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تفاهم لوزان چه تاثیراتی بر 
بازار خودرو خواهد گذاشت؟

 تا امضای توافقنامه نهایی
 فعال شدن داعش در  صبر کنید

شمال انگلیس!

Z a y a n d e  R o u d  n e w s p a p e Rچرخ ها می چرخند

 » همدلی و همزبانی دولت و ملت«، 
راهکار حل مشکالت

 تامین حقابه تاالب گاوخونی
 در بودجه ۹۴

 ورود اتوبوس های ویژه گردشگری
 به خطوط اتوبوسرانی

 از کاهش مخاطبان سینما، تا اظهار 
مسکنی که برای فرهنگیان ُمسکن نشدنظرهای هسته ای  هنرمندان
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روحانی از آرزوی در حال تحقق دولت تدبیر و امید گفت:
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بازار دائمی صنایع دستی ، حریم 
امن توریست ها

مری��م ابراهیم��ی دینان��ی : در حالیک��ه خب��ر از م��وج 
زی��اد گردش��گر ب��ه کش��ور را داری��م؛ اما گوی��ا فروش 
 صنایع دس��تی و بازار این هنرهای کهن آنقدرها هم داغ

 نیست.
اگراز رکود اقتصاد جهانی بگذری��م، وجود تورلیدرهایی 
که با البی کردن فروش��ندگان صنایع دستی ، داللی نان 
وآب داری را به نفع جیب ش��ان ب��ه راه انداخته اند، علت 
بی میلی خرید صنایع دستی از س��وی گردشگران است؛ 
چراکه نمی خواهند کالهی برسرش��ان برود.بدون شک 
پخش خبراین گونه کاله برداری ها از گردشگران خارجی 
برای وجه ای��ران خوب نخواه��د بود؛ ضمن آنک��ه بازار 

صنایع دستی که این روزها باید زیر چترحمایتی
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همه تیم های ملی با کت و شلوار 
می آیند ما با پیژامه

ش��اید در پایان مصاحبه مکثی کنید و باورتان نش��ود اشکان 
دژاگه، پس��ر آرام و بی حاش��یه تیم ملی چنی��ن حرف هایی 
را به زبان آورده اس��ت. اما م��ی گویند هرکس آس��تانه صبر 
و تحمل��ی دارد و پیداس��ت، ب��ا اظه��ارات اس��دی دبیر کل 
جدید فدراس��یون، کاس��ه صبر اش��کان لبریز ش��ده است. 
او باور نمی کند ک��ه دبی��ر کل، عملکرد تیم مل��ی و کروش 
 را پایی��ن ت��ر از اس��تانداردها خوان��ده و م��دام م��ی گوید، 

حرف های اسدی را نمی فهمد. دژاگه عادت...

آگهی  استخدام

www. Sanjesh.org : آدرس

اداره روابط عمومی امور مالیاتی استان اصفهان 

سازمان امور مالیاتی کشور 
)اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان (



جان کری: يادداشت

به يک مرحله تاريخی رسیده ايم
وزیر امور خارجه آمریکا اظهار کرد: به زودی و به احتمال فراوان از 
هفته آینده اقدامات کارشناسی به منظور تهیه توافق نامه نهایی 

اقدام مشترک آغاز خواهد شد.
جان کری، وزی��ر امور خارجه در نشس��ت خبری پ��س از بیانیه 
مش��ترک لوزان و در محل مرکز تحقیقات رولکس دانشگاه پلی 
تکنی��ک لوزان ضمن تش��کر از مردم و دولت س��وییس و س��ایر 
کشورهای میزبان مذکرات هسته یی ایران و گروه 1+5 در دو سال 
اخیر گفت: فک��ر نمی کنم هیچ کس می توانس��ت یک چارچوب 
سالم تر و صلح آمیزتر برای مذاکرات از کشور سوییس فراهم کند 

و از همه مردم سوییس تشکر می کنم.
وی افزود: رییس جمهور آمریکا برای حفظ امنیت ما و متحدان مان 
در دنیا مشخص کرده بود که بهترین راه برای رسیدن به توافق و 
همان طور که گفته شد حفظ امنیت و ممانعت از دستیابی ایران به 
سالح هسته یی، ادامه مسیر دیپلماسی است. و مسیر ما به سوی 
یک راه حل دیپلماتیک از س��ال ها پیش شروع شد و من شخصا 

چهار سال درگیر این موضوع بودم.
کری ادام��ه داد: بیانیه امروز ی��ک توافق تاریخی ب��ا ایران بود و 
براساس پارامترهای مورد توافق در لوزان تعداد سانتریفیوژهای 
ایران تا دو س��وم کاهش می یابد و این کاهش تا 10 س��ال ادامه 
می یابد  و حجم اورانیوم غنی ش��ده ایران ب��رای مدت حدود 15 

سال تا 98 درصد کاهش می یابد.
وزیر ام��ور خارجه آمریکا در ادام��ه اظهار کرد: البت��ه این توافق 
تاریخ انقضا ندارد و به صورت مرحله ای اجرا خواهد ش��د و برخی 
از بخش های آن 15 سال و یا تا 25 س��ال برجا خواهند بود و این 
پارامترها موضوعاتی خواهد بود برای ایجاد شفافیت در عملکرد 

هسته یی ایران.
کری هم چنی��ن با بیان این ک��ه جامعه جهانی ای��ن اطمینان را 
خواهند داشت که فعالیت های هس��ته یی ایران کامال صلح آمیز 
اس��ت تصریح کرد: به ش��رط اجرایی ش��دن جزییات این توافق 
فعالیت های ایران صلح آمیز خواهد بود و در صورت اجرایی نشدن 
آن این توفق این قدرت را به ما خواهد داد که با مش��کل برخورد 
کنیم و م��ا می توانیم مانع از این ش��ویم که ایران در مس��یرهای 
مختلف��ی بتواند به م��واد اولیه تولی��د بمب اتمی و غنی س��ازی 
اورانیوم و پلوتونیوم دس��ت یابد.وی هم چنین خاطرنش��ان کرد: 
ما و ش��رکای مان همراه با ای��ران توافق کردیم تنه��ا تجهیزات و 
تاسیسات غنی سازی مشغول به کار در ایران نطنز باشد و همین 
یک مجموعه نیز دچار تغییرات قابل توجهی خواهد شد و بخش 
عمده ای از زیرساخت های آن برچیده خواهد شد و دست کم 15 
سال زمان نیاز است تا این که تمام ذخایر موجود در این تاسیسات 

تغییر یابد و به سطح مصرف غیرنظامی برسد.
جان کری ادام��ه داد: در مورد تاسیس��ات زیرزمینی فردو به این 
توافق رس��یدیم که غنی س��ازی اورانیوم در آن جا متوقف شود و 
به نوعی تمام فعالیت های غنی س��ازی در آن جا متوقف ش��ود و 
هیچ گونه مواد ش��کافت پذیر و یا قابل شکافت در این تاسیسات 
باق��ی نمی ماند و فردو ب��ه یک مجوع��ه تحقیق و توس��عه برای 
مقاصد پژوهش��ی تبدیل خواهد ش��د و راکتور آب سنگین اراک 
نی��ز بازطراحی خواهد ش��د و از طری��ق هم��کاری جهانی اراک 
به یک راکت��وری تبدیل خواهد ش��د که محص��والت آن صرف 
پژوهش و مصارف پزشکی ش��ود.وزیر امور خارجه آمریکا تاکید 
کرد: ایران تمام س��وخت مصرف ش��ده اش را در رآکتور اراک به 
خارج از کش��ور منتقل می کند و همینطور توافق ش��د ایران از 
س��اخت تجهیزات جدید آب سنگین دس��ت کم برای 15 سال 
آینده خودداری کن��د و این کش��ور مورد بازرس��ی های منظم 
و جامع ق��رار خواهد گرفت ت��ا از هرگونه ت��الش مخفیانه برای 
دس��تیابی به س��الح هس��ته ای جلوگیری ش��ود و به تاسیسات 
 س��اخت س��انتریفیوژها نیز دسترس��ی ه��ا ایجاد ش��ود و این 

نظارت ها حداقل برای 20 سال ادامه خواهد داشت.
کری در بخ��ش دیگری از س��خنانش ضم��ن تاکید ب��ر احترام 
 ای��ران ب��ه توافقات قبل��ی گف��ت: ای��ران تا ب��ه اینجا ب��ه همه 
مس��وولیت های خود در موافق��ت نامه های گذش��ته در ژنو در 
چارچوب اقدام مشترک موقت به خوبی عمل کرده است و از سال 
2013 تاکنون به خوبی به توافقات بین المللی احترام گذاش��ته 
اس��ت و در ازای این همکاری ها از جانب ایران آمریکا مرحله به 
مرحله تحریم ها را تقلیل خواهد داد و در جایی که ایران به توافق 
عمل نکند تحریم ها به جای خود بازخواهد گش��ت و به موجب 
این توافقات ایران تعهداتی را عهده دار خواهد ش��د و این نش��ان 
می دهد که در طول تاریخ دیپلماس��ی الزم بوده است تا از جنگ 
جلوگیری کند و اینکه ما صرفا از ایران بخواهیم که تس��لیم شود 
 عملیاتی نخواهد بود بنابراین توافق خوب این نیس��ت که به همه 

خواسته های یک طرف برسد و به ضرر طرف دیگر باشد .

فرمان��ده نی��روی دریای��ی ارت��ش جمه��وری اس��المی 
ای��ران از ارتق��ای موش��ک های س��طح ب��ه ه��وای محراب 
 خب��ر داد و گفت ک��ه این موش��ک ها روی ناوش��کن دماوند

 نصب شده اند.
دری��ادار حبی��ب  اهلل س��یاری فرمان��ده نی��روی دریای��ی 
ارت��ش جمهوری اس��المی ایران ، با اش��اره ب��ه اهمیت دریا 
و تأکید فرمان��ده معظم کل قوا ب��ه این نیرو ب��رای توجه به 
ایده بازگش��ت ب��ه دریاگفت: ب��ا توجه ب��ه تدبی��ر فرمانده 
معظ��م کل قوا مبن��ی بر اینک��ه دریا ب��رای م��ردم اهمیت 
زی��ادی دارد، بای��د در این زمینه فرهنگ س��ازی مناس��بی 
 ص��ورت بگی��رد و ای��ن کار، کمک و هم��کاری رس��انه ها را

 می طلبد.
وی افزود: نگاه رهب��ر معظم انقالب به دریا ی��ک نگاه عمیق 
است و ما بر اس��اس همین نگاه، اهداف مان را پیش می بریم؛ 
حضرت آقا به دنبال این هستند که ما از نعمت های خدادادی 
در دریا برای پیشرفت کشور استفاده کنیم. وقتی به سواحل 
مکران نگاه می کنیم می  بینیم که سواحل مکران دروازه ورود 
به آب های آزاد دنیاس��ت و پاس��خ مان به این س��ؤال که چرا 
 تاکنون به دریا توجه ج��دی نکرده اید، این اس��ت که غفلت

 کرده ایم.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه اگر سواحل مکران 
آباد شود، اقتدار دریایی حاصل ش��ده و این اقتدار، پیشرفت 
کشور را تضمین می کند، اظهار داشت: حضرت آقا می فرمایند 
که ما را نسبت به دریا بیگانه کرده اند، تا نتوانیم از آن استفاده 
کنیم. ایشان می خواهند به دریا نزدیک شویم و ما نیز تئوری 

بازگشت به دریا را دنبال می کنیم و این نیاز به فرهنگ سازی 
دارد.

دریادار سیاری درخصوص تفاوت ناوشکن دماوند )جماران2( 
با جماران خاطرنشان کرد: فرمانده معظم کل قوا فرموده بودند 
که موج 2 از موج 1 باید بهتر باشد و به ترتیب موج 3 هم از موج 
2 باید بهتر باشد؛ ناوشکن دماوند همان موج 2 است و جماران 
نیز موج 1 است. ایشان فرمان دادند که باید پروژه ها رفته رفته 
بهتر و پیشرفته تر شوند، ما هم بر همین اساس ناوشکن دماوند 
را از جماران بهتر کردیم یعنی از نظر س��الح، برد موش��ک ، 
کارآمدی و . . .، ناوشکن دماوند بهتر از ناوشکن جماران است.

وی با تأکید بر اینکه ناوش��کن دماوند در حوزه موش��ک های 
س��طح به هوا س��امانه های بهتری نس��بت به جماران دارد، 
از تولی��د نمونه ه��ای ارتقایافته موش��ک س��طح ب��ه هوای 
محراب خب��ر داد و گفت: موش��ک های ارتقایافت��ه محراب 
 توس��ط متخصصان کش��ورمان روی ناوش��کن دماوند نصب

 شده است.
فرمان��ده نی��روی دریای��ی ارت��ش تصری��ح ک��رد: س��امانه 
بدن��ه دماون��د ه��م نس��بت ب��ه جم��اران تغیی��ر ک��رده 
نص��ب  دماون��د  روی  ه��م  جدی��دی  راداره��ای   و 
ش��ده اس��ت. البته این بهترشدن ناوش��کن دماوند به معنای 
ای��ن نیس��ت ک��ه ناوش��کن جم��اران قدیم��ی بمان��د، نه، 
این طور نیس��ت بلکه ناوش��کن جم��اران هم ب��ه روز خواهد 
ش��د ولی در مجم��وع، آنچه را از نظ��ر فن��اوری و تکنولوژی 
 به آن دس��ت یافته ای��م روی ناوش��کن دماوند اج��را و نصب 

کرده ایم.

پدافند هوايی غرب،رصدگاه آسمان 
کشور است

فرمان��ده ق��رارگاه پدافن��د هوای��ی خاتم االنبی��اء از فرمانده��ی 
 اطالع��ات و شناس��ایی منطق��ه پدافن��د هوای��ی غ��رب بازدی��د

 کرد.
امیر فرزاد اس��ماعیلی فرمانده ق��رارگاه پدافند هوای��ی خاتم  االنبیاء با 
حضور در منطقه پدافند هوایی شهید دستنبو همدان از اقدامات حوزه 
 پدافند غیرعامل و فرماندهی اطالعات و شناس��ایی این منطقه بازدید

 کرد.
فرمان��ده ق��رارگاه پدافند هوای��ی خات��م االنبی��اء)ص( در جریان این 
بازدی��د، گف��ت: در س��ال جدید که ب��ه فرمای��ش فرمانده��ی معظم 
 کل ق��وا س��ال دول��ت و مل��ت، همدل��ی و همزبان��ی نامگ��ذاری

 شده.
 همه ما باید با توجه به فرمایش ایش��ان با همدلی و تالش بیش��تر توان 
 رزم��ی و عملیاتی مجموع��ه پدافند هوای��ی را در دفاع از کش��ور ارتقا 

دهیم.
امی��ر اس��ماعیلی اظه��ار داش��ت: منطق��ه پدافن��د هوای��ی غ��رب 
یک��ی از مهمتری��ن بخش ه��ای ش��بکه یکپارچ��ه پدافن��د هوای��ی 
کش��ور اس��ت و نق��ش موث��ری در رص��د و پای��ش آس��مان کش��ور 
ب��ه عه��ده دارد و در دوران دف��اع مق��دس ای��ن منطق��ه پدافن��دی 
 با ایث��ار و تقدی��م ش��هدای گرانق��در وظای��ف خ��ود را ب��ه خوبی به

 انجام رساند.
فرمان��ده ق��رارگاه پدافن��د هوای��ی خات��م االنبی��اء)ص( در ادام��ه 
س��فر خ��ود ب��ا حض��ور در مرک��ز آم��وزش درج��ه داری حض��رت 
 علی اکب��ر)ع( اراک از رون��د فعالیت ه��ای علم��ی و آموزش��ی ای��ن
  مرکز اطالع حاص��ل کرد و با کارکن��ان و هنرآموزان ای��ن مرکز دیدار

 کرد.

 فعال شدن داعش در 
شمال انگلیس!

به گزارش  العالم، یک روزنامه انگلیس��ی با اش��اره به فعال شدن داعش در 
شمال این کشور، درباره ترویج گسترده افکار افراطی در انگلیس برای جذب 

جوانان هشدار داد. 
 »گاردین«  روز شنبه در گزارشی نوشت: نیروهای امنیتی ترکیه اخیراً 9 نفر 
را در مرز این کشور با سوریه بازداشت کردند، که یکی از آنها فرزند »شکیل 

احمد « عضو شورای شهر روچدیل در شمال انگلیس است. 
 در بین این نه نفر تعدادی زن و 4 کودک یک ساله ، سه ساله ، هشت ساله 

و یازده ساله هستند. 
» وحید احمد« فرزند ش��کیل احمد، دانش��جوی علوم سیاس��ی دانشگاه 

منچستر است، و 21 سال سن دارد. 
 » عرف��ان چیش��تی« پی��ش نم��از مس��جد روچدی��ل گف��ت : داعش به 
 هر جایی چن��گ می ان��دازد، و جوان��ان روچدی��ل را نیز ب��ه دام انداخته
 اس��ت.  چیش��تی در خطبه های نماز جمعه گذش��ته به جوان��ان درباره 
 پیوس��تن به گروه های افراطی هش��دار داد و گفت: جوان��ان فریب داعش 

را نخورند. 
 پلی��س من��زل وحی��د احم��د ک��ه پ��درش عض��و ح��زب کارگ��ران 
 اس��ت ، و من��زل 2 نف��ر دیگ��ر را در روچدی��ل بازرس��ی ک��رده

 است . 
تب��اع انگلیس��ی ب��ا خان��واده ه��ای   س��خنگوی پلی��س از س��فر ا
خ��ود ب��ه مناط��ق جنگ��ی اب��راز تعج��ب ک��رد و اف��زود : ن��ه نف��ری 
انگلی��س ب��ه  ، هن��وز  بازداش��ت ش��دند  ترکی��ه  م��رز   ک��ه در 

 بازنگشته اند. 
 پدر وحید احمد ادعا می کند که پس��رش احتماالً ب��رای تفریح به ترکیه 
رفته است، و ش��اید راه خود را گم کرده و به مرز این کشور با سوریه نزدیک 

شده بود! 
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مشاور عالی رییس سازمان سنجش آموزش گفت: مهلت ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 2
دوشنبه پایان می یابد.توکلی افزود: این آزمون  همچنین در خصوص تبدیل وضع مربیان حق التدریس 
س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای نیز هست؛ بنابراین ش��رایط و ضوابط در دفترچه راهنمای آزمون و 

اطالعیه ثبت نامی ، دهم فروردین 94 بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته است.

Society,Cultural  Newspaper No. 1226 |  january   22  ,2014  |  8 PagesZayaNde Roud NewSPaPeR www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper ZayaNde Roud NewSPaPeR www.zayanderoud.com

رییس جمهور با تشکر و س��پاس از ملت بزرگ ایران گفت:  
چنین روزی در خاطره تاریخی ملت ایران خواهد ماند. 

به گ��زارش زاین��ده رود به نقل از ایس��نا، حجت االس��الم  
والمس��لمین دکتر سیدحس��ن روحانی با مورد توجه قرار 
دادن ایام فاطمیه و والدت حض��رت زهرا )س(، اظهار کرد: 
این روز روزی است که در خاطره تاریخی ملت ایران خواهد 
ماند و روزی اس��ت که از دیدگاه بنده روز تشکر و سپاس از 
ملت ایران قلمداد می شود و مردم با ایستادگی استقامت و 
مقاومت خودشان گام دیگری در مسیر دستیابی به اهداف 
بلند ملی شان برداشتند و من باید از همه مردم ایران که در 
طول سالیان گذشته برای حراس��ت از منافع ملی و حقوق 
ملی خودشان ایستادگی کردند و امروز هم همچنان مقاوم 
خواهند بود و در آینده نی��ز این مس��یر را ادامه می دهند، 

تشکر کنم.
روحانی ادامه داد: دولت از آغاز وعده هایی به مردم داده بود 
و ما همواره به دنبال اجرای آن وعده ها در چارچوب خاص و 
منافع ملی هستیم. در این راستا یکی از وعده های دولت این 
بود که س��انتریفیوژ بچرخد؛  اما زندگی مردم هم بچرخد و 
چرخش سانتریفیوژها زمانی برای ما  ارزشمند است که چرخ 
اقتصاد هم در چرخش باشد و این کار و این هدف را امروز از 

ماه ها، هفته ها و روزهای قبل نزدیک تر می بینیم.
وی یادآور شد: دولت در 100 روز اول اولین گام ها را برداشت 
و به توافق موقت با طرف مذاکره دس��ت یافت و از آن زمان 
تا امروز در تالش بودیم تا گام دوم برداش��ته شود و این گام 
دیشب به سرانجام رس��ید و ما گام دوم را برداشتیم و حفظ 
حقوق هس��ته ای مان را ک��ه برای مان اهمیت داش��ت در 
چارچوب موردنظر مورد توجه قرار دادیم و تالش کردیم و 
همه امیدها این است که تا اوایل تیرماه گام سوم یعنی توافق 
نهایی را برداریم و گام چهارم که گام اجرای توافقات نهایی 

است پس از آن برداشته شود.
رییس جمهور خاطرنشان کرد: 1+5 پذیرفته است که ایران 
دارای غنی س��ازی در خاک خود باش��د و اگرچ��ه تا دیروز 
می گفتند ایران تهدیدی برای منطقه و جهان است؛  اما امروز 
همه قبول کردند که غنی س��ازی در ای��ران برای هیچ کس 
تهدید نیس��ت و من در این ج��ا به صراح��ت می گویم که 
غنی سازی و همه فناوری های هسته ای ما صرفاً برای توسعه 
ایران است. این غنی سازی و این فناوری علیه هیچ کشوری از 
جمله کشورهای منطقه و جهان نخواهد بود و امروز هم دنیا 
به خوبی به این موضوع اذعان کرده است که ایران به دنبال 

اهداف صلح آمیز خود است.
وی با بیان این ک��ه » در این چارچ��وب اراک فعال خواهد 
ش��د« گفت: ب��ا فن��اوری مدرن تر ف��ردو که بعض��ی فکر 
می کردند بس��ته می ش��ود برای همیش��ه باز می ماند. در 

فردو بیش از  هزارس��انتریفیوژ مستقر خواهد بود و فعالیت 
 و فناوری ه��ای دیگر هس��ته ای و فیزیک��ی در آن جا انجام 

خواهد شد.
وی با بیان این که »طبق این چارچ��وب همه تحریم ها لغو 
خواهد شد« گفت: همه تحریم ها از جمله تحریم های مالی، 
بانکی و اقتصادی نیز لغو خواهد ش��د. در همان روز اجرای 
توافق همه قطعنامه های علیه ایران که 6 قطعنامه اس��ت 
لغو می شود و از روز توافق همکاری های جدید هم در بخش 
هس��ته ای و هم دیگر بخش ها با دنیا صفحه جدید خود را 
تجربه خواهد کرد؛ بنابراین در چارچوبی که پیش رو داریم 

می بینیم که رویکرد این دولت پاسخ داده است.
رییس جمهور گفت: رویکرد ما این ب��ود که در دنیای امروز 
تهدید و فشار بر دیگران بی ارزش اس��ت و همه باید دنبال 
برد- برد باش��یم. یک توافقی که به نفع همه باشد. احترام 
متقابل، منافع مشترک و دستیابی به اهداف مشترک همه 

مورد توجه قرار بگیرد.
وی افزود: برخی فکر می کنند که ما یا باید با دنیا بجنگیم یا 
باید تسلیم قدرت ها شویم؛ در حالی که ما معتقدیم راه سومی 
وجود دارد و می توانیم با دنیا همکاری داش��ته باشیم. البته 
آن ها می گویند مذاکره در سایه فشار تحریم بود. خودشان 
هم می دانند که این حرف پایه ای ندارد و تحریم آن ها برای 

مذاکره نبود.
وی ادامه داد: آن ها تحریم کردند تا ما تس��لیم ش��ویم. اما 
وقتی دیدند که تس��لیم امکان ناپذیر اس��ت و در برابر یک 
ملت متحد منسجم شجاع قرار دارند آن وقت گفتند تحریم 
 برای مذاکره بوده است. ما قبل از تحریم هم با دنیا مذاکره

 می کردی��م. حی��ن تحریم ه��م مذاک��ره می کردیم. پس 
رویکرد دول��ت این بود که اگر دیگران ب��ه ما تکریم کنند و 
تهدید نکنند پاس��خ تکریم خود را با تکریم خواهند گرفت 
و امروز به این واقعیت دس��ت یافته اند که تکری��م در برابر 
تکریم و ن��ه تهدید و تحریم و فش��ار. ای��ن موفقیت بزرگ 
 این رویکرد اس��ت و نش��ان می دهد که این رویکرد درست

 بوده است.
روحانی گفت: نکته دیگر این اس��ت که همی��ن گامی که 
امروز به آن دس��ت یافته ایم در س��ایه همدلی، همزبانی و 
انس��جام بوده اس��ت. ما در تمام مراحل قدم به قدم با دیگر 
مس��ئولین مش��ورت کرده ایم. ما هم��واره از رهنمودهای 
مقام معظم رهبری بهره برده ایم و ایشان هم سخاوتمندانه 
 ارش��ادات خود را در اختیار دولت و تیم مذاکره کننده قرار 

داده اند.
وی اظهار کرد: م��ن در اینجا الزم می دان��م از مقام معظم 
رهبری، روس��ای قوه مقنن��ه و قضائیه و همه مس��ئولینی 
که در این راس��تا به ما کمک کردند تا ای��ن گام را برداریم 

تش��کر کنم و در گام بعدی نیز ما نیازمن��د همکاری آن ها 
 نه تنه��ا در بحث هس��ته ای بلکه در همه مس��ائل کش��ور 

هستیم.
وی با بیان این که »مسیر ما مسیر درس��تی است«، افزود: 
امروز مل��ت ما به دنیا نش��ان داده که علی رغم فش��ارها در 
انتخاب��ات 92 حضور و ایس��تادگی خود را نش��ان دادند و 
پ��س از انتخابات نی��ز در همه عرصه ها با حضور منس��جم 
 خ��ود کاری کردن��د ک��ه از مس��یرهای دش��وار عب��ور 

کنیم.
رییس جمهور تصریح ک��رد: ما در مذاکرات هس��ته ای هر 
آن چه ب��ه دنی��ا گفته ایم، وع��ده داده یا خواهی��م داد پای 
قول خود ایس��تاده ایم. دنیا بداند ما اهل فری��ب و دورویی 
نیس��تیم و اگر وعده ای داده ایم به آن عم��ل خواهیم کرد 
 منتها مشروط بر آن که طرف مقابل نیز به وعده هایی خود

 عمل کند.
وی گفت: هم تا این جا و هم در توافق نهایی توافق ما متوازن 
خواهد بود و اگر آن ها روزی بخواهند مسیر دیگری انتخاب 
کنند راه انتخاب همواره پیش روی ملت ما نیز باز خواهد بود.

