شــوند که در این صورت فرد باید تحت نظر 

فوق تخصص درد قرار بگیرد.

تحمل درد 
نشانه قدرت نیست

رویداد عصبى است، یعنى سلول هاى عصبى مغز را 
درگیر مى کند.

کسانى که نشانه هاى دیدارى مانند دیدن نور 
ناگهانى را تجربه مى کنند، معموًال براى این 

مشکل به چشم پزشک مراجعه مى کنند، 
اما احتماًال این کار کمکى به آنها 
نخواهد کرد. بهتر اســت در مورد 
عالیم با متخصص سردرد  این

مشورت شود. 

در بازه هاى زمانى کوتاه مى شــود. این جــرم به راحتى
 مى تواند این کودکان را از 50 درصد 

اصوات محیطى محروم کند.

میگرن خاموش 
چیست

 و چه عالیمى 
دارد؟

مشکل شنوایى 
در کودکان
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در تیراندازى در یکى از ســالن هاى غذا خورى ساختمان مرکزى شرکت 
یوتیوب در شهر «سن برونو» در شمال کالیفرنیا که سه شنبه شب رخ داد سه 

نفر در اثر شلیک گلوله زخمى شدند که در بیمارستان تحت مداوا هستند.
گــزارش  شبکه خبرى ســى ان بى سى، مقام هاى بــه 

پلیس ســن برونو ایالت کالیفرنیا 
اعــالم کردند که عامل 
تیرانــدازى در مقر 
یوتیوب در شهر سن 
برونو شناسایى شده 
و یک زن 39ســاله 
به نام «نسیم نجفى 
اقدم» بوده 

است. 
با توجه به نام مهاجم، نامبرده احتماًال داراى اصالت ایرانى است اما رسانه ها 
او را یک شهروند آمریکایى اهل کالیفرنیاى جنوبى معرفى کرده اند. همچنین 
برخى منابع مدعى شــده اند که این زن در شــبکه هاى اجتماعى فعالیت 
گسترده اى داشــته و گیاهخوار و حامى حقوق حیوانات بوده است. به گفته 
برخى رسانه ها، ویدئوهایى از نسیم نجفى اقدم در شبکه هاى اجتماعى به 
زبان هاى انگلیسى و فارسى موجود است که در آنها وى از حذف ویدئوهاى 
خود توسط یوتیوب شــکایت دارد. ویدئوهاى وى در یوتیوب بیش از یک 
میلیون بازدید کننده داشته است. پلیس مى گوید انگیزه نسیم نجفى اقدم از 
انجام این حمله، تروریستى نبوده و احتماًال پاى اختالفات داخلى یا خصومت 

شخصى در میان است.
طبق گفته پلیس، نسیم نجفى اقدم که ساکن «ســن دیگو» بوده، هنگام 
حمله به ساختمان یوتیوب یک اسلحه کالیبر 9 میلیمترى به همراه داشته 
است و سه نفر را زخمى کرده و در اثر گلوله اى که به خودش شلیک کرده، 
جان باخته اســت. بیمارســتان عمومى سانفرانسیسکو اعالم کرد در 
حال مداواى سه زخمى حادثه اســت. به گفته مقام هاى بیمارستان، 

مجروحان حادثه یک مرد 36 ساله و دو زن 32 و 27 ساله هستند. 
به گزارش شــبکه سى بى اس، تصور مى شــود این مرد 36 ساله که 
حالش وخیم است دوست پسر مهاجم بوده اســت. پس از بلند شدن 

3 زخمى براثر تیراندازى یک زن ایرانى در «یوتیوب»

چندین خانه در میدان ساحل تهران در پى انفجار شدید به علت نشت گاز شهرى، تخریب شده و بر 
اثر این حادثه چند نفر مصدوم شدند.

ظهر روز سه شنبه در یک مجتمع مسکونى چهار طبقه در میدان ساحل (غرب تهران) انفجار شدید 
و آتش سوزى به وقوع پیوست. بررسى هاى اولیه نشان داد نشت گاز شهرى باعث بروز این حادثه 
شده است. بر اثر این حادثه سه واحد 120 مترى تخریب، وسایل منزل، شیشه ها، در و پنجره ها به 
بیرون پرتاب و بخش زیادى از دیوارهاى شمالى و جنوبى به دو معبر شمالى و جنوبى ریخته شد و 
همچنین دو دستگاه خودرو شامل یک دستگاه سمند و یک دستگاه ام.وى.ام نیز خساراتى دیدند.

زن و مرد جوان در این حادثه دچار سوختگى شدند و دو عابر صدمه دیدند همچنین آتش نشانان ده 
نفر از ساکنان مجتمع را که میان دود و آتش محبوس شده بودند، نجات دادند.

انفجار شدید 
خانه هاى مسکونى بر اثر نشت گاز

فرمانــده انتظامــى شهرســتان همــدان گفــت: 
ســه جــوان همدانــى کــه در روز 13 فروردیــن 
به قلیــان ســرا رفته بودنــد بر اثــر استنشــاق گاز 
مونواکســید کربن مســموم شــدند که یکى از آنها 
پس از انتقــال به بیمارســتان جان خود را از دســت

 داد.
ســرهنگ پژمان قویمى با اعالم مطلــب فوق اظهار 
کرد: ســه جوان 22 ســاله در روز 13 فروردین براى 
تفریــح وارد قلیان ســرا در منطقه ســرگذر همدان

 مى شــوند و در را به روى خود مى بندند. 
مالک قلیان ســرا کــه کلید این 

محل را در اختیار این ســه 
نفر قــرار داده بــود به 

علت تأخیــر آنها از 

بازگشت، به محل مراجعه مى کند و با پیکر بى حال این 
سه جوان روبه رو مى شود و بالفاصله با عوامل پلیس و 

اورژانس تماس مى گیرد.
وى در ادامه افزود: این سه جوان 22 ساله توسط عوامل 
اورژانس به بیمارستان منتقل مى شوند که پس از انتقال 
به بیمارســتان یکى از آنها به علت شــدت مسمومیت 
جان خود را از دست داد و دو جوان دیگر در بیمارستان 

بسترى هستند. 
سرهنگ قویمى گفت: تحقیقات از مالک قلیان سرا بنابر 
دستور مقام قضائى ادامه دارد و متوفى 
براى کالبدشــکافى و تعیین 
علت دقیق مرگ تحویل 
پزشکى قانونى شده 

است.

مرد اسیدپاشى که با کلنگ قصد حمله به مأموران پلیس 
را داشت در تهران زمینگیر شد.

رئیــس کالنترى 151 یافــت آباد بیان کرد: ســاعت 
9 صبح روز ســه شــنبه مأموران کالنترى در جریان 
یــک مــورد اسیدپاشــى در خیابــان وثوقــى قرار 

گرفتند.
ســرهنگ ســید محمدرضــا موســوى ادامــه داد: 
پس از حضور ســریع، مشخص شــد فردى 38 ساله 
مورد اسیدپاشــى از ناحیــه گردن و کمر قــرار گرفته

 است.
 وى افزود: مصدوم در پى اختالف مالى با اسیدپاش به 
درب منزل وى مراجعه کرده که پس از درگیرى لفظى 

ناگهان مورد حمله قرار گرفت. 
رئیس کالنترى 151 یافت آباد اظهــار کرد: مأموران 
ســاعتى بعد بــراى دســتگیرى ایــن مــرد مراجعه 
کردند که وى پس از مشــاهده مأمــوران با کلنگ به 
آنان حملــه کرده ولى در یک اقدام ســریع دســتگیر 

شد.

جســد مرد جوانى که متعفن شــده و حــدود هفــت روز از مرگش 
مى گذشت، در یک پانسیون کشف شد.

شــامگاه چهارم فروردین ســال جــارى مأمــوران کالنترى 120 
سیدخندان در تماس با بازپرس کشــیک قتل پایتخت اعالم کردند 
یک مرد جوان در یک پانســیون در خیابان الله به کام مرگ فرورفته

 است.
دقایقى بعد از اعالم این خبر ســجاد منافى آذر؛ بازپرس کشیک قتل 
پایتخت به همراه اکیپ تشخیص هویت آگاهى در محل کشف جسد 
حاضر شدند. بررســى هاى اولیه حاکى از آن بود که ساکنان پانسیون 
با استشمام بوى تعفن از یک اتاق به مقابل در اتاق مراجعه کرده و به 
دلیل عدم پاسخگویى ساکن آن، پس از شکستن در به اتاق وارد شده 

و با جسد مرد جوان مواجه شده بودند.
تیم جنایــى با حضور در محل کشــف جســد با جســد مــرد 37 

ســاله اى مواجه شــد که حدود هفت روز از مرگ وى مى گذشت، با 
بررسى بیشــتر مشخص شــد روى ســر این مرد جراحتى قرار دارد 
اما کارشناســان پزشــکى قانونى اعالم کردند ایــن جراحت باعث 
مرگ وى نشــده اســت همچنین در داخل اتاق چاقو و قمه کشــف

 شد.
تحقیقات تکمیلى نشــان داد این مرد چند روز در پانســیون سکونت 
داشته و پیک موتورى بوده است. همچنین قرص برنج خارجى داخل 
اتاق کشف شــد که کارآگاهان این احتمال را دادند متوفى دست به 
خودکشى زده باشد اما با توجه به خونى که روى لباس هاى وى وجود 
داشت و احتمال مى رفت ناشــى از درگیرى باشد، جسد متوفى براى 
بررسى بیشتر و تعیین علت دقیق مرگ با دستور بازپرس امور جنایى 
تهران به پزشکى قانونى منتقل شد و تحقیقات درباره این پرونده ادامه 

دارد.

کشف جسد متعفن پیک موتورى در پانسیون

عامل جنایت خونین قهوه خانه «نوارس» اهواز که 11 نفر 
در آن زنده زنده سوختند لب به اعتراف گشود و اختالفات 

شخصى را علت این اقدام خود اعالم کرد.
«محمد محزون نژاد»، عامل این جنایت خونین که 17 سال 
بیشتر ندارد در توضیح این ماجرا گفت: «ساعت یک بامداد 
سه شنبه مالک قهوه خانه نوراس در کوى علوى اهواز به 
صورت تلفنى من را تهدید کرد و به من فحش داد، من نیز با 
ریختن بنزین آنجا را آتش زدم. اکنون از این کار پشیمانم.»

چند دقیقه اى از ســاعت یک بامداد 14 فروردین ماه سال 
جارى گذشته بود، که شعله آتش از قهوه خانه نوراس زبانه 
کشید. این آتش سوزى مهیب در بازار کیان اهواز 11 کشته و 
پنج مجروح برجاى گذاشت. همه کشته شدگان و مصدومان 
این حادثه مرد و از مشــتریان این قهوه خانه بودند. بیشتر 
مصدومان این آتش سوزى هم در بخش مراقبت هاى ویژه 
بیمارستان سوانح ســوختگى اهواز بسترى هستند و حال 

دونفر از آنها به دلیل سوختگى وخیم است. 
کارآگاهان پلیس آگاهى چهار ساعت پس از جنایت، پسر 
17 ساله اى به نام محمد را به عنوان مظنون اصلى جنایت 
دستگیر کردند. متهم سرانجام به ارتکاب جنایت اعتراف کرد 
و در بازجویى ها مدعى شد قهوه خانه متعلق به شوهرخاله 
اش است و به دلیل اختالفات خانوادگى، قصد انتقام از متهم 

را داشته است و صحنه جنایت از سوى وى بازسازى شد.

 «باشو» در میان کشته شدگان نیست
مرد جوانى که در حادثه آتش سوزى قهوه خانه محله کیان 
بود، بازیگر نقش «باشــو» در فیلم سینمایى «باشو غریبه 

کوچک» نیست. 
همزمان با اعالم اسامى کشــته هاى حادثه آتش سوزى 
قهوه خانه اهواز و مرگ 11 مرد جوان، نامى در میان کشته ها 
وجود داشت که هم اسم بازیگر نقش «باشو» بود. «عدنان 
عفراوى» نامى بود که باعث شــد تا بسیارى تصور کنند 
که فرد کشته شده همان «باشو» است. این موضوع تنها 
تشابه اسمى بوده و فرد فوت شده چندین سال از «باشو» 

کوچک تر است. 

جواز دفن اجساد پس از شناسایى صادر مى شود
مدیرکل پزشــکى قانونى خوزســتان در رابطه با اجساد 
حادثــه قهوه خانه کوى علــوى گفت: پزشــکى قانونى 
استان آمادگى دارد پس از انتقال اجساد بالفاصله مراحل 
قانونى مربوط به آنها را انجام دهد. ســید فرزاد حســینى 
بهبهانى افــزود: پس از انجــام معاینات مــورد نیاز روى 
اجســاد جواز دفن آنها نیــز صادر مى شــود. وى در مورد 
احتمال شناسایى نشدن اجســاد به دلیل سوختگى گفت: 
مراحل شناســایى آن در مرکز DNA نیز قابل شناســایى

 است.

زن تبریــزى در خانــه خود توســط ســارقان به قتل 
رسید.

عصر روز ســه شــنبه افراد ناشــناس با ورود به خانه 
زن تبریــزى در حالــى که دســت و پایش را بســته 

بودنــد وى را بــه قتــل رســاندند و با ســرقت یک
 گردنبند طال به ارزش 300 میلیــون ریال فرار کردند. 
این خبــر را فرزند این مــادر به پلیس گــزارش کرده

 است.

علت فاجعه اهواز
 تهدیـــد تلفنــــى بود

مرگ جوان 22 ساله در قلیان سرا

حمله مرد اسیدپاش با کلنگ به پلیس  

قتل یک زن پس از سرقت گردنبند 30میلیونى

صداى تیراندازى در محوطه ساختمان یوتیوب شمار بزرگى از 
مأموران در آنجا حاضر شدند. آمبوالنس ها هم در صحنه بودند 
و پلیس به مردم هشدار داد به آنجا نزدیک نشوند. بنا به گزارش 
ها بعضى از کارمندان هنگام فرار از ساختمان صدمه دیده اند.

طبق گزارش رسانه ها، حدود هزار و صد نفر در دفتر مرکزى 
یوتیوب در ســن برونو کار مى کنند.  این ساختمان متعلق به 

گوگل است و حدود 20 مایل با ساختمان گوگل فاصله دارد.