وی با بیان این که »مذاکرات هسته ای پله اول برای رسیدن 
به بام تعامل سازنده با جهان است«، گفت: در دنیای امروز 
پیش��رفت و ثب��ات در منطقه و جه��ان بدون هم��کاری و 

هماهنگی امکان پذیر نیست. 
ما به س��وی همه کش��ورهایی ک��ه می خواهن��د به ملت 
ای��ران احترام بگذارند دس��ت دوس��تی را دراز می کنیم. با 

کشورهایی که رابطه خوب 
داری��م، رابطه صمیمانه تر 
می خواهیم. با کشورهایی 
که رابطه سرد داریم رابطه 
بهتر می خواهی��م و اگر با 
کش��ورهایی دارای تنش 
یا احیان��اً دارای خصومت 
هس��تیم پایان خصومت 
و تن��ش را می خواهی��م؛ 
چراکه بی تردید همکاری 
 و تعامل به نفع همه خواهد

 بود.
روحانی ب��ا بی��ان این که 
»ما باید در همه زمینه ها 
یک گام جدید برداریم«، 
گفت: امروز روزی است که 
دولت دس��تش را به سوی 

فعاالن اقتصادی و همه مردم ایران دراز می کند. ما به رونق 
اقتصادی، اشتغال جوانان و توس��عه صادرات غیرنفتی نیاز 
 داریم تا مردم ش��اهد بهبود در زندگی مادی و معنوی خود

 باشند.
وی گف��ت: ام��روز پیام من ب��ه ملت ای��ران پیام تش��کر و 
درخواس��ت اس��ت برای همدلی بیش��تر، رونق اقتصادی، 
رواب��ط نزدیک ت��ر اجتماع��ی و همدل��ی در رقابت ه��ای 
 س��الم سیاس��ی؛ چراکه امس��ال س��ال انتخاب��ات خواهد

 بود.
روحانی افزود: امیدواریم همه ما بتوانیم در ش��رایط امروز و 
امسال که به حول و قوه الهی بهتر از سال گذشته خواهد بود 
برای پیشرفت و س��ربلندی ملت و کشورمان بیش از پیش 

تالش کنیم.
وی گفت: من الزم می دانم از همه کس��انی که در برداشتن 
این گام تالش کرده اند به ویژه وزیر امور خارجه، تیم مذاکره 
کننده، رییس سازمان انرژی اتمی، تیم حقوقی و همه کسانی 
که از آغاز دولت تاکنون در این راستا تالش کرده اند از طرف 
خودم و ملت بزرگوار ایران تش��کر کنم و امیدوارم حمایت 
ملت و رهبری معظم همواره پش��تیبان این مس��یر و راه تا 

موفقیت نهایی باشد.

روحانی از آرزوی در حال تحقق دولت تدبیر و امید گفت: 

تجهیز ناوشکن دماوند 
به نمونه های ارتقايافته

چرخ ها می چرخند

دوشنبه؛ پایان مهلت ثبت نام آزمون استخدامی  کشور

شخصیت  های سیاسی تاکید کردند؛

» همدلی و همزبانی دولت و ملت«، 
راهکار حل مشکالت

حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای رهب��ر معظم انقالب اس��المی 
س��ال 1394 هج��ری شمس��ی را س��ال »دول��ت و مل��ت، 
همدلی و هم زبان��ی« نامگ��ذاری کردند.در این راس��تا تنی 
چن��د از ش��خصیت های سیاس��ی نظرات��ی را در ای��ن باره 
ارائ��ه دادند.ابراهیم نک��و ، با اش��اره به نام گذاری امس��ال از 
س��وی مقام معظم رهبری به ن��ام »دولت و مل��ت، همدلی 
و هم زبان��ی« اظهار ک��رد: آن چی��زی ک��ه از مدت ها پیش 
نگرانی را ب��ه وج��ود آورده بود، بح��ث هم دل��ی و همراهی 
 می��ان دول��ت ب��ود و ب��ه مس��اله ای تبدی��ل می ش��د ک��ه

 می توانست شکافی را در پیشبرد برنامه ها به وجود آورد.
این عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس با بی��ان این که این 
شکاف چه بسا ممکن بود موجب کندی در اجرای برنامه های 
دولت شوداظهار کرد: تا زمانی که همراهی، تعامل و همدلی 
وجود نداشته باش��د، برنامه ها آن طور که باید پیش نمی رود 
و مقام معظم رهبری به درستی این موضوع را برای سال 94 

بیان کردند.
همدلی و هم زبانی دولت و ملت موجب پیشرفت 

کشور می شود
قدرت علی حش��متیان، دبی��ر کل جمعیت مس��تقل ایران 
اس��المی نیز گفت: همدلی و هم زبانی دولت و ملت و وجود 
صداقت و راستی در تعامل دولت و ملت موجب پیشرفت کشور 
می شود.وی اظهار کرد:  مقام معظم رهبری همواره با درایت 
و دوراندیشی شعار هر سال را انتخاب می کنند. وی در ادامه 
افزود: رهبری با انتخاب شعار امسال خواهان این هستند که 
ملت به دولت اعتم��اد کند؛ زیرا اکنون دول��ت در حال پیش 
بردن مذاکرات اس��ت پس ملت باید به نتای��ج این مذاکرات 

اعتماد کند.
این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: در کشور ما همه مسووالن 
به صورت مس��تقیم و یا غیر مس��تقیم از طرف مردم انتخاب 
می ش��وند پس مردم حرف اول را می زنند. در واقع مردم هم 
باید به منتخبان خود اعتماد کنند و در مقابل مس��ئوالن نیز 
باید رضایت مردم را جلب کنند. تاکید رهبری بر وجود اعتماد 
دولت و ملت به این دلیل است که مذاکرات در حال رسیدن 
به نتیجه است پس رهبری معتقدند که مردم باید به قرارداد یا 

تفاهمی که در مذاکرات به دست می آید اعتماد کنند.
همدلی دولت و م�ردم باعث عزت و ش�رف ملی 

می شود
لطف اهلل فروزنده ، با اش��اره به نام گذاری س��ال 94 به عنوان 
دولت و ملت، همدلی و هم زبان��ی اظهار کرد: حضور مردم در 
صحنه همیشه باعث حل مشکالت خواهد شد و حل مشکالت 
اقتصادی حتما به مشارکت گسترده مردم نیاز دارد و همدلی 
دول��ت و ملت را می طلبد.وی اضافه کرد: س��ال 94 ش��رایط 
خاصی دارد. از سویی ماهیت استکبار جهانی در مذاکرات در 
حال روشن شدن اس��ت که آن ها با کلیت نظام و مردم ایران 
چالش دارند. آنچه می تواند استکبار را کنترل کند و به عقب 
بازگرداند و باعث عزت و شرف ملی شود همدلی دولت و مردم 
است.فروزنده با بیان این که نظام جمهوری اسالمی برخاسته از 
مردم است، یادآور شد: مردم کارفرمایان جامعه و دولتمردان 
کارگزاران و نوکران مردم هس��تند. باید اعتم��اد متقابل بین 
دولت و ملت روز به روز بیش��تر ش��ود و این اعتماد با خدمت 
مضاعف به وجود می آید. مردم به شرطی به صحنه می آیند که 

به مسووالن اعتماد داشته باشند.
شعار س�ال دچار تفس�یر تنگ نظرانه و جناحی 

نشود
علی محمد حاضری عضو ش��ورای مرکزی انجمن اس��المی 
مدرسین دانشگاه ها نیز اظهار امیدواری کرد که شعار سال 94 

فرصتی برای کاهش کدورت ها و افزایش وحدت ملی باشد.
وی با بیان این که در سال های اخیر شکاف اجتماعی در جامعه 
به وجود آمده و نیروهای انقالبی را از ه��م جدا کرده بود اظهار کرد: 
شعار مطرح شده توسط مقام معظم رهبری مجموعه حاکمیت و ملت 

را مخاطب قرار داده است.
این فعال سیاسی اصالح طلب تاکید کرد: این شعار می تواند راهبردی 
برای افزایش وحدت ملی باشد به شرطی که همین شعار دچار تنگ 
نظری و تفسیر جناحی نشود اگر این اتفاق نیفتد این شعار می تواند 
مسیر جدیدی را برای تحقق وحدت ملی و حل مشکالت ایجاد کند.

همدلی دولت و مردم موجب اعتمادسازی می شود
اس��ماعیل جلیلی اظهار کرد: مقام معظم رهب��ری در پیام نوروزی 
خودش��ان فرمودند نگاه به شعارهای س��ال یک نگاه مستمر است و 
موضوعی برای یک مقطع زمانی خاص نیس��ت؛ بلکه هر شعاری که 
مطرح می ش��ود به عنوان یک موتور محرکه برای تحرک بخشی به 
حوزه هایی که تحت تاثیر آن قرار دارد و برای انجام فعالیت هایی که 

نیاز جدی کشور است مورد توجه قرار می گیرد.
این عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان والیت مجلس خاطرنشان 
کرد: در سال جاری با توجه به این که ش��رایط بین المللی و داخلی 
کشور تحت تاثیر فعالیت های سیاسی چه در حوزه بین الملل و چه 
در حوزه داخلی قرار خواهد گرفت و از طرفی هم انتظارات مردم برای 
پاسخگویی دولت ها نسبت به نیازهایی که دارند مورد توجه است این 
رویکرد نزدیک کردن دل ها به یکدیگر و پاسخ به نیازهایی که مردم 

از دولت های خودشان دارند باید برآورده شود.
پیشرفت کشور مس�تلزم همکاری کامل ملت و دولت 

است
احمد کریمی اصفهانی دبیر کل جامعه انجمن های اسالمی اصناف 
و بازار نیزابراز عقیده کرد که جهش در زمینه های مختلف پیشرفت 
کشور مس��تلزم همکاری کامل ملت و دولت اس��ت.وی اظهار کرد:  
در سال 94 هم در مسائل داخلی و هم در مس��ائل خارجی نیازمند 
همدلی دولت و ملت هس��تیم تا بتوانیم برای جهش در زمینه های 
مختلف پیشرفت کش��ور گام های موثری برداریم.وی ادامه داد: در 
سیاست خارجی مساله توافق هسته ای در حال رسیدن به سرانجام 
است و گذراندن این پیچ تاریخی نیاز به حمایت مردم دارد. امیدواریم 
دولت با ارش��ادات مقام معظم رهبری و هم زبانی با مردم بتواند این 
مذاکرات را به نتیجه مناسبی برساند که س��ربلندی و عزت مردم و 

نظام را در پی داشته باشد.
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آنها تحريم 
کردندتا ما تسلیم 

شويم. اما وقتی 
ديدند که تسلیم 

امکان ناپذير 
است و در برابر 
يک ملت متحد 
منسجم شجاع 

قرار دارند آن وقت 
گفتند تحريم برای 

مذاکره بوده است



یادداشت
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کشف ۱۰۰ تن فرآورده خام دامی تاریخ گذشته در اصفهان
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان گفت: با اجرای طرح تشدید کنترل 
و نظارت بهداشتی دامپزش��کی در ایام نوروز، بیش از ۱۱۵تن فرآورده های خام دامی 
فاسد در استان اصفهان کشف و ضبط شد.محمد کشتکار اظهار داشت: از ۲۵ اسفند ماه 
 سال گذشته تاکنون ۱۰۱ کارشناس در قالب ۶۰ گروه نظارتی در راستای طرح تشدید

 نظارت های بهداشتی در ایام نوروز از این مراکز بازدید کردند.
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 بیش از یک هزار خان��واده فرهنگی در 
استان اصفهان 4 س��ال است که منتظر 
تحویل خانه های خود هستند و این در 
حالی است که پیگیری های زاینده رود 
در این خصوص راه به جایی نبرد و هر کدام از مسووالن مسوولیت 

پیگیری این مشکل را به دیگری واگذار می کنند.
به گزارش خبرن��گار زاین��ده رود، جمعی از فرهنگیان اس��تان 
اصفهان به نمایندگی از هزار تن از فرهنگیان عضو پروژه مسکن 
فوالدشهر خواستار رسیدگی به تخلفات »شرکت تامین مسکن 
فرهنگیان«، زیر مجموعه » موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان« 
هستند.در این راستا یکی از هزار سهامدار این واحدهای مسکونی 
که تمایلی برای معرفی خود ندارد در این باره به خبرنگار زاینده 
رود گفت: تابستان سال 8۶ بود که با امضای قراردادی بین شرکت 
» تامینمس��کن فرهنگیان« به عنوان خریدار و ش��رکت راهسر 
ایران،  به عنوان فروشنده منعقد شد،  تمام حقوق یک هزار واحد 
از یک هزار و ۲84 واحد مسکونی بر اساس نقشه های تهیه شده 
و مشخصات فنی و مجوزهای قانونی به مبلغ 38 میلیارد تومان 
به شرکت مسکن وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان واگذارشد.
وی با بیان اینکه بر این اساس قرار بود که مسکن فرهنگیان استان 
اصفهان در فوالدش��هر و در زمینی به مساحت ۱8۱ هزار هکتار 
احداث شود، ادامه داد: این زمین در سال 83 توسط شرکت عمران 
فوالدشهر وابسته به وزارت مسکن، راه و شهرسازی در قالب یک 
قرارداد مشارکتی به شرکت راهس��ر واگذار شده بود که شرکت 

راهسر نیز بر اس��اس قرارداد می بایس��ت 84 درصد واحدهای 
ساخته شده در این زمین را به افراد واجد شرایط مسکن واگذار 
کند و ۱۶ درصد واحدها را به عنوان قیمت زمین به وزارت مسکن، 
راه و شهرسازی تحویل دهد.این سهامدار با اشاره به اینکه پس از 
عقد این قرار داد و انتشار آگهی از سوی اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان و ابالغ آن به تمام ادارات شهرستان اصفهان یک 
هزار فرهنگی در س��طح استان اصفهان و اس��تان چهارمحال و 
بختیاری آمادگی خود را برای ثبت نام در این طرح اعالم کردند،  
افزود: خریداران این واحدها فرهنگیان شهرهای اصفهان، نجف 

آباد، فالورجان، مبارکه، لنجان و شهرکرد هستند.
زمان اعالم شده برای تحویل واحدهای مسكونی به 

فرهنگیان 36 ماه بود
وی با اش��اره به اینکه زمان اعالم ش��ده برای تحویل واحدهای 
مسکونی به فرهنگیان 3۶ ماه بوده است، ادامه داد: این در حالی 
است که پس از گذشت 7 سال همچنان این طرح نیمه کاره رها 
شده است.این آموزگار در ادامه به پیگیری های ابوالفضل ابوترابی، 
نماینده مردم نجف اباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسالمی 
در خصوص احقاق حق این یک هزار فرهنگی اشاره کرد و ادامه 
داد:  این مقام مسوول طی نامه ای به معاونت پارلمانی وزیر آموزش 
و پرورش در دوره احمدی نژاد موضوع شکواییه فرهنگیان اصفهان 
را منعکس کرده و مدیرکل دفتر امور مجلس آموزش و پرورش 
هم با ارسال نامه ای، ش��کواییه فرهنگیان را به بهروز امیدعلی، 

مدیرعامل اسبق صندوق ذخیره فرهنگیان ارجاع داده است.

وی با اشاره به اهمال کاری شرکت تامین مسکن فرهنگیان در 
خصوص خریداری زمین مورد نیاز ب��رای احداث این واحدهای 
مسکونی نیز اش��اره کرد و گفت: در واقع شرکت راهسر شرکتی 
واس��طه گر بوده و مبلغی را بابت خرید زمین به ش��رکت عمران 
فوالدشهر پرداخت نکرده اس��ت و این در حالی است که شرکت 
تامین مسکن فرهنگیان وابس��ته به صندوق ذخیره فرهنگیان 
می بایست به جای عقد قرارداد با یک ش��رکت واسطه، خودش 

مستقیما با شرکت عمران فوالدشهر قرارداد منعقد می کرد.
دلیل استقبال فرهنگیان ، اعتماد به اطالعیه اداره 

آموزش و پرورش بود
 این سهامدار واحدهای مس��کونی فرهنگیان فوالدشهر با بیان 
اینکه فرهنگیان استان با اعتماد به اطالعیه ای که از سوی اداره 
کل آموزش و پرورش استان عنوان شده بود تن به این کار دادند، 
افزود:خریداران فاز یک مبلغ  ۵ میلیون تومان را به عنوان قسط 
اول به حسابی که اداره کل آموزش و پرورش استان اعالم کرده 
بود واریز کردند و بخش دوم هزینه نیز در قالب 3۶  قسط از حقوق 
خریداران کسر شد که بر این اس��اس سال اول ماهانه ۱۵۰ هزار 
تومان،  سال دوم ماهانه ۲۰۰ هزار تومان و سال سوم ماهانه ۲۵۰ 
هزار تومان از حقوق متقاضیان مسکن فوالدشهر برداشت می شد.

وی ادامه داد:  مبلغ قسط سوم نیز به حساب اعالم شده از طرف 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان و ادارات تابعه این نهاد 
در استان واریز شد.این س��هامدار با بیان اینکه تحویل اولیه این 
پروژه می بایست بهمن ماه س��ال 89 صورت می گرفت، افزود: تا 
کنون 4 سال از زمان واگذاری این واحدهای مسکونی گذشته،  
ولی همچن��ان اقدامی در این راس��تا صورت نگرفته اس��ت.وی 
در ادامه به برخی از تخلفات شرکت راهس��ر در خصوص تعداد 
واحدهای مسکونی ساخته ش��ده در این پروژه اشاره کرد و بیان 
داشت:  این شرکت بر اس��اس قراردادی که با وزارت مسکن، راه 
و شهرسازی منعقد کرده باید یک هزارو ۲84 واحد مسکونی را 
در این م��کان احداث می کرده و این در حالی اس��ت که در حال 
حاضر و بدون هماهنگی با وزارت راه و شهرس��ازی و خریداران 
بلوک های س��اختمانی 4، ۶، 8 طبقه را با افزایش تراکم به ۱۰ و 
۱۲طبقه افزایش داده و حریم و مشاعات خریداران را تبدیل به 

بنای مسکونی کرده است.
س�اخت 654 واحد مس�كونی مازاد با تضییع حق 

فرهنگیان
 وی با اش��اره به ف��روش ۶۵۰ واحد از منازل س��اخته ش��ده به 
خریداران جدید و غیرفرهنگی نیز گف��ت: در حال حاضر تعداد 
واحدهای مسکونی ساخته شده در فوالدشهر به واسطه شرکت 

راهسر  هزار و938واحد مسکونی است که ۶۵4 واحد آن با تضییع 
حق فرهنگیان س��هامدار در این پروژه س��اخته شده است.این 
مسوول فرهنگی با تاکید بر اینکه هزینه تعداد واحدهای مسکونی 
مازاد ساخته ش��ده در فوالدش��هر از جیب فرهنگیان پرداخت 
 شده است، ادامه داد: بر این اس��اس باید باید نصف مبلغ فروش

 آپارتمان های جدی��د را به یکه��زار فرهنگی عض��و این پروژه 
بپردازند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان ورود پیدا 
کند، مشكل حل می شود

اما ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در 
گفتگو با خبرنگار زاینده رود در خصوص پروژه مسکن فرهنگیان 
شهر فوالدشهر اظهار داشت: بنده مشکالت موجود در این پروژه 
را به وزیر سابق آموزش و پرورش اعالم کردم و محور صحبت های 
مس��ووالن نجف آباد در سفر این مقام مس��وول به نجف آباد در 
س��ال گذش��ته با وی نیز در خصو ص این پروژه بود.وی با بیان 
اینکه متاس��فانه هنوز پیگی��ری این پرونده راه ب��ه جایی نبرده 
است، افزود: حل مشکل مسکن فرهنگیان فوالدشهر فرابخشی 
است و ضروری است که برای حل آن شرکت عمران، شهرداری 
و  شورای شهر فوالد ش��هر، اداره کل راه و شهرس��ازی استان و 
اداره کل آموزش و پرورش اس��تان اصفه��ان تعامل های الزم را 
داش��ته باش��ند.نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون با بیان 
اینکه آموزش و پرورش استان اصفهان در حال حاضر یک هزار 
فرهنگی سهامدار این پروژه را تنها گذاشته است ، ادامه داد: امروز 
نباید به دنبال مقصر بگردیم بلکه باید چاره ای برای بی خانمانان 
پیدا کنیم.وی با بیان اینکه چنانچه تقاضایی از س��وی اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان مبنی بر پیگیری پروژه مسکن 
فرهنگیان فوالدشهر اعالم شود مجددا این امر را در دستور کار 
خود قرار خواهم داد، افزود: تنها راه حل این مش��کل در استان 
 توجه مدیرکل آموزش و پرورش استان نسبت به پروژه و پیگیری 

وی است.
وزارت آم�وزش و پرورش اج�ازه ورود به مش�كل 

مسكن فرهنگیان را نمی دهد
محمد حسن قائدی  ها، مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان 
نیز در گفتگو ب��ا خبرنگار زاینده رود علی رغ��م ابراز بی اطالعی 
از مشکل موجود در مس��کن فرهنگیان فوالدشهر اظهار داشت: 
وزارت آم��وزش و پرورش به ما اجازه ورود به بررس��ی مش��کل 
این پروژه را نداده اس��ت.وی ادامه داد: موسسه صندوق ذخیره 
فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش کش��ور بای��د در این زمینه 

پاسخگو باشد.

انتظار چهار ساله یک هزار فرهنگی برای واگذاری مسكن؛

مسکنی که برای فرهنگیان ُمسکن نشد

یادداشت

نجات از دریا پس از 66 روز
ملوان بی تجربه آمریکایی ک��ه در دریا گرفتار ش��ده بود پس از 
۶۶ روز نجات یافت. »لوئیز جوردن« 37 س��اله که ۶۶ روز پیش 
در سواحل کارولینای شمالی در آمریکا گم شده بود توسط یک 

نفتکش آلمانی نجات داده شد.
خانواده جوردن که در ماه ژانویه ب��رای ماهیگیری به دریا رفته 
بود در پی عدم دریافت خب��ر از او، مقامات پلیس را از این حادثه 

مطلع ساختند.
ملوان مفقود شده،  در آب های آزاد که گروه های تجسس و نجات 
۶۶ روز به دنبال او بودند در سواحل کارولینای شمالی توسط یک 

نفتکش آلمانی پیدا شده و نجات یافت.
جوردن گفت که به علت نقص فنی قایق اش نتوانسته به خشکی 
راه یابد و با خوردن ماهی خ��ام و آب دریا توانس��ته زنده بماند. 
وضعیت جس��می این ملوان آماتور که به بیمارستان انتقال داده 

شده، مطلوب است.

تایید نقش کمک خلبان در سقوط 
هواپیمای آلمانی

نتایج بررسی های انجام شده در رابطه با سقوط هواپیمای آلمانی 
در کوه های آلپ نش��ان می دهد که کمک خلب��ان پیش از وقوع 

حادثه چندین بار سرعت آن را افزایش داده  بود.
اطالعات اولیه به دست آمده از جعبه سیاه هواپیمای حادثه دیده 
آلمانی حاکی از آن بوده که کمک خلبان در سقوط هواپیما نقش 
داشته  و در بررسی های بیشتر مشخص شد »آندرئاس لوبیتز« در 
طول پرواز و قبل از این که هواپیما را در کوه های آلپ س��رنگون 

کند، بارها سرعت آن را باال برده بود.
بازرسان آلمانی و فرانس��وی همچنان در حال بررسی علت این 
حادثه و ارزیابی دقیق شواهد به دست آمده هستند. تمامی ۱۵۰ 
سرنشین پرواز 9۵۲۵ که از بارس��لونا عازم »دوسلدورف« بودند 
که در حادثه س��قوط هواپیما در روز ۲4 ماه مارس جان خود را 

از دست دادند.
بررس��ی های اولی��ه اطالعات جعبه س��یاه ای��ن هواپیما حاکی 
از آن اس��ت که خلبان این پرواز، هواپیما را در حالت سیس��تم 
خلبان اتوماتیک و در وضعیت س��قوط قرار داده است. هر چند 
کارشناسان اظهار داشتند بررسی اطالعات جعبه سیاه هواپیما 
برای به دست آمدن جزییات بیشتر از آنچه اتفاق افتاده  در حال 
انجام است.بازرس��ان در توضیح این حادثه هوایی اعالم کردند: 
اطالعات ذخیره شده در دستگاه ثبت صدای کابین خلبان حاکی 
از آن بود که »لوبیتز« به عمد باعث سقوط هواپیما شده  است. به 
گفته دادستان دوسلدورف، بررسی های انجام گرفته در کامپیوتر 
شخصی وی نشان می دهد که این کمک خلبان روز قبل از پرواز 
در خصوص روش های خودکشی در اینترنت جستجوهایی انجام 

داده بود.