نسیم  نجفى؛ از حذف در یوتیوب تا شب خونین 
سن برونو!

چرا نسیم نجفى اقدم، 39ساله، ورزشــکار، گیاهخوار و فعال 
 فضاى  مجازى  ناگهان عامل تیراندازى  شد؟

به گزارش خبر آنالین، وقتى نام این زن را در یوتیوب جستجو 
مى کنید، فیلم هاى زیادى از او دیده مى شود. بیشتر فیلم هاى 
او مربوط به ورزش هایى است که انجام مى دهد. در عین حال 
نسیم نجفى اقدم یک وبســایت به نام «نسیم سبز» نیز دارد 
که در آن به ورزش و برنامه غذایى گیاهخوارى پرداخته است 
که در کنار آنهــا برنامه هاى تبلیغاتى هم دیده مى شــود. در 
حالى که نگاهى گذرا به فعالیت هاى نســیم نجفى اقدم، 
زندگــى او را مبتنى بــر ورزش و گیاهخوارى و 
برنامه هاى منطبق بر ســالمت نشان 
مى دهد ناگهان نــام وى به عنوان 
عامــل تیراندازى یوتیوب منتشــر 

مى شود.
ً ویدئویى  نســیم نجفى اقدم اخیرا
از خود منتشــر کرده که در یوتیوب 
قابل دسترسى است. او در این ویدئو 
گالیه هاى خود از یوتیوب را مطرح 
مى کند و مى گوید مورد تبعیض قرار 

گرفته و یوتیوب ویدئو هاى او را فیلتر کرده اســت چون این 
ویدئوها، قدیمى و جدید بازدید کننده هاى زیادى داشــته و 
حاال یوتیوب مى خواهد مانع از بازدید آنها شــود. او همچنین 
درباره حمله یوتیوب به کانال فارسى اش با عنوان نسیم سبز 
مى گوید و معتقد اســت برنامه هاى او که به سالمت زندگى 
مردم مى پردازد فیلتر و از دســترس خارج شــده در حالى که 
ویدئو هایى که مشــکل اخالقى دارند در دسترس هستند و 

بچه ها هم مى توانند آنها را تماشا کنند.
در وبسایت نسیم نجفى اقدم هم مطالب مشابهى از این دست 
به چشم مى خورد. او مدعى شده از سوى مروجان گوشتخوارى 
تهدید شده و در جایى دیگر در حالى که کارمندان یوتیوب را 
«کوته فکر» خطاب کرده اینطور نوشــته که اکانت او فیلتر 
شــده اســت و کارمندان یوتیوب کانال هاى فارسى اش را 
تحت کنترل دارنــد. این زن ایرانى تبار در قســمت دیگرى 
به فارسى نوشــته: «یوتیوب کانال هاى من رو فیلتر کرده تا 

بیننده نگیرند.»
همه اینها در حالى است که به نظر مى رسد اختالف نسیم اقدم 
نجفى با یوتیوب به سال 2016 بازمى گردد و بر اساس آنچه او 
در سایت خود منتشر کرده فیلترها از همان زمان شروع شده 
است. در سایت نسیم نجفى همچنین ویدئوهایى درباره کشتار 
حیوانات و شــکنجه آنها پیش از کشتن براى مصرف غذایى 
منتشر شده است. همه این شــواهد و قرائن نشان از این دارد 
که این زن 39 ساله، به شدت در حوزه ورزش و گیاهخوارى در 
فضاى مجازى از جمله یوتیوب و اینستاگرام فعال بوده است 
و البته مهمترین نکته درباره او اختالف حدوداً دو ساله اش با 
یوتیوب است که مى تواند دلیلى بر اتفاقات سه شنبه شب در 
کالیفرنیاى آمریکا باشد که از دل همه آنها نام «نسیم نجفى 
اقدم» به عنوان عامل تیراندازى یوتیوب بیرون آمد؛ کسى که 

خود نیز در این حادثه به دلیل خودکشى از پا درآمد.
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نمایــش شــالق زدن مــردى که 
همســرخائنش را به درخت بســته 
بود مورد اســتقبال مــردم محلى و
 همســایه هاى محل زندگى آنها قرار 

گرفته است!
ویدئویى کوتاه بــه تازگى در فضاى 
مجازى منتشر شــده است که لحظه 
شالق خوردن یک زن توسط همسرش 
در هند را نشان مى دهد. نکته عجیب 
این حادثه حضور پرتعــداد مردم در 
نزدیکى محل حادثه اســت که شالق 
خوردن ایــن زن را مانند یک نمایش 
با جدیت دنبال مــى کنند و هیچکدام 
اعتراضى به این حرکت ندارند. دلیل 
شالق زدن به این زن خیانت او عنوان 
شده است اما انتشار این ویدئو بازتاب 
زیــادى در میان کاربــران در فضاى 
مجازى داشته و اعتراض آنها را در پى 

داشته است.

مردى زنش را 
به درخت بست و 

شالق زد 

د
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 بدان که خود بزرگ بینى و غرور، مخالف راســتى و آفت 
عقل اســت؛ نهایت کوشــش را در زندگى داشــته باش و در 
فکر ذخیره ســازى براى دیگــران مباش، آنگاه کــه به راه 
راست هدایت شدى، در برابر پروردگارت از هر فروتنى 

موال على (ع)خاضع تر باش.

شهردارى سده لنجان باستناد مصوبه شماره 439/ش/96 مورخ 96/12/09 شوراى اسالمى 
شهر در نظر دارد پالك زمین شماره 222 از اراضى کارگاهى ورودى شهر را با مشخصات ذیل و 

با قیمت پایه کارشناسى به فروش برساند:

آگهى مزایده نوبت اول

حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان

چاپ  اول

شماره ردیف
قیمت پایه متراژنوع کاربرىپالك

آدرسکارشناسى

اراضى کارگاهى900/000 ریال646/60کارگاهى1222
 ورودى شهر

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 97/01/29 فرصت دارند 
جهت دریافت اطالعات بیشتر به سایت شــهردارى www.sh-sedehlenjan.ir و اخذ 

اسناد مزایده به ساختمان شهردارى مراجعه نمایند. 

مجموعه فرهنگى ورزشى کارگران اصفهان در نظر دارد اماکن خود را با شرایط زیر به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید:

آگهى مزایده

دبیرخانه هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشى و تفریحى کارگران استان اصفهان

مرحله اول

ظرفیت موضوع مزایده
پارکینگ

مدت 
قرارداد

مبلغ ضمانت 
شرکت در مزایده 

(ریال)
حداقل میزان 
ودیعه (ریال)

حداقل قیمت اجاره 
ماهیانه (ریال)

اجاره پارکینگ مجموعه خیابان چهارباغ باال 
42/600/000200/000/00065/000/000یک سال85 خودرومقابل بیمارستان دکتر شریعتى

زمان تحویل پاکت ها: تا پایان وقت ادارى (ساعت 14:00) روز چهارشنبه مورخ 97/02/05 
زمان و محل بازگشایى پاکت ها: روز پنجشنبه مورخ 97/02/06 ساعت 10 صبح- اصفهان، چهارباغ باال روبروى بیمارستان 

دکتر شریعتى مجموعه فرهنگى ورزشى کارگران شماره 1 اصفهان تلفن: 36611410- 031
لذا از متقاضیان دعوت مى شود به منظور دریافت فرم و شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت ادارى (ساعت 13:00) 
روز پنجشنبه مورخ 97/01/23 به دبیرخانه هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشى و تفریحى کارگران استان اصفهان به 

نشانى چهارباغ باال، روبروى بیمارستان شریعتى مجموعه فرهنگى ورزشى کارگران اصفهان مراجعه نمایند.
دبیرخانه هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشى و تفریحى کارگران استان اصفهان در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد.

www.kargaran- s-esf.ir

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مزایده 
عمومى به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید:

1- مزایده بهره بردارى از کیوسک مواد غذایى واقع در پارك معلم به مدت یکسال 
به صورت اجاره بها ماهیانه

2- مزایده بهره بردارى از سالن هاى مجموعه ورزشى رسالت شهردارى دولت آباد 
واقع در پارك معلم به مدت یکسال به صورت اجاره بها ماهیانه

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى: روز شنبه مورخ 1397/02/01
گشایش پاکات: روز یک شنبه مورخ 1397/02/02 

محل دریافت اسناد: دولت آباد- بلوار طالقانى- تلفن: 45822010- 031

آگهى مزایده (نوبت اول)

حمیدرضا فدائى- شهردار دولت آباد

چاپ  اول

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
گفت: در ســال جدید با توجه به شــرایط  بسیار محدود 
منابع آبى و از ســویى تاکید وزیر نیرو مبنى بر سازگارى 
با کــم آبى، بــر این اســاس شــرکت آبفاى اســتان 
اصفهان«سازگارى با کم آبى، خودباورى و هم افزایى» 
را به عنوان شعار ســال به منزله نقشــه راه و هدایتگر 
مســیر اصلى محور فعالیت ســالیانه شــرکت انتخاب 

نمود.
 هاشــم امینى با بیان اینکه اساس شــعار سال 97 در 
برگیرنده بایســته هاى الزم براى عبــور از بحران کم 
آبى است، عنوان کرد: نامگذارى ســال جدید با عنوان 
سازگارى با کم آبى، خودباورى و هم افزایى، حاوى پیام 
مهمى است زیرا در سال آبى جارى، میزان بارندگى ها 

در حوضه آبریز زاینده رود محدود بوده، بطورى که هم 
اکنون حجم ذخیره سد زاینده رود درحدود 137 میلیون 
متر مکعب برآورد شده، بنابراین متناسب با میزان آبى که 
در اختیار داریم، باید آب مصرف کنیم که این امر، همان 
سازگارى با کم آبى تلقى مى شــود؛ همچنین برقرارى 
تعادل میان عرضه و تقاضاى آب، در برگیرنده خودباورى 
است؛ یعنى ما مى توانیم به رغم محدودیت شدید منابع 
آبى و از طرفى افزایش روز افزون تعداد متقاضیان آب، 
نیاز مشترکان را پایدار  تامین نماییم و این در حالى است 
که در ســال هاى اخیر عملکرد آبفاى اســتان اصفهان 
در گذر از بحــران کم آبى بیانگر تــوان تخصصى همه 
کارکنان شــرکت و غلبه بر این چالش پیش رو در سال 
جارى است و این مهم در واقع با حرکت جهادى و تالش 

همه جانبه تک تک کارکنان حاصل شد که در سال جدید 
از خانواده بزرگ آبفا انتظار مــى رود این خصیصه بارز 
همدلى و هم افزایى را همچنان در سر لوحه کارها قرار

 دهند.
■■■

مدیر عامل شــرکت آبفاى اســتان اصفهان همچنین 
در بخش دیگرى از ســخنانش از آغاز مرحله نخســت 
قرائت کنتورهاى آب با اســتفاده از تلفــن همراه خبر 

داد.
امینى افزود: 100 نفر از ماموران قرائت کنتور ادارات آب 
و فاضالب مناطق ششگانه شــهر اصفهان و شهرضا با 
اســتفاده از موبایل هاى جدید و نرم افزار طراحى شده، 
اقدام بــه قرائت کنتورهاى آب شــهروندان و ارســال 

اطالعات به مناطق خود براى محاسبه قبوض آب بهاء 
مى کنند.

وى گفت: موبایل هاى جدید که جانشین دستگاه هاى 
قدیمى هندهلد  شده اســت، عالوه بر سبک و کم وزن 
بودن،کم هزینه تر نیز بــوده و نگهدارى و تعمیرات آن 

ساده تر است.
وى افزود: با نرم افزار نصب شــده بــر روى تلفن هاى 
همراه، امــکان انجام انواع پیمایش هــا و جمع آورى و 
تصحیح اطالعات مشترکین به راحتى قابل انجام است.

امینى اظهارداشت: عالوه بر این، با بهره گیرى از سامانه 
موقعیت یاب جهانى GPS نیز مى توان مسیر ماموران 
قرائت کنتور و موقعیت صحیح مشترکان آب و فاضالب  

را رصد و در صورت امکان  تصحیح کرد.

■■■
همچنین مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان بر اهمیت بازچرخانى آب و اجراى سریع شبکه 
فاضالب در شهرهاى گلدشت ،عسگران و رضوانشهر 

تاکید کرد.
امینى اعــالم کرد:با توجــه به اینکه مردم شــهرهاى 
گلدشت، عســگران و رضوانشــهر بى صبرانه خواهان 
اجراى شــبکه فاضالب در این شــهرها هســتند، از 
مســئوالن شــهرى در این منطقه مى خواهیم نهایت 
همکارى را با شــرکت آبفا در این زمینه داشــته باشند، 
چرا که برخوردارى مردم ازشــبکه فاضــالب، نه تنها 
باعــث ارتقاى  ســطح بهداشــت عمومــى در جامعه 
مى شــود، بلکه مانــع آلودگــى منابــع زیرزمینى نیز 

مى گردد.
وى با بیان اینکه دفع فاضالب از طریق چاه هاى جذبى، 
نه تنها آلودگى آب هاى زیرزمینى را به همراه دارد، بلکه 
مانع از بازچرخانى آب مى شود، خاطرنشان کرد:در شرایط 
کنونى که در دســترس بودن هر قطره آب از اهمیت به 
سزایى برخودار است، باید تدبیرى پیرامون بازچرخانى 
آب در دســتور کار قرارگیرد که درایــن میان، مى توان 
به اجراى شــبکه فاضالب در مناطقى که فاقد شــبکه 
فاضالب هســتند، اشــاره کرد؛ چراکه با تحت پوشش 
گرفتن مردم از خدمات شبکه فاضالب، آب خاکسترى 
مجددا در چرخه توزیع قرار مى گیرد و مى توان ازپساب 
در مصارف صنعتــى و احیاى محیط زیســت بهره مند 

شد.