 تصادف ساختگی شگرد 
زورگیری های سریالی

معاون مبارزه با س��رقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ 
از دس��تگیری چهار زورگیر س��ابقه دار که اقدام ب��ه زورگیری، 
سرقت گوشی تلفن همراه و گردنبندقاپی به شیوه ایجاد تصادف 

ساختگی کرده بودند، خبر داد.
در پی وقوع سرقت های مشابه که در تمامی آنها گروهی از سارقان 
جوان با موتورسیکلت های تیزرو اقدام به زورگیری، موبایل قاپی، 
کیف قاپی و گردنبندقاپی از شهروندان کرده بودند، پرونده ای در 
این خصوص به منظور شناسایی و دستگیری این گروه از سارقان 

خشن در اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ تشکیل شد.
کارآگاهان اداره پنجم پلی��س آگاهی تهران بزرگ، با بررس��ی 
شکایت به عمل آمده از تعدادی از شکات و با توجه به مشخصات 
ارائه شده در خصوص س��ارقین، اطمینان پیدا کردند که عمده 
سرقت های صورت گرفته توسط گروه مشخصی از سارقان انجام 

شده است.
یکی از مالباختگان در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: در منطقه 
سعادت آباد در حال تردد با خودرو بودم که ناگهان یک دستگاه 
موتورس��یکلت با دو سرنشین، از س��مت راننده با آیینه ماشین 
تصادف کرد؛ ترک نش��ین موتورس��یکلت از موتور پیاده و برای 
دلجویی به سمت من آمد اما در یک لحظه و در زمانی که شیشه 
ماش��ین را پائین آورده بودم، ناگهان به سمت من حمله ور شد و 
پس از قاپیدن گردنبند به همراه همدست خود و در مسیر خالف 

جهت حرکت خودروها از محل متواری شد.
مالباخته ای دیگر با اشاره به سرقت گوشی تلفن همراهش گفت: 
در خیابان امام خمینی )ره ( بعد از خیابان ش��یخ هادی، ناگهان 
یک عابر پیاده اقدام به قاپیدن گوشی تلفن همراه بنده کرد و چند 
متر جلوتر با دو موتورسیکلت که منتظر او بودند از محل فرار کرد.

مالباخته ای نیز در خصوص زورگیری گوش��ی تلفن همراهش 
عنوان کرد: در منطقه صادقیه خیابان ش��هاب در حال رفتن به 
دانشگاه بودم که ناگهان دو سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت 

با تهدید چاقو اقدام به سرقت گوشی تلفن همراهم کردند.
یک جوان دانشجو نیز با اشاره به س��رقت کیف همراهش گفت: 
باالتر از میدان پونک جنب مجتمع دانش��گاهی نیایش در حال 
تردد بودم که دو موتورسیکلت هوندا ۱۲۵ با چهار سرنشین اقدام 
به قاپیدن کیف حاوی جزوات دانشگاهی، کیف پول، گوشی تلفن 
همراه و ... کردند؛ این سارقین را قبل از خروج از در دانشگاه سوار 
بر موتور مشاهده کرده و به چهره آنها خیره شده بودم و به همین 

دلیل قادر به شناسایی آنها هستم.
با توجه به ش��یوه و ش��گرد س��رقت ها، کارآگاهان اداره پنجم با 
بهره گیری از اطالعات بدس��ت آمده از مالباختگان بخصوص در 
خصوص داشتن خال بر روی صورت یکی از سارقین و رنگ چشم 

یکی از سارقان اقدام به چهره نگاری تصاویر آنان کردند.
با بهره گیری از اطالعات بدست آمده و انجام چهره نگاری و نهایتا 
بانک اطالعات مجرمین سابقه دار، کارآگاهان موفق به شناسایی 
یکی از اعضای گروه به نام مهدی شدند که بارها به اتهام ارتکاب 
جرایم کیف قاپی، زورگیری و س��رقتهای مقرون به آزار و اذیت 

دستگیر شده بود.
با شناسایی تصویر» مهدی « ، شناسایی دیگر همدستان وی در 
دستور کار کارآگاهان اداره پنجم قرار گرفت و مشخص شد که » 
مهدی « پس از آنکه در اسفندماه سال ۱39۲ از زندان آزاد شده، 
مجددا و با همدستی سه مجرم سابقه دار دیگر شهرستان اسالم 
ش��هر به نام های فرش��اد، مهدی و بهرام  اقدام به تشکیل گروه 

جدیدی از سارقین به عنف کرده است .

حوادث

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در بازدید از تاالب 
گاوخونی اصفهان با تاکید بر اینکه برای تضمین حیات 
این تاالب، باید حقابه مورد نیاز آن تامین شود گفت: در 
این راستا، اعتباراتی را در سطح ملی و استانی پیش بینی 
کرده ایم که خوشبختانه بخشی از این اعتبارات، از سوی 
مجلس شورای اسالمی برای بودجه سال 94 تایید شده 

است.
معاون رییس جمهور و رییس س��ازمان حفاظت محیط 
زیس��ت، روز جمع��ه در حاش��یه س��فر به شهرس��تان 
ورزنه و بازدید از تاالب گاوخون��ی اصفهان، اظهار کرد: 
برای اینکه ت��االب گاوخون��ی، حیات طبیع��ی خود را 
 به دس��ت آورد، باید حقابه مورد نیاز آن تامین ش��ود. 

وی اف��زود: در حقیقت، ت��االب و رودخان��ه و آب های 
زیرزمین��ی در کن��ار هم، ی��ک چرخ��ه هیدرولوژیک 
را تش��کیل می دهن��د که حی��ات منطقه و کش��اورزی 
آن، ب��ه ای��ن چرخ��ه هیدرولوژیک وابس��ته اس��ت و 
 ای��ن زیس��ت بوم بای��د در کن��ار ه��م حفاظت ش��ود. 

معصوم��ه ابت��کار تصری��ح ک��رد: اگ��ر تاالب ه��ا، ب��ه 
درس��تی مدیری��ت و حقاب��ه آنه��ا تامی��ن و حی��ات 
ت��االب تضمین ش��ود، می توان��د از ایج��اد کانون های 
جدی��د گ��رد و غب��ار جلوگی��ری کن��د؛ بنابرای��ن 
 ای��ن ام��ر در ردی��ف برنامه ه��ای دول��ت ق��رار دارد. 

وی تاکید کرد: در این راستا، 
اعتباراتی را در سطح ملی و 
اس��تانی پیش بینی کرده ایم 
که خوشبختانه بخشی از این 
اعتبارات، از س��وی مجلس 
شورای اسالمی برای بودجه 

سال 94 تایید شده است.
عزم مل�ی ب�رای  احیاي 

تاالب گاوخوني
ابتکار از دانشگاهیان، جوامع 
محلی و س��ازمان های مردم 

نهاد برای کمک به تس��ریع در احیای ت��االب گاوخونی 
دعوت کرد.

معصومه ابت��کار در بازدید از ت��االب گاوخوني اصفهان 
اظه��ار ک��رد: ت��االب بی��ن الملل��ی گاوخون��ی یک��ی 
از ارزش��مندترین زیس��تگاه های تنوع زیس��تی کشور 
 اس��ت و به عنوان س��ایت رامس��ر ثبت ش��ده اس��ت. 

وي اف��زود: ای��ن تاالب بی��ن الملل��ی ب��راي اصفهان و 
کش��ور بس��یار ارزش��مند اس��ت؛ بنابراین مطالعاتی را 
در دس��ت اق��دام داری��م ک��ه انش��ااهلل راهکاره��ای 
 حفاظت بهت��ر از گاوخونی را ب��ه ما ارائ��ه خواهد داد. 

معاون رییس جمهور و رییس س��ازمان حفاظت محیط 

زیست کشور تصریح 
کرد:  ما بای��د بتوانیم 
حقابه مورد نیاز تاالب 
بین المللی گاوخونی 
را ب��رای اینکه تاالب 
طبیع��ی  حی��ات 
خ��ود را ب��ه دس��ت 
 بیاورد تامین کنیم. 

ابت��کار خاطرنش��ان 
کرد:  بنده تقاضا دارم 
که انشاهلل دانشگاه ها 
و مراکز مطالعاتی اس��تان اصفهان، بی��ش از پیش به ما 
 کمک کنند تا این مطالعات هر چه سریع تر تکمیل شود. 

وي افزود: برای حفاظت از تاالب و جلوگیری از تخلفاتی 
که ممکن اس��ت اتفاق بیفتد و آس��یب هایی که ممکن 
است به تنوع زیستی و حیات وحش ارزشمند این منطقه 
 وارد ش��ود مردم باید بیش از پیش به م��ا کمک کنند. 

بت��کار گف��ت: از دانش��گاهیان، جوام��ع محل��ی  ا
و س��ازمان های مردم نهاد دع��وت مي کنی��م که برای 
 تس��ریع در احی��ای گاوخون��ی، م��ا را ی��اري کنن��د. 

ریی��س س��ازمان حفاظ��ت محیط زیس��ت کش��ور با 
اش��اره ب��ه دوره کاه��ش بارندگ��ی در کش��ور اظه��ار 

ک��رد: امیدواری��م ک��ه با توج��ه ب��ه مطالعات��ي که در 
زمینه ه��وا ،آب، و گرم ش��دن زمین و تغیی��رات آب و 
ه��واي درون منطق��ه ص��ورت مي گیرد و ب��ا تصویري 
واق��ع بینان��ه بتوانی��م ی��ک برنام��ه خ��وب مدیریتی 
 را برای ت��االب بین المللی گاوخونی داش��ته باش��یم. 

ابت��کار تاکی��د ک��رد:  دول��ت ب��ه ط��ور وی��ژه ب��رای 
مدیری��ت ت��االب ه��ا برنامه ه��ای مختلف��ی را در 
دس��ت اق��دام دارد و ب��رای ت��االب بی��ن الملل��ی 
 گاوخونی هم ای��ن مطالع��ات در حال تکمیل اس��ت. 

وي اف��زود: امیدواری��م ب��ا هم��کاری وزارت نی��رو و 
کش��اورزی و کش��اورزان عزیز بتوانیم با اصالح الگوی 
کش��ت در اس��تانی مانند اصفهان به الگوی کشاورزی 
 و آبی��اری منطب��ق ب��ر واقعی��ت ه��ا دس��ت یابی��م. 

معاون رییس جمهور تاکید کرد: متاس��فانه از این پس 
نمی توانیم روند پیش��ین گسترش س��طح زیر کشت و 
انواع کش��ت های آب بر مانند برنج را ادامه دهیم و یا در 
آبیاری فضای سبز ش��هری به هیچ عنوان در شهرهایی 
مانند اصفهان نباید از چمن به طور گس��ترده اس��تفاده 
ش��ود چراکه چمن، آب زیادي مصرف می کند و سطح 
تبخیر آن ب��اال اس��ت و این ها هم��ه باید ب��ا مطالعه و 
 بررسی های کافی اصالح شود تا بتوانیم الگوها را تغییر 

دهیم. 

وزیر بهداشت افزایش سهم س��المت از تولید ناخالص ملی 
و همچنی��ن تجمیع بیمه ها و ارزش��مند ش��دن برگه های 
دفترچه های بیم��ه را از جمله اقدامات مهمی دانس��ت که 
باید در س��ال های پیش رو محقق ش��ود.دکتر سیدحسن 
هاشمی، با اشاره به اقدامات انجام ش��ده در حوزه سالمت 
از ابتدای دول��ت یازدهم تاکنون گفت: ه��دف مهم دولت، 
مجلس و مجموعه نظام افزایش رضایتمندی مردم، آرامش 
و آسایش آنهاست. ما نیز در حوزه بهداشت و درمان همواره 
همین مسیر را دنبال کرده ایم.وی افزود: در ابتدای دولت بنا 
بر آن بود که دارو در دسترس باشد. در همین راستا تا جایی 
که توانستیم نیز قیمت ها را کاهش دادیم. همچنین در جهت 
حمایت از تولید داخل سال گذشته واردات دارو را به میزان 
۲۶ درصد کاه��ش دادیم و عالقه مند هس��تیم که صادرات 

دارو افزایش یابد.وزیر بهداشت ادامه داد: البته شرکت های 
داروسازی اگر می خواهند پیشرفت داشته و ارتقا یابند باید 
از مرزهای کش��ور عبور کنند و ص��ادرات افزایش یابد. این 
امر سودی دوجانبه خواهد داشت به طوری که هم کیفیت 
داروهای داخلی افزای��ش می یابد و کارخانجات نوس��ازی 
می شوند و هم صادرات دارو ارزآوری دارد.وی گفت: تصورم 
آن اس��ت که صادرات ۵۰۰ میلیون دارو و تجهیزات محقق 
خواهد شد. در این راستا ش��ورای فناوری وزارت بهداشت 
ایجاد ش��ده و مش��وق های خوبی در این حوزه تعریف شده 
است.هاشمی ادامه داد: همچنین در حوزه بهداشت اقدامات 
بسیار خوبی انجام ش��د. از ورود واکسن پنتاواالن به چرخه 
واکسیناس��یون ملی گرفته تا افزایش س��طح بهداشت در 

روستاها و شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر.
وزیر بهداشت افزود: همچنین اقدامات خوبی برای شهرها 
و بویژه حاشیه ش��هرها صورت گرفته اس��ت؛ به طوری که 
در حاش��یه ش��هرها بالغ بر دو میلیون نفر را تحت پوشش 
برنامه های بهداش��تی قرار دادیم. در آموزش و پژوهش نیز 
اقدامات بسیار خوبی انجام شده است که همین مسیر را در 

سال 94 دنبال می کنیم.
هاش��می ابراز امی��دواری کرد ک��ه در س��ال های پیش رو 
آرزوهایش برای حوزه سالمت محقق شود و تاکید کرد: سهم 

حوزه سالمت از تولید ناخالص ملی باید افزایش یابد.

معاون حم��ل و نق��ل و ترافی��ک ش��هرداری اصفه��ان گفت: 
اتوبوس های ویژه گردش��گری از اول س��ال در خطوط اتوبوس 
اصفهان وارد شدند و حتی ایس��تگاه های ویژه آن در سطح شهر 

نصب شده است.
علیرضا صلواتی اظهار داش��ت: اتوبوس های گردش��گری که به 
مناس��بت ایام نوروز و آغاز س��فرهای نوروزی به اصفهان شکل 
رسمی یافت به دلیل استقبال باالی مسافران و حتی شهروندان 

از این ایده نو تا پایان سال ادامه می یابد.
وی بیان داشت: ۱۰ اتوبوس برای انتقال مسافران به مکان های 
تاریخی شهر فعال شده اند و نخستین ایستگاه گردشگری شهر 

اصفهان از پل خواجو آغاز می شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هردار اصفهان خاطرنشان کرد: 
این اتوبوس ها مس��یرهای باغ گل ها، گلس��تان شهدا، مجموعه 
تخت فوالد، پل چوبی، مجموعه آثار تاریخی کاخ چهلس��تون، 
موزه های هنرهای معاصر، مسجد حکیم و سردر جارچی، میدان 
نقش جهان، محله دردشت، محله شهشهان، خیابان کمال، منار 
ساربان و چهل دختران، ایس��تگاه میدان امام علی )ع(، خیابان 
هاتف امامزاده اسماعیل، عصارخانه شاهی، محله حسن آباد و در 

نهایت به پل خواجو را طی می کنند.
وی اعالم کرد: زمان حرکت اتوبوس ها هر ۱۰ الی ۲۰ دقیقه است.

صلواتی گفت: اس��تقبال مس��افران در طول ایام ن��وروز از طرح 
اتوبوس گردشگری روند صعودی داشت به طوری که در روزهای 

آخر بیش از دو هزار مسافر را برای تماشای آثار باستانی و محالت 
قدیمی اصفهان جابه جا می کرد.

وی بیان کرد: بس��یاری از آثار تاریخی ش��هر اصفهان برای خود 
شهروندان اصفهانی ناآشناست بنابراین این طرح می تواند تاثیر 
بسزایی در معرفی آثار تاریخی به شهروندان و گردشگران داشته 

باشد.
معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفه��ان بیان کرد: در 
ادامه اجرای این طرح با هتل ها و آژانس های مسافرتی هماهنگی 
می شود تا طرح اتوبوس گردشگری را به مسافران اطالع رسانی 

کنند.
وی اظهار داش��ت: به منظور اجرای طرح اتوبوس گردشگری تا 
پایان سال در نظر داریم از شیوه های به روزتری برای تداوم طرح 
استفاده شود و حتی مسیرهای دیگری نیز پیش بینی شده تا آثار 

تاریخی بیشتری در این طرح قرار گیرد.

وزیر بهداشت:

بیمه ها تجمیع شوند
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

ورود اتوبوس های ویژه گردشگری به خطوط اتوبوسرانی

تامین حقابه تاالب گاوخونی در بودجه ۹4
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گروه 
جامعه



اخبار کوتاهيادداشت

اما و اگرهای بازار و قیمت نفت پس از مذاکرات

 مشتريان نفتی ايران منتظر عبور
 از سد تحريم ها

افزای��ش روزانه یک میلیون بش��که ای ص��ادرات نفت ایران 
طی ح��دود دوم��اه با لغ��و تحریم ه��ا محقق خواهد ش��د و 
گفته می ش��ود ک��ه در پی ای��ن اق��دام قیمت نف��ت بازهم 
س��قوط خواهد کرد، ام��ا مقامات ایران��ی بر ای��ن باورند که 
مشتریان س��نتی آماده خرید نفت ایران هس��تند و افزایش 
 صادرات نف��ت ای��ران نم��ی تواند کاه��ش قیم��ت نفت را 

تشدید کند.
 در پ��ی تفاه��م ص��ورت گرفت��ه بی��ن ای��ران و 1+5 کلیه 
تحریم ه��ای اعمال ش��ده علیه ای��ران از 11 تیرم��اه به بعد 
و با اج��رای تعه��دات توافق هس��ته ای برطرف می ش��ود و 
در بین ای��ن تحریم ها برطرف ش��دن تحریم نفت��ی ایران و 
افزایش ص��ادرات نفت ای��ران از اهمیت بس��یاری برخوردار 
اس��ت ؛ چرا که ایران ت��ا پیش از اعم��ال تحریم ه��ا به طور 
متوسط روزانه ۲ تا ۲.۲ میلیون بش��که نفت خام به بازارهای 
جهانی ص��ادر می ک��رد اما در پ��ی اعمال تحریم ه��ا میزان 
صادرات نفت ایران حدود یک میلیون بش��که در روز کاهش 
 یافت��ه و در نتیج��ه از درآمده��ای نفتی کش��ور به ش��دت 

کاسته شد.
بر اس��اس این گزارش با لغو تحریم های اعمال ش��ده امکان 
صادرات نفت ای��ران فراهم خواهد ش��د ب��ه طوری که بیژن 
زنگنه،وزیر نفت، تاکید کرده که ای��ران طی چند ماه قابلیت 

افزایش یک میلیون بشکه ای صادرات نفت را خواهد داشت.
ام��ا ای��ران ط��ی س��ال های گذش��ته بخش��ی از ب��ازار و 
مش��تریان قدیم��ی خ��ود را از دس��ت داده اس��ت و ب��ه 
 نظر می رس��د که به دس��ت آوردن ای��ن بازارها به س��ادگی 

امکان پذیر نباشد.
زنگنه در این باره نیز گفته که بازارهای نفت متعدد است و اگر 
تحریم ها برداشته شود به هر جا که مصحلت باشد نفت صادر 
می کنیم ضمن اینکه در حوزه بازاریابی توانمند هستیم و نفت 

روی دست ما نمی ماند.

اعالم آمادگی کشورهای مختلف 
برای خريد نفت ايران

 اگرچ��ه برخ��ی مس��ووالن وزارت نف��ت آغ��از مذاک��ره با 
اروپایی ها برای فروش نفت را تایید می کنند، اما سید محسن 
قمصری، مدیر امور بین الملل ش��رکت ملی نفت با اش��اره به 
این که ارتباط با پاالیش��گاه های اروپایی طی دو س��ال اخیر 
وجود داشته است، هر گونه مذاکره برای انعقاد قرار داد فروش 

نفت را رد می کند.
وی اما از آمادگی مشتریان س��نتی برای افزایش خرید نفت 
از ای��ران خبر داده و اعالم کرده که مش��تریان س��نتی ایران 
 آماده افزایش خرید نفت از ایران هس��تند؛ اما باید منتظر لغو 

تحریم ها بود.
قمصری نی��ز با تاکید بر ای��ن که می توانیم ظ��رف یک تا دو 
ماه صادرات نفت را افزایش دهیم گفت��ه که ایران در فرصت 
کوتاهی می تواند نفت خود را به بازارهای جهانی عرضه کند.

به گفته او، هم اکنون خریداران متعددی از کشورهای مختلف 
جهان برای واردات نفت خام از ایران اعالم آمادگی کرده اند و 
افزایش فروش و یا از سرگیری صادرات نفت در گروی تعلیق 

کامل تحریم های ایران است.
از س��وی دیگر در پی تفاهم صورت گرفته ط��رح لغو تحریم 
های غرب و س��ازمان ملل قیمت جهانی نفت با کاهش  چهار 
درصدی روبه رو شد و برخی بر این باورند که افزایش صادرات 

نفت ایران قیمت نفت را کاهش خواهد داد.
بر این اساس قیمت نفت در 6 ماهه دوم سال گذشته میالدی 
در مقایسه با ژوئن س��ال ۲014 افت بیش از 50 درصدی را 
شاهد بوده است و این مساله اقتصادهای نفتی جهان را تحت 

تاثیر قرار داده است.
اما زنگنه بر این باور است که با رفع تحریم ها اتفاقات دیگری 
نیز می افت��د و افزایش تولید نفت ای��ران نمی تواند بر کاهش 

قیمت نفت تاثیرگذار باشد.

اثرات مثبت لغو تحريم ها بر بازار کار
به اعتقاد دبیر کل کانون عالی انجمن ه��ای صنفی کارگران 
کشور برداشته شدن تحریم های هسته ای در صورت رسیدن 
به توافق نهایی، بر بازارهای داخلی از جمله بازار کار و ارز موثر 

خواهد بود.
هادی اب��وی، اظه��ار کرد: در س��الی ک��ه به ن��ام همدلی و 
همزبانی بی��ن دولت و ملت مزین و نامگذاری ش��ده اس��ت، 
امیدواریم که به معنای واقعی همراه��ی، همدلی و همزبانی 
می��ان دولتمردان و مردم را ش��اهد باش��یم و در ح��وزه کار 
و کارگری نی��ز بی��ن تش��کل های کارگ��ری و کارفرمایی و 
ش��رکای اجتماعی روابط حس��نه ای برقرار باش��د.وی ادامه 
داد: جامعه کارگری ب��ه چنین پیام هایی توج��ه ویژه دارد و 
 معنای پیام ه��ای اقتصادی مقام معظم رهب��ری را با جدیت

 دنبال می کند.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور تصریح 
کرد: کارگران همواره در تم��ام صحنه ها و عرصه ها همدلی و 
وحدت خود را حفظ کرده اند ش��اید کمی در همزبانی دچار 
مشکل باشند اما وزارت کار می تواند در همزبان کردن تشکل 

های کارگری و کارفرمایی مثمرثمر باشد.
ابوی در ادامه ب��ه اثرات لغ��و تحریم ها در ب��ازار کار، تولید و 
اش��تغال اش��اره کرد و گفت: با تفاهمات اولیه که انجام شده 
و بیانیه مشترکی که صادر ش��د، بارقه امیدی به وجود آمده 
اس��ت و کارگران نیز با حرک��ت چرخ های تولی��د و اقتصاد و 
 کس��ب درآمد بیش��تر به زندگی و آینده ش��غلی خ��ود امید

 بسته اند.
به گفت��ه وی، توافق ص��ورت گرفته می تواند در بس��یاری از 
بازارهای داخلی از جمله خودرو و مسکن اثرگذار باشد و تغییر 

قیمت ها در بازار ارز را به دنبال خواهد داشت.
این فعال کارگری اب��راز امیدواری کرد که در س��ال همدلی 
و همزبانی می��ان دولت و ملت، تصمیم��ات اقتصادی گرفته 
 شده از س��وی دولت به سود مردم باش��د و مردم نیز دولت را 

یاری کنند.