آغاز قرائت کنتورهاى آب با استفاده از تلفن همراه در استان 
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آغاز مبارزه با آفت سن در 
آران و بیدگل

 مدیر جهاد کشاورزى شهرستان آران و بیدگل گفت: 
عملیات مبارزه با ِسـن مادر در سـطح 4300هکتار از 

مزرعه هاى جو و گندم آران و بیدگل آغاز شد.
حسـین فتاحى اظهار داشـت: تاکنون 215 هکتار از 
مزارع گنـدم و 985 هکتار از مزارع جـو تحت اجراى 
عملیات سمپاشـى و مبارزه با سـن مادر قـرار گرفته 

است.
وى ابـراز کرد: سـن یکـى از آفت هاى مهم کشـت 
غالت پاییزه است که ابتداى بهار در مزرعه هاى جو و 

سپس در مزرعه هاى گندم ریزش مى کند.

اسکان 28 هزار نفر 
در بقعه هاى متبرکه کاشان 

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشان 
گفت: 28 هزار و 260 نفر در تعطیالت نوروزى سـال 
1397 در زائرسراها و بقعه هاى متبرکه این شهرستان 

اسکان یافتند.
مهدى حافظیان بیان داشت: شش هزار و 210 نفر از 
آغاز تعطیالت در زائرسراها و سایر مسافران نوروزى 

نیز در بقعه هاى متبرکه اسکان موقت داشتند.
وى افـزود: 203 هـزار و 40 نفر در 30 بقعـه متبرکه 
به اسـتقبال سـال نو رفتند و در مجمـوع 535 هزار و 
390 نفر از 29 اسفند 1396 تا پایان روز13 فروردین

 امسـال در بقعه هاى متبرکه این شهرسـتان حضور 
یافتند.

سرپرسـت اداره اوقاف و امـور خیریه کاشـان اضافه 
کـرد: همچنین دو هـزار و صد نفر گردشـگر خارجى 
در تعطیـالت نـوروزى از بقعه هاى متبرکه سـلطان 
امیراحمد، امامزاده ابراهیم(ع) فین و مسجد آقابزرگ 

کاشان دیدن کردند.

72 هزار نفر 
از صفه دیدن کردند

نـوروز امسـال در مجموعه کوهسـتانى صفه بسـته 
کاملى از خدمات رفاهى و تفریحى ارائه شد که مورد 

استقبال کم نظیر مسافران و شهروندان قرار گرفت.
پارك کوهستانى صفه که در جنوب شهر اصفهان قرار 
دارد یکى از محبوب ترین جاذبه هاى گردشـگرى در 
اصفهان به شمار مى رود. این کوه به دلیل برخوردارى 
از ارتفـاع مناسـب و تنـوع پسـتى و بلندى هـاى آن 
امکانات بسـیار خوبـى بـراى فعالیت هاى ورزشـى، 
تفریحـى مثل پیـاده روى، تپـه نـوردى، کوهنوردى 
و سـنگ نوردى دارد که مورد اسـتقبال گردشـگران 
قرار گرفته اسـت. در ایام نوروز نیز ویـژه برنامه هاى 
متعددى در این پارك کوهسـتانى پیش بینى شد که 

مورد استقبال گردشگران قرار گرفت.
بنا بر آمار اعالم شده از سوى روابط عمومى شهردارى 
منطقه5 اصفهان، از ابتداى فعالیت سـتاد هماهنگى 
خدمات سفر شهر اصفهان تا پایان سیزدهم فروردین 
ماه سـال جارى 72 هزار نفر از مجموعه کوهسـتانى 

صفه دیدن کردند.

30 آتش سوزى 
در مراتع سمیرم رخ داد

مدیـر اداره منابـع طبیعـى و آبخیزدارى شهرسـتان 
سـال در  سـوزى  آتـش   30 گفـت:  سـمیرم 
ایـن طبیعـى  مناطـق  و  مراتـع  در  گذشـته 

 شهرسـتان رخ داد که با تالش مأموران آتش نشانى 
مهار شد.

محمدحسـن طاهرى افزود: این آتش سـوزى ها در 
محدوده اى 43 هکتارى، در هر چهار بخش مرکزى، 
وردشت، پادنا و پادناى بزرگ این شهرستان به وقوع 

پیوست.
وى بـا اشـاره بـه وقـوع بیشـترین آتش سـوزى در 
بخش مرکزى سـمیرم خاطرنشـان کرد: بیشتر این
 آتش سـوزى ها در فصل تابسـتان و بر اثر خشـکى 

مراتع و َگَون زارها اتفاق افتاد.
طاهرى با اشاره به ادامه خشکسالى به ویژه در مراتع 
و ورود عشـایر به منطقه ییالقى سـمیرم بر ضرورت 
همـکارى عشـایر بـراى حفظ پوشـش گیاهـى این 

منطقه تأکید کرد.

خبر

نایب رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: اگر 
شهروندان نســبت به حقوق خود آگاهى داشته باشند و 
دست واسطه گران و دالالن از ساز و کارهاى ادارى کوتاه 
شود، مى توان امیدوار بود که بخش عمده مشکالت ناشى 
از فساد ادارى حل و فصل شود. علیرضا نصراصفهانى با 
بیان اینکه سال مالى مدیریت شهرى در اردیبهشت ماه 
به پایان مى رسد، با این حال براساس برآوردها و شواهد 
آمارى، 80 درصد از بودجه سال 96 شهردارى اصفهان 
محقق شــده و امیدواریم در فرصــت باقیمانده، بخش 
دیگرى از دیون و بدهى ها نیز پرداخت شود، اظهارداشت: 
با وجود شرایط نابه سامان اقتصادى، پیش بینى مى شد که 

بودجه شهردارى اصفهان براى سال 97 کاهش پیدا کند 
اما از آنجایى که به جذب حداکثرى مشارکت هاى بخش 
خصوصى و کاهش هزینه هــا و مدیریت منابع درآمدى 
امیدوار بودیم، ســقف بودجه براى سال جارى سه هزار 
میلیارد تومان در نظر گرفته شد. وى شفاف سازى عملکرد 
شهردارى را یکى از اصلى ترین راه هاى مبارزه با فساد در 
بدنه مدیریت شهرى دانســت و افزود: اگر شهروندان 
نسبت به حقوق خود آگاهى داشته باشند و دست واسطه 
گران و دالالن از سازو کارهاى ادارى کوتاه شود مى توان 
امیدوار بود که بخش عمده مشکالت ناشى از فساد ادارى 

حل و فصل شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) استان اصفهان گفت: 180 
واحد صنعتى در سال گذشته یک میلیارد و 950 میلیون تومان 
براى حمایت از نیازمندان اصفهانى پرداخت کردند. حمیدرضا 
شیران بابیان اینکه در سال گذشــته براى جذب کمک هاى 
صنعتگران اصفهانى به 180 واحد صنعتى و تولیدى در استان 
اصفهان مراجعه شده است، اظهار داشت: این واحدهاى تولیدى 
با استقبال از طرح هاى حمایتى این نهاد، بیش از یک میلیارد 
و 950 میلیون تومان به صورت نقــد، کاال و خدمات در اختیار 
نیازمندان اصفهانى قرار دادند.وى بابیان اینکه 90 نوعروس 
مددجو از محــل کمک هاى صنعتگــران و صاحبان صنایع 
اصفهان کمک هزینه جهیزیه دریافت کردند، افزود: 223 میلیون 

تومان توسط این خیران نیکوکار براى تأمین جهیزیه به صورت 
نقد و کاال در اختیار کمیته امداد قرار گرفت. مدیرکل کمیته امداد 
استان اصفهان بیان کرد: کمک هاى جمع آورى شده، عالوه بر 
جهیزیه در زمینه هاى معیشت، بهداشت و درمان، آموزش و 
فرهنگ، اشتغال و کاریابى، مسکن، تأمین لوازم ضرورى زندگى 
و حمایت از ایتام و فرزندان محســنین هزینه شد.وى بابیان 
اینکه در ارتباط با صنعتگران و صاحبان صنایع، هدف اصلى 
فراهم کردن زمینه توسعه فرهنگ احسان و انفاق و بهره مندى 
نیازمندان از فرصت هاى موجود در این بخش است، گفت: در 
سال گذشته نزدیک به 14 هزار نفر از کمک هاى نقدى، کاالیى 

و خدماتى صاحبان صنایع استان اصفهان بهره مند شدند. 

حمایت2میلیارد تومانى 
صنعتگران از نیازمندان 

از بین رفتن فساد ادارى با 
کوتاه شدن دست دالالن 

در آستانه هفته هنر انقالب اسالمى، رئیس حوزه 
هنرى اســتان اصفهان به تشریح فعالیت هاى 

هنرى در این هفته پرداخت.
مهدى احمدى فر گفت: در این هفته، 21 تئاتر 
خیابانى در مراکز پرتردد شهر اصفهان، 12 تئاتر 
«بچه هاى مسجد» در 12 مسجد استان و تئاتر 
صحنه اى «این ره که مى روى» به کارگردانى 

محمد هاشم زاده اجرا مى شود.
وى ادامه داد: نمایش «ایــن ره که مى روى»، 
براى اولین بــار در اصفهان بر اســاس طرح 
«سدید» بلیت فروشــى و اجرا خواهد شد. وى 
افزود:در طرح سدید، نیاز به خرید بلیت نیست و 
مخاطب پس از تماشاى نمایش، مبلغى را که در 

توان دارد، براى حمایت از اثر، هدیه خواهد داد.
وى افزود: نمایشگاه آثار نگارگرى و تذهیب هم 
از 20 فروردین تا 6 اردیبهشــت ماه و نمایشگاه 
گروهى خوشنویســى اصفهان از 20 فروردین 
تا 10 اردیبهشــت ماه در گالرى شماره2  حوزه 
هنرى اصفهان واقع در گذر سعدى و نمایشگاه 
کاریکاتور «ما مى توانیم» شامل آثار کاریکاتور و 
طنزنوشته هاى کوتاه با موضوع حمایت از تولید 
ملى هم از 20 تا 30 فروردین ماه در گالرى خانه 

هنرمندان برگزار مى شود.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان از اعزام بیش از پنج هزار متقاضى اصفهانى به 
حج تمتع در سال 97 خبر داد.

غالمعلى زاهدى اظهارداشــت: پنج هزار و 785 نفر از استان اصفهان در قالب 41 
کاروان براى انجام حج تمتع در سال 97 به سرزمین وحى اعزام مى شوند.

وى افزود: در صورت اضافه شــدن ســهمیه اعزام حج در کل کشور، ممکن است 
سهمیه اعزام از استان اصفهان نیز افزایش یابد.

***
مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان گفت: ثبت نام از کلیه متقاضیان حج تمتع 
امسال انجام شده و کاروان ها در حال برگزارى جلسات مربوطه و معاینات پزشکى 
هستند که براساس پیش بینى هاى انجام شده و برنامه  پروازها، اعزام به حج تمتع از 

26 یا 27 تیرماه در کشور آغاز خواهد شد.
***

وى خاطرنشان کرد: هزینه سفر به حج تمتع ســال 97 از 13 میلیون و 500 هزار 
تومان تا حداکثر 17 میلیون و 800 هزار تومان، بســته به کیفیت و هزینه هتل ها 
متفاوت اســت؛ این تفاوت قیمت فقط به دلیل نوع هتل هاست و هیچ دلیل خاص 

دیگرى ندارد.
زاهدى با بیان اینکه ثبت نام براى حج تمتع امسال از 8 اسفند سال 96 انجام شده 
است، یادآور شد: در حال حاضر ظرفیت استان اصفهان براى اعزام به حج تمتع 97 

تکمیل شده است.

رئیس اتــاق بازرگانــى، صنایع، معادن و کشــاورزى 
اصفهان گفت: شعار حمایت از کاالى ایرانى با واردات 
فرش دستباف منافات دارد و مگر مى شود شعار حمایت 

داد و شاهد واردات فرش به ایران باشیم.
عبدالوهاب ســهل آبادى اظهار داشت:  اگر مى خواهیم 
استفاده از کاالى ایرانى در جامعه به یک فرهنگ تبدیل 
شود، باید کیفیت این کاالها افزایش یابد و به کاالهاى 

خارجى نزدیک شود.
وى بیان کرد: در جنگ اقتصادى امروز، تولید کنندگان 
نقش مهمى را بر عهده دارند و امیدوارم مردم و مسئوالن 
دست در دست هم دهند تا در این جنگ نیز به پیروزى 

دست یابیم.
رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن وکشاورزى اصفهان 
تصریح کرد: فریز شدن معوقات بانکى، اصالح شیوه اخذ 
مالیات بر ارزش افزوده و تغییر نگرش سازمان هاى امور 

مالیاتى و تأمین اجتماعى، از الزامات حمایت از کاالى 
ایرانى و خاموش نشدن چراغ واحدهاى تولیدى است.

***
وى ادامه داد: شرایط سال گذشــته به گونه اى بود که 
برنامه هــا و اهداف اقتصاد مقاومتــى به صورت کامل 

محقق نشده است.
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان گفت: جهادگران عرصه 
کار و تولید به حمایت و پشــتیبانى مناسب نیاز دارند و 
انتظار ما از دولت این اســت که با واردات کاالهاى غیر 
ضرورى و کاالهاى مشابه داخلى، به شدت مقابله کند.

وى بیان داشت: مگر مى شود شــعار حمایت از کاالى 
ایرانى داد و شاهد واردات فرش دستباف بود.

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان با بیان اینکه لوازم خانگى، 
مواد غذایى، نســاجى ، پتروشــیمى و فوالد از مزایاى 
تولیدى کشور است، گفت: امیدوارم در سال جدید نگاه 

قواى ســه گانه به مقوله اقتصاد و تولید تغییر کند و این 
تغییر به بهبود معیشت مردم منجر شود.

فرمانده نیروى انتظامى شهرستان اردستان از دستگیرى سه برادر غیربومى به اتهام دزدى از واحدهاى مسکونى 
در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رحمت ا... مهرانفر گفت: رسیدگى سریع به موضوع پس از اطالع از وقوع چند فقره دزدى از واحدهاى 
مسکونى اردستان در دستور کار یگان هاى انتظامى این شهرستان قرار گرفت.

وى افزود: با توجه به اطالعات گردآورى شده، عامل دزدى ها سه نفر غیربومى که برادر هم بودند، شناسایى و در 
کمترین زمان ممکن دستگیر شدند.

فرمانده انتظامى شهرستان اردستان بیان کرد: این سه برادر در یکى دیگر از شهرستان هاى استان اصفهان بودند 
که به اردستان انتقال یافتند. 