4
چه میزان سفته و برات در سال 93 برگشت خورد؟

بانک مرکزی اعالم کرد: در یازده ماه اول س��ال 1۳۹۳ حدود 17/7هزار برگ سفته وبرات به مبلغی 
معادل ۳04۲/6 میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد. در این دوره متوسط شاخص های تعداد 
و مبلغ سفته و برات واخواست ش��ده به ترتیب به اعداد104/5و7۸/۸ رسید که نسبت به دوره مشابه 
سال قبل از نظر تعداد 6/ 1۳درصد افزایش و از لحاظ مبلغ ۳۲/6درصد کاهش نشان می دهد. شاخص 

متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در یازده ماه اول سال 1۳۹۳به عدد7۳/4رسید. 
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نمود عینی کاهش و برداش��ته ش��دن تحریم ها در اقتصاد 
ایران، حداقل در یک دوره میان مدت رخ خواهد داد؛ اما اثر 

روانی آن یک اثر فوری و البته کوتاه مدت است.
گرچه بیانیه مش��ترک ل��وزان از ابعاد مختلف سیاس��ی و 
اقتصادی برای ایران بس��یار حائز اهمی��ت و یک گام مهم 
رو به جلو برای حل مس��ائل بین المللی به ش��مار می آید، 
اما به عقیده برخی چهره ها برای مش��اهده عینی نتایج این 
مذاکرات در اقتصاد، باید منتظر امض��ای توافق نامه نهایی 
بود. با این حال همین بیانیه به نوبه خ��ود اثر روانی خود را 
بر بازارهای پولی و مالی خواهد گذاشت؛ اثراتی مثبت که با 

امیدواری فعاالن اقتصادی به آینده همراه است.
در این خصوص علیرضا طهماس��بی، وزیر س��ابق صنایع و 
معادن در گفت و گویی کوت��اه با صدای اقتص��اد به اثرات 
روانی و در عین حال عینی این بیانیه اش��اره کرده و معتقد 
است: از همین امروز باید منتظر واکنش مثبت بازارها به این 

بیانیه را داشت.
به رغم آنکه بیانیه مش�ترک لوزان تا تبديل ش�دن 
به توافقنامه نهايی چند ماه فاصل�ه دارد، اما از ابعاد 
سیاس�ی و اقتصادی برای ايران بس�یار حائز اهمیت 
اس�ت. فارغ از قرار گرفتن اي�ن بیانیه و پ�س از آن 
توافقنامه در مس�یر اجراي�ی، آيا بايد انتظ�ار ابعاد 
گسترده روانی آن در حوزه اقتصادی را طی روزهای 

پیش رو داشت؟
پس از انتش��ار متن بیانیه، جزییات آن را بررسی کردم که 
البته این بیانیه در واقع اصولی اس��ت که توافق نامه نهایی 
باید برمبنای آن امضا ش��ود. در این بیانیه چند نکته نسبتا 
مبهم وجود دارد؛ مثال نحوه برداشته شدن تحریم ها و زمان 
مش��خص آن.اما جدا از این موضوع، نم��ود عینی کاهش و 
برداشته ش��دن تحریم ها در اقتصاد ایران، حداقل در یک 
دوره میان مدت رخ خواهد داد؛ اما اثر روانی آن یک اثر فوری 

و البته کوتاه مدت است.
براین اساس معتقدم که از )شنبه 15 فروردین( باید انتظار 
داش��ت که اثر روانی این بیانی��ه مش��ترک در بازارها بروز 
پیدا کند. ع��الوه بر بازارها، از همین امروز یک خوش��بینی 

اقتصادی میان فعاالن اقتصادی جریان می گیرد.
و شما معتقديد که اين اثر روانی کوتاه مدت است؟

بله. در عی��ن حال معتقدم 
که اثر واقعی برداشته شدن 
تحریم ها زمانی مش��خص 
م��ی ش��ود ک��ه س��رمایه 
گ��ذاران خارج��ی ب��رای 
س��رمایه گذاری ب��ه ایران 
بیایند که برای این موضوع 

باید مقداری صبر کرد.
ب��رای حض��ور س��رمایه 
گذاران خارج��ی در ایران، 
باید ت��ا تیرم��اه و امضای 
توافق نامه نهایی صبر کرد.

براین اساس معتقدم که اثر 
روانی کوتاه مدت این بیانیه 
مشترک از همین امروز چه 
در برخی بازاره��ا و چه در 
میان فعاالن اقتصادی بروز 

پیدا می کند اما برای اثر واقعی آن و برداشته شدن تحریم ها 
باید تا اواخر سال جاری و اوایل سال آینده صبر کرد.

پس به عقیده شما بايد حداقل تا تیرماه صبر کرد.
برای عینی شدن نتایج این توافقات بله، باید تا تیرماه صبر 
کرد. بعد از مذاکرات تیرماه و در ص��ورت امضای توافقنامه 
نهایی در آن زمان، به مرور مس��ائل و بن بست های مهمی 
که پیش روی ما قرار گرفته بود برداشته می شود. از جمله 
محدودیت در فروش نفت، محدودی��ت در نقل و انتقاالت 
بانکی، منع شرکتها برای سرمایه گذاری در ایران و بسیاری 
موارد دیگر که به طور مس��تقیم می تواند بر شاخص های 
اقتصادی کشور اثرگذار بوده و فضای فعالیت های داخلی و 

بین المللی را برای ما تسهیل کند.

وزير سابق صنايع و معادن گفت:

تا امضای توافقنامه نهایی صبر کنید
کاهش قیمت و افزايش رقابت ؛

تفاهم لوزان چه تاثیراتی بر بازار 
خودرو خواهد گذاشت؟

در ش��رایطی که بازارطال، س��که و ارز به تفاهم لوزان 
واکنش نش��ان داد و با کاهش نس��بتا ش��دید رو به رو 
ش��د هنوز قیمت ه��ای جدید بازار خودرو مش��خص 
نشده اس��ت؛ اما پیش بینی ها برای این بازار نیز نشان 
از کاهش قیمت دارد؛ به خصوص در بازار خودروهای 
خارج��ی و واردات��ی ای��ن کاه��ش پی��ش بینی می 
ش��ود س��ریع تر خود را نش��ان دهد. البته در این بین 
کارشناس��ان پی��ش بینی م��ی کنند کاه��ش قیمت 
خودروهای داخلی با مقاومت شرکت ها و کارخانجات 
خودروس��ازی داخلی رو به رو خواهد شد؛ ولی در این 
بین این ش��رکت ها چاره ای برای پایین آوردن قیمت 
های خود در طوالنی مدت ندارند زیرا قیمت مواد اولیه 
تولید خودرو و.... با برداشته ش��دن تحریم ها کاهش 
خواهد یاف��ت و قیمت نهایی تولید خ��ودرو در نتیجه 
کاهش باید پیدا کند.از س��وی دیگر پیش بینی ها در 
بازار خودرو کشور نشان می دهد که در ماه های آینده 
شاهد افزایش رقابت در این بازار نیز خواهیم بود. رقابت 
برای گرفتن سهم بیشتر از بازارهای داخلی ایران بین 
کشورهای اروپایی و البته جنوب شرق آسیا به خصوص 
چین و کره.رقابتی که به نظر می رس��د از همین حاال 
اروپایی ها به خصوص فرانسوی ها پیروز آن باشند، زیرا 
بازار ایران تمایل بیشتری نسبت به آن ها در سال های 
گذشته نشان داده است. به اعتقاد کارشناسان برداشته 
 ش��دن تفاهم لوزان فرصتی ایجاد می کند تا باردیگر 
ش��رکت هایی مانند رنو، پژو و... که با ش��روع تحریم 
ها از ایران رفتند بار دیگر ت��الش کنند تا به بازار ایران 
باز گردند و حاال این ماجرا می تواند س��رعت بیشتری 
بگیرد.موضوع��ی که مش��اور خودروی��ی وزیر صنعت 
بیوک هم به آن اشاره کرده است. او گفت:» اگرچه این 
تفاهم پس از رفع تحریم ها بیشترین تاثیر را بر بخش 
های اقتصادی کش��ور به همراه خواهد داشت اما این 
موضوع در حال حاضر چراغ س��بز را به خودروسازان 
خارجی نشان می دهد تا به سمت بازار خودروی کشور 

حرکت کنند.«

آبزی پروری در آب های شور توسعه می يابداثرات لغو تحريم  ها بر حمل و نقل دريايی
مدیر عامل ش��رکت کش��تیرانی ای��ران تاکید کرد ک��ه با لغو 
 تحریم ه��ا، تحول ج��دی در حمل و نق��ل دریای��ی و تجارت

 بین الملل اتف��اق می افتد چون یکی از خط��وط مهم تجارت 
خارجی ما خط اروپا بود که غیر فعال شده است.

محمدحس��ین داجمر،  با بیان این که با توجه به بحث تحریم، 
جهت و نوع تجارت ایران تغییر کرده است، اظهار کرد: وضعیت 
حمل و نقل ما متاثر از تجارت خارجی است و خط اروپایی ما به 
عنوان یکی از مهم ترین خطوط حمل و نقلی حدود 4۸ سال و 
از بدو تاسیس کشتیرانی فعال بوده که غیرفعال شده است و در 
کنار آن خط آمریکا نیز از دیگر خطوط مهم بود که تقریبا از اوایل 

پیروزی انقالب غیر فعال شد.
وی با بیان اینکه حجم بس��یار زی��ادی از ترددها از طریق خط 
اروپایی صورت می گرفت، گفت: با لغو تحریم ها تجارت خارجی 
کش��ور به روال عادی برمی گردد و حجم آن نیز افزایش چشم 
گیری خواهد یافت.داجمر با بیان اینکه زمانی کشور آلمان جزو 
اولین کشورهایی بود که در بحث تجارت با آن ها تعامل داشتیم 
ولی در حال حاضر کشورهای ش��رقی مثل چین و هند طرف 

اول معامله با ایران شده اند، گفت: با لغو تحریم ها میزان تجارت 
خارجی افزایش یافته و با فعال شدن خط اروپایی در بحث حمل 
و نقل دریایی به حج��م باالیی از تجارت خارجی دس��ت پیدا 
خواهیم کرد. مدیر عامل کشتیرانی همچنین حمایت از ناوگان 
کش��تیرانی داخلی و اعمال تعرفه های ترجیح��ی در عوارض 
بندری را خواستار ش��د.وی بر ارائه س��وخت با نرخ ترجیحی 
 و اولویت بهره ب��رداری از آن برای جبران خس��ارت ناش��ی از 

تحریم ها تاکید کرد.

معاون توس��عه آبزی پروری س��ازمان ش��یالت گفت: امسال 
10 هزارهکت��ار مزرع��ه در اس��تان های جنوبی ب��ه پرورش 
آبزی��ان اختصاص م��ی یابد.حس��ین عبدالحی، با اش��اره به 
اینکه توس��عه آبزی پروری در آب های ش��ور از اولویت های 
س��ازمان ش��یالت در س��ال جدید اس��ت، افزود: با توجه به 
محدودیت منابع آب ش��یرین در کش��ور امس��ال به منظور 
اس��تفاده بهینه از مناب��ع آب عمده پرورش ماه��ی در آبهای 
شور انجام خواهد شد. وی گفت: زیرس��اخت های الزم برای 
توس��عه آبزی پروری در آب های ش��ور آماده شده و 1۲ هزار 
هکتار استخر در اس��تان های جنوبی به این طرح اختصاص 
یافته است.معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت افزود: 
 سال گذش��ته 7 هزار هکتار از اس��تخرهای پرورش میگو به 
بهره برداری رسید و امس��ال نیز تا پایان سال 10 هزار هکتار 
دیگر زیرکش��ت خواهد رفت. عبدالحی گف��ت : تولید میگو و 
دیگرآبزیان آب ش��و در مزرعه های پرورش ب��ه ۳0 هزار تن 
خواهد رس��ید.وی تولید آبزیان را در کشور حدود ۳70 هزار 
تن اعالم کرد و افزود: پرورش ماهی در قفس مهمترین اولویت 

سازمان شیالت در سال جدید است که برای تحقق این طرح با 
همکاری بخش خصوصی حدود یک میلیون بچه ماهی سویتی 
در مرکز تکثیر و تولید بچه ماهی در قش��م تولید شده است. 
وی از بهره برداری در مرکز تولید بچه ماهی با همکاری بخش 
خصوصی خبر داد و گفت: به منظور توس��عه پرورش ماهیان 
آب شور دو مرکز تولید و تکثیر با سرمایه بخش خصوصی در 
استان های جنوبی کش��ور به بهره برداری رسید که ظرفیت 

تولید بیش از 5میلیون بچه ماهی را دارد.

پیشنهاد تولید مش��ترک کودهای فس��فاته و پتاسه 
توسط کشورهای عضو دی هش��ت در ایران با هدف 
افزایش تولید، ایجاد نقاط تجاری و سهولت مدیریت 
تجارت کود در میان کشورهای اسالمی ، مورد موافقت 

اعضا قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی 
ش��رکت خدمات حمایت��ی کش��اورزی وزارت جهاد 
کشاورزی، چهارمین نشست انجمن کود کشورهای 
عضو دی هش��ت با حضور ایران، بنگالدش، اندونزی، 
مالزی، مصر، پاکستان، ترکیه و  نیجریه در بنگالدش  
 برگزار و حس��ین زمانی مدیر روابط عموم��ی و امور 
بین الملل ش��رکت خدمات حمایتی کش��اورزی به 
 عنوان نائب ریی��س این انجمن بی��ن المللی انتخاب

 شد.
گفتنی اس��ت که این انجمن در س��ال ۹1  بر اساس 
پیش��نهاد کش��ورمان، با هدف تامین امنیت غذایی، 
توسعه و تقویت تولید و تجارت کود در میان کشور های 

اسالمی تشکیل شد.
این نشس��ت از روز گذش��ته در ش��هر داکا پایتخت 
 کش��ور بن��گالدش ب��ا حض��ور کلی��ه اعض��ا آغ��از 

شد .

شبکه خبری سی ان بی سی نوشت: اکنون که چارچوبی 
کلی به دس��ت آمده که می تواند به یک توافق هسته ای 
بین ایران و گروه 1+5 منتهی شود، سرمایه گذاران جهانی 
که پشت درهای ایران صف بس��ته بودند، در حال آماده 

شدن برای ورود به بازار این کشور هستند.
شبکه خبری سی ان بی سی طی گزارشی نوشت: اکنون 
که چارچوبی کلی به دس��ت آمده که م��ی تواند به یک 
 توافق هس��ته ای بین ایران و گروه 1+5 منتهی ش��ود،
 سرمایه گذاران جهانی که پشت درهای ایران صف بسته 
بودند، در حال آماده ش��دن برای ورود به بازار این کشور 
هستند. در داخل ایران هم، فعاالن اقتصادی با آغوشی باز 

در انتظار سرمایه گذاران خارجی هستند.
بورس تهران از ابتدای امس��ال تاکن��ون 4/5 درصد افت 
داش��ته، اما مدیر ارش��د یکی از بزرگترین شرکت های 
سرمایه گذاری در ایران می گوید، بازار آماده اوج گرفتن 
است.مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تورکوئیز پارتنرز 
گفت: »به محض اینکه توافق نهایی به دست بیاید، درهای 
ایران ب��ه روی فعالیت اقتصادی باز خواه��د بود... صدها 
میلیون دالر، ش��اید حتی میلیاردها دالر پول به اقتصاد 

ایران سرازیر خواهد شد.«

دیمیتری پس��کوف س��خنگوی والدیمی��ر پوتین 
افزود:روسیه و ترکیه در حال گفتگو درباره موضوع 
گاز در س��طوح مختلف از جمله هم��کاری در این 

بخش هستند.
  س��خنگوی کاخ کرملی��ن اعالم کرد ک��ه رییس 
جمهوری روسیه برنامه ای برای س��فر به ترکیه و 
مذاکره درباره خط لوله جدید ترانزیت گاز روسیه 

به ترکیه )ترکیش استریم( ندارد.
این مقام ارشد اعالم کرد: نمایندگان شرکت روسی 
گازپ��روم در تماس با ش��رکای ترک ب��رای برگزار 

نشست و آغاز اجرای این طرح گازی هستند.
اول ماه دسامبر س��ال ۲014 شرکت های گازپروم 
روس��یه و بوتاش ترکیه یادداش��ت تفاهمی برای 
ساخت یک خط لوله گازی با ظرفیت صادرات 6۳ 
میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه از مسیر دریای سیاه 

امضا کردند.
بنابرطرح اولیه س��اخت این خط لوله، به طور کلی 
14 میلیارد مترمکعب گاز در سال به ترکیه عرضه 
و باقیمانده این گاز نیز به هابی در مرز ترکیه-یونان 
و برای تحویل به مشتریان گازپروم در جنوب اروپا 

ترانزیت می شد.

صادرات نفت عراق در ماه مارس به باالترین میزان در 
بیش از سه دهه اخیر رسید.

 صادرات نف��ت عراق در ماه مارس ب��ه باالترین میزان 
در ۳5 سال اخیر رسید و این در حالی است که عرضه 
جهانی نفت بر تقاضا پیشی گرفته و قیمت جهانی نفت 
از سال قبل میالدی تاکنون 46 درصد از ارزش خود را 

از دست داده است.
در همین حال، دومین صادرکننده بزرگ نفت اوپک 
عراق در ماه مارس با صادارت۹۲/4 میلیون بش��که یا 
روزانه ۲/۹۸میلیون بشکه به باالترین سطح صادرات 
خود در بیش از سه دهه اخیر رسید، همچنین این رقم 
نسبت به مدت مشابه ماه گذشته، یعنی فوریه از رشد 

15 درصدی برای این کشور برخوردار بوده است.
همچنین هر بشکه نفت خام عراق در ماه مارس۸/۲4  4 

دالر به فروش رسید.
درآمد نفتی کشورهای شرقی منطقه خاورمیایه در ماه 
مارس به رقم6 46/4 میلیارد دالر رسید، این در حالی 
است که در ماه می سال ۲014 میالدی زمانی که قیمت 
نفت به بیش از 100 دالر در هر بشکه رسیده بود، رقم 
0۸/ ۸ میلیارد دالر گزارش ش��ده که در واقع به نصف 

کاهش یافته است.

تولید کود شیمیايی 
توسط اعضای دی۸

سرمايه گذاران،  آماده
 برای ورود به بازار ايران 

پوتین برنامه ای برای سفر 
به ترکیه ندارد

 عراق در صادرات نفتی 
رکورد زد

   

 اثر واقعی برداشته 
شدن تحريم ها 

زمانی مشخص می 
شود که سرمايه 
گذاران خارجی 

برای سرمايه 
گذاری به ايران 
بیايند که برای 

اين موضوع بايد 
مقداری صبر کرد



یادداشت
... انتظام��ی ک��ه ب��ه دلی��ل مش��کالت ری��وی در بیمارس��تان  ع��زت ا
بس��تری بودگف��ت: چن��د روز پی��ش از بیمارس��تان مرخ��ص ش��دم و خ��دا 
را ش��کر حال��م خیل��ی بهت��ر اس��ت؛ وقت��ی س��ن ب��اال م��ی رود مش��کالت 
 بیش��تر می ش��ود و دکتر معال��ج دس��توراتی به م��ن داده ک��ه باید رعای��ت کنم. 
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هفت هنریادداشتحال آقای بازیگر بهتر است 

آثار آبرنگ در نگارخانه کوثر اصفهان
نمایش��گاهی از آثار نقاش��ی گ��روه هن��ری آفت��اب در نگارخانه 
کوث��ر در ح��ال برگ��زاری اس��ت. مس��وول برگ��زاری ای��ن 
نمایش��گاه گفت: در ای��ن نمایش��گاه ۳۰ تابلوی نقاش��ی متعلق 
ب��ه هنرجوی��ان آموزش��گاه اصالن��ی ب��ه مربیگ��ری اس��تاد 
 اصالن��ی در مع��رض تماش��ای عالقمندان ق��رار گرفته اس��ت. 

پریناز کاکولکی در ادامه افزود: این آثار با استفاده از تکنیک آبرنگ 
طراحی ش��ده اند و موضوع آنها بر اس��اس عالقمندی هنرجویان 
و ب��ه ص��ورت آزاد انتخاب ش��ده و ش��امل موضوعات��ی همچون 
 طبیعت، اجتماعی، فضای شهری، عشایر و رسوم ایرانی می شود. 

وی همچنین خاطرنش��ان کرد: هنرجویانی که آث��ار آنها در این 
نمایشگاه موجود اس��ت، از س��ابقه هنری قابل توجهی برخوردار 
هستند و تاکنون نمایش��گاه های متعددی را در شهرهای اصفهان 
و تهران برگزار نموده اند. عالقمندان می توانند جهت بازدید از این 
نمایشگاه از ۱۵ تا ۲۰ فروردین ماه از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ و ۱۶ تا 

۲۰ به نگارخانه کوثر، واقع در میدان امام )ره( مراجعه کنند .

 داودنژاد در تدارک 
» مصائب شیرین« 2

علیرضا داودن��ژاد به زودی در خواس��ت پروانه س��اخت »مصائب 
شیرین ۲« را به سازمان سینمایی ارایه می کند.

این کارگردان سینما که در سه سال قبل و پس از ساخت »کالس 
هنرپیشگی«، فیلم جدیدی را تولید نکرده است درباره ی موضوع 
فیلم جدیدش گفت:در »مصائب ش��یرین« ۲ تمام شخصیت های 
»مصائب شیرین ۱ « را بعد از ۲۰ سال می بینیم که چه سرنوشتی 

پیدا کردند.
به گفته ی او؛ در این فیلم نیز ب��ه روال فیلم های قبلی ام و از جمله 
مصائب ش��یرین،خانواده ام حضور دارند و از بازیگران حرفه ای هم 

استفاده می کنم.
داودنژاد که سال گذشته پروانه ساخت فیلم »فراری« را گرفت ولی 
موفق به ساخت آن نشد،گفت: شرایط تولید این فیلم فراهم نشد. 
»مرهم«،»کالس هنرپیشگی«،»هوو«،»هشت پا«،»بچه های بد« 

،»نیاز« و... از جمله فیلم های علیرضا داوودنژاد هستند.

 ویژه برنامه های هنر انقالب اسالمی
 در اصفهان

 مع��اون فرهنگ��ی ح��وزه هن��ری اس��تان اصفه��ان از برگزاری 
برنامه های مختلف به مناسبت فرا رسیدن روز هنر انقالب اسالمی 

توسط این مرکز خبر داد.
س��ید عظی��م فاطم��ی،  ب��ا اش��اره ب��ه فرارس��یدن روز هن��ر 
انق��الب اس��المی در ۲۰ فروردی��ن م��اه و ب��ا گرامیداش��ت این 
روز گف��ت: ح��وزه هن��ری اس��تان اصفه��ان در نظ��ر دارد ت��ا 
به مناس��بت ای��ن روز و هفته هنر انق��الب اس��المی برنامه های 
 متع��دد فرهنگی و هن��ری خ��ود را در این ش��هر برگ��زار کند. 

وی اف��زود: تجلی��ل از دوازده نف��ر از هنرمن��دان فع��ال 
ک��ه در ش��کل گیری انق��الب اس��المی نق��ش ب��ه  س��زایی 
 داش��ته اند از جمل��ه مهم  ترین ای��ن برنام��ه هاس��ت، در برنامه 

وی��ژه ای ک��ه ب��ه همی��ن مناس��بت برگ��زار خواه��د ش��د از 
 خان��واده ۱۰ ش��هید هنرمن��د تجلی��ل به عم��ل خواه��د آمد. 
فاطمی تأکید کرد: با انتخاب تئاتری از میان س��ه تئاتر منتخب با 
موضوع انقالب اسالمی، از بیست تا سی فروردین ماه تئاتر صحنه 
 ای با مضمون حوادث انقالب اسالمی به روی صحنه خواهد رفت. 

وی تصریح کرد: حضور عالقه مندان و هنرمن��دان انقالبی در این 
برنامه ها تجدید میثاق با آرمان های انقالب اسالمی خواهد بود.

یک کارگردان تئاتر:

 ایده های فرمایشی، تئاتر را شعبده
 می کند

 امید نیازگفت: تئاتر محیطی است برای به تصویر کشیدن ایده ها و 
زمانی که ایده ای خارج از گروه تئاتر به صورت فرمایشی ارایه شود، 

این دیگر نامش تئاتر نیست، بلکه شعبده نام دارد.
این کارگردان تئاتر پیرامون وضعیت تئاتر اصفهان اظهار کرد: در 
اصفهان تئاتری وجود ندارد و تنها در حال یدک کشیدن نام تئاتر 

هستیم.
وی افزود: تئاتر به معنی مکان اجرای نمایش است، اما در اصفهان 
به غیر از تاالر هنر س��الن مش��خصی برای اج��رای نمایش نداریم 
و سالن تئاتر شهر نیز که به تازگی کلنگ آن زده شده در خارج از 

شهر قرار دارد و از نظر دسترسی مناسب نیست.
این کارگردان تئاتر با اشاره به مشکالت سالن های اصفهان اضافه 
کرد: برخی اوقات در همان تاالر هنر نیز س��مینار، جش��نواره و ... 

برگزار می شود.
نیاز با بیان اینکه در ش��رایط کنونی نمی گذارن��د کارمان را انجام 
دهیم خاطر نش��ان کرد: از مدیرکل بعدی اداره فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی اس��تان اصفهان می خواهم که اجازه دهند تا تئاتری ها 

کارشان را انجام دهند.
 وی وضعیت س��الن اج��رای نمایش، ممی��زی نمایش ه��ا و ... را 
نامناس��ب توصیف کرد و ادامه داد: تئاتر محیطی اس��ت برای به 
تصویر کش��یدن ایده ها و زمانی که ایده ای خارج از گروه تئاتر به 
صورت فرمایش��ی ارایه ش��ود، این دیگر نامش تئاتر نیست، بلکه 
شعبده نام دارد.این کارگردان تئاتر تأکید کرد: تئاتر در تمام جوامع 
و حکومت های دنیا مهجور اس��ت و کمترین بودجه را نس��بت به 
هنرهای دیگر به آن اختصاص می دهند.نیاز ادامه داد: امیدوارم در 
سال جدید با وجود چنین شرایطی، آثار مناسبی در تئاتر تولید شود

 ضرر 24 میلیون دالری به
 مکزیکو سیتی 

با بسته شدن خیابان ها و مراکز بزرگ خرید برای فیلمبرداری فیلم جدید 
جیمز باند در مکزیکو سیتی، این شهر با ضرر بزرگی روبه رو خواهد شد.