وى اضافه کرد: متهمان با توجه به اطالعات موجود در پرونده، به انجام 11 فقره دزدى (طال، زیورآالت، وجه نقد، 
اسناد و مدارك) از واحدهاى مسکونى در شهرستان اردستان اعتراف کردند.

مهرانفر عنوان کرد: متهمان پس از انجام تحقیقات و تشکیل پرونده، به منظور تعیین تکلیف به مسئوالن قضائى 
تحویل داده شدند.

مدیر کمیته امداد امام خمینى (ره) شهرستان آران و بیدگل گفت: تسهیالت اشتغالزایى پرداختى از سوى این نهاد 
به مددجویان زیر پوشش در سال 1396 نسبت به سال قبل از آن افزایشى سه برابرى داشت.

حسن اسماعیلى بیان کرد: 45 میلیارد ریال تسهیالت اشتغالزا به مددجویان زیر پوشش کمیته امداد آران و بیدگل 
در سال 1396 پرداخت شد که این رقم در سال پیش از آن نزدیک به 15 میلیارد ریال بود. 

فرمانده انتظامى استان اصفهان از کاهش 71 درصدى 
تصادفات فوتــى در راه هاى درون شــهرى و کاهش 
9 درصــدى تعداد جانباختــگان در حــوادث رانندگى 

برون شهرى اصفهان طى ایام نوروز امسال خبر داد.
سردار مهدى معصوم بیگى در رابطه با اقدامات فرماندهى 
انتظامى استان اصفهان در طرح نوروزى امسال اظهار 
کرد: سال 1397 با شعار «آرامش بهارى همراه با نظم و 
امنیت» آغاز شد و پلیس  اســتان تالش کرد که با تمام 
توان خود در همه حوزه هاى نظم و امنیت، آرامش را به 

شهروندان و مسافران هدیه دهد.
وى دســتاوردهاى انتظامى اســتان در این ایام را قابل 
قبول توصیف کرد و افزود: حوزه راه و امنیت جاده اى از 
حوزه هایى بود که در این ایام در اولویت پلیس اصفهان 
قرار داشت و پلیس راه استان اصفهان با آماده باش 100 
درصدى نیروها و امکانات خود توانست با هدف قرار دادن 
کاهش تلفات جاده اى، آرامش را در جاده هاى اســتان 

اصفهان حاکم کند.
فرمانده انتظامى استان اصفهان همچنین تصریح کرد: 
اســتان اصفهان به دلیل ویژگى هاى جغرافیایى، یکى 
از مهمترین معابر و مقاصد گردشــگران نوروزى بوده و 
همین عامل باعث شد تا در سال جدید نیز شاهد افزایش 

3 درصدى تردد در جاده هاى استان اصفهان باشیم.
***

وى از ثبــت 13 میلیــون و 451 هــزار و 470 تردد در 
بازه زمانى 27 اســفند تا 13 فروردین خبــر داد و گفت: 
بیشــترین ترددها در روز 13 فروردیــن و در جاده هاى 
غرب استان ثبت شده که اوج این ترددها هم در ساعت

19 تا 20 بوده است.

 کاهش 9 درصــدى جانباختگان حوادث 
جاده اى

سردارمعصوم بیگى بیان کرد: بر اساس آمارهاى موجود، 
در طــرح نوروزى امســال 23 فقره تصــادف فوتى در 
جاده هاى استان اصفهان با 29 نفر جانباخته رخ داد که 
تعداد جانباختگان در صحنه تصادف، نســبت به مدت 

مشابه سال قبل، 9 درصد کاهش داشت.
وى همچنین از وقوع 206 فقره تصادف جرحى با 404 
مجروح و 103 فقره خســارتى از تاریخ 27 اسفند 96 تا 
13 فروردین 97 خبرداد و عنوان کرد: بیشــترین علت 

تصادفات، عدم توجه به جلو از سوى رانندگان بوده است.
***

فرمانده نیروى انتظامى اســتان اصفهــان 51 درصد 
از کل تصادفــات جاده اى در نوروز امســال را واژگونى 
اعالم کرد و اظهار داشت: بر خالف سال قبل، بیشترین
تصادفات جاده اى نیز بین ســاعات 14 تا16 عصر رخ 

داده است.

 کاهش 71 درصــدى تصادفات فوتى در 
راه هاى درون شهرى

وى یادآور شــد: با همکارى مردم و رعایــت قوانین و 
مقررات، امسال شــاهد کاهش چشــمگیر تصادفات 

فوتى، جرحى و خسارتى در معابر شهرى استان اصفهان 
بودیم.

ســردار معصوم بیگى در ادامه از کاهــش 71 درصدى 
تصادفات فوتى، کاهش 60 درصدى تصادفات جرحى 
و کاهش 4 درصــدى تصادفات خســارتى در راه هاى 

درون شهرى استان اصفهان خبر داد.

 افزایش 89 درصدى کشف جرائم خشن
وى فعالسازى گشــت هاى کمین و شــکار به منظور 
کنترل جرائم و پیشگیرى از سرقت، نظارت کامل پلیس 
بر سارقان حرفه اى و ســابقه دار، کنترل پارکینگ ها و 
راه اندازى تیم هاى نظارت بر محل هاى اسکان مسافران 
نوروزى را از جمله اقدمات پلیس آگاهى استان اصفهان 
در ایام نــوروز 97 عنوان کرد و اظهار داشــت: با تالش 
کارآگاهان ایــن پلیس، با کاهش 9 درصدى ســرقت 
منزل و کاهش 16 درصدى ســرقت خودرو در این ایام 

روبه رو بودیم.
***

فرمانده نیروى انتظامى اســتان اصفهــان از افزایش 
57 درصــدى کشــف ســرقت منــزل، افزایش 58 
درصدى کشف سرقت احشــام و افزایش 89 درصدى 
کشف جرائم خشــن نسبت به مدت مشــابه سال قبل 
خبــر داد و افــزود: بــا راه انــدازى تیم هــاى ویــژه 
پالك خوان در طرح نوروزى امســال، تعداد 39 دستگاه 
موتورســیکلت و 25 دســتگاه خــودروى مســروقه

 در کمتر از 24 ساعت شناسایى و به مالباختگان تحویل 
شد.

مدیر میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى 
شهرســتان شاهین شــهر و میمه گفــت: تورهاى 
گردشگرى دائمى درون شهرستانى از ابتداى سال جدید 
با همکارى شهردارى هاى شهرستان شاهین شهر و 

میمه فعال  شده است.
جواد چهرراضى اظهار داشــت: تورهاى گردشگرى 
یک روزه امسال تعداد بیشترى از مکان هاى تاریخى این 
شهرستان را تحت پوشش قرار داده است، به  طورى که 
گردشگران عالوه بر بازدید قلعه تاریخى مورچه خورت و 
قنات مزدآباد میمه، از مکان هاى تاریخى شهر گز برخوار 

و خانه صنایع دستى شهر گرگاب نیز دیدن مى کنند.
 مدیر میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
شهرستان شاهین شــهر و میمه با بیان اینکه این 
این شهرستان براى بیشتر گردشگران، شهرستان 
عبورى محســوب مى شود، خاطرنشــان کرد: با 
وجود این، برخى از گردشــگران به  صورت رایگان 
از مکان هــاى تاریخى مســجد جامــع، موزه و 
فرهنگسراى ادیب شهر تاریخى گز، مسجد جامع، 

موزه و قنات مزدآباد شهر میمه بازدید مى کنند. 

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان خبر داد؛

اعزام 5000متقاضى اصفهانى به حج تمتع
 هزینه سفر به سرزمین وحى حداقل 13/5 میلیون تومان است

اجراى 21 تئاتر خیابانى
 در هفته هنر انقالب

با فعالسازى گشت هاى کمین و شکار محقق شد؛

کاهش 9 درصدى سرقت منزل و 16 درصدى سرقت خودرو
فعال شدن دائمى تورهاى 
گردشگرى در شاهین شهر

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان:

شعار حمایت از کاالى ایرانى 
با واردات فرش دستباف منافات دارد

دستگیرى3 برادر به جرم دزدى در اردستان 

رشد تسهیالت اشتغال کمیته امداد آران 
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مدیر بازرسى و نظارت اصناف اســتان اصفهان با بیان 
اینکه کمتر از 5 درصد صنایع دستى موجود در اصفهان 
خارجى است، گفت: در بازرســى نوروزى اصناف تا 11 
فروردین امســال، 799 پرونده تخلف به ارزش بیش از 
هفت میلیارد و 984 میلیون ریال براى ارسال به تعزیرات 
تشکیل شد. جواد محمدى فشــارکى اظهار کرد: از 28 
بهمن ماه 96 تا 11 فروردین امســال، 50 هزار و 405 
بازرسى در سطح اصفهان انجام شــد که منجر به 799 

پرونده براى ارسال به تعزیرات حکومتى شد.
مدیر بازرسى و نظارت اصناف اســتان اصفهان با بیان 
اینکه 23 درصد از 402 شــکایت مردمى در این مدت، 

منجر به تشکیل پرونده شــد، اظهار داشت: بیشتر این 
شــکایات مربوط به صنــوف مختلــف از جمله پارچه 

فروشان، سوپرمارکت ها، میوه و سبزى و... بوده است.
وى همچنین در خصــوص وضعیت نظــارت بر بازار

صنایع دستى در میدان امام (ره) در ایام نوروز، گفت: چهار 
سال گذشته، بیش از 95 درصد صنایع دستى میدان امام 
(ره) خارجى بود که به دلیل ورود محصوالت قاچاق، چهار 
هزار از هفت هزار تولیدکننده صنایع دستى اصفهان از 
چرخه تولید خارج شدند، اما با پیگیرى بازرسى اصناف، 
در حال حاضر باالى 95 درصد صنایع دستى موجود در 

میدان امام (ره) تولید داخل است.

مسئول مرکز اردویى و گردشگرى سپاه صاحب الزمان(عج) 
استان اصفهان گفت: 22 هزار زائر از سراسر استان اصفهان 
در قالب کاروان هاى راهیان نور و شخصى از 24 اسفند 96 
تا پایان ایام نوروز 97 به اردوهاى راهیان نور جنوب کشور 
اعزام شــدند. عباس محمدى با بیان اینکه دو کاروان از 
شهردارى اصفهان روزهاى 15 و 17 فروردین از اردوهاى 
راهیان نور جنوب کشور به اصفهان باز مى گردند، اظهار 
کرد: 17 هزار نفر در قالب کاروان هاى راهیان نور به صورت 
اتوبوســى و پنج هزار نفر با خودروى شــخصى از اواخر 
اسفندماه 96 تا پایان ایام نوروز 97 از مناطق عملیاتى جنوب 
کشور بازدید کردند.وى با بیان اینکه در مجموع 22 هزار 

زائر اصفهانى از یادمان هاى دوران دفاع مقدس در جنوب 
کشور بازدید کرده اند، افزود: با توجه به فرارسیدن ماه رجب 
و ایام اعتکاف، در ایام پایانى عید نوروز، تعداد کاروان هاى 
راهیان نور کاهش یافت، اما مجموع آمار زائران نسبت به 

سال گذشته تغییرى نکرده است.
مسئول مرکز اردویى و گردشگرى سپاه صاحب الزمان(عج) 
استان اصفهان گفت: امسال شاهد حضور چشمگیر زائران 
استان اصفهان در این مناطق بودیم که این زائران بیشتر 
با خودروى شخصى در این مناطق حضور یافتند و براى 
اسکان به اردوگاه هاى استان اصفهان مراجعه نکرده اند و 

ما آمارى از این زائران نداریم.

تنها 5 درصد صنایع دستى 
اصفهان خارجى است

حضور22 هزار زائر اصفهانى 
در یادمان هاى دفاع مقدس

تمدید مهلت ارسال مقاله به 
همایش«حسابدارى»

مهلـت ارسـال مقالـه بـه نخسـتین همایـش ملـى 
«حسابدارى و مدیریت» دانشگاه آزاد اسالمى واحد 

نطنزتا 5 اردیبهشت تمدید شد.
دبیـر اجرایـى ایـن کنفرانـس گفـت: حسـابدارى و 
مدیریت،  اخالق و فلسفه سازمان ومدیریت، حاکمیت 
سازمانى و مسئولیت اجتماعى، کارآفرینى و نقش آن 
در اقتصاد مقاومتى، مدیریت منابع انسانى و بازرگانى 
وبازاریابى،  نقش آفرینى حسـابدارى و حسابرسى در 
اقتصاد مدیریتى و در کشف، پیشگیرى از تقلب و فساد 

مهمترین محورهاى این همایش است.
سـعید حقانى فر افـزود: عالقـه مندان براى کسـب 
اطالعات بیشـتر، ثبت نام و ارسـال مقاله  به نشـانى 
 conf.natanziau.ac.ir/account 96اینترنتـى

مراجعه کنند.
وى افزود:نخسـتین همایـش ملـى حسـابدارى و 
مدیریت، 20  اردیبهشـت در دانشـگاه آزاد اسـالمى 

واحد نطنز برگزار مى شود.

پلمب 6 واحد صنفى 
در شهرضا

مدیر مرکز بهداشـت شهرسـتان شـهرضا گفـت: از 
ابتداى اسـفندماه سـال 96 تـا 13 فروردین امسـال، 
بازرسان طرح بسیج سالمت نوروزى شهرستان، اقدام 

به پلمب شش واحد صنفى متخلف کرده اند.
حجت ا... موسـوى با بیان اینکه از ابتداى اسـفندماه 
سال گذشته تا 13 فروردین امسال هزار و 233 مرحله 
بازدید مراکز تهیه و توزیع مواد غذایى و اماکن عمومى 
شهرضا انجام شده است، گفت: در همین مدت، 253 
مرحله بازدید از اماکن بین راهى نیز انجام شده است.

وى با اعالم صدور 584 فقره کارت معاینه پزشـکى، 
تصریح کرد: انجام 830 مرحله سنجش با تجهیزات 
پرتابل، هزار و 377 مرحله کلرسنجى آب آشامیدنى، 
103 مرحله نمونه بـردارى میکروبى آب و 56 مرحله 
نمونه بـردارى میکروبـى از آب اسـتخر در این مدت 

انجام شده است.
موسوى از کشـف و معدوم سازى 860 کیلوگرم مواد 
غذایى خبر داد و افزود: به 36 مورد از شکایات مردمى 
که از طریق سـامانه190 وصول شـده بود، رسیدگى 
و بـا 15 نفـر از فروشـندگان دوره گـرد مـواد غذایى 

برخورد شد.