یک سازمان بررسی کسب و کارهای کوچک در مکزیکوسیتی اعالم کرد که 
این شهر بیش از ۲4 میلیون دالر برای فیلمبرداری افتتاحیه فیلم جدید 

جیمز باند یعنی »شبح« در این شهر، ضرر خواهد کرد.
در حالی که بقیه این فیلم در مکان های دیگری چون رم و کوه های اتریش 
فیلمبرداری می شود، تیم سازندگان »شبح« در حال فیلمبرداری سکانس 
افتتاحیه فیلم در شهر مکزیکوسیتی هستند. این سکانس از سوی مایکل 
جی ویلسون تهیه کننده »شبح« به عنوان بزرگترین سکانس افتتاحیه که 
تاکنون برای جیمز باند تولید شده، توصیف شده است. این افتتاحیه شامل 
راه اندازی مراسم »روز مردگان« با حضور ۱۵۰۰ شرکت کننده است که 
در عین حال ش��امل یک نبرد هلیکوپتری و تعقیب و گریز در مراسم رژه 

این جشنواره نیز می شود.

مریم ابراهیم�ی دینانی : در 
حالیکه خبر از موج زیاد گردشگر 
به کشور را داریم؛ اما گویا فروش 
صنایع دستی و بازار این هنرهای 

کهن آنقدرها هم داغ نیست.
اگ��راز رک��ود اقتص��اد جهان��ی 
بگذری��م، وج��ود تورلیدرهایی 
که با البی کردن فروش��ندگان 
صنایع دس��تی ، دالل��ی ن��ان 
وآب داری را به نفع جیب ش��ان 
به راه انداخته اند، علت بی میلی 
خرید صنایع دس��تی از س��وی 
گردش��گران اس��ت؛ چراک��ه 
نمی خواهند کالهی برسرش��ان 
پخ��ش  ش��ک  برود.ب��دون 
خبراین گون��ه کاله برداری ها از 
گردش��گران خارجی برای وجه 
ایران خوب نخواه��د بود؛ ضمن 
آنکه بازار صنایع دس��تی که این 
روزه��ا بای��د زی��ر چترحمایتی 
گردش��گری باش��د را ب��ه رکود 

خواهد کشاند.
وقتی یک فرش دستباف،  ده برابر 
قیمت به یک گردشگر فروخته 
ش��ود و یا اجناس صنایع دستی 
بی کیفیت به اس��م با کیفیت به 
گردشگرارائه می ش��ود، چگونه 
باید انتظار داشت که یک تصویر 
درس��ت از یک ایران اسالمی به 
دنیا مخابره ش��ود؟مگرغیرازاین 
است که گردش��گر و محصوالت 
صنایع دستی، آیینه تمام نمای 
تبلیغ هنر، فرهنگ وش��عور یک 

ملت است.
در روزگاری ک��ه کل دنی��ا ب��ه 
صف ش��ده تا، چهره ای وحشی 
و غیرمتم��دن ازای��ران و ایرانی 
به دنی��ا مخابره کن��د، با چنین 
رفتاره��ای س��ودجوانه  از طرف 
عده ای خاص، تنها مهر تاییدی 
کوبیده می شود بر حرف مغرضان 
به این آب و خ��اک  و بدتر آنکه 
آن همه تم��دن وفرهنگ واالی 
ایرانی و اس��المی در پرتو چنین 
حرکات س��ودجویانه و نادرست 
عده ای خ��اص،  رن��گ می بازد.
چندی پیش »عباس پیرمرادی« 
رییس جامع��ه راهنمایان تور با 
اش��اره به اینکه کاهش روزهای 
اقام��ت گردش��گران خارجی و 
به تب��ع آن محدود ش��دن زمان 
بازدید از ش��هرها و حض��ور در 
بازارهای صنایع دس��تی سبب 
کاه��ش تمای��ل آنها ب��ه خرید 
صنایع دس��تی شده است گفت: 
از یک سو افت وضعیت اقتصادی 
دنیا را داری��م و از دیگر س��و ی 
دیگرتبلیغ��ات و هیاهوی��ی که 
 مغازه داران راه انداخته اند که در

 بی میلی گردشگران برای خرید 
بی تاثیر نیست. 

یک��ی از تاجران ف��رش چندی 
پیش در مصاحب��ه ی خود اعالم 
ک��رد که ی��ک تورلیدر فرش��ی 
را ۱۰ براب��ر قیم��ت اصل��ی آن 
فروخته اس��ت و مطمئنا چنین 
مصاحبه های��ی در رس��انه های 
غربی نیز منتشر و تبدیل به ضد 

تبلیغ برای ایران خواهد شد.
 اینگونه است که یک تورآلمانی 
که چند ماه پی��ش به ایران آمده 
بود قبل از سفر به اصفهان یکی 
از ش��روط حضور در اصفهان را 
نرفتن ب��ه بازار و خری��د نکردن 
اعالم کرده بودند. این گروه یک 
ریال هم خرید نک��رد و  این امر 
ثم��ره هیاهوی صنایع دس��تی 
اس��ت.اما اگرقدری ع��رق بومی 
داشته و به فکرهویت خود باشیم، 
ب��ا ش��نیدن چنی��ن خبرهایی 

افسوس خواهیم خورد. 
بدون ش��ک مس��ووالن در این 
هیاه��وی نابه ج��ا باید ب��ه فکر 
بازار بیدارش��ده گردش��گری و 

صنایع دستی باشند.
اش��تغالزایی پنهان و آش��کار در 
گردش��گری و صنایع دس��تی، 
پتانسیل قوی ای اس��ت که باید 
در این  رک��ود اقتصادی و در این 
اقتصاد مقاومتی ج��دی گرفته 
ش��ود.وجود ی��ک ب��ازار دائمی 
فروش صنایع دستی مخصوص 
گردش��گران خارج��ی می تواند 
اندک��ی از ای��ن هج��وم و تاراج 
آبروی ایران بکاهد.ب��ازاری زیر 
نظرمس��تقیم میراث فرهنگی با 
محصوالت با کیفیت و قیمت های 
کنترل شده،  اطمینان خاطری 

برای توریست خواهد بود.
با این رویه از طمع س��ودجویان 
والب��ی دالالن و فروش��ندگان 
جلوگی��ری  صنایع دس��تی 
خواهد ش��د؛ ضمن آنک��ه بین 
تولیدکنن��دگان صنایع دس��تی 
هم رقابت پیش خواهد آمد تا به 
فکر تولید و عرضه محصوالت با 

کیفیت باشند.
محصور کردن عرضه محصوالت 
صنایع دستی به مکانی مشخص 
ب��رای توریس��ت های خارجی و 
ایجاد این اطمینان ک��ه در این 
مکان تنها و تنه��ا محصوالت با 
کیفیت وبا قیمت مناسب عرضه 
می شود، رقبت برای خرید را باال 
می برد تا هم وج��ه درحال رنگ 
باخته ایرانیان حفظ ش��ود و هم 
بازار فروش صنایع دستی جانی 

دوباره بگیرد. 

چن��د جل��د دیگ��ر از مجموعه 
»دانشنامه فلسفه استنفورد« به 

چاپ رسید.
در معرفی ای��ن مجموعه عنوان 
شده است: »بس��یاری از کسانی 
ک��ه در ایران ب��ه نح��وی از انحا 
کار فلس��فی می کنند و با فضای 
مج��ازی اینترن��ت نی��ز بیگانه 
نیستند نام »دانش��نامه فلسفه 
استنفورد« را شنیده اند و چه بسا 
از این مجموعه کم نظیر بهره نیز 
برده باش��ند. کتابی که در دست 
دارید حاصل طرحی برای ترجمه 
و انتشار گزیده ای از مدخل های 
این دانش��نامه اس��ت ب��ا هدف 
گستردن دامنه تاثیر آن و فراهم 
کردن امکان دسترس��ی هرچه 
بیش تر خوانندگان فارس��ی زبان 
به مقاالت راهگشایی که در این 
مجموعه آمده اس��ت. با توجه به 
ویژگی های »دانش��نامه فلسفه 
استنفورد« شاید بی راه نباشد که 
بگوییم برای کسی که می خواهد 
اولین بار با مس��اله یا مبحثی در 

فلسفه آش��نا ش��ود یا شناخت 
بهتری از آن حاص��ل کند ، یکی 
از گزینه های مناس��ب این است 
ک��ه کار را با خوان��دن مدخل یا 
مدخل های مربوط به آن در این 

دانشنامه آغاز کند.«
»درون نگ��ری« نوش��ته اری��ک 
شوئیتس��گبل با ترجمه یاس��ر 
پوراس��ماعیل در ۱44 صفح��ه 
با قیم��ت 7۰۰۰ تومان منتش��ر 
ش��ده اس��ت.همچنین »باروخ 
اسپینوزا« نوش��ته استیون نادلر 
با ترجمه حسن امیری آرا در 84 
صفحه ب��ا قیم��ت ۵۰۰۰ تومان 
به چاپ رس��یده اس��ت.»تاریخ 
هستی شناسی هنر« نوشته پیزلی 
لیوینگس��تون با ترجمه ابراهیم 
لطفی نیز در ۱۰8 صفحه با قیمت 
۶۰۰۰ تومان انتشار یافته است.
همچنین »بدن آگاهی« نوش��ته 
فردریک دو وینیم��ون با ترجمه 
مریم خ��دادادی در ۱۰7 صفحه 
با قیم��ت ۶۰۰۰ تومان منتش��ر 

شده است.

ن��وروز ۱۳۹4 برای عرص��ه فرهنگ و هنر ب��ه دور از 
حواشی و در آرامش نس��بی برگزار شد؛ این در حالی 
است که سه س��ال قبل نوروز و اکران این فصل خود 

آغازگر تنش جدی در سینمای ایران بود.
فروش نس��بتا قابل قبول فیلم ها در نوروز، درگذشت 
والده وزیر فرهنگ و ارشاد اس��المی، درگذشت نیما 
پتگر هنرمند نقاش، برگزاری کنسرت های موسیقی 
در مازندران و در نهایت ش��ادی جمع گسترده ای از 
هنرمندان در واکن��ش به تفاهم هس��ته ای مجموع 
اتفاقات فرهنگی و هنری نوروز ۹4 را تشکیل می دهد.

اکران نوروزی
اکران نوروزی سینماها که با چهار فیلم »رخ دیوانه« 
به کارگردانی ابوالحسن داودی، »استراحت مطلق« 
ساخته عبدالرضا کاهانی، »ایران برگر« به کارگردانی 
مس��عود جعفری جوزان��ی و »روباه« س��اخته بهروز 
افخم��ی در روزه��ای پایانی اس��فندماه آغاز ش��ده 
بود، بعد از تعطیالت دو روزه در تاریخ س��وم و چهارم 
فروردین ماه، از روز پنجم با استقبال نسبی مخاطبان 

ادامه پیدا کرد.
در می��ان فیلم ه��ای روی پ��رده خبره��ا حکایت از 
آن دارد ک��ه اس��تقبال از »ایران برگ��ر« قابل قبول 
 بوده و ف��روش آن ب��ه بیش از نی��م میلی��ارد تومان 

رسیده است.
در عین حال گران ش��دن قیمت بلیت های س��ینما 
همزمان با ن��وروز ۹4 یکی از نکاتی ب��ود که به گفته 
برخی از سینماداران روی فروش فیلم ها تاثیر داشت 
به این ترتیب که شاید مجموع فروش فیلم ها کاهش 
چندانی نداشته باش��د، اما تعداد مخاطبان به نسبت 

کاسته شده است.
براس��اس اعالم غالمرضا فرجی، س��خنگوی شورای 
صنفی نمای��ش در روزهای پایانی س��ال ۹۳ قیمت 
بلیت های س��ینما به این ترتیب خواه��د بود: »بلیت 
سینماهای مدرن به 8 هزار تومان افزایش پیدا کرده 
اس��ت. در این س��ینماها قیمت بلیت ها از ش��نبه تا 
چهارشنبه 7 هزار تومان و پنجشنبه و جمعه 8 هزار 
تومان فروخته می ش��ود. همچنین بلیت سینماهای 
ممتاز به ۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. بلیت این 
گروه از سینماها از شنبه تا چهارشنبه ۶ هزار تومان 
و پنجشنبه و جمعه ها ۶ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش 
می رسد. همچنین قیمت بلیت نیم بها در این گروه ۳ 

هزار و ۵۰۰ تومان است.
قیمت بلیت س��ینماهای درجه یک به ۵ هزار و ۵۰۰ 
تومان افزایش پیدا کرد. در این س��ینماها از شنبه تا 
چهارشنبه قیمت بلیت ها به ۵ هزار تومان و روزهای 
پنجش��نبه و جمعه ۵ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته می 
ش��ود. همچنین قیمت بلیت نیم بها ۳ ه��زار تومان 
در نظر گرفته ش��ده است. س��ینماهای درجه ۲ نیز 
پنجشنبه و جمعه ها بلیت 4 هزار تومانی می فروشند 
و از شنبه تا چهارشنبه قیمت بلیت ها به ۳ هزار تومان 

و بلیت نیم بها به ۲ هزار تومان خواهد رسید.«
سخنان علیرضا س��رتیپی،  مدیرعامل شرکت پخش 
فیلمیران در تاریخ ششم فرودین ماه نشان از آن داشت 
که صداوسیما امس��ال در پخش تیزرهای تلویزیونی 
فیلم ه��ا مانند س��ال های قبل عمل نک��رده و همین 

موجب ش��ده برخ��ی از فیلم ها تبلیغ��ات تلویزیونی 
نداشته باشند. سرتیپی در این زمینه گفت: »امسال 
تیزرفیلم های اکران ن��وروزی به روال س��ال قبل به 
خوبی و مناس��ب از تلویزیون پخش نمی شد و برخی 
فیلم ها از جمله ایران برگ��ر اصال تیزرهای آن پخش 
نش��ده اس��ت؛ بنابراین خیلی از مردم مطلع نیستند 
که چه فیلم های در س��ینما اکران شده است و اصال 
نمی دانند،آیا س��ینماها باز هس��تند؟ با توجه به این 
شرایط نسبت به اکران نوروزی سال قبل، رکودی در 

گیشه سینماها وجود دارد.«
او ابراز امیدواری کرده بود که این رکورد در نیمه دوم 
نوروز برطرف شود که به نظر می رسد استقبال نسبی 

مخاطبان تا حدودی این مساله را رفع کرده است.
اکران نوروزی سال ۱۳۹4 در حالی با آرامش سپری 
ش��د که س��ه س��ال قبل در همین روزها اک��ران دو 
فیلم س��ینمایی »خصوصی« به کارگردانی حس��ین 
فرحبخش و »گشت ارشاد« س��اخته سعید سهیلی 

حاشیه های بسیاری را به همراه داشت.
وداع با نیما پتگر

نیما پتگر هنرمند نقاش و استاد دانشگاه براثر ایست 
قلبی صبح ۵ فروردین ماه درگذش��ت. او متولد اول 
اس��فند ۱۳۲۵ در تهران ب��ود پ��س از فراگیری هنر 
طراحی نزد پدرش  علی اصغر پتگر از سال ۱۳۳4 به 
کار تدریس در کالس های آزاد هنری پرداخت. او در 
سال ۱۳47 برای تحصیالت آکادمیک به ایتالیا سفر 
کرد و در س��ال ۱۳48 وارد آکادمی هنرهای زیبای 
رم در رشته مجسمه سازی ش��د و زیر نظر استادش 
امیلیوگرکو به آموختن هنر مجس��مه س��ازی و فن 

طراحی با مرکب پرداخت.
 پتگر در س��ال ۱۳۵۲ از آکادمی فارغ التحصیل شد 
و در س��ال ه��ای ۵4 - ۱۳۵۳ دوره طراحی فیگور و 
درس��ال های ۵۵ - ۱۳۵4 دوره نقاش��ی را گذراند. 
سال ۱۳۵۵ به ایران بازگش��ت و از آن پس همچنان 
به فعالیت های هنری و تدریس در آتلیه هنری خود 

می پرداخت.
مراس��م تش��ییع این هنرمند صبح روز نهم فرودین 
ماه از مقابل موزه هنرهای معاصر تهران برگزار ش��د 
و پیش از قرائت نماز به امامت حجت االسالم دعایی، 
مجید مالنوروزی مدیر کل هنرهای تجسمی وزارت 
ارشاد، امیر پوریا منتقد فیلم و دژا پتگر فرزند زنده یاد 
نیما پتگر درباره این هنرمند س��خنرانی کردند.ایرج 
شمسی زاده - ش��اعر و بومی سرای اس��تان بوشهر - 
درگذشت و به عنوان اولین مهمان قطعه هنرمندان 

بندر گناوه به خاک سپرده خواهد شد.
خداحافظ شاعر بوشهر

 ایرج شمسی زاده از ش��اعران مطرح اهل بوشهر ۲۹ 
 اسفندماه در سن 7۲ س��الگی دار فانی را وداع

 گفت. شمسی زاده در شعر »ایرجو« تخلص می کرد 
و متولد اول مرداد ۱۳۲۱ در بندر گناوه بود.

 به گفت��ه محمد ولی زاده، ناش��ر و دوس��ت زنده یاد 
شمسی زاده، این ش��اعر روز ۲۹ اس��فندماه در شهر 

خودش به علت بیماری سرطان درگذشت.
 او چند سالی بود که با این بیماری دست و پنجه نرم 
می  کرد؛  اما روحیه بس��یار خوبی داش��ت و طی این 

سال ها تحت درمان بود.
شمسی زاده در سال ۱۳۵۶ در رش��ته زبان و ادبیات 
فارسی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و به بوشهر 
برگشت و ش��غل معلمی را انتخاب کرد. در نهایت در 
کسوت معلمی بازنشسته ش��د و بیش تر درگیر شعر 
و شاعری ش��د.به گفته ولی زاده، شمسی زاده یکی از 

نام آوران و توانا ترین شاعران استان بوشهر بود.
کنسرت های موسیقی در مازندران

سال ۱۳۹۲ برای نخستین بار مجموعه کنسرت های 
موسیقی در مازندران برگزار ش��د که مورد استقبال 
قابل توجهی نیز قرار گرفت. در سال ۱۳۹۳ به دلیل 
همزمانی تمامی ایام نوروز ب��ا ایام فاطمیه این برنامه 
برگزار نش��د تا نوروز ۹4 و برپایی کنس��رت در نیمه 

دوم عید.
علی آقایی نس��ب،  مدیر برگزاری جشنواره موسیقی 
نوروزی اس��تان مازندران در گفتگویی با مهر درباره 

جزییات کنسرت های 
موس��یقی در ن��وروز 
۹4 گفت��ه ب��ود: »این 
مجموعه کنس��رت ها 
با همکاری  موسس��ه 
پخ��ش دنی��ای هنر و 
شرکت فرهنگی هنری 
نوای نی لبک ش��رقی 
ب��ا عن��وان جش��نواره 
موسیقی نوروزی استان 
مازندران از هش��تم تا 
دوازده��م فروردی��ن 
ب��ا حض��ور گروه ه��ا و 
خوانندگان مطرح پاپ 
در هت��ل نارنجس��تان 

برگزار می شود.«
س��یروان خس��روی، فرزاد فرزین،  محم��د علیزاده 
و جم��ع دیگ��ری از خوانن��دگان پ��اپ از اف��رادی 
 بودن��د ک��ه ن��وروز ۹4 را ب��ا برگ��زاری کنس��رت 

پشت سرگذاشتند.
ای��ن کنس��رت ها در حالی برگزار ش��د ک��ه یکی از 
مهمترین مش��کالت عرصه فرهنگ و هنر در س��ال 
۱۳۹۳ لغو کنسرت های موسیقی به بهانه های مختلف 

بود.
شادی هنرمندان از توافق هسته ای

صفح��ات مج��ازی هنرمن��دان در روز س��یزدهم 
فرودین م��اه پ��ر ب��ود از پیام های��ی درب��اره تفاهم 
هس��ته ای ایران و گروه ۱+۵ . پیمان معادی بازیگر، 
فیلمنامه نویس و کارگردان س��ینما س��اعتی بعد از 
انتش��ار خبر تفاهم در کنار عکس��ی که از وزیر امور 
خارجه ایران منتشر کرد نوش��ت: »آقا دم شما گرم. 

خسته نباشید. تبریک فراوان به مردم نازنین.«
مهناز افش��ار بازیگر س��ینما هم این متن را به همراه 
عکسی از ظریف در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده 
است: »حتي براي آنان که نمي خواهند زحمات شما 
را ببینند و خوشحالي ماها را تعبیر دلخواه خودشان 
مي کنند، با احترام به آنها  آقاي ظریف ش��ما بار دگر 
نام ایران را س��ربلند کردید و دس��ت مریزاد خس��ته 
نباشید. پي نوشت: لطفا اختالف سلیقه، باور، نگاه و هر 
تفاوتي که داریم را لحظه اي گوشه ذهن مان نگه داریم 
و امیدوار باشیم که ذره اي خوشي و امید برگرده و نام 
کشورمان دوباره سربلند باشه ... این نه سیاست است 

نه چپ نه راست. این وطن دوستي است. ممنون.«
امیر جعفری عکسی منتشر کرد که در آن چند جوان 
صفحه کاغذی بزرگی را در دست گرفته اند که روی 
آن نوش��ته ش��ده:»دکتر ظریف به اندازه هشت سال 

ازت متشکریم.«
صابر ابر بازیگر س��ینما و تئاتر ه��م خطاب به ظریف 
نوشت: »مرد جان چه خوب که هس��تي. جاي تو در 

جان ما خالي بود. خدا رو شکر.«
باران کوثری، نیوش��ا ضیغم��ی، احم��د مهران فر و 
جم��ع دیگ��ری از هنرمن��دان نی��ز ب��ا نوش��تن 
 متنی خوش��حالی خ��ود را از تفاهم ص��ورت گرفته

 ابراز کردند.

مدیر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان از 
برگزاری باشکوه جشنواره موسیقی نواحی ایران بعد از 

دو سال توقف در شهر کرمان خبر داد.
فرشید فالح با تایید خبر برگزاری جشنواره موسیقی 
نواحی ایران گفت: همانطور که عالقمندان به موسیقی 
نواحی می دانن��د، اس��تان کرمان مبتکر جش��نواره 
موسیقی نواحی است و شهر کرمان بود که برای اولین 
بار میزبان چنین رویداد مهم و ارزش��مندی ش��د. از 
 طرفی باید به این نکته توجه داشت که استان کرمان از 
مهم تری��ن مناطق گردش��گری کش��ورمان اس��ت 
و موسیقی نواحی می تواند به کمک بحث گردشگری 
بیاید و در تلفیقی با معماری سنتی کرمان، فضای بسیار 

خوبی را در این استان فراهم آورد.
 وی ادام��ه داد: طب��ق برنام��ه ری��زی های��ی که طی

 ماه های اخیر انجام گرفته، جشنواره موسیقی نواحی 
ایران باالخره بعد از مدت ها توقف ب��ه دبیری یکی از 
هنرمندان برگزیده موسیقی نواحی که در هفته های 
آینده نام آن مش��خص خواهد شد در ساختمان های 
سنتی که نزدیکی بیش��تری با معماری سنتی کرمان 
دارند، برگزار می ش��ود. در این جشنواره سعی خواهد 
 ش��د که ایرانگردان و جهانگردان بتوانند با استفاده از

 ارزش های ناب موسیقی نواحی که با حضور گروه های 

محلی معتبر سراسر کش��ور برگزار خواهد شد، در این 
رویداد حضور داشته باشند.

مدیر اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان کرمان 
افزود: اساساً مردم کرمان فرهنگ، لهجه، ضرب المثل 
و ادبیاتی ممل��و از جذابی��ت دارند ک��ه در کنار دیگر 
 عناصر فرهنگی بومی این منطق��ه، می توانند میزبان 
شایس��ته ای برای هنرمندان، عالقمندان موسیقی و 
توریست ها باشند. از این جهت تالش داریم تا در این 
دوره از جشنواره موس��یقی که بحث اجرایی آن نیز به 
عهده یکی از هنرمندان پیشکسوت و اهل فن کرمانی 
خواهد بود، رویدادی را برگزار کنیم که بعد از مدت ها 

شکل و ش��مایل متفاوت و ارزش��مندی را از موسیقی 
نواحی به مردم ارائه می دهد.

فالح گفت: ۵۰ درصد هزینه های برگزاری این جشنواره 
بر عهده اس��تانداری کرمان و نیمی دیگر نیز توس��ط 
وزارت فرهنگ و ارشاد اس��المی تقبل خواهد شد. به 
هر صورت مقدمات کار درحال فراهم ش��دن اس��ت و 
شورای سیاستگذاری این جشنواره شکل گرفته که بنا 
داریم بر اساس تصمیمات شورا، طی هفته های آینده 
تاریخ و شرایط ش��رکت هنرمندان در این جشنواره را 

اعالم کنیم.
جشنواره موسیقی نواحی ایران از جمله جشنواره های 
تاثیرگذار و با اهمیت حوزه موسیقی کشور است که طی 
س��ال های اخیر با فراز و نشیب های زیادی همراه بود. 
آخرین دوره برگزاری این جشنواره به اردیبهشت ماه 
سال ۹۲ بازمی گردد که در آن دوره و در روزهای پایانی 
دولت دهم با دبیری بهمن کاظمی در شکل و شمایلی 
بسیار کوچک و کم سر و صدا هم زمان در تهران و کرمان 

برگزار شد.
در مراس��م اختتامیه این جش��نواره که با حضور وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی دوره گذشته برگزار شد، بهمن 
کاظمی به عنوان دبیر نهمین دوره جشنواره موسیقی 

نواحی ایران انتخاب شده بود.

نوروز کم حاشیه  فرهنگ  و هنر؛

پایان تعلیق  دو ساله جشنواره موسیقی نواحی

 از کاهش مخاطبان سینما، تا اظهار نظرهای هسته ای  هنرمندان
یادداشت

قفسه

زیر چتر نظارت میراث؛

بازار دائمی صنایع دستی ، حریم امن 
توریست ها

 انتشار چند جلد دیگر از
»دانشنامه  فلسفه  استنفورد«

سخنان علیرضا 
سرتیپی،  مدیرعامل 

شرکت پخش 
فیلمیران نشان 
از آن داشت که 

صداوسیما امسال 
در پخش تیزرهای 
تلویزیونی فیلم ها 

مانند سال های قبل 
عمل نکرده



یادداشت
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دور افتخار جهانبخش با پرچم ایران در جشن صعود به لیگ برتر هلند

 نایمخن ک��ه علیرضا جهانبخش ، س��تاره ج��وان فوتب��ال ای��ران را در اختی��ار دارد در
 بازی های لیگ دس��ته اول هلند موفق ش��د با پیروزی یک بر صفر برابر اسپارتا روتردام ، 
قهرمان زودهنگام بازی های لیگ هلند شود و کاپ قهرمانی این بازی ها را به دست آورد و 
بار دیگر به سطح اول فوتبال این کشور برگردد. جهانبخش در این مراسم پرچم ایران را به 

شانه انداخته بود و دور افتخار می زد.
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کواچ 
و دستیاران تازه

محبوب ترین ورزشکار ایران 
کی به تیم ملی می آید؟

اسلو بودان کواچ س��رمربی تیم ملی با تحلیلگر صربستانی اش به تهران 
آمد.اردوي تیم ملي والیبال براي لیگ جهاني از امروز در سالن فدراسیون 
آغاز مي شود.اس��لوبودان کواچ س��رمربي تیم ملي با اینكه تا قبل از این 
معتقد بود از دستیارانش راضي اس��ت و حتي براي رقابت هاي قهرماني 
جهان لهس��تان هم  حاضر نش��د کس��ي را به کادرش اضافه کند و این 
بار بعداز جلسه با مس��ووالن فدراس��یون، دیجان ولیچویچ را به عنوان 
دس��تیارش معرفی کرده اس��ت.ولیچویچ معروف به گوس��ا قرار اس��ت 
اطالعات آنالی��زور تیم ملي را بعداز تجزیه و تحلیل ب��ه بوبان بدهد.امیر 
خوش خبر سرپرس��ت تیم ملي مي گوید:»حضور گوس��ا کمک زیادي 
به کواچ میكند،چرا که زبان انگلیس��ي او خیلي هم قوي نیست وهمین 
مساله در دوره قبل لیگ جهاني کار را براي ارتباط او با رحمان محمدي 
راد سخت کرده بود.بنابراین وجود یک مربي همزبان با کواچ امتیاز مثبتي 

است.او ٦ ماه کنار تیم ملي مي ماند.«

سرمربی تیم استقالل تهران می گوید، اشتباهات فردی 
تیمش سریالی شده و همین مساله باعث شده تا این تیم 

برابر فوالد شكست بخورد.
امیر قلعه نویی پس از شكس��ت تیم��ش برابر فوالد در 
نشست خبری اظهارکرد: ابتدا شهادت سه تن از پرسنل 
نیروی انتظامی خوزستان را تسلیت می گویم. همچنین 
به تیم مذاکره کننده ایران که پیروزی بزرگی را نصیب 

ملت ایران کردند، تبریک می گویم.
وی در ادامه درباره این دی��دار گفت: در مورد این بازی 
الزم است بگویم در ابتدا این پیروزی را به شخص آقای 
دهكردی و اس��كوچیچ تبریک می گویم؛ اما این را هم 
اضافه می کن��م که این گون��ه بردن شایس��ته فوتبال 
خوزستان نیست.سرمربی تیم اس��تقالل تهران افزود: 
90 دقیقه فحاش��ی به ما، آن هم در خوزس��تان برای 

من تعجب آور بود. من در فوتبال خوزستان مربیگری 
کرده ام و نوع اخالق تماشاگر خوزستان را می دانم؛ این 
شخصیت واقعی خوزس��تانی ها نبود که به ما این گونه 
فحاش��ی ناموس��ی کنند.وی بیان کرد: می گویند جو 
ورزشگاه امنیتی است که این به ما چه مربوط است؟ آیا 
لیزر انداختن، فحاشی ناموسی و حاشیه سازی در بازی، 

تاکتیک جدید فوتبال خوزستان شده است؟
قلعه نویی خاطر نش��ان کرد: در مورد ای��ن دیدار باید 
بگویم تا قبل از به ثمر رس��یدن گل اول فوالد ما خوب 
بودیم؛ اما اش��تباهات فردی که در تیم ما سریالی شده 
است، باعث شكس��ت مان شد.وی در پاس��خ به سوال 
خبرنگاری که چرا از میالد نوری در این بازی استفاده 
کردید؟ گفت: علت استفاده از نوری تهاجمی تر کردن 

بازی بود که موفق هم بودیم.

هافبک اسپانیایی سرخپوشان ش��هر منچستر از وین 
رونی ب��ه عن��وان برجس��ته ترین ش��خصیت این تیم 

انگلیسی یاد کرد.
در پی حذف تیم فوتبال منچستریونایتد از جام حذفی 
انگلیس با شكست مقابل آرسنال، وین رونی بازیكنان 
تیم را دور خ��ود جمع کرد و به عنوان ی��ک کاپیتان از 
هم تیمی هایش خواست تا انگیزه خود را از دست ندهند 
و برای  دو بازی سخت این تیم برابر تاتنهام و لیورپول 
با انگیزه باالیی ب��ازی کنند. دیدارهایی که ش��یاطین 
س��رخ با پیروزی آنها را پشت س��ر گذاش��تند و حاال با 
59 امتیاز در فاصله  دو امتیازی از منچسترسیتی دوم 
جدولی در رده چهارم جای دارند.آندر هررا،  در تمجید 
از کاپیتان منچستریونایتد به سایت رسمی این باشگاه 
گفت: صحبت هایی که رونی ب��ا بازیكنان انجام می هد 

همیشه تأثیرگذار اس��ت. وین رهبر ما در میدان است. 
شاید بتوان گفت که او نه  تنها به لحاظ فیزیكی، بلكه از 
جنبه روحی نیز قوی ترین بازیكن ما به ش��مار می رود. 
رونی کاپیتان ما، رهبر ما و برجسته ترین شخصیت تیم 
منچستریونایتد است. به نظرم او خیلی عالی می تواند 

نشان دهد که منچستریونایتد چیست.
وی همچنین در خصوص رویارویی شیاطین سرخ برابر 
استون ویال عنوان کرد: ما در نیم فصل اول نتوانستیم در 
ویالپارک به پیروزی برسیم؛ برای همین احترام زیادی 
برای شان قائل هستیم. اس��تون ویال در حال حاضر به 
فكر بقا در لیگ برتر است و در مقابل ما به دنبال تداوم 
پیروزی های خود هستیم از این رو بازی دشواری خواهد 
بود. اگرچه ما منچستریونایتد هستیم و باید برای برد و 

کسب سه امتیاز پا به اولدترافورد بگذاریم.

سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال قبل از اردوی فنالند به جمع اردونشینان 
اضافه می شود.

پاسور ملي پوش ایران که حاال در تیم زنیت کازان روسیه بازي مي کند، با شروع 
اردو بزرگترین غایب تیم ملی محسوب مي شود.او که هفته پیش همراه زنیتي ها 
قهرمان لیگ اروپا شده،هنوز در لیگ والیبال روسیه کار دارد،به خاطر همین فعال 

نمي تواند با همقطارانش تمرین کند.
کاپیتان تیم ملي ایران با پایان لیگ روسیه به تهران برمي گردد ،با این حساب او 
به اردوي فنالند مي رسد.البته به گفته امیر خوش خبر سرپرست تیم ملي والیبال 
معروف،دو،سه روزي قبل از پرواز تیم به اردو مي آید تا از آن به بعد همراه تیم براي 
لیگ جهاني تمرین مي کند.تیم ملي والیبال ٢0 تا ٢٧ ادریبهشت ماه در فنالند اردو 
مي زند تا عالوه بر تمرین سه بازي تدارکاتي هم با تیم ملي این کشور انجام دهد و 

بعد هم راهي جمهوري چک مي شود.

ش��اید در پایان مصاحبه مكثی کنی��د و باورتان 
نش��ود اش��كان دژاگه، پس��ر آرام و بی حاش��یه 
تیم ملی چنی��ن حرف های��ی را به زب��ان آورده 
اس��ت. اما م��ی گوین��د هرک��س آس��تانه صبر 
و تحمل��ی دارد و پیداس��ت، با اظهارات اس��دی 
دبی��ر کل جدی��د فدراس��یون، کاس��ه صب��ر 
اش��كان لبریز ش��ده اس��ت. او باور نمی کند که 
دبیر کل، عملكرد تی��م ملی و ک��روش را پایین 
 ت��ر از اس��تانداردها خوان��ده و مدام م��ی گوید، 
حرف های اسدی را نمی فهمد. دژاگه عادت ندارد 
درباره مشكالت تیم ملی حرف بزند. حداقل بارها 
او را در شرایط س��خت امتحان کرده ایم؛  ولی در 
این گفت و گو ب��ا خبرآنالین ، به ناگهان حقایقی 
را بازگو می کند و از مش��كالتی حرف می زند که 
به قول خودش »خنده دار« است. او می گوید در 
همین اردوی عیدنوروز، لباس تمرینی نداشتند! 
این شما و این هم مصاحبه ای متفاوت از اشكان 
دژاگه؛ بازیكنی که شاید هنوز باور نكنید چنین 

حرف هایی به زبان نیاورده است.
اشکان جان! اگر موافق هستی با اردوی تیم 
ملی در اروپا ش�روع کنی�م. دو بازی خوب 

برگزار کردیم.
بله همین طور اس��ت. فكر می کنم ب��ازی های 
خیلی خوبی بود. بازی با شیلی، دیداری بود که با 
تیم پانزدهم دنیا داشتیم و توانستیم بعد از چهار 
سال یک بازی بس��یار خوب با یک تیم قدرتمند 
انجام بدهیم. دوباره نشان دادیم که می توانیم با 
تیم های بزرگ دنیا رقابت کنیم. بر اساس تفكری 
که کروش در این چهار س��ال در تی��م القا کرده 
توانستیم خوب دفاع کنیم و این نقطه قوت ماست. 
خدا را شكر توانستیم ش��یلی را ببریم. دیدید که 
سانچز و براوو هم برای شیلی هم بازی کردند و بر 
خالف اینكه بعضی پیش بینی می کردند، شیلی 

با تیم اصلی اش برابر ما بازی کرد.
مقابل شیلی فوق العاده بازی کردی...

خدا را ش��كر توانس��تم تیم را کمک کنم. در تیم 
باش��گاهی ام هم 90 دقیقه بازی م��ی کنم. این 
اعتماد به نفس��ی که کارلوس کروش به من داده 

خیلی کمكم کرده است.
بعد از بازی با ش��یلی هم به مصاف سوئد رفتیم؛ 
دی��داری ک��ه بس��یاری از آن ب��ه عن��وان بازی 

خداحافظی کروش یاد کردند.
امیدوارم که واقعا ب��ازی با س��وئد آخرین دیدار 

ما با ک��روش نب��وده باش��د. خیلی ه��ا پیش از 
ای��ن دو بازی می گفتن��د که ای��ن دیدارها بازی 
خداحافظ��ی کروش اس��ت؛ اما همه م��ا دیدیم 
که چطور او ب��ا قلب��ش کار می ک��رد. امیدوارم 
 آخری��ن ب��ازی ک��روش نب��وده باش��د. فك��ر
 می کن��م در این دو بازی نش��ان دادی��م که این 
مربی به تی��م ایران چق��در کمک کرده اس��ت. 
 نم��ی دانم چن��د دفع��ه گفت��ه ام ول��ی دوباره 
می گویم کروش خیلی طرف��دار دارد و مردم می 
دانند که چطور با قلبش با تیم ای��ران کار کرده. 
امیدوارم آدمهای دیگر متوجه ش��وند که کروش 
چقدر برای فوتبال ایران مهم است. اگر او نباشد 

فوتبال ایران ضرر بزرگی می بیند.
ش�ما که اتریش و س�وئد بودید در تعطیلی 
رس�انه های مکتوب مردم در ش�بکه های 
اجتماعی خیل�ی جدی از ک�روش حمایت 

کردند.
مردم همیش��ه پش��ت ک��روش ب��وده ان��د؛ اما 
منظورم کس��انی اس��ت که چند وقتی می شود 
به ش��یوه ه��ای مختل��ف او را اذیت ک��رده اند و 
گفته ان��د ک��روش خ��وب کار نمی کن��د. نمی 
 دانم چطور آنها این حرف را م��ی زنند. من یادم
 نم��ی آید ک��ه تیم ای��ران توانس��ته باش��د تیم 
پانزده��م دنی��ا را اینگون��ه شكس��ت بده��د. یا 
آن عملك��ردی ک��ه براب��ر آرژانتی��ن داش��تیم. 
 م��ن نمی فهم��م که چ��را ای��ن حرفه��ا مطرح

 می شود. چطور آنها به خودشان اجازه می دهند 
که می گویند ک��روش کمكی به فوتب��ال ایران 

نكرده است.
منظورتان کسانی است که گفته اند کروش 

پایین تر از استانداردها کار کرده است؟
بله. شنیدم که آقای اس��دی این حرف ها را زده 
است. خیلی از حرف های ایشان ناراحت و متعجب 
شدم. همه دنیا دیده اند که فوتبال ایران چه قدر 
خوب بازی می کند. من دوس��تان زیادی در تیم 
های ملی بوسنی، غنا، هلند و آلمان دارم که بعد 
جام جهانی به من گفتند اشكان! شما عجب چه 
تیم خوبی داش��تید و چه فوتبال خوبی بازی می 
کنید. نمی دانم چطور آقای اس��دی این حرف را 
مطرح کرده اس��ت. من تا به حال ایشان را ندیده 
ام و با هم صحبت نكرده ایم؛ اما حرف های ایشان 
به ما هم بر می خورد و ما هم ناراحت می ش��ویم 
که چنین حرفی زده می ش��ود. این حرف ایشان 

یعنی اینكه تیم ملی خوب نبوده. واقعا این حرفها 
را نمی فهمم.

یعنی فکر می کنید منظ�ور از این حرف ها 
بازیکنان تیم ملی هم بوده؟!

کروش خیل��ی به تیم مل��ی ایران کم��ک کرده 
اس��ت. نمی فهم��م که چط��ور این ح��رف ها را 
زده ان��د و گفته اند م��ا اس��تانداردی پایین تر از 
اس��تانداردهای مدنظرش��ان داریم. م��ن چهار، 
پنج س��الی می ش��ود که پیراهن تیم ملی ایران 
 را ب��ر تن م��ی کنم و ب��ه ای��ن پیراه��ن افتخار
 می کن��م اما اگ��ر اتفاقاتی ک��ه اینج��ا )در تیم 
ملی( افت��اده را تعریف کنم خیلی ها باورش��ان 
نمی ش��ود. از پ��اداش و پ��ول گرفته ت��ا بلیت و 
هتل ها و لب��اس اما من تا االن هی��چ چیز نگفته 
ب��ودم. با ای��ن ح��ال وقتی م��ی بینم ک��ه حاال 
دارند ح��ق س��رمربی و بازیكنان را م��ی خورند 
وقتش اس��ت که دهانم را باز کن��م و واقعیت ها 
 را بگویم. متاس��فانه وقتش رس��یده بخش��ی از 

واقعیت ها را بگویم.
ما هم به خاطر همین سراغ شما آمدیم. 

ببیند ما س��ر لباس ها چقدر دعوا داش��تیم. آن 
لباس ه��ا خجال��ت آور ب��ود. اگر من ب��روم این 
حرف ها را به دوس��تانم در تیم ه��ای ملی دیگر 
بگویم از تعجب ش��اخ در می آورند. ببینید، من 
فوتبال��م را در زمی��ن خاکی آغاز ک��رده ام برایم 
مش��كلی نیس��ت که با لباس خوب بازی نكنم؛ 
 اما وقتی ش��ما درب��اره تیم ملی ای��ران صحبت

 می کنی، باید همه چیز کامل باشد. ما بازیكنان 
تیم ملی ٧0 میلیون نفر را نمایندگی می کنیم، 
بنابراین باید لباس��هایی را بر تن کنیم که ش��أن 
مردم ایران رعایت ش��ود. واقعا اگر پول ندارند که 
لباس خوب تهیه کنند خ��ود بازیكنان تیم ملی 
حاضرند پول جمع کنند ت��ا پیراهنی در خور نام 
مردم ای��ران تهیه کنن��د. یا در تمام ب��ازی های 
دوستانه مقامات رس��می با کت و شلوار می آیند 
ولی همراهان ما با ش��لوار ورزش��ی و پیژامه می 
آیند. من در آلمان بزرگ ش��ده ام و در تیم های 
آلمانی و انگلیس بازی کرده ام اما در تمام دوران 
بازیگریم ای��ن چیزهایی که در تی��م ملی اتفاق 
افتاده را هیچ جای دیگر ندی��ده ام. جرات ندارم 
که اینها را به کسی بگویم چون آدم خجالت می 
کشد اما این مرد به نام کروش با سابقه ای بزرگ 
 این همه دارد زحمت می کش��د و دارد جانش را
 می دهد. با وجود اینكه از قبل گفته شد که بازی 
با س��وئد آخرین بازی کروش است اما جوری کار 
کرد که انگار چهار، پنج س��ال دیگر در ایران می 
ماند. نمی فهمم که چرا ما این هم ناش��كریم و از 
داشتن چنین مربی بزرگی ناراحتیم. من در قطر 
بازی می کنم. بازیكنان قطر وقتی ش��نیدند که 
کروش می خواهد برود، آمدند از من پرسیدند که 
چطور او دارد از ایران می رود. از یک لحاظ شوکه 
شده بودند که کروش دارد می رود و از طرف دیگر 

خوشحال شدند که ایران او را از دست می دهد.
خیلی از مردم دوست دارند او بماند اما ظاهرا 

تصمیم گرفته اند کروش دیگر نباشد...
تمام دنیا دارد می بیند که این مربی چه قدر خوب 
کار کرده اما خودمان قدرش را نمی دانیم. آن روز 
نیاید که کروش برود و همه حس��رت بخوریم که 
چطور گذاش��تیم او از فوتبال مان برود. آدم چه 
قدر م��ی تواند چش��مانش را ببن��دد. من بعضی 
وقت ها دلم می سوزد که باید به همه چیز اوکی 
بگوییم. هر چیزی می گویند باید بگوییم چشم. 

من این چیزه��ا را در عمرم ندی��دم. اتفاقاتی که 
 در ف��رودگاه اتری��ش رخ داد را ب��رای اولی��ن بار 
می دی��دم. بازیكنان باید خودش��ان بارش��ان را 
 تحوی��ل م��ی دادن��د و کارت پروازش��ان را 
می گرفتند. این تی��م ملی ایران اس��ت. در جام 
جهانی بازی ک��رده ایم. همه ش��أن بزرگی برای 
فوتبال ای��ران قائل اند. س��ه تا بلی��ت بازیكنان 
 هم اوکی نبود. ش��اید اگ��ر اتفاق��ات لحظه آخر
 نم��ی افتاد س��ه بازیك��ن م��ان باید ج��دا می 
رفتند. خب با وجود این ش��رایط س��رمربی دارد 
 برای تی��م ملی ج��ون می ده��د؛ اما م��ی آیید 
می گویی��د که پایین ت��ر از اس��تانداردهای تان 
کار کرده اس��ت؟!  واقعا دور از انصاف اس��ت. این 
چیزها را ک��ه آدم می بیند باور نم��ی کند. من تا 
حاال چنین حرفهایی را نزده بودم. تا به حال یک 
کلمه درب��اره پاداش های صعود ب��ه جام جهانی 
صحبت نكرده بودم اما االن م��ی گویم. ما صعود 
کردیم به ج��ام جهان��ی. حواله و پ��ول دادند به 
بازیكنان. متاسفانه پای من شكست. خدا خواست 
و نتوانستم سه بازی آخر در کنار تیم باشم و کمک 
کنم اما قبلش که بودم. جانم را که داده بودم. آقای 
رحمتی بود، آقای پ��والدی هم بود. او هم جانش 
را داد و در تیم ملی مصدوم ش��د. ام��ا حق مان را 
خوردند. حتی یک بار هم کس��ی درباره موضوع 
پاداش ها با من صحبت نكرده است. بیایند الاقل 
بگویند چرا؟ فقط گفته اند اینها نبوده اند! یعنی 
 چه نبوده ایم؟ قب��ل از مصدومیت ک��ه در همه 
بازی ها حضور داشتم. برای من حواله و پول مهم 
نیس��ت؛ اما انتظار دارم برای ما ش��خصیت قائل 
ش��وند. پوالدی مگر کجا مصدوم ش��د؟ آخر چرا 
حقش را می خورند و می گویند نبودی! آدم هایی 
حواله را نفر اول گرفتن��د که اصال یک قطره عرق 
هم برای تیم ملی نریختند؛ اما بازیكنان که جان 
شان را دادند و مصدوم شدند در آن بازی ها حق 

شان خورده شد.
خب ش�اید به همین دلیل وقتی می گویند 
پایی�ن ت�ر از اس�تانداردها بودی�د، خیلی 

ناراحت می شوید. 
اما وقتی این ح��رف ها را می زنن��د و می گویند 
پایین تر از اس��تانداردهای ش��ان بازی کرده ایم 
خیلی بی انصافی اس��ت. این درس��ت نیس��ت. 
فوتبال رش��ته محبوبی اس��ت و هر کس دوست 
دارد و می توان��د درب��اره آن نظر بده��د و همه 
نظرها ه��م قاب��ل احترام اس��ت ولی مس��وول 
 فوتبال��ی بای��د تجربه داش��ته باش��د ک��ه نظر 
می دهد. م��ن به نمایندگ��ی از هم��ه بازیكنان 
حرف می زنم. تا االن چیزی نگفته بودم اما وقتی 
می بینم حق س��رمربی را هم می خوردند و می 
گویند که کروش خوب کار نكرده برای من دیگر 
غیر قابل تحمل اس��ت. حرف ش��ان مثل جوک 
اس��ت. یعنی چی این حرف ها؟ ما به عنوان تیم 
اول رفتیم جام جهانی. در برزی��ل هم خوب کار 
کردیم. نتایج آن طور که بازی کردیم رقم نخورد. 
حق مان بدون هیچ اغراق��ی این بود که آرژانتین 
را ببری��م. چیزهایی ک��ه من در این چند س��اله 
در تی��م ملی دی��ده ام عجیب اس��ت؛ اما کروش 
دارد همچنان م��ی جنگد و جان��ش را می دهد. 
خیلی مربیان هس��تند که حوصل��ه جنگیدن با 
مش��كالت را ندارند؛ اما آنقدر تیم مل��ی ایران و 
بازیكنانش برای کروش مهم است که برای همه 
چیز می جنگد و جانش را می دهد. خیلی سختی 
کشیدیم در این چند ساله. من در تیم نوجوانان 

آلمان بازی ک��ردم. در آنجا هم اینط��وری نبود. 
چه قدر آدم صبر دارد. بای��د یک روز این حرف را 
می گفتم. در همین اردوی عید. می خواس��تیم 
برویم تمری��ن، پیراهن نداش��تیم تمرین کنیم. 
 لباس تمرین مان ش��ماره ندارد. خنده دار است. 
بازی های دوستانه ای که می کنیم اگر بخواهیم 
لباس مان را عوض کنیم باید دس��تمان بلرزد که 
لباس برای ب��ازی داریم یا نه. تمری��ن می رویم 
لباس مدیوم انگار ایكس الرج است. لباس ها هم 
هیچ کیفیتی ندارد. ما چشممان را روی خیلی از 
مشكالت بس��تیم و گفتیم ایرادی ندارد. اما آخر 
تا کی؟! واقع��ا چه قدر دیگر تحم��ل کنیم؟! من 
شنیده ام برای بازی با ش��یلی رییس فدراسیون 
ش��یلی آمده بود اما رییس فدراس��یون ما نبود. 
ش��ام برای بعد از بازی دعوت کردن��د اما رییس 
فدراس��یون نبود. این خیلی بد است. این چیزها 
خیلی مهم اس��ت. اگ��ر می خواهیم ب��ا تیمهای 
ب��زرگ دنیا ب��ازی کنیم بای��د ای��ن پروتكلها را 
 رعایت کنیم. معلوم اس��ت که دفع��ه بعد قبول

 نمی کنند با ما بازی کنند.
کروش در آس�تانه س�فر به اتریش ممنوع 
الخروج ش�د. این هم یکی از مشکالتی بود 

که در رسانه های دنیا منعکس شد.
بل��ه.در تمام دنی��ا ممن��وع الخروج��ی کروش 
بازت��اب داده ش��د. واقع��ا خجال��ت کش��یدم. 
خیل��ی از ه��م تیمی های س��ابقم ب��ه من زنگ 
زدن��د و گفتند قضیه چی اس��ت؟ م��ی خواهیم 
دفاع کنیم و بگوییم رس��انه ها ش��لوغش کرده 
اند اما مگر می ش��ود واقعیت را پنه��ان کرد. در 
 ای��ن چندی��ن س��الی ک��ه دارم فوتب��ال بازی 
می کنم کار این ماس��اژورهایی که اینجا هستند 
را بی نظیر دیده ام. در عمرم ماس��اژ به این خوبی 
نگرفتم. واقعا زحمت می کش��ند )دژاگه دوباره 
بغض می کند(. بعد حق اینه��ا را هم می خورند. 
پول تو جیبی این ماس��اژورها را ه��م می خورند 
اما این دو ٢4 ساعته س��رویس می دهند و جان 
ش��ان را می دهند. آقای ابراهیم��ی هم این همه 
زحمت می کشد. حق اینها را می خورند. مهم پول 
نیست. مهم این است که چطور رفتار می کنند. 
من نه در وولفس��بورگ، نه هرتابرلین و نه فوالم 
هیچ وقت چنین ماساژی نگرفته بودم. اینها این 
همه زحمت می کشند اما چطور می شود بعضی 
وقتها پول تو جیبی اینها را می خورند؟! ما چیزی 
نگوییم اینها که حرفی نمی زنند و اگر هم چیزی 
بگویند حرفشان به جایی نمی رسد. اینها چیزی 
به ما نمی گویند اما ما از چشمشان می فهیم که 
ناراحت هستند. زندگی و خانواده شان را گذاشته 
اند و آمده اند اینجا دارند جانشان را می دهند اما از 

آن طرف اینطوری حقشان را می خورند.
س�وال آخر ما هم درباره خداحافظی جواد 

نکونام از تیم ملی است...
افتخار می کنم که با جواد نكونام در یک تیم بودم. 
آقا ج��واد بهترین کاپیتان دوران فوتبالم اس��ت. 
همیشه به ما من و همه بازیكنان کمک می کرد، 
هم در بازی و هم بیرون از زمین که برایمان مثل 

یک برادر بزرگتر بود.
 خیلی حیف ش��د که آخرین بازی اش را جلوی 
س��وئد انجام داد ما خدا را ش��كر توانست این دو 
مس��ابقه را با خوبی تمام کند. آقا جواد بازی های 
خوبی انجام داد و انشاهلل در آینده دو بار با هم کار 
می کنیم. مدت��ی همبازی بودیم و او قرار اس��ت 

مربی شود. 