نمایشگاه آبرنگ
 «رضا بدرالسماء»

نمایشگاه آبرنگ استاد رضا بدرالسماء برگزار مى شود.
این نمایشـگاه از 31 فروردین تا 13 اردیبهشت ماه از 
ساعت 17و30دقیقه تا 21و30دقیقه در گالرى ارژنگ 

اصفهان برگزار مى شود.
این گالرى در طبقه دوم مجتمع کوثر واقع شده است.

رضا بدرالسـماء، نگارگر اصفهانى، قریب به50 سال 
اسـت در این زمینه فعالیت مى کند و در سال 87 هم 
موفق بـه اخذ درجه یـک هنـرى از وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسـالمى شـده اسـت.وى تاکنون بیش از 50 
نمایشـگاه انفرادى و بیش از 200 نمایشگاه گروهى 

داخلى و خارجى برگزار کرده است.

خوانسار 
آبى براى ذخیره ندارد 

بندهـاى ذخیـره آب و آبخیزدارى خوانسـار خشـک 
شده اند و آبى براى ذخیره ندارند. به علت کاهش 80 
درصدى بارندگى درخوانسار، بندهاى آبخیزدارى این 

شهرستان خشک شده اند. 
مدیـر اداره منابـع طبیعـى و آبخیزدارى شهرسـتان 
خوانسـار گفـت: پارسـال بیـش از پنـج میلیـون 
مترمکعـب آب درپشـت بندها ذخیره شـده بـود که 
امسـال به صفر رسـیده اسـت. ابراهیم پورهاشـمى 
افـزود: جـارى نشـدن روان آب هـا و ذخیره نشـدن 
آنهـا درپشـت بندهـا، تأثیرمسـتقیم درکاهـش آب 
قنـوات، چـاه هـا و چشـمه هـا و کشـاورزى منطقه 
دارد. وى گفـت: همچنیـن بـه علـت کاهـش 
بارش ها وخشـک بودن مراتع، احتمال آتش سوزى 

درعرصه ها افزایش یافته است.

خبر

معاون صنایع دســتى اداره کل میراث فرهنگى، 
صنایع دســتى و گردشگرى اســتان اصفهان از 
عرضه آثار هنرمندان نصف  جهان در 40 بازارچه  
صنایع دستى و اســتقبال خوب مسافران نوروزى 

از آنها خبر داد.
جعفر جعفر صالحى با اشاره به گردشگران نوروزى 
اظهار داشت: استقبال از بازارچه هاى صنایع دستى 
خوب بوده، اما خروجى و فروش در مقایسه با سال 

قبل باید جمع بندى شود.
وى افزود: در کل استان 60 بازارچه صنایع دستى 
پیش بینى کردیم که از این تعداد، میراث فرهنگى 
بر 40 بازارچه نظارت داشت و  بقیه آن تعداد را سایر 

دستگاه ها نظارت داشتند.
معاون صنایع دســتى اداره کل میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان گفت: 
امســال  24 شهرســتان اصفهان داراى بازارچه 
صنایع دستى و سوغات هستند و این روند نسبت به 

سال هاى قبل رو به رشد بوده است.
وى بیان کرد: سعى شــده در حواشى میدان نقش 
جهان بازارچه صنایع دستى را زیاد توسعه ندهیم 
تا مسافران براى خرید به سمت میدان نقش جهان 

بیایند و از آنجا خرید کنند.

شبیه سازى گونه هاى در حال انقراض حیوانات در پژوهشکده زیست فناورى رویان، 
راهى براى جلوگیرى از نابودى آنهاست.

رئیس پژوهشــکده زیســت فنــاورى رویان اصفهــان گفت: این پژوهشــکده
درصدد شــبیه ســازى گونه هــاى حیوانــى ماننــد یوزپلنــگ و ببــر ایرانى
اســت که به احتمال زیاد از رحم شــیر براى انجــام این عمل اســتفاده خواهد

شد.
محمد حســین نصــر اصفهانــى بــا اشــاره بــه اینکــه پژوهشــگران این 
پژوهشکده فناورى شبیه ســازى ببر و یوزپلنگ ایرانى را به دست آوردند، افزود: 
براى شبیه سازى ببر و یوزپلنگ ایرانى، نیاز به حمایت هاى مالى و بودجه از سوى 

دولت است.
***

وى با بیــان اینکــه قــوچ وحشــى مــارال در پژوهشــکده زیســت فناورى
رویان اصفهان شــبیه ســازى شــد و بــه طبیعت برگشــت، گفــت: این قوچ
در راســتاى حفظ گونــه هــاى حیوانــى در خطر انقــراض در رحم گوســفند

متولد شد.
نصراصفهانــى با اشــاره بــه اینکــه براى شــبیه ســازى حیوانــات تنها یک 
ســلول کافى اســت، افزود: این پژوهشــکده آمادگــى الزم بــراى نگهدارى
ســلول هــاى حیوانــات در حــال انقــراض در بانــک ژنتیــک خــود را

دارد.

احیاى حیوانات منقرض شده یا در آستانه انقراض با فناورى پژوهشکده رویان 

تولد دوباره ببر ایران، این بــار در اصفهان

مدیر مجموعه تفریحى- آموزشـى باغ گلهـا از افزایش 
43 درصدى بازدید مسافران نوروزى از باغ گلها در نوروز 

امسال نسبت به نوروز سال گذشته خبر داد.
محمد رقیب اظهارداشـت: در ایام نوروز 102 هزار نفر از 
گردشـگران داخلى و خارجى از این مجموعه تفریحى-

آموزشى دیدن کردند.
وى تصریـح کرد: نوروز امسـال کلکسـیون ویـژه اى از 

گیاهان دارویى که در گذشـته در مساحت 300 متر مهیا 
شده بود در فضایى با وسعت هزار مترمربع در باغ گلها در 

معرض دید مردم قرار گرفت.
وى اظهار داشت: امسـال بالغ بر ده هزار شاخه گل الله 
در کلکسـیون هاى مختلف که تنها هفت هزار شاخه آن 
در کلکسـیون الله متمرکز شـده اسـت، در معرض دید 
شهروندان و مسـافران نوروزى قرار گرفت و با استقبال 

بازدیدکنندگان روبه رو شد.  رقیب افزود: با توجه به اینکه 
اواخر فروردین ماه زمان ُگلدهى درخت و درختچه هاى 
باغ گلها همچـون یاس هـا و اقاقى هاسـت، جلوه هاى 

ویژه اى براى بازدید شهروندان به وجود مى آید.
وى با بیان اینکه نرخ بلیت باغ گلها در ایام نوروز امسـال 
براى هر نفر شـش هـزار و 500 تومان بوده، امـا با اتمام 
نوروز این مبلغ به چهار هزار تومان کاهش مى یابد، گفت: 
البته نرخ بلیت براى گردشگران خارجى به ازاى هر نفر 20 
هزارتومان است و این مبالغ طبق نرخ سال گذشته بدون 

هیچگونه افزایشى لحاظ شده است.
مدیر مجموعه تفریحى-آموزشى باغ گلها با بیان اینکه 
در ایـن مجموعه تنـوع باالى یکهـزار گونـه گیاهى در 
مساحتى نزدیک به 70 هزار متر مربع وجود دارد، افزود: 
باغ گلها یک باغ گیاه شناسى محسـوب مى شود و مانند 
مجموعه اى آموزشـى و تحقیقاتى نیز به شـمار مى رود 
از این رو کالس هاى آموزش شـهروندى براى آموزش 
در زمینه کاشت گل و گیاه، بازدید و دوره هاى کارآموزى 

دانشجویان برگزار مى شود.
وى افـزود: شـهروندان بـراى کسـب اطالعات بیشـتر 
در خصـوص سـاعات بازدیـد از مجموعـه تفریحـى-
آموزشى باغ گلها یا سـایر موارد مى توانند با شماره تلفن 

32672059 تماس بگیرند.

افزایش 43 درصدى بازدید مسافران نوروزى از باغ گلها

عرضه آثار هنرمندان
 نصف  جهان در40 بازارچه  

سخنگوى شوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: هیچ 
شــرکتى از زیر مجموعــه هاى شــهردارى اصفهان 
از کودکان براى انجام پروژه هاى شــهرى اســتفاده

نمى کند، زیرا این امر خالف قانون کار است.
مهدى مقدرى در خصوص تصویر منتشر شده مبنى بر 
استفاده شهردارى اصفهان از کودکان براى پاکسازى 
فضاى سبز شهر در روزهاى گذشته در فضاى مجازى 
اظهار داشــت: این تصویر باعث شد تا این موضوع را از 
طریق مبادى رسمى و مدیران خدمات شهرى پیگیرى 

کنیم.
وى ادامه داد: همه مدیران شهرى تأکید کردند که عکس 
منتشر شده مربوط به بیش از سه سال گذشته است، زیرا 
لباس فرم این کارگران از سه ســال قبل به این سو به 

صورت دو رنگ سبز فسفرى و سبز لجنى درآمده است.
سخنگوى شوراى اسالمى شــهر اصفهان با تأکید بر 
اینکه تمامى پیمانکاران موظف به بیمه کردن کارگران 
خود هستند، گفت: با این شــرایط، نام تمامى کارگران 
در سیستم ثبت شده و بر عملکرد آنها نظارت مى شود، 
بنابراین هیچ شــرکتى از زیر مجموعه هاى شهردارى 
اصفهان از کــودکان براى انجام پروژه هاى شــهرى 

استفاده نمى کند زیرا این امر خالف قانون کار است.
وى خاطرنشــان کرد: البتــه ممکن اســت برخى از 
فعاالن اقتصادى از این افراد استفاده کنند که منکر آن
نمى شــویم و امیدواریم نهادهاى نظارتى همچون اداره 
تعاون، بر روند فعالیت هاى آنها نظارت کرده تا آسیب هاى 

اجتماعى ناشى از این مسئ له کاهش پیدا کند.

رابط نمایندگى آســتان قدس رضوى در شهرستان 
شهرضا و جنوب استان اصفهان از بهره مندى بیش از 
75 هزار زائر امام رضا(ع) از طرح «باب الرضا (ع)» در 

راه آهن اصفهان خبر داد.
محسن ســلطانى از اجراى طرح اســتقبال از بهار 
سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى خبر داد و اظهار 
کرد: باتوجه به اجراى طرح باب الرضا(ع) از ســوى 
سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى در ایام نوروز، 
نمایندگى آســتان قدس رضوى در استان اصفهان 
برنامه ریزى ها و کارهاى اجرایى خود را براى اجراى 

هرچه بهتر برگزار شدن این طرح آغاز کرد.
وى افزود: از روز 27 اســفند ماه سال گذشته طرح 
باب الرضا (ع) با همکارى اداره کل راه آهن اصفهان 
آغاز شد که همه روزه نیز 15 نفر از خادم یاران خواهر 
و برادر به خدمت رسانى به زائران حضرت رضا(ع) در 

ایستگاه راه آهن اصفهان مى پردازند.
رابط نمایندگى آســتان قدس رضوى در شهرستان 
شــهرضا و جنوب اســتان اصفهان گفت: یکى از 
اقداماتى که سبب شــده در این طرح، حال و هواى 

بسیار معنوى به وجود آید، وجود پرچم متبرك حرم 
مطهر رضوى است.

وى خاطرنشــان کــرد: یکى دیگــر از برنامه هاى 
در نظر گرفته شــده در ایســتگاه راه آهن، برپایى 
غرفه ویــژه کودکان اســت کــه در ایــن غرفه 
نیز کودکان بــه رنگ آمیزى و نقاشــى با موضوع 
حضرت رضا(ع) پرداخته و پس از آن جوایزى دریافت 

مى کنند.
سلطانى عنوان کرد: از دیگر غرفه هاى در نظر گرفته 
شده این طرح نیز مى توان به پاسخگویى به سئواالت 
شــرعى، برپایى نماز جماعت، مشاوره هاى سبک 
زندگى اسالمى و تبیین منشور هفت گانه مقام معظم 

رهبرى اشاره کرد.
وى در پایان یادآور شد: به طور میانگین روزانه پنج  
هزار نفــر از زائران حضرت رضا(ع) مــورد بدرقه و 
استقبال خادم یاران حضرت رضا(ع) قرار مى گیرند 
که تا به امروز آمارى بالغ 75 هزار نفر از برنامه هاى 
طرح بــاب الرضا (ع) در ایســتگاه راه آهن اصفهان 

استفاده کرده اند.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: در بازرســى هاى نوروزى، 598 متخلف 
بهداشتى در استان اصفهان به مراجع قضائى معرفى شدند.

حسین صفارى اظهار کرد: در بازرسى هاى نوروزى از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایى در اصفهان، بیش 
از 38 ُتن مواد غذایى فاسد معدوم شد.

وى بیان کرد: تعداد کل بازرسى از مراکز و اماکن مواد غذایى و سامانه هاى آبرسانى و محل هاى دیگر 
35 هزار و 335 مورد بوده است.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان اعالم کرد: تعداد بازرسى ها از مراکز و اماکن بین 
راهى هم در استان اصفهان در این ایام هزار و 482 مورد بوده است.

وى با اشــاره به اینکــه 802 مورد بازرســى مشــترك بــا مراجع قضائــى، تعزیــرات، صنعت
و معــدن و تجــارت داشــتیم، ادامــه داد: در این بازرســى ها ســه هــزار و 783 مــورد اخطار 

داده شد.
صفارى با اعالم اینکه 211 محل و مرکز متخلف نیز در اصفهان تعطیل شد، اضافه کرد: هزار و 179 

مورد نمونه بردارى در این مدت صورت گرفته است.
 وى گفت: تعداد موارد ســنجش با دســتگاه و تجهیزات نیز 11 هزار و 505 مورد بوده و تعداد واحد 

کلرسنجى 26 هزار و 40 مورد ثبت شده است.

بهره مندى75هزار زائر ازطرح «باب الرضا(ع)»
در راه آهن اصفهان

معرفى600 متخلف بهداشتى در اصفهان به مراجع قضائى

شهردارى اصفهان از کودکان کار استفاده نمى کند

کاهش محسوس تصادفات بعد از تعطیالت نوروز
مدیر مرکز حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان 
اصفهان گفــت: 14 فروردیــن 574 مأموریت از 
سوى نیروهاى اورژانس در سطح استان اصفهان 
انجام شد که نســبت به روز 13 فروردین کاهش 

محسوسى داشت.
غفور راستین با بیان اینکه براى 13 فروردین 713 
مأموریت ثبت شده بود، افزود: در این مأموریت هاى 
به 114 تصادف شــهرى و 41 تصــادف جاده اى 

امدادرسانى شد.
مدیر مرکز حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان 
اصفهان ادامه داد: با توجه به پایان تعطیالت، میزان 
مأموریت ها و تعداد تصادفات نسبت به روز دوشنبه 

13 فروردین کاهش داشته است.
 راســتین خاطرنشــان کرد: 13 فروردین یکى از 
پرحادثه تریــن روزهاى 97 بود کــه طى آن 74 

تصادف به مرکز فوریت هاى پزشکى ارسال شد.
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افزایش 80 درصدى 
مسافران نوروزى شهرضا

جانشـین سـتاد هماهنگـى خدمات سـفر شـهرضا 
گفـت: شـمار مسـافران نـوروزى شـهرضا در

 مقایسه با سـال گذشـته، 80 درصد افزایش داشته 
است.

محمدمهدى موالییان اظهار داشت: از 27 اسفندماه 
سال 96 تا 13 فروردین امسال 229 هزار و 488 نفر 
از مسافران و زائران نوروزى در قالب 26 هزار و 267 

خانوار وارد شهرضا شده اند.
19 هـزار  وى ادامـه داد: از مجمـوع مسـافران،
و 763 نفـر در قالـب چهـار هـزار و 899 خانـوار در

26 هـزار و 920 نفـر در قالـب شـش   مـدارس،
هـزار و 182 خانـوار در آسـتان مقـدس امامـزاده 
شـاهرضا(ع) و 61 هزار و 915 نفر در قالب 11 هزار 
و 746 خانوار در کمپینگ هاى سـطح شـهر اسکان 

داده شده اند.

اسکان6000نفر از مسافران 
نوروزى در مدارس نطنز

مدیـر آمـوزش و پـرورش شهرسـتان نطنـز گفت: 
در ایـام نـوروز 97، بیـش از شـش هـزار و 800 نفر 
از مهمانـان نـوروزى در مـدارس نطنـز اسـکان

یافتند.
 رضـا چـاوش پـور اظهارکـرد: در ایـام نـوروز 97،
شـش هـزار و 856 نفـر در مـدارس نطنـز اسـکان
 یافتند. وى افزود: این تعداد از مسـافران نوروزى در 
قالب  هـزار و 733 خانوار بوده اند کـه در 90 کالس 

درس تجهیز شده اسکان یافته اند.

«هرمودر» تاریخى 
خشک شد

قنـات «هرمـودر» داران بعـد از 250 سـال آبدهى 
خشک شد.

مدیرجهادکشاورزى شهرسـتان فریدن گفت:قنات 
هرمـودر داران بعـد از 250 سـال آبدهـى خشـک

 شد.
رامین رسـتمى افزود: ایـن قنات 13حلقـه چاه دارد 
که عمق چاه اصلى (مادرچاه) بیش از 18متر است و 
بیش از90 هکتار از اراضى داران را آبیارى مى کرد.

وى گفـت : از 143رشـته قنات فریدن  43رشـته به 
طور کامل خشک و بقیه نیز با کاهش  70درصد دبى 

مواجه شده اند.

تخصیص اعتبار براى 
آزادسازى مسیر رینگ چهارم 
مدیـر منطقـه 14 شـهردارى اصفهان گفت: شـش 
کیلومتر از رینگ چهارم ترافیکى شـهر اصفهان در 
محدوده منطقه 14 قرار گرفته و در سال 97 عملیات 
اجرایى پل شهید اردسـتانى که اتوبان فرودگاه را به 

رینگ متصل مى کند، آغاز مى شود.
على شمسى اظهار داشـت: براى آزادسازى بخشى 
از رینگ چهارم که در محدوده منطقه 14 شهردارى 
اصفهان قـرار گرفته اسـت، اعتبارى افـزون بر پنج 
میلیارد تومان توسط شهردارى منطقه و 15 میلیارد 
تومان از سـوى شـهردارى مرکزى پیش بینى شده 

است.

«سمفونى خاموش» 
اجرا مى شود

نمایش «سمفونى خاموش» به روى صحنه مى رود.
این نمایش به کارگردانى«آوا حدادى» و بر اسـاس 
نمایشـنامه مشـترکى نوشـته وى و «حمیدرضـا 
بحـرى» به روى صحنه مـى رود و این نمایشـنامه، 
برداشتى آزاد از نمایشنامه «اوریدیس» نوشته سارا 

رول است.
سـعید مصلحـى، آوا حـدادى، على عابـدى و وحید 
محزونى در این نمایش بازى مى کنند و این اثر تا 31 
فروردین ماه سـاعت 18 در تاالر فرشچیان اصفهان 

اجرا مى شود.

خبر

تا پایان تعطیالت نوروز سال جارى درحدود 512 میلیون 
لیتر فرآورده هاى مختلف نفتى از طریق شرکت خطوط 

لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان ارسال شد.
مجتبى بشارتیان، مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایــرانـ  منطقه اصفهــان اظهار داشــت: در ایام 
تعطیالت نــوروز با حضــور فعال همــکاران منطقه و 
پشتیبانی مخابرات، بدون هیچ وقفه اى عملیات انتقال 
نفت خام ازمارون به پاالیشگاه اصفهان انجام شد که در 
آن، بیش از چهارمیلیون و 300 هزار بشکه نفت خام به 
پاالیشگاه اصفهان و بیش از دو میلیون و 500 هزار بشکه 
به منطقه تهران ارسال شد.وى افزود: عالوه بر این، در 

طول ایام نوروز درحدود 58 میلیــون لیتر بنزین موتور، 
بیش از 61 میلیون لیتر بنزین سوپر، بیش از 115میلیون 
و 500 هزار لیتر بنزین یورو 4  و بیش از 107 میلیون لیتر 
نفت گاز از انبارهاى شــهید محمــد منتظرى اصفهان 
دریافت و از طریق خط لوله 18 اینچ به تهران ارسال شد.

وى ادامه داد: براى تأمین ســوخت مورد نیاز هموطنان 
در ایام نوروز در بخش فــرآورده هاى نفتى نیز از طریق 
خط لوله 20 اینچ ورودى از منطقه جنوب شرق، بیش از 
118 میلیون لیتر بنزین موتور و بیــش از 41 میلیون و 
500 هزار لیتر بنزین سوپر تولیدى پاالیشگاه بندرعباس 

دریافت شد.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: 
بیش از 165هزار مســافر از خدمات طرح ملى «ایمنى 
و سالمت مســافران نوروزى» در استان اصفهان بهره 

مند شدند.
محسن مؤمنى در تشــریح خدمات طرح هاى نوروزى 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان اظهار داشت: در طرح 
ملى امداد و نجات نوروزى امســال 289 مورد حادثه به 
وقوع پیوست که در این میان حوادث جاده اى رکورددار 

عملیات هاى امدادى این جمعیت بوده است.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان با اشاره 
به 19 مورد عملیات رهاسازى در طول اجراى طرح ملى 

امداد و نجات نوروزى اضافه کرد: در این مدت 476 نفر از 
مسافران نوروزى در راه مانده توسط این جمعیت اسکان 

اضطرارى داده شدند.
مؤمنى در ادامه با اشــاره به اجراى هفدهمین مرحله از 
طرح ملى ایمنى و سالمت مسافرین نوروزى در استان 
توضیح داد: در این طرح که امسال نیز با هدف کمک به 
ســفرى ایمن با تأمین امنیت روانى و آرامش مسافران، 
ارتقاى سطح آگاهى هاى عمومى درباره سوانح و حوادث 
و ارائه خدمات امدادى و بشر دوســتانه به مسافران و با 
مشارکت اعضاى جوان آموزش دیده به اجرا در آمد، بیش 

از 165 هزار مسافر از خدمات این طرح بهره مند شدند.

بهره مندى 165هزار نفر از 
طرح«ایمنى و سالمت مسافران» 

ارسال512میلیون لیتر 
فرآورده نفتى درایام نوروز

معاون اجتماعى و پیشــگیرى از وقوع جرم دادگســترى کل اســتان اصفهان گفت: پیگیرى و اجراى 
دستورالعمل اداره مراکز مشاوره خانواده در استان با مشاوره به سه هزار و 870 زوج متقاضى طالق در سال 

گذشته، باعث کاهش 21 درصدى ورود پرونده هاى طالق به دادگاه شده است.
محمدرضا قنبرى اظهارداشت: واحد مشاوره خانواده به استناد ماده 33 آیین نامه اجرایى قانون حمایت از 

خانواده، در سال 1396 شش جلسه شوراى مشورتى تشکیل داده است،
وى افزود: انعقاد قرارداد با 32 مرکز مشاوره براى ارجاع متقاضیان طالق توافقى و غیر توافقى، همچنین 
برگزارى شش کارگاه آموزشى مشاوره طالق براى مشاوران منتخب با هدف ارتقاى سطح کیفى و کّمى 

مشاوره طالق از جمله اقدامات حوزه هماهنگى و راهبردى در سال گذشته بوده است.
معاون اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم دادگسترى کل اســتان اصفهان با بیان اینکه تعیین دو بازرس 
براى بررسى کیفیت فعالیت ها، تجزیه، تحلیل، ارزیابى کّمى و کیفى مراکز مشاوره تحت قرارداد در راستاى 
پیگیرى و اجراى شیوه نامه اداره مراکز مشاوره خانواده اســتان انجام شده است، گفت: یکى از مهمترین 
اقدامات معاونت اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم در حوزه هماهنگى و راهبرى که با پیگیرى و اجراى 
دستورالعمل اداره مراکز مشاوره خانواده استان اصفهان انجام شد، ارائه مشاوره به سه هزار و 870 زوج بوده 

که باعث کاهش 21 درصدى ورود پرونده هاى طالق به دادگاه شده است.  

مردم شهر ابیانه به نشانه اعتراض در حوزه آب، با لباس محلى در مقابل استاندارى اصفهان تجمع کردند.
مردم شهر ابیانه دیروز به نشــانه اعتراض پیرامون مدیریت حوزه آب، با لباس هاى محلى خود در مقابل 
استاندارى اصفهان گرد هم آمدند و با بنرهاى رنگارنگ، به اعتراض نسبت به عدم عملکرد مسئوالن در 

این حوزه پرداختند.
علت این تجمع و اعتراض، دست اندازى بخش خصوصى به آب شهر ابیانه است که سبب شد مردان و زنان 

زیادى با طى کردن مسافت نسبتًا طوالنى براى بیان اعتراض خود به مقابل استاندارى اصفهان بیایند.
مردان و زنان بسیارى با لباس محلى و بنرهایى با شــعارهاى اعتراضى در این تجمع شرکت کردند. این 
مردان و زنان با بنرهایى نظیر«شوراى غیر مقیم منحل باید گردد»، «شوراى بى کفایت استعفا استعفا» در 

خیابان باغ گلدسته، مقابل استاندارى اصفهان تجمع کرده  بودند.
تجمع کنندگان مى گفتند: تنها خواســته ما از این اجتماع و اعتراض، قطع  دست اندازى بخش خصوصى 

به آب شهر ابیانه است.

اقامت مسافران نوروزى در مراکز اقامتى استان اصفهان 10 درصد رشد داشته است.
مدیرکل میراث فرهنگى ، صنایع دستى وگردشگرى استان گفت: از 27 اسفند تا 13 فروردین حدود دو میلیون 

و 510 هزار نفر شب در مراکز اقامتى این استان اقامت کردند.
فریدون اللهیارى افزود: همچنین پنج میلیون و 970 هزار گردشــگر نوروزى از اماکن تاریخى، فرهنگى و 

گردشگرى این استان بازدید کردند که تعداد بازدیدکنندگان 20 درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.
وى گفت: شهرهاى اصفهان و کاشان در این مدت به ترتیب بیشترین بازدید کننده آثار تاریخى را به خود 

اختصاص داده اند.

سهل انگارى در خاموش کردن آتش، موجب آتش سوزى ده سرو خمره اى در گلپایگان شد.
مدیرر اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان گلپایگان گفت: بر اثر سهل انگارى در خاموش کردن آتش 

درحدود 50تا 60درصد ده سرو خمره اى بوستان جنگلى این شهرستان طعمه حریق شد. 
علیرضا حیدرى با  اشاره به آتش سوزى تعداد زیادى از بوته ها و پوشش گیاهى این بوستان افزود: 20 نیروى 

آتش نشان این حریق  را مهار کردند. 
بوستان تفریحى توریستى گلپایگان با  پوشش گیاهى متنوع  بیش از 33 هکتار مساحت دارد .

 رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد فالورجان از ایجاد 
مرکز گردشــگرى با رویکرد بیوتوریسم در سال جدید 

خبر داد.
شــهال روزبهانى درباره مهمتریــن برنامه هاى واحد 
فالورجان در ســال جارى گفت: تالش براى توســعه 
واحدهاى فنــاور و فعالیت گســترده تر مرکز رشــد، 
برنامه ریزى براى کسب بیشــتر درآمد غیر شهریه اى، 
توسعه رشته هاى علوم پزشــکى و بین رشته اى، گام 
برداشتن به سوى افق کارآفرینى، ایجاد مرکز گردشگرى 

با رویکرد بیوتوریسم با توجه به ظرفیت هاى شهرستان، 
از برنامه هاى سال 97 واحد فالورجان است.

وى در مــورد مهمتریــن فعالیت ها و دســتاوردهاى 
واحد فالورجان در ســال 96 گفــت: در حوزه آموزش 
و تحصیــالت تکمیلى، ســال گذشــته بر اســاس 
سیاستگذارى هاى معاونت آموزش دانشگاه، طرح هاى 
جامع براى بهینه سازى فعالیت هاى آموزشى و افزایش 
کیفیت آموزش، ابــالغ و در اغلب واحدهــا به مرحله 

اجرا درآمد.