پسر آرام و بی حاشیه تیم ملی: 

در تقابل با استون ویال به دنبال تداوم پیروزی های مان هستیمگل دومی که خوردیم، مبتدیانه بود

همه تیم های ملی با کت و شلوار می آیند ما با پیژامه

 هم رییس غرامت می خواهد؛
 هم سرمربی

کارلوس کروش قبل از اردوی نوروز با کفاش��یان حرف آخر را زد. 
اینكه تفاهم کنند و جدا شوند. منظور کروش این بود که با تفاهم، 
رقمی را بگیرد و برود. اما کفاشیان قصد ندارد پولی به مربی پرتغالی 

بپردازد. این یعنی شروع یک داستان تازه. 
کفاشیان به کروش چه می گوید؟

برنامه کفاشیان در یک جمله خالصه می شود: » ما مشكلی برای 
ادامه همكاری با ش��ما نداریم.« کروش به کفاش��یان گفته که با 
وضعیت فعلی نمی تواند به کارش در فدراسیون ادامه دهد. مشكل 
او هم تنها اسدی نیست. نكته اینجاس��ت که حاال تنها سایه ای از 
رییس روی صندلی ریاس��ت افتاده و تصمیمات در جای دیگری 
گرفته می شود. کفاشیان در فدراس��یون قدرت را واگذار کرده و 
این برای کروش زنگ خطر است. او در این شرایط ترجیح می دهد 
برود و نماند. کروش تصور می کرد فدراسیون چهار ماه دستمزدش 
را پرداخت کند و او جدا شود؛ ولی فدراسیون حاال حتی به دنبال 

غرامت است!
کروش هم احتماال دنبال یک امتیاز اس��ت، اگر قرار به همكاری 

باشد.
تشکیل دپارتمان زیر نظر رییس، آخرین راه حل

کروش راغب نیس��ت به همكاری ادامه بدهد ولی اگر قرار باش��د 
همكاری کند، دنبال یک هدف است؛ تش��كیل دپارتمان رسمی 
تیم ملی که زیر نظر رییس اداره شود و کسی حق دخالت نداشته 
باشد. در این صورت اسدی دبیر کل جدید نمی تواند دخالتی در 
امورات تیم ملی داشته باشد. این ایده ای است که کروش دارد؛ اما 
بعید است رییس فدراسیون فوتبال با آن موافقت کند چون تصمیم 

گیرنده فعلی در فدراسیون او نیست، بلكه دیگران هستند!
هدف؛ عدم رودرویی با مردم!

احتماال در پایان جلس��ه کار به هیات رییس��ه کش��یده می شود. 
 کفاشیان می گوید هیات رییسه باید نظر نهایی را بدهد و آنها نیز

 می گویند کروش باید بماند. پشت این تصمیم، یک هدف نهفته 
اس��ت؛ اینكه مردم مقاب��ل تصمیم گیرن��دگان ق��رار نگیرند. در 
 شرایطی که مردم کروش را می خواهند و تصمیم گیرندگان او را

 نمی خواهند، بازی باید با ظرافت انجام ش��ود. پی��ش بینی آنها 
این اس��ت که پس از اعالم هیات رییس��ه و عدم تغییر شرایط در 
فدراسیون، کروش می گوید که نمی تواند همكاری را ادامه دهد. 
فدراس��یون هم در نهایت می گوید اش��كالی ندارد و او می تواند 
بدون پرداخت غرامت برود. در این صورت مردم می گویند کروش 
خودش از ایران رفت و کسی علیه مس��ووالن جدایی موضع نمی 
گیرد. نكته اینجاست که فعال کفاشیان قدرتش را در هیات رئیسه 
هم از دس��ت داده و در بین 9 رای، او تنها ی��ک رای دارد و مابقی 

متعلق به دیگران است.

اعتراض کاپیتان به چه بود؟
نزدیكان نكونام تایید کردند که این بازیكن از پاره ای از اتفاقات ناراضی بود 
و ترجیح داد نه در زمین و نه در رختكن، بلكه در هتل تیم ملی خداحافظی 

خود را اعالم کند.
داریوش سعیدی؛ جواد نكونام آرام و بی صدا از تیم ملی خداحافظی کرد؛ 
در شبی که هیچكس خودش را برای این اتفاق آماده نكرده بود. همه تصور 
می کردند وقتی او در زمین و در رختك��ن خداحافظی نكرده، پس هنوز 
قصد دارد با تیم ملی ادامه بدهد. پس از بازگشت تیم ملی به هتل خود در 
اس��تكهلم، وقتی یكی از بازیكنان تیم ملی رو به نكونام گفت: »آقا جواد 
خوشحالم به حرفمان گوش کردید و خداحافظی نكردید« کاپیتان پاسخ 
داد: »اتفاقا امشب از تیم ملی خداحافظی می کنم.« دقایقی بعد در حالی 
که بازیكنان تیم ملی قصد داش��تند پس از صرف ش��ام به اتاق های خود 
بروند، نكونام ایستاد و رو به آنها گفت: »روزهای خوبی را کنار هم سپری 
کردم. شما بهترین بودید و از هر کدام تان چیزهای زیادی یاد گرفتم. من 
امشب از تیم ملی خداحافظی می کنم و امیدوارم در آینده شاهد موفقیت 
های بزرگ تیم ملی باش��م.« مسعود ش��جاعی و آندرانیک تیموریان دو 
بازیكنی بودند که پس از خداحافظی نكونام، بلند ش��دند و از او به خاطر 
تمام زحماتی که در این سال ها کشیده، تشكر کردند. آنها گفتند: »شما 
برای تیم ملی الگو بودید و پر کردن جای خالی تان بس��یار سخت خواهد 
بود...« همه از این تصمیم ناگهانی او شوکه شده بودند. نكونام بغض کرد و 
فضایی احساسی حاکم شد. تا شب بازی ایران و سوئد، خیلی از بازیكنان 
از نكونام خواسته بودند تا کناره گیری نكند. کروش هم از او خواست کنار 
تیم ملی بماند. اما او سرانجام تصمیم گرفت در سن 34 سالگی و در حالی 

که به گفته بعضی از کارشناس ها هنوز آماده بود، کناره گیری کند. 
نکونام می خواست بعد از بازی کره برود

جواد نكونام قصد داشت در س��ه برهه از فوتبال خداحافظی کند؛ بعد از 
جام جهانی، بعد از جام ملت ها و س��رانجام پس از بازی سوئد. در برزیل 
وقتی کار ایران به پایان رس��ید، او قصد خداحافظی داش��ت اما پیشنهاد 
شد در بازی دوس��تانه با کره جنوبی در تهران کناره گیری کند. نكونام تا 
مرز خداحافظی هم رفت اما خواس��ته تیم، او را از تصمیم خود منصرف 
کرد. پس از جام ملت ها هم او قصد داش��ت کناره گیری کند اما کروش 
به این بازیكن پیشنهاد داد که در بازی بزرگ سوئد کناره گیری کند. اما 
با درخشش نكونام در بازی شیلی و س��وئد، به نظر می رسید موقتا کناره 
گیری اش رد شده اما نكونام خان سوم را با خداحافظی رد کرد. این اتفاق 
همزمان شد با جدایی کارلوس کروش از تیم ملی تا جو اردو پس از بازی 
سوئد، جو غم انگیزی باشد. خیلی از بازیكنان تیم ملی از نكونام خواستند 
که این تصمیم را رسانه ای نكند و دوباره برگردد اما کاپیتان تیم ملی گفت 

که این تصمیم قطعی است.
بهتر است نباشم

پس از بازی س��وئد، هواداران ایرانی در هتل تیم ملی تجمع کرده بودند. 
خبر خداحافظی نكونام سریعا به گوش آنها رسید تا پس از دیدن او دورش 
تجمع کنند؛ »آقا جواد خداحافظی نكن، حیف اس��ت. تیم ملی به ش��ما 
احتیاج دارد. بازیكنان دوس��ت دارند ش��ما بمانید. با این بازی هایی که 
کردید هنوز توانایی اش را دارید. یک س��ال دیگر می توانید در کنار تیم 
ملی باشید. ش��ما با رهبری تان به تیم ملی شخصیت دادید و...« سواالت 
طرفدارن از نكونام زیاد بود و کاپیتان تیم ملی نزدیک به 30 دقیقه ایستاد 
و با آنها گفت و گو کرد. نكونام گفت: »نه دیگر. بهتر است نباشم. به هر حال 
باید یک روز از تیم ملی خداحافظی می کردم و دوست داشتم در شرایطی 
بروم که آماده باش��م. می خواس��تم زودتر کناره گیری کنم اما به دالیلی 
ماندم اما حال زمان بود. شما هم از حاال به بعد به تیم ملی فكر کنید و به 
موفقیت هایش، بدون اینكه فكر کنید چه بازیكنی در تیم ملی هس��ت و 

چه بازیكنی نیست...«
اعتراض نکونام؟

اما هنوز یک سوال وجود دارد؛ چرا جواد نكونام در زمین بازی خداحافظی 
نكرد؟ او می توانست پس از پایان بازی، به جمع هواداران پرشمار ایرانی 
برود و خداحافظی کند. او حتی در رختكن هم این کار را نكرد. خداحافظی 
او دور از زمین اتفاق افتاد؛ اما چرا؟ ظاهرا شكل خداحافظی او را باید یک 
نوع »اعتراض« دانس��ت. نكونام بازمانده نس��ل طالیی ایران در قهرمانی 
پوسان و سومی جام ملت های آسیا در سال ٢004 بود. او در جام جهانی 
جزو دونده ترین بازیكنان بود و در جام ملت های استرالیا هم به گواه آمار، 
بهترین پاس��ور ایران. با این وجود، همواره فشار زیادی برای خداحافظی 

اش وجود داشت. 
حتی بعد از خداحافظ��ی این بازیكن، عده ای با او رفتار خوبی نداش��تند 
تا نكونام به این نتیجه برس��د که خداحافظی دور از زمین فوتبال، برایش 
بس��یار خوب بود. او با این حرکت اعتراض خود را نشان داد و رفت و حاال 

باید دید آیا بازیكنی پیدا می شود که بتواند جایش را پر کند.
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یادداشت

آغاز تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک 
در استان

مع��اون بهب��ود تولی��دات دامی س��ازمان جهادکش��اورزی 
چهارمحال و بختیاری از آغ��از توزیع مرغ بدون آنتی بیوتیک 
در اس��تان خبرداد.مهراب فرجی اظهارک��رد: هم اکنون 45 
تن گوش��ت مرغ بدون آنتی بیوتیک تولی��د و آماده توزیع در 

شهرستان شهرکرد است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در س��طح اس��تان مرغداری های��ی 
متقاض��ی تولی��د گوش��ت م��رغ ب��دون آنت��ی بیوتی��ک 
ش��ده اند،افزود: ب��ا برنامه ریزی ه��ای انج��ام ش��ده تولید و 
 توزیع م��رغ بدون آنت��ی بیوتیک در طی س��ال ادامه خواهد 

داشت.
معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی استان خاطرنشان 
کرد: در پ��رورش ای��ن مرغ ه��ا از هیچ گونه آنت��ی بیوتیکی 
استفاده نش��ده اس��ت و به علت افزایش هزینه تولید، قیمت 
 درصد ناچیزی نس��بت به گوش��ت م��رغ معمول��ی افزایش 

دارد.

15 ساله لردگانی نخستین اهدا 
کننده عضو سال 94

مس��وول هماهنگ کننده تیم پیوند دانش��گاه علوم پزشکی 
شهرکرد گفت: امسال نخستین عمل جدا سازي اعضاء از بیمار 
۱5 ساله لردگاني انجام شد.زهرا سیاح اظهارکرد: با تالش کادر 
پزشکي و پیراپزشکي بیمارس��تان آیت اهلل کاشاني شهرکرد 
نخس��تین عمل جراحي جدا س��ازي اعضاء در اتاق عمل این 

بیمارستان در سال جدید انجام شد.
وی گف��ت: عم��ل ج��دا س��ازي اعض��اء از بیم��ار ۱5 
س��اله لردگان��ي ب��ه ن��ام اصغ��ر جلی��ل طهماس��بي انجام 
ش��د که ب��ه عل��ت کیس��ت مغ��زي از ۲۹ اس��فند م��اه در 
 بخ��ش آي س��ي ی��و بیمارس��تان آی��ت اهلل کاش��اني

 بستري بود.

صادرات نخستین محموله خوراک 
آبزیان  به عراق

مدیر اجرایی بزرگترین کارخانه خوراک آبزیان کش��ورگفت: 
نخستین محموله صادراتی بزرگترین کارخانه خوراک آبزیان 
کش��ور امروز به عراق صادر ش��د.امین مالکی اظهارکرد: این 
محموله شامل 66 تن خوراک آبزیان است که امروز به مقصد 
عراق بارگیری و ارس��ال شد.وی خاطرنش��ان کرد: صادرات 
بزرگترین کارخانه خوراک آبزیان کشور در سال گذشته نیز 

65 درصد افزایش داشت.
مالکی گفت: پارس��ال هزار و 45۱ تن انواع خ��وراک آبزیان 
به کش��ورهای عراق، قفقاز، آس��یای میانه و صادر شده است 
که بیش از س��ه میلیون و 466ه��زار دالر ارزآوری به همراه 

داشته است.

بهره مندی بیش از 900 نفر از 
خدمات ایستگاه های سالمت 

نوروزی
مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی اس��تان 
چهارمحال و بختیاری گف��ت: بیش از ۹5۲ نف��ر از خدمات 
ایس��تگاه های س��المت نوروزی طی ۹ روز اول س��ال جدید 

استفاده کرده اند.
فرامرز شاهین اظهارکرد: طی ۹ روز اول سال جدید ۹5۲ نفر 
از مس��افرین نوروزی از خدمات ایستگاه های سالمت استان 

چهارمحال و بختیاری استفاده کرده اند.
وی افزود: با توجه به نیاز خدمات درمانی مسافرین نوروزی، 
پاس��خگویی به این نیاز به صورت آماده باش مراکز درمانی و 
دایر کردن ایستگاه های سالمت در طرح امداد نوروزی است 
که امسال این ایس��تگاه ها در دو محور پر تردد استان میدان 
قمر بنی هاشم)ع( ش��هرکرد و پل زمان خان سامان مستقر 

شده است.
شاهین با اشاره به انجام 7۲0مورد ماموریت اورژانسی طی این 
مدت توسط واحدهای اورژانس پیش بیمارستانی )۱۱5(، به 
 مراجعه  ۹5۲نفر از مسافرین به ایس��تگاه های سالمت خبر

 داد.
به گفته وی، بیشترین موارد مراجعه به ایستگاه های سالمت، 
بیم��اری هایی مانند س��رماخوردگی، افزایش فش��ار خون و 

سردرد بوده است.
در محل ایس��تگاه های س��المت بی��ن مس��افرین پمفلت و 
بروش��ور و تقوی��م اورژان��س ۱۱5با پی��ام های بهداش��تی 
درمانی، پیش��گیری از بیماری ها و چگونگی خدمات رسانی 
 توس��ط اورژانس پیش بیمارس��تانی )۱۱5(بین مردم توزیع 

شد.

ضرورت ایجاد بانک اطالعاتی برای 
متقاضیان  تسهیالت مسکن

رییس سازمان نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی استان 
چهار محال گفت: دولت باید با ایج��اد بانک اطالعاتی جامع، 
اطالعات متقاضیان دریافت تس��هیالت مس��کن را بررسی و 
امکانات الزم را در اختیار واجدین ش��رایط قرار دهد تا بخش 

تولید رونق بگیرد.
مجید نیکخو افزود: با ایجاد بانک جام��ع اطالعاتی در حوزه 
مس��کن قانون رعایت می شود و توس��ط برخی افراد دور زده 

نخواهد شد.
وی تصریح کرد: اینکه چرا با توجه به ثبات نس��بی جمعیت 
کشورمان، هنوز به ساخت مس��کن نیازمند هستیم، از جمله 
مواردی اس��ت که دولت باید با کمک بانک اطالعاتی بررسی 

کند.
 نیکخو یکی از دالیلی که وام مسکن می تواند تورم به اقتصاد 
تزریق کند را عدم سرمایه گذاری وام مسکن در بخش تولید و 
ساخت و ساز دانس��ت و افزود: وام مسکن باید به بخش تولید 

اختصاص یابد.
 رییس اداره کل راه و شهرسازی استان چهار محال افزود: یکی 
از مشکالت مسکن مهر واگذاری زمین های کوچک به تعداد 
زیادی متقاضیان است؛ یعنی واگذاری یک زمین به چندین 

متقاضی.

معاون مدیریت س��ازمان میراث فرهنگی 
، صنایع دستی و گردشگری،تعدیل نیرو 
در این سازمان را رد کرد و اعالم کرد هیچ 

نیروی تعدیل نمی شود.
تعدادی از کاربران ش��بکه های اجتماعی 
در تعطی��الت نوروزی،با ش��ایعه پراکنی، 
از تعدیل نیروهای اس��تخدام شده دولت 
گذش��ته، در دول��ت یازدهم خب��ر داده 
بودند،که نام سازمان میراث فرهنگی نیز 

در این شبکه ها اجتماعی آمده بود.
در ای��ن ش��بکه ها اعالم ش��ده ب��ود، که 
 ق��رار اس��ت در س��ال ۹4 تع��دادی از

 اس��تخدامی های دولت گذش��ته تعدیل 
شود.سمیع اهلل حسینی مکارم ،افزود:هیچ 
تعدیل نیروی انسانی در این سازمان اتفاق 

نخواهد افتاد.
به گفته وی،این سازمان در دولت یازدهم 
به دنبال افزایش ظرفیت کارشناسی خود 
اس��ت و در این راستا کس��انی که در این 
سازمان مشغول کار هس��تند، در اولویت 

استخدام قرار دارند.
وی گف��ت:در دول��ت یازده��م ، بدن��ه 
کارشناسی این سازمان تقویت می شود و 
سازمان در این دولت به دنبال افزایش این 

ظرفیت است.
معاون مدیریت س��ازمان میراث فرهنگی 
،صنایع دس��تی و گردش��گری گفت:این 
س��ازمان هم اکنون به دنبال کسب مجوز 

برگزاری آزمون استخدامی است.
حس��ینی مکارم یادآور ش��د:این سازمان 
رایزن��ی ه��ای اولیه خ��ود را با س��ازمان 
مدیریت و برنامه ریزی انجام داده اس��ت 
و در ص��ورت ص��دور مج��وز برای س��ال 
 آین��ده ،این آزم��ون اس��تخدامی برگزار

 می شود.
مع��اون س��ازمان می��راث فرهنگ��ی به 
عن��وان ب��ازرس وی��ژه س��تاد خدم��ات 
 س��فر های ن��وروزی به ش��هرکرد س��فر

 کرده بود.

می��راث  عموم��ی  رواب��ط  کارش��ناس 
قفل س��ازی  از  چهارمح��ال  فرهنگ��ی 
چالش ت��ر به عن��وان نم��ادی از هن��ر صنایع 
 دس��تی اس��تان خب��ر داد و اظه��ار داش��ت: 
قفل سازی یکی از صنایع دستی منسوخ شده 
در استان اس��ت که پیشینه نس��بتا زیادی در 
منطقه چالش تر دارد.مسلم اس��دالهی با بیان 
اینکه در اواخر دوران صفویه منطقه چالش تر 
یک��ی از قطب ه��ای صنعتی زمان محس��وب 
می ش��د افزود: نق��ش چالش ت��ر در آن زمان 
تولید اب��زار جنگی از جمله شمش��یر، خنجر، 
سپر، انواع زوبین و کارت و قفل و ... بوده است.

وی در ادامه گفت: چالش تر در پنج کیلومتری 
ش��هرکرد واقع ش��ده اس��ت و قرار گرفتن آن 
در مجاورت اصفه��ان که یک��ی از قطب های 
صنعتی کشور است و تبادل تجارب استادکاران 
ای��ن دو منطقه، چالش تر را ب��ه مرکز صنعتی 
استان تبدیل کرد.اسدالهی با اشاره به اینکه در 
گذشته ده ها اس��تادکار و صنعتگر هنرمند در 
چالش تر مشغول فعالیت در حرفه قفل سازی 
بوده اند اذعان داش��ت: از جمله معروف ترین 
این صنعتگران می توان به مرحوم استاد حاج 
عبداله، استاد خدارحم، استاد نقوی، استادان 
جواد و آقا ضیاء نوربخش، استاد صنیع، استاد 

محمدتقی رنجبر، اس��تاد احمد نیک��زاد و ... 
اشاره کرد که متأسفانه همگی این هنرمندان 
سال ها قبل دارفانی را وداع گفتند و پس از آنها 
 کمتر ش��اگردانی این حرفه را دنبال کردند و

 مع الوصف در کمتر از س��ه ده��ه این صنعت 
)قفل سازی( رو به انحطاط و زوال پیش رفت.

وی همچنی��ن بیان ک��رد: قفل س��ازی آمیزه 
ای از هنر و صنعت بود که توس��ط صنعتگران 
چالش تری در مقیاس های مختلف تولید می 
شد. تکنیک استفاده از کوره های ابتدایی و آب 
دادن فلزات سخت، اس��تفاده از ابزار ساده )که 
توسط خودصنعتگر س��اخته می شد(، شکل و 
فرم دادن به فلزات سخت نظیر فوالد، حکایت 
از مهرات و ذوق صنعتگران این خطه دارد و از 

این رو باعث شد چالش تر سرآمد قرار گیرد.

خطیب جمعه بروجن:

غرب ایران را به داشتن 
هسته ای صلح آمیز پذیرفته

 حجت االسالم غالمعلی حس��ین نژادیان در بین 
نمازگزاران بروجنی، اظهار داشت: ایران می  تواند 
در تمام مراحل انرژی هس��ته ای در حد صلح  آمیز 
داشته باش��د که جزییات در س��ه ماه آینده بحث 

می  شود.
وی ارتقای علمی کشور و نظام جمهوری اسالمی 
ایران را از عوامل دستیابی به این موفقیت دانست 
و افزود: ایران در دنیا وضع عالی دارد و این رش��د 
علمی نکته  ای است که ایران را این چنین به جلو 
برده اس��ت.خطیب جمعه بروجن، ضمن تشکر از 
هیأت مذاک��ره کننده از آن ها خواس��ت که فریب 
آمریکا و ابرق��درت  هایی که می  خواهن��د ما را از 
حقوق حقه  مان بازدارن��د نخورند و ابراز امیدواری 
کرد که مذاکره کنندگان از خط قرمزها دور نشوند 
در راه حقوق ملت ایران پابرجا و اس��توار بمانند و 
خط امام )ره( را دنبال کنند.حجت االسالم حسین 
نژادیان، با اشاره به سالروز رحلت ام البنین )س(، 
گفت: امروز به عنوان تکریم از مادران و همس��ران 
ش��هدا نامگذاری شده اس��ت، وظیفه ما در مقابل 
 خانواده شهدا این است که نگذاریم آن ها در پیچ و 
خم  های زندگی گرفتار شوند. وی به ۱۲ فروردین 
روز جمهوری اس��المی پرداخت و گفت: در تاریخ 
انقالب  ه��ا کمتر رهبری را س��راغ داری��م که بعد 
از پی��روزی، ب��ا فاصل��ه ح��دود 50 روز، فراخوان 
 عمومی اعالم کند که مردم مخیر باشند به هر چه 
می  خواهند رأی بدهن��د، اعتماد به نفس و اعتماد 
به ملت ایران از سوی امام خمینی )ره( در اوج قرار 
داش��ت، نظام مقدس جمهوری اسالمی یک نظام 
مردم  س��االر دینی و با رأی مردم به دس��ت آمده 
اس��ت.خطیب جمعه بروجن، به آزادی تکریت در 
عراق اش��اره کرد و افزود: دولت و ملت این کشور 
خوش��حال هس��تند و ما هم خوش��حالی خود را 
پنهان نمی  کنیم زیرا خواهان آزادی و اس��تقالل 
عراق هس��تیم، یقین داریم تمام توطئه  هایی که 
 برای خدشه  دار کردن رابطه میان دو ملت صورت 

می  گیرند خنثی خواهند شد.