روزبهانى ادامه داد: در این راســتا واحد فالورجان نیز 
همراه و همگام با ایــن برنامه ها در ردیف نخســتین 
واحدهایى قرار گرفت کــه با موفقیت ایــن فرآیند را 
طى کرد و مهمتریــن این وقایع شــامل اجراى طرح 
تعاون با مشــارکت و همکارى همه واحدهاى استان 
بود که خوشــبختانه منجر به حل مشکل استادانى شد 
که تدریس آنها تکمیل نمى شــد و از دیگر برنامه ها، 
پیگیرى تصویب رشته هاى جدید در حوزه علوم پزشکى 

بوده است.

کارشــناس پیش بینى هواى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان از خنک شدن محسوس هوا در روزهاى آینده و 
تأثیر احتمالى آن بر محصوالت کشاورزى گفت و مناطقى 
که شاهد بارش هاى بهارى و بادهاى تقریباً شدید است را 

مشخص کرد.
میترا سیدان در خصوص ورود یک سامانه بارشى به کشور 
و تأثیرات این سامانه روى استان اصفهان اظهار کرد: براى 
امروز شــهر اصفهان، مناطق مرکزى و جنوبى اســتان، 
بارش هاى پراکنده پیش بینى مى شــود اما براى مناطق 

غربى، رگبار باران به همراه رعد و برق پیش بینى مى شود.
کارشــناس پیش بینى هواى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان ادامه داد: براى امروز اکثر مناطق اســتان شاهد 
وزش باد تقریباً شدید تا شدید هستند و این شرایط ناپایدار 
همچنان به صورت بارش هاى رگبارى بهاره تا اوایل هفته 
آینده ادامه خواهد داشت، به این معنا که براى روز جمعه و 
شنبه(فردا و پس فردا) نیز سیستم بارشى رگبارهاى بهاره 

فعال است.
***

سیدان با بیان اینکه تا اواســط هفته آینده به علت پشت 
سرهم بودن سیســتم هاى بارشى بهاره، همچنان شاهد 
رگبارهاى پراکنده هســتیم، به روند کاهشى دما از امروز 
اشاره و تصریح کرد: بیشینه دما براى شهر اصفهان امروز 
به شدت کاهش خواهد داشت و احتماًال دماى هوا از 20 
درجه بیشتر نخواهد شد و در روز جمعه(فردا) نیز بیشینه دما 
اصفهان به 17 درجه سانتیگراد مى رسد و اوایل هفته آینده 
یک تنش هوایى خواهیم داشــت که هوا به شدت خنک 

مى شود و کشاورزان در این خصوص دقت داشته باشند.

اصفهان در انتظار هفته اى بارانى

کاهش 21 درصدى پرونده هاى طالق

تجمع اعتراض آمیز مردم ابیانه با لباس محلى مقابل استاندارى 

افزایش اقامت مسافران نوروزى در اصفهان 

حریق در بوستان جنگلى گلپایگان

  ایجاد مرکز گردشگرى در دانشگاه آزاد فالورجان

دبیر کمیسیون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى گفت: 
متأســفانه یکى از مواردى که برندهاى ایرانى نادیده 
مــى گیرنــد، مســئولیت اجتماعــى برنــد اســت، 
مســئولیت اجتماعى برندها همــان مجموعه وظایف
و تعهداتى اســت که آنها  باید در جهت حفظ، مراقبت 
و کمک به جامعه اى کــه در آن فعالیت مى کنند، انجام 

دهند.
ناهید تاج الدین با اشاره به لزوم حمایت از کاالى ایرانى 
اظهارداشت: کاالى ایرانى باید وارد نظام عرضه و تقاضا 
شــود و حمایت از کاالى ایرانى باید در نظام عرضه و 

تقاضا شکل گیرد.

وى ادامه داد: این به آن معنى است که عرضه کنندگان 
و تقاضا کنندگان باید انگیــزه حمایت از کاالى ایرانى 
را داشته باشــند و انتفاع مادى و معنوى آن نصیب هر 

دو شود.
وى افزود: براى حمایت عرضه کنندگان از کاالى ایرانى 
باید براى کاالى داخلى قابلیت رقابتى ایجاد کرد، کاالى 
ایرانى باید مزیت نســبى داشته باشــد به گونه اى که 
عرضه کنندگان بتوانند در رقابت با سایر کاالها، کاالى 
ایرانى را به خوبى در بــازار عرضه کنند، چراکه حمایت 
عرضه کنندگان از کاالى ایرانى، خود به مثابه کاهش 

قاچاق کاالست.

رضایتمندى مشترى از کاالى ایرانى باید جدى گرفته شود

رئیــس اتحادیــه صنایع دســتى اصفهــان گفت: 
بیشــترین صنایع دســتى خریدارى شــده از سوى

مســافران نــوروزى در اصفهــان، پارچه هــاى 
قلمکار، فیــروزه کوبى، ظروف مینا، خاتم و پوشــاك 

سنتى بود.
عباس شیردل اظهار داشــت: در داخل میدان امام(ره) 
صنایع دســتى قاچــاق در ایام نــوروز نبــود، اما در 
خیابان هاى اطراف میدان شاهد فروش صنایع دستى 
قاچاق بودیــم که برخــى از مغازه دارهــا از برخى از 
اتحادیه هــا مجــوز گرفتند و با در دســت داشــتن 
کارت ســبز، اقدام به فروش صنایع دســتى خارجى

 مى کردند.
وى با اشــاره به اینکه نــام اتحادیه هایى که 
به ایــن افراد اجــازه فــروش صنایع 
خارجى را دادند، تــا زمان قطعیت 
نمى توانــم بگویــم، ادامه داد: 
صنایع دســتى قاچاقــى که از 
ترکیه و پاکســتان وارد شده 
بــود و توســط برخــى از 
مغازه ها در خیابان هاى اطراف 
میــدان امــام(ره) بــه فروش 
مــى رســید بــه طــور کامــل 

جمع آورى شد.

***
رئیــس اتحادیــه صنایــع دســتى اصفهــان بــا 
اعــالم اینکه اجــازه برخــورد بــا فــروش صنایع 
دســتى خارجــى بــا کارت ســبز را نداریــم، 
اعالم کــرد: جنس این صنایع دســتى بیشــتر از نوع 

فلزى بود.
وى با اشــاره به اینکــه به دلیل نظــارت هاى باالیى 
که در خود میدان امام(ره) از ســوى بازرســى اصناف 
و صنعــت،  معــدن و تجارت صــورت گرفتــه بود، 
شاهد فروش صنایع دســتى خارجى و قاچاق نبودیم، 
ادامه داد: فروشــندگان صنایع دســتى کــه در خود 
میــدان امــام(ره) کار مى کننــد، از فرهنگ بســیار
 باالیــى برخوردارنــد و هیچــگاه با فــروش صنایع
خارجى، رونق را از صنایع دستى داخلى نخواهند گرفت.

شــیردل در خصوص پیش بینى وضعیت بازار صنایع 
دستى در سال جارى، اعالم کرد: چندین سال است که 
روش فروش صنایع دستى تغییر کرده است و با استفاده 
از فضاى مجــازى و اپلیکیشــن هاى مختلف، صنایع 

دستى به فروش مى رسد.
وى گفت:  در صورتى که تولیدکنندگان و فروشندگان 
صنایــع دســتى خــود را بــه روز نکنند و بــه روش 
سنتى اقدام به فروش کنند، به طور قطع بازار در رکود 

خواهد ماند. 

رئیس اتحادیه صنایع دستى مطرح کرد

خیابان هاى اطراف میدانش
قاچاق بودیــم که برخــى
اتحادیه هــا مجــوز گرفتن

اقدام به فروش کارت ســبز،
 مى کردند.

وى با اشــاره به اینک
به ایــن افرا
خارجى ر
نمى تو
صنایع
ترکی
بــو
مغازه
میــد
مــى رس
جمع آورىش

پارچه هاى قلمکار و 
فیروزه کوبى، 
پرفروش ترین 
صنایع دستى اصفهان
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نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى 
با بیان اینکه با فشــار دولت، مناطــق آزاد روز به روز 
به صورت قارچ گونه در حال رشــد هســتند، گفت: در 
تمام دنیا اســتراتژى مناطق آزاد صادرات محور است،
 ولى متأســفانه در ایــران مبتنى بر رویکــردى کامًال 

وارداتى است.
حســن کامران اظهار داشــت: در تمام دنیا استراتژى 
مناطق آزاد صادرات محور اســت، ولى متأســفانه در 
ایران نه تنها رویکردى صادراتى دنبال نمى شــود بلکه 
اســتراتژى مبتنى بر رویکردى کامًال وارداتى اســت؛ 
از ســوى دیگر در سراســر دنیا هنگامى که اجناســى 

را صــادر مى کننــد، براى تشــویق از مالیــات معاف 
مى شــوند، ولى در ایران این شــرایط کامًال برعکس

 است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى با 
بیان اینکه از ســویى دیگر با فشــار دولت مناطق آزاد 
روز به روز به صورت قارچ گونه در حال رشــد هستند و 
هم اکنون الیحه تأسیس چند منطقه آزاد در کمیسیون 
اقتصادى مجلس مطرح شده  است، گفت: براى تحقق 
شعار سال مى طلبد که دولت و مجلس به صورت جدى 
با این مسئله مبارزه کرده و از حرف و قول هاى بیهوده 

صرف نظر کنند.

مدیرعامل ســازمان ســرمایه گذارى و مشــارکت هاى 
مردمى شــهردارى اصفهان یکــى از رویکردهاى مهم 
شــهردارى اصفهان را، افزایش مشــارکت و استفاده از 
توانمندى هاى بخش خصوصى خواند و گفت: رشد و توسعه 
هر شهر در گروى تالش دســته جمعى و همت گروهى 
شهردارى با بخش خصوصى است.شهرام رئیسى اظهار 
داشت: در سال هاى اخیر شهردارى اصفهان برنامه هاى 
زیادى را براى جلب نظر بخــش خصوصى در نظر گرفته 
تا با ســرمایه گذارى این بخش، پروژه هــاى عمرانى با 
سرعت بیشترى پیش روند.وى در خصوص اولویت هاى 
ســرمایه گذارى بخش خصوصى در پروژه هاى شهرى 

افزود: اولویت هاى سرمایه گذارى در بخش هاى حمل و 
نقل و ترافیک، خدمات شهرى به ویژه مدیریت پسماند، 
بخش مسکن و ســاختمان، فناورى هاى نوین و توسعه 
فناورى هاى دانش بنیان در مدیریت شهرى تعریف شده 
است.وى خاطرنشان کرد: شهردارى اصفهان اولویت هاى 
دیگرى را نیز براى ســرمایه گذارى  مشــخص کرده که 

به زودى عناوین آنها اطالع رسانى مى شود.
وى یکى از رویکردهاى مهم شهردارى اصفهان را افزایش 
مشارکت و استفاده از توانمندى هاى بخش خصوصى خواند 
و گفت: رشد و توسعه هر شهر در گروى تالش دسته جمعى 

و همت گروهى شهردارى با بخش خصوصى است. 

دولت و مجلس از حرف و 
قول هاى بیهوده پرهیز کنند

رونق شهر با استفاده از 
توانمندى هاى بخش خصوصى

سفر 450 هزار گردشگر
به نیاسر

450 هـزار گردشـگر در ایـام نوروز به شـهر نیاسـر 
کاشان سفر کردند.

شـهردار نیاسـر گفت: از 28 اسـفند تا 13 فروردین، 
450 هزار گردشـگر داخلى و خارجى به شـهر سـبز 
نیاسر سفر کردند و از آثار تاریخى و طبیعى این شهر 

بازدید کردند.
سـبحان نظـرى بـا اشـاره بـه اینکـه از ایـن تعداد 
گردشگر، سه هزار و 500 گردشگر خارجى بوده اند، 
افزود: آبشار و چهار تاقى این شهر به عنوان پربازدید 

ترین آثار طبیعى و تاریخى این شهر بوده است.
وى گفـت: به طـور میانگیـن در این ایـام، 45 هزار 
گردشـگر در 80 اقامتـگاه ثابـت و موقت این شـهر 

اسکان داشته اند.
نیاسـر در 15 کیلومترى کاشـان واقع شـده است و 
داراى آثـار تاریخى و طبیعى از جملـه چار تاقى، غار 
رئیس، باغ تاریخى تاالر، چشمه اسکندریه، کوشک 
صفوى، آبشـار، حمام صفویه، آسیاب آبى، برج چاله 

 قاب، دشت هاى آالله و شقایق است.

امروز؛ اکران «کوپال» 
در هنر و تجربه اصفهان

امـروز؛ اکـران فیلـم «کوپـال» در هنـر و تجربـه 
اصفهان آغاز مى شـود.این فیلم، امروز پنج شنبه 16 
فروردین ماه در سینما سوره اصفهان اکران مى شود.

«کوپـال» اولین فیلم بلنـد سـینمایى کاظم مالیى 
اسـت که پیش از آن، آثـار کوتـاه متفاوتى همچون 
«لطفـًا از خـط قرمـز فاصلـه بگیریـد»، «منهـا» و 

«دیلیت» را ساخته است.
این فیلم، در جشنواره هاى داخلى و خارجى متعددى 
حضور موفق داشته، در بخش سـوداى سیمرغ سى 
و پنجمین جشـنواره فیلـم فجر بوده و در ششـمین 
جشـنواره بین المللـى فیلـم براشـوف کانـادا، سـى 
و چهارمیـن جشـنواره بین المللـى فیلـم بوگوتـاى 
کلمبیا، بیسـت و ششمین جشـنواره بین المللى فیلم 
برکلـى آمریـکا، دوازدهمیـن جشـنواره بین المللى 
فیلم همیلتـون کانادا، هفتمین جشـنواره بین المللى 
فیلم ویاوگاى آمریـکا، دومین جشـنواره بین المللى 
فیکمـاى مکزیـک و سـومین جشـنواره فیلم هاى 
مسـتقل مونترال، جایزه بهترین فیلم سینمایى را به 

دست آورده است.
 

 حرکت کاروان وسایل نقلیه 
پاك در شهر اصفهان

حرکـت کاروان وسـایل نقلیه پاك در سـطح شـهر 
اصفهان، یکى از برنامه هاى جانبى نخستین نمایشگاه 
تخصصى حمل و نقل پاك، خودرو، موتورسـیکلت و 

انواع پاك روها خواهد بود.
نخسـتین نمایشـگاه تخصصـى حمـل و نقـل پاك 
از چهـارم تا ششـم اردیبهشـت ماه امسـال در محل 
برگزارى نمایشـگاه هاى بین المللى اسـتان اصفهان 

واقع در پل شهرستان برگزار مى شود.
در این نمایشـگاه که با دغدغه هاى زیسـت محیطى 
برگزار مى شـود، موتورسـیکلت هاى برقى به همراه 
تجهیزات و قطعات آنها، دوچرخه هاى برقى حرفه اى 
و معمولـى، دوچرخه ثابت، اسـکوتر و اسـکیت براى 

عموم مردم نمایش داده مى شود.
تولیدکننـدگان، واردکننـدگان و نمایندگان رسـمى 
موتورسـیکلت هاى برقـى و خودروهـاى هیبریدى 
و همچنیـن فروشـندگان مجـاز انـواع دوچرخـه و 
نمایندگان رسـمى انواع پاك روها در این نمایشـگاه 
حضور خواهند داشت و محصوالت خود را به نمایش 

خواهند گذاشت.
یکى از اصلى ترین برنامه هاى جانبى این نمایشگاه، 
حرکـت کاروان وسـایل نقلیه پاك شـامل خـودرو، 
موتورسیکلت و دوچرخه  در سطح شهر اصفهان است 
که یک روز پـس از پایـان نمایشـگاه و در روز هفتم 

اردیبهشت ماه اجرا خواهد شد.
ایـن کاروان به منظور معرفى هر چه بیشـتر وسـایل 
نقلیه پاك به شـهروندان از پل شهرستان تا چهارباغ 
عباسى به حرکت درخواهد آمد و توجه به رویکردهاى 
مختلف فرهنگ ترافیک و معرفى رویکردهاى آینده 
ترافیکى شهر اصفهان را در معرض نمایش عمومى 

براى مردم قرار خواهد داد.

خبر

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان اعالم کرد: به دلیل کاهش شــدید منابع آبى 
و بارش ها، 90 درصد ظرفیت ســد زاینــده رود خالى

 است.
 على بصیرپور شــرایط خشکســالى و کاهش شــدید 
منابع آبى را در 50 سال اخیر بى سابقه دانست و افزود:

 میــزان آب ذخیــره شــده در ســد زاینــده رود 
144میلیون متر مکعب و درحــدود 10 درصد از حجم 

این مخزن است.
به گفتــه وى، میزان آب ذخیره شــده در مخزن ســد 
زاینده رود در اوایل فروردین پارســال 310 میلیون متر 

مکعب بود.
معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان خاطرنشان کرد: میزان آب ذخیره شده در سد 
زاینده رود نسبت به مدت مشابه سال قبل 55 درصد و در 
مقایسه با متوسط بلند مدت (دوره 44 ساله) 80 درصد 

کاهش یافته است. 
بصیرپــور تصریــح کــرد: کل آب ورودى بــه 
حوضه آبریز زاینده رود از ابتداى ســال آبى (مهر سال 
96) تاکنــون 170 میلیــون متر مکعب بوده اســت،

 در حالیکه در مدت مشابه ســال قبل 462 میلیون متر 
مکعب بود.

***
وى میزان بارش در ایستگاه هواشناسى چلگرد واقع در 
چهارمحال و بختیارى به عنوان منبع اصلى سد زاینده 
رود از ابتداى ســال آبى جارى تاکنون را 430 میلیمتر 
اعالم کرد و افزود: متوسط بارش ها در این منطقه باید 
هزار و 400 میلیمتر باشــد، اما کاهش شدید بارش ها 

شرایط نامناسبى را رقم زده است.
معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان با بیان اینکه این شرایط بحرانى و خشکسالى 

براى سایر ایستگاه هاى هواشناسى و سنجش بارش ها 
وجود دارد، ادامه داد: این شرایط باعث شده که سال آبى 

جارى (تا مهر 97) بسیار بحرانى شود.
وى با تأکیــد بر ضــرورت صرفه جویــى در مصرف 
آب، تأکید کرد: در چنین شــرایطى بطور قطع، امکان 
بازگشایى زاینده رود تا پایان سال آبى امسال (مهر 97) 

امکانپذیر نیست.

بصیرپور تأکید کرد: افت شــدید براى سایر ذخایر آبى 
در سدهاى استان اصفهان از جمله آخچه (در فریدن)، 
خمیران (در تیران و کرون) حنا و قره قاچ (در ســمیرم) 

نیز وجود دارد.
معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان با اشــاره به اهمیت تداوم طــرح هایى نظیر 
ساماندهى بســتر زاینده رود، توقیف و پلمب چاه هاى 

غیرمجاز و تعادل بخشى آب هاى زیر زمینى گفت: طرح 
ساماندهى بستر زاینده رود به منظور جلوگیرى از هدر 
رفت آب، امسال در منطقه غرب اصفهان اجرا مى شود.

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان اضافه کرد: امسال همچنین قرار است درحدود 
دو هزار حلقه چاه غیر مجاز در اســتان اصفهان توقیف 

و پلمب شود.

معاون شرکت آب منطقه اى اصفهان:

سال آبى جارى بسیار بحرانى است
بازگشایى زاینده رود تا پایان سال آبى امسال امکانپذیر نیست

معــاون خدمات شــهرى شــهردارى اصفهــان گفــت: امروز 
در دنیــا از پســماند بــه عنــوان طالى کثیــف یاد مى شــود 
کــه ایــن نشــان دهنــده، اهمیــت اقتصــادى ایــن کاالى

 ارزشمند است که مسئوالن باید به آن توجه داشته باشند.
حیدر قاسمى با اشاره به اهمیت این حوزه به عنوان پیشانى خدمات 
شهرى، گفت: در صورت مشــکل در این زمینه، شهردارى مورد 
ســئوال قرار مى گیرد و خوشــبختانه اصفهان در حوزه مدیریت 
پســماند تاکنون پیشــتاز بوده، البته پیشــتازى آن در سال هاى 
گذشته بیشتر بوده و اکنون بسیارى از شــهرها اقداماتى در حوزه 
مدیریت پســماند، جمع آورى زباله از درب منــازل و واحدهاى
تولید کننــده پســماند و پــردازش انجــام داده انــد، بنابراین 
بایــد بــا مدیریــت پســماند بــه پاکســازى شــهر و حفــظ 
محیط زیست کمک کرد تا اصفهان همچون گذشته در این زمینه 

پیشتاز باشد.

مسئوالن براى اقتصادى کردن 
طالى کثیف تالش کنند

ثبت 19/5  میلیون تردد در راه هاى اصفهان تا دیروز
معاون راهدارى اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان اصفهان از 
افزایش هشت درصدى تردد خودروهاى ســبک در ایام نوروزى در راه هاى 

استان خبر داد. 
فرزاد دادخواه با اشــاره به طرح راهدارى نوروزى که از 25 اسفند ماه 96 آغاز 
و تا 17 فروردین امسال ادامه دارد، اظهار داشــت: از ابتداى طرح تا دیروز 15 
فروردین ماه، 19 میلیون و 600 هزار تردد توســط 114 دستگاه ترددشمار در 

راه هاى استان اصفهان ثبت شده است.
وى افزود: در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شاهد افزایش هشت 
درصدى تردد خودروهاى سبک، افزایش 9 درصدى تردد خودروهاى سنگین، 
افزایش 9 درصدى تخلفات سرعت رانندگان، افزایش 10 درصدى تردد ورودى 

به استان و افزایش هشتدرصدى تردد خروجى از استان اصفهان بودیم.
وى با بیان اینکه دیروز بیشــترین تردد در محورهاى فوالدشهر- اصفهان، 
اصفهان- سه راهى مبارکه- شهرضا و تیران- نجف آباد بود، افزود: در ایام نوروز 
نیز بیشترین تردد در محورهاى دلیجان- اصفهان-شهرضا- آباده و بالعکس، 
اصفهان- زرین شهر- شــهرکرد، اصفهان-تیران- داران- الیگودرز، آزادراه 

کاشان- نطنز و محور کاشان- اردستان-نایین- اردستان بود. 

شــهردار اصفهان گفت: در 15 مهرماه که کار خود را در شــهردارى آغاز 
کردیم همه مى گفتند باید احکام جدید براى باالبردن انگیزه مدیران صادر 
شود تا بخش هاى مختلف شهردارى از بالتکلیفى درآمده و امکان جذب

بودجه ها وجود داشته باشد.
قدرت ا... نوروزى افزود: بســیارى نظر کارشناسى مى دادند که با توجه به 
جذب 30 درصدى بودجه در نیمه اول سال و همچنین با توجه به انتخابات و 
ادعاهاى مطرح شده علیه شهردارى، اگر بتوانیم 60 درصد بودجه را محقق 

کنیم، کار بسیار بزرگى صورت گرفته است.
وى اضافه کرد: از تمام کســانى که با تمام وجود ایستادند و چیزى بالغ بر 
80 درصد بودجه را در تمامى حوزه ها از جمله حوزه درآمد، مناطق، مالى و 
اقتصادى، حوزه برنامه ریزى و سازمان ها جذب کردند، تشکر مى کنم که 
به خوبى توانستند نقش مدیریتى خود را ایفا کرده و آن را در سابقه شهردارى 

ثبت کنند.
***

نوروزى با بیان اینکه تغییرات در راســتاى بیشــتر رعایت شــدن حقوق 
شهروندى، رضایتمندى مردم و بهتر شــدن امور است، گفت: شهردارى 
محلى براى خدمت به تمام شهروندان است و در این دوره، مالك و میزان 

شهردارى، خدمات رسانى بهتر به تمام شهروندان بدون هیچ تمایزى است 
که معناى آن رعایت حقوق شهروندى است.

وى با بیان اینکه وجود پنج هزار پرونده در شهردارى نه به صالح دستگاه 
قضایى، نه به سود شــهردارى و نه به نفع شهر است، گفت: باید قراردادها 
به گونه اى تنظیم شــود که احتمال تخلف در آن کمتر شود و بسیارى از
پرونده هایى که شــکل گرفته، به دلیل قصور در تنظیم قرارداد اولیه بوده 

است.
نوروزى گفت: شــاید فضایى ایجاد شــده کــه برخى فکر مــى کنند با 
شکایت علیه شــهردارى، یک چیزى نصیب شان مى شود، این امر را باید 
مســئوالن امور حقوقى پیگیرى کنند و از کانون وکال نیز تقاضاى کمک 
به شــهردارى براى کشــف بهتر حقیقت و صدور آرا منطبق بر واقعیت

 را دارم.
وى تاکید کرد: باید راهکارهایى پیدا شــود تا هم در انعقاد  قراردادها تاخیر 
بى جهت ایجاد نشده و هم اینکه ارتباط اداره حقوقى با واحد قراردادها یک 

ارتباط نظام مند باشد.
وى اظهار امیدوارى کرد: با این تغییرات در مدیریت شهرى به گونه اى عمل 

شود تا شاهد تحقق بیش از پیش حقوق همه شهروندان باشیم.

شهردار اصفهان :

مالکمان خدمات رسانى به همه شهروندان بدون هیچ تمایزى است

فرماندار نطنز گفت: بیش از 540 هزار نفر در ایام 
نوروز از جاذبه هــاى تاریخى، طبیعى و مذهبى 

نطنز بازدید کردند.
یوســف حســنى اظهار داشــت: در تعطیالت 
نوروز ســال 1397 بیش از 542 هزار و 500 نفر 
از از جاذبه هاى تاریخى، طبیعى و گردشگرى، 
امامزاده ها و بوســتان هاى ســطح شهرستان 

بازدید کردند.
وى تصریح کرد: از کل گردشــگران نوروزى، 
تعداد 372 هزار و 187 نفر از جاذبه هاى تاریخى 
و فرهنگى و تعــداد 78 هــزار و 878 نفر نیز از
 جاذبه هاى طبیعى بازدید کردند که از این تعداد، 
بیش از 159 هزار نفر وارد روستاى تاریخى ابیانه 

شدند.
فرمانــدار نطنــز با اشــاره به افزایــش اقامت 
گردشــکران در نطنز افزود: در ایام نوروز 152 
هــزار و 149 نفر در شهرســتان نطنــز اقامت 
داشــته اند که از این تعداد، هشــت هزار و 650 
نفر در هتل ها و تأسیســات گردشــگرى، 11 
هزار و 315 نفر در مدارس، هــزار و 640 نفر در 
خانه مســافر و 130هزار و 544 نفر در چادرها و 

زائرسراى امامزادگان و پارك ها اقامت داشتند. 

بازدید 540 هزار گردشگر 
از نطنز 

معاون اســتاندار و فرماندار ویژه کاشــان از آغاز 
برداشــت گل محمدى در گلســتان هاى این 

شهرستان خبر داد.
حمیدرضا مومنیان گفت: برداشت افزون بر 9 هزار 
و 500 تن گل محمدى از ســطح دو هزار و 500 
هکتار از زمین هاى زیر کشــت این محصول در 

سال جارى پیش بینى شده است.
وى افزود: کاشان بیشــترین میانگین تولید گل 
محمدى در کشــور را دارد و ســاالنه نزدیک به 
15 هزار تن گالب مرغوب در هزار و 600 کارگاه 
ســنتى و 28 واحد صنعتى این شهرستان تولید 

مى شود.
فرماندار کاشــان بیان داشــت: همچنین تولید 
نزدیک به دو هزار و 200 کیلوگرم اسانس طبیعى 
به ارزش تقریبى هر کیلوگرم 200 میلیون ریال 
در این شهرستان براى سال 1397 دور از انتظار 

نیست.
وى با اشــاره به ایجاد 80 هزار نفر- روز اشتغال 
در موســم گل چینى و گالبگیرى در شهرستان 
کاشان اضافه کرد: زندگى دو هزار و 800 خانوار 
به کشــت، تولید و برداشت گل محمدى وابسته 
مى باشد و این صنعت نزدیک به شش هزار شغل 
پایدار و ثابــت در مجموع در ایــن منطقه ایجاد 

کرده است.  

آغاز برداشت گل محمدى 
در کاشان 