دشت الله واژگون، زیباترین 
طبیعت چهار محال بختیاری

 دشت الله های واژگون یکی از جاذبه های دیدنی و 
گردشگری چهارمحال و بختیاری است و هم اکنون 
الله های این دش��ت در حال ش��کوفا شدن است.

دشت الله های واژگون یکی از جاذبه های دیدنی و 
گردشگری چهارمحال و بختیاری و ایران است. این 
دشت سه هزار و 600 هکتار وسعت دارد و رویشگاه 
 اصل��ی گونه گیاه��ی الل��ه واژگون است.دش��ت

 الله های واژگ��ون، در ۱۲ کیلومتری چلگرد و در 
نزدیکی روس��تای بنواس��تکی از توابع شهرستان 
کوهرنگ واقع ش��ده است. وس��عت زیاد، پوشش 
گیاهی بس��یار زیبا و ارزش��مند، رویش الله های 
واژگون )اش��ک مری��م( در دو نوع قرم��ز و زرد و 
نیز نزدیکی ب��ه دیگر جاذبه های قطب س��یاحتی 
کوهرنگ از این منطقه تفرجگاه بس��یار مناس��بی 

ساخته است. 
زمان رویش و ش��کفتن الله ه��ای واژگون در این 
دش��ت از اواس��ط فروردین ماه ش��روع و تا اواخر 
اردیبهش��ت ادامه دارد.آبش��ار کوهرنگ و چشمه 
آب معدنی دیمه از دیگر جاذبه های گردش��گری 

این دشت است.
به گفت��ه وی، تولی��دات ای��ن کارخانه ع��الوه بر 
صادرات، نیاز ۱6 استان کشور را تامین کرده است.

بزرگ ترین شرکت تولید خوراک ماهی خاورمیانه 
در قطب صنعتی ش��هرکرد قرار دارد و با س��رمایه 
گذاری ۲5 میلیارد ریالی بخ��ش خصوصی چهار 
س��ال پیش به بهره برداری رس��ید و ب��ا راه اندازی 
آن برای بیش از ۲00 نفر به طور مس��تقیم ش��غل 

فراهم شد.

آگهي تحديد حدود اختصاصي 
چون تحدیدحدودششدانگ یک رش��ته قنات  بائره پالک ش��ماره 30۱اصلی دهستان 
س��فلی اردس��تان بخش ۱7 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتي به نام  آقای ناصرتوکلی  
فرزندحس��ن درجریان ثب��ت مي باش��دوتحدید ح��دود آن به علت ع��دم حضورمالک 
ازنوبت تحدیدحدودخارج گردیده اینک بنابه درخواس��ت متقاضی ودس��توراخیر ماده 
۱5 قانون ثب��ت تحدید حدود پ��الک مرقوم درروزدوش��نبه مورخ��ه۱3۹4/۲/7.راس 
ساعت۹  صبح درمحل شروع وبه عمل خواهد آمد لذابه موجب این آگهي به کلیه مالکین 
مجاوراخطارمي گرددکه درروزوس��اعت مقرردرمح��ل حضوریابنداعتراضات مجاورین 
وصاحبان امالک طبق م��اده ۲0 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم ص��ورت مجلس تحدیدي تا 
30 روزپذیرفته خواهدشدوطبق تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین وتکلیف پرونده هاي 
معترضین ثبت ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایس��تي باتقدیم 
 دادخواست به مراجع ذیصالح قضایي گواهي تقدیم دادخواست رااخذوبه این اداره تسلیم
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خیراله عصاری    رییس ثبت اسنادوامالک اردستان
حصر وراثت

خانم س��هیال صادقی هاردنگی دارای شناس��نامه ش��ماره 56۹ به ش��رح دادخواست به 
کالسۀ 5۱6/۹3 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان خیر النس��اء سلیمیان ریزی  بشناس��نامه 30 در تاریخ 83/۱۱/۱3 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:۱- حجت 
اله صادقی هاردنگی  فرزند حبیب اله  ش.ش 8۲۹.ت .ت ۱358 صادره از لنجان  )فرزند 
متوفی( ۲- امی��ن  اله صادقی هاردنگ��ی  فرزند حبیب ال��ه  ش.ش ۱۱60۱4۲36۱.ت 
.ت ۱36۹ صادره از لنجان  )فرزن��د متوفی( 3- ثریا صادقی هاردنگ��ی  فرزند حبیب اله  
ش.ش ۱436.ت .ت ۱35۹ صادره از لنجان  )فرزند متوفی( 4- سهیال  صادقی هاردنگی  
فرزند حبیب ال��ه  ش.ش 56۹.ت .ت ۱355 صادره از لنجان  )فرزند متوفی( 5- س��میه  

صادقی هاردنگی  فرزند حبی��ب اله  ش.ش 8۹۱.ت .ت ۱36۲ ص��ادره از لنجان  )فرزند 
متوفی( 6- حبی��ب اله صادقی هارنگی  فرزن��د ید ال��ه  ش.ش 3.ت .ت ۱330 صادره از 
لنجان  )همسر متوفی( 7- ربابه سلیمیان ریز ی فرزند علی ش.ش 8035.ت .ت ۱3۱4 
صادره از لنجان  )م��ادر متوفی (و الغیر  اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
 نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدی��م دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. 
م الف:3 

قاضی شعبه پانزدهم حقوقی شورای حل اختالف لنجان
ابالغ

شماره ابالغیه : ۹3۱0۱0364070۹۲۲7   ش��ماره پرونده : ۹۲0۹۹83640700678 
ش��ماره بایگانی : ۹۲0688 درخصوص دعوای آقای تقی فیروز  ب��ه طرفیت آقایان علی 
رضا علی خان��ی و حبیب اله اس��ماعیلی و خیر ال��ه رمضانی خواندگان پرونده کالس��ه 
۹۲0۹۹83640700678 شعبه چهارم حقوقی دادگستری لنجان یوسیله آگهی اخطار 
می گردد در مهلت قانونی جهت مالحظه نظریه کارش��ناس و ارائه نظر نفیا و اثباتا به این 

شعبه مراجعه نماید . 
م الف 1031

شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان لنجان ) زرین شهر 
( – عباس حسن پور 

مزايده 
ش��ماره پرونده ۹30303 اجرای ح /۲ اجرای احکام ش��عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 
اصفهان در نظر دارد در پرونده کالس��ه ۹30303 /ح ۲ مربوطه ب��ه خواهان : عباس عمو 
حیدری خوانده : حبیب اهلل احمدی خواسته : مطالبه مبلغ 335/7۲8/774 ریال بابت اصل 
خواسته و هزینه دادرسی و خس��ارت تاخیر تادیه اقدام به برگزاری مزایده جهت فروش 
۲ حبه سهم االرث آقای حبیب احمدی از مرحوم خدیجه احمدی از 7۲ حبه ششدانگ 

ملک به ش��ماره 35۱8فرعی ۱5۱۹۱ اصلب بخش  5 در سات 8 الی ۹ روز ۱3۹4/۱/3۱  
در محل اصفهان - خیابان نیکبخت س��اختمان اجرای احکام حقوقی طبقه چهارم واحد 
7 بنماید. طالبی��ن خرید می توانند 5 روز قب��ل از مزایده از محل مل��ک واقع در خیابان 
جی - خ الهور - خ ۱7 شهریور - بن بست نس��رین بازدید نمایند. مزایده از قیمت پایه ) 
قیمت ارزیابی ش��ده توسط کارشناس( آغاز و برنده کسی اس��ت حداقل ۱0 درصد مبلغ 
ارزیابی شده را در زمان مزایده به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید . 

نظر کارشناسی به شرح زیر میباشد : 
مش��خصات و موقعیت مل��ک : پالک م��ورد نظر دارای مس��احت و حدود یکصد و س��ه 
مت��ر و نود صدم مت��ر مربع و مس��احت اعیانی ح��دود دویس��ت و نود و پن��ج متر مربع 
با مش��اخصات س��اختمانی : اس��کلت بتونی ، پوش��ش س��قف ، تیرچه وبلوک ، مصالح 
س��طوح رویه داخلی : کف س��رامیک ، ف��روش و موزایک ف��رش ، دیوار ه��ا ، اندود گچ 
و قس��متی نقاش��ی ، پنجره و درب ه��ای خارجی ، الومینی��وم و فلزی دربه��ای داخلی 
، چوبی آش��پزخانه ، کاش��ی و س��رامیک با کابینت فل��زی نمای داخل��ی ، آجری نمای 
 خارجی ، آجری و دارای انش��عابات و مش��ترکات آب و فاضالب و برق و  سه کنتور ( گاز

 میباشد .
پالک به صورت سه طبقه نوساز ش��امل : طبقات 60- و همکف و اول و مشخصات ثبتی 

مذکور بر اساس استعالم ماخوذه 
نظریه کارشناسی :

با عنایت به مطالب صدر االش��اره ، متراژ عرصه و اعیان ، موقعیت ، امکانات ، انش��عابات ، 
قدمت ساخت ، نوع کاربری و بررسی جمیع جهات موقر در قضیه ) باالخص عرضه وتقاضا 
( و بال معارض بودن جه��ت نقل و انتقال و غیره ، ارزش شش��دانگ ملک مذکور در زمان 
مباش��رت جمعا نرخ پایه به مبلغ 6/350/000/000 ریال معادل شش��صد و سی و پنج 

میلیون تومان تعیین و اعالم میگردد.
مدیر اجرای احکام شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان - فاتحی 

م الف 35163

اخبار کوتاه یادداشت دو وقف جديد درچهارمحال وبختیاری ثبت شد
مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری از ثبت  دو وقف جدید در استان خبر داد.
حجت االسالم محسن غالمیان، با بیان اینکه ارزش این موقوفات 600 میلیون ریال برآورد 
شده است گفت: این موقوفات شامل قطعه زمینی به مساحت 500 مترمربع به منظور احداث 

مسجد و حسینیه و قطعه زمینی به مساحت ۲00 متر مربع با نیت ساخت غسالخانه  است.
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مجموعه ساختمانی قلعه دزک یکی از آثار ممتاز فرهنگی و 
هنری در روستای دزک می باشد.کارشناس روابط عمومی 
اداره کل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری  از مجموعه 
ساختمانی قلعه دزک به عنوان یکی آثار ممتاز فرهنگی و 
هنری در روستای دزک واقع در شهرس��تان کیار و در 40 
کیلومتری شهرکرد خبر داد و اظهار داشت: این قلعه عمارت 
و خانه مسکونی چند نسل از ایلخانان بختیاری بوده است که 
نویسندگان متعدد ایرانی و خارجی چون راولینسن، ایزابل 
برد بیشاپ، هنری رنه دالمانی، شونمان، ویلسون و غیره از 

آنها با تحسین یاد کرده اند.
مسلم اسدالهی، با بیان اینکه تاریخ احداث شالوده و قسمت 
اصلی قلعه که در اصطالح آن زمان معروف به ود دیوانخانه 
بوده و ش��امل اطاق ها و اسکلت طبقه همکف بنای کنونی 
است به س��ال ۱۲۹۲ قمری می رس��د افزود: از آن پس تا 
سال ۱3۲5 قمری که آخرین لوحه تاریخ دار این مجموعه 
نصب ش��ده بتدریج قس��متهای دیگری ش��امل عمارات 
اندرونی، حیات های خلوت و سایر منضمات بر بنای اصلی 

 افزوده ش��ده و تزیینات داخلی، روکارها، نازک کاری ها، و 
نماس��ازی های س��اختمان مخصوصاً در عمارت سر در و 
بیرونی در چند مرحله بصورت های متنوع توسعه یافته و 

تکمیل شده است.
اسدالهی در ادامه گفت: عالوه بر ارزش های کلی فرهنگی که 
ماهیت هر ساختمان ارزشمند قدیمی می باشد، وجوه امتیاز 
مجموعه ساختمانی قلعه دزک در مشخصه های زیر است.

تاالر آیینه که از لحاظ احتوا بر نمونه های جامعه و متنوع 
هنر گره چینی و نقش بُری و شیشه نقاش��ی از آثار ممتاز 
هنر آیینه بندی است.چهار مجلس از نقاشی های دیواری 
این تاالر بصورت شیشه نقاش��ی » دو پوسته عکس درهم 
« است که نمای کامل س��ه بعدی دارد و نمونه های مشابه 
آن بس��یار کمیاب اس��ت.کارهای اصلی آئین��ه کاری زیر 
 نظر استاد ابوالقاس��م خواجویی از برجسته ترین استادان
 آیینه بند قرن گذشته انجام گرفته کارهای طراحی، نقاشی، 
رنگ بندی و زرک اندازی همه اثر استادان بزرگ اصفهان 
اس��ت که غالباً در اصفهان طراحی و در محل اجرا و نصب 

شده است.
تاالر س��فره خانه از لحاظ هنر گچ آرایی به خصوص رنگ 
اندازی ابری و قلمگیری و نیز ریسه سازیهای ستونی و قاب 

کتیبه های تسمه دار قابل توجه است.
فرش تاالر سفره خانه  یک تخته قالی عتیقه 50 متری است 

که در حدود نود سال قبل در 
بختیاری بافته شده است.این 
فرش از نظر قدمت و نقش��ه 
و بافت یک��ی از ارزنده ترین 
نمونه های ف��رش بختیاری 
م��ی تواند باش��د.تنها نمونه 
مش��ابه آن در جه��ان فرش 
بختی��اری معروف��ی اس��ت 
 بهمین قواره ک��ه در یکی از 
مجموعه های اختصاصی در 

آمریکا نگهداری می شود.
درهای طاق ه��ا که برای هر 
مدخل به ص��ورت مضاعف 
کفش��کن دار تودرت��و نصب 
شده همه از نوع مفتول کش 
زغره دار بر چوب گردوست با 

دستگیره های نیزه ای دو زبانه این درها از لحاظ ظرافت و 
پوشش کار و تنوع جوهر چوب هایی که در مغز نقش به کار 

رفته قابل توجه است.
حجاری ها و سنگتراشی های متعدد و متنوع این مجموعه 
نیز قابل توجه است.ارزنده ترین آنها در دیواره حوض آبگیر 
وسیع و بسیار خوش طرح محوطه داخل قلعه و جوش ها 
و الک ها و آبنماها و س��رفواره ها همچنین سرستون ها و 
زیرستون ها و ساقها مشاهده می شود.کارهای سنگتراشی 
زیر نظراستاد حسن پهلوان که از حجاران معروف آن دوره 

است انجام گرفته است.
از جالب توجه ترین آثار هنری در این مجموعه ساختمانی 
گره چینی های آجرکاشی است که با طرحهای متنوع در 
کتیبه ها، پشت بغل ها و فخری ها بکار رفته است.مخصوصاً 
دو کتیبه بزرگ و متقارن جبهه پاگ��رد راه پله های داخل 
محوطه از هر لحاظ ارزشمند است.پنجره ها و نورگیرهای 
کاشی تراش ها که یک در میان با طرحهای هندسی و ختائی 
در نهایت ظرافت شبکه سازی شده بسیار شایان توجه است.

در استان چهارمحال و بختیاری؛

 هیچ نیرویی در سازمان میراث فرهنگی
 تعدیل نمی شود

 قفل سازی چالشتر، نمادی از هنر
  چهارمحال و بختیاری 

قلعه دزک، امتیاز فرهنگی و هنری استان

فرش تاالر سفره 
خانه  یک تخته 
قالی عتیقه 50 

متری است که در 
حدود نود سال قبل 

در بختیاری بافته 
شده است



رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله :
 َمن كاَن يُؤِمُن ِباللهّ  َواليَوِم الِخِر َفليَُقل َخيرا أَو ِليَسُكت؛

 هركس به خدا و روز قيام��ت ايمان دارد، بايد س��خن خير 
مهم ترین نشانه های بيماری بگويد يا سكوت نمايد.
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

تیک آف،  یکی از اصطالحات رایج برای فارسی زبانان عاشق 
سرعت اس��ت. این عبارت )Take Off( در زبان انگلیسی 

برای لحظه ی آغاز پرواز هواپیما به کار برده می شود.
تیک آف در اتومبیل ها برای جلب توج��ه ، ایجاد هیجان ، 
تولید دود ، تولید صدا و در مجم��وع برای نمایش اتومبیل 
انجام می شود. یک تیک آف طوالنی نشان دهنده ی مهارت 

راننده و قدرت باالی اتومبیل است.
تيک آف چرا اتفاق مى افتد؟

با توجه به عرض الستیک ، وزن روی چرخ ، جنس آسفالت 
و … هر اتومبیلی می تواند مقدار خاصی قدرت را در لحظه 
آغاز به حرکت تحمل کند. در صورت��ی که قدرت موتور به 
صورت آنی به چرخ منتقل ش��ود، برای چند لحظه شاهد 
تیک آف خواهیم بود که دلیل آن بیشتر بودن گشتاور چرخ 
از مقدار نیروی قابل انتقال به س��طح است. با نزدیک شدن 
سرعت حرکت به سرعت چرخ ، چسبندگی افزایش یافته و 

تیک آف تبدیل به حرکت می شود.
با چه ماشينى مى توان تيک آف كرد؟

تقریبأ با تمام اتومبیل ها می توان تیک آف کرد؛ اما هرکدام 
شیوه خاص خود را دارند. نوع گیربکس ، محور انتقال نیرو ، 
و سیستم های کنترل پایداری و هرزگردی عواملی هستند 
که باید برای تشخیص شیوه تیک آف بررسی شوند. بهترین 
اتومبیل ها برای تیک آف ، اتومبیل اس��پرت و قدرتمند با 
موتور جلو و دیفرانسیل عقب هستند. اتومبیل های اسپرت 
دیفرانس��یل جلو با ترمز دس��تی روی چرخ های عقب نیز 

مناسب هستند.
تاریخچه تيک آف به كجا باز مى گردد؟

ش��اید بتوان گفت که اولین تیک آف ه��ای طوالنی و قوی 
توس��ط اتومبیل های مس��ابقات درگ انجام می شد؛ زیرا 
اتومبیل های عادی و قدیمی قدرت الزم ب��رای این کار را 
نداشتند. اتومبیل های درگ با استفاده از ترمز جلو اتومبیل 
را نگه داشته و الستیک های عقب را برای چند لحظه کوتاه 
به حالت تیک آف می بردند تا الستیک ها گرم شده و آغاز 
حرکت سریع تر باشد. با قوی شدن اتومبیل ها از حدود 60 
سال پیش تیک آف با اتومبیل های عادی نیز برای نمایش 

انجام می شد.
چگونه تيک آف كنيم؟

در اتومبیل های دنده ای کار بسیار ساده است. فقط کافی 
است کالج را تا انتها گرفته ، اتومبیل را در دنده قرار داده و 
گاز دهید؛  س��پس به صورت ناگهانی کالج را رها کرده و بر 
گاز بیفزایید. در صورتی که اتومبیل دارای سیس��تم های 

کنترلی مانند DSC ، TC و ESP  است باید آن را خاموش 
کنید. در اتومبیل ه��ای اتوماتیک باید اتومبیل را در حالت 
N قرار داده و گاز دهید و سپس به صورت ناگهانی دنده را 
در حالت D قرار دهید. بعض��ی اتومبیل های اتوماتیک در 
صورت باال بودن دور موتور در دنده قرار نمی گیرند و یا دور 
موتور را کاهش می دهند. در اتومبیل های بسیار قوی تخت 
گاز کردن برای انجام تیک آف کافی است. در اتومبیل های 
بسیار ضعیف نیز می توان با دنده عقب حرکت کرد سپس 
اتومبیل را به صورت ناگهانی در دنده یک گذاش��ته و پدال 

گاز را انتها نگه داشت.
چگونه بهتر تيک آف كنيم؟

برای تیک آف طوالنی تر اولین و مهم ترین مس��اله مهارت 
است . ش��ما باید اتومبیل خود را ش��ناخته و تمرین کنید. 
مقدار گاز اولیه قبل از رها کردن کالج و س��رعت رها کردن 
کالج مهم هستند. راه های دیگر تیک آف طوالنی با کاهش 
اصطکاک سطح میسر می شوند. برای مثال در سطح خیس 
تیک آف کنید.  بر روی سطح موزاییک یا سیمان مانند کف 
پارکینگ ها اینکار را بکنید. در اتومبیل هایی که ترمز دستی 
و انتقال نیرو در دو محور مختلف هستند با آزاد نکردن ترمز 
دستی می توان زمان تیک آف را طوالنی تر کرد. آخرین راه 
حل هم که فقط در حرکات نمایشی و محیط های کنترل 
شده انجام می شود. ریختن روغن بر روی الستیک و زمین 
است. اینکار تیک آف های بس��یار طوالنی همراه با دود را 
امکان پذیر می کند. اینکار بسیار خطرناک است و فقط در 
شرایط نمایشی انجام می شود زیرا به آتش گرفتن الستیک 

می انجامد!
چطور بعض�ى از اتومبيل ه�ا تيک آف های بس�يار 

طوالنى مى كنند؟
همانطور که اش��اره ش��د مهارت راننده و ق��درت اتومبیل 
فاکتورهای اصلی هس��تند؛ اما بعضی رانندگان روش های 
جالبی ب��رای نگهداش��تن هرزگردی برای م��دت طوالنی 
پیدا کرده ان��د. بعضی رانندگان با اتومبی��ل هایی که ترمز 
دیس��کی قوی در جلو و ترمز کاس��ه ای در عقب هستند از 
 روش گاز و ترمز همزمان استفاده می کنند. این روش که در

 اتومبیل های آمریکایی مرسوم اس��ت عبارت است از گاز 
دادن ناگهانی برای تولید تیک آف اولیه و سپس نگهداشتن 
پدال گاز تا انتها و پدال ترمز تا نصف. با اینکار ترمزهای قوی 
جلو از حرکت اتومبی��ل جلوگیری می کنن��د و ترمزهای 
ضعیف عقب به چرخ های عقب اجازه چرخش س��ریع می 
دهند. در اتومبیل های قوی دیفرانسیل جلو نیز ترمزدستی 
قوی کشیده شده و س��پس در دنده و با گاز زیاد کالج رها 

می شود.
چرا در هنگام تيک آف طوالنى از الستيک دود بلند 

مى شود؟
زیرا سطح الستیک و آس��فالت با سرعت باال روی هم دیگر 
کشیده شده و گرمای شدیدی ایجاد می شود. این دمای باال 
باعث سوختن و دود شدن الس��تیک می شود. در حرکات 
نمایشی که دود تولید شده بسیار زیاد است مایع مخصوصی 
روی چرخ ریخته می شودکه با داغ شدن الستیک بخار شده 
و حجم دود را بسیار زیاد می کند. با اتومبیل های قدرتمند 
می توان با تیک آف حرفه ای سطح آسفالت را نیز به دمایی 

رساند که قیر موجود در آن ذوب شده و بسوزد!
آیا تيک آف باعث حركت سریع تر مى شود؟

خیر ، بعضی ها به اش��تباه تص��ور می کنن��د در آغاز یک 
مس��ابقه تیک آف باعث حرکت س��ریع تر می ش��ود. تنها 
مزیت تیک آف اندکی گرم ش��دن الس��تیک است که در 
مقابل زمان از دس��ت رفته برای این حرکت ناچیز اس��ت. 
در مس��ابقات حرفه ای تمام سیس��تم های الکترونیکی و 
تمام مهارت راننده در این اس��ت که با هرزگردی ناچیز از 
حالت س��کون خارج ش��ود. بعضی اتومبیل های اس��پرت 
جدید آنقدر قوی هس��تند که حرکت ب��دون هرزگردی با 
 Launch آنها سخت اس��ت به همین دلیل کلیدی به نام
control در آنها تعبیه شده است که راننده قبل از حرکت 
آن را فشار داده و سیستم های الکترونیکی اتومبیل مقدار 
گش��تاوری که الس��نیک می تواند تحمل کند را محاسبه 
 کرده و به همان میزان از موتور گشتاور می گیرد تا تیک آف

 اتفاق نیفتد.

تيک آف در اتومبيل به چه معناست؟
تنگی نفس از مهم ترین نش��انه های بیماری مزمن 

انسدادی ریه است.
افراد سیگاری مستعد ابتال به بیماری مزمن انسدادی 
ریه هستند و در این صورت ریه های آنها توانایی خود 

را برای دریافت اکسیژن به تدریج از دست می دهد.
بیماری مزمن انس��دادی ریه ترکیبی از دو بیماری 
آمفیزم و برونش��یت مزمن انسدادی است که هر دو 
در اثر سیگار کش��یدن و قرار گرفتن در معرض مواد 
محرک ریوی ایجاد می شوند. بنابراین افراد سیگاری 
باید به این نکته توجه داشته باشند که مستعد ابتال به 
بیماری مزمن انسدادی ریه هستند و در این صورت 
ریه های آنها توانایی خود را برای دریافت اکسیژن به 

تدریج از دست می دهد.
این نکته توجه داش��ته باش��ند که مس��تعد ابتال به 
بیماری مزمن انسدادی ریه هستند و در این صورت 
ریه های آنها توانایی خود را برای دریافت اکس��یژن 
به تدریج از دست می دهد. همچنین در این بیماری 
ریه ه��ا از حجم کامل خود برای اکس��یژن رس��انی 
استفاده نکرده و نش��انه های آن در مراحل اولیه آن 
قدر کوچک هس��تند که فرد متوجه آنها نمی شود. 
اگرچه مهم ترین عامل ابتال به این بیماری استعمال 
دخانیات است؛ اما عوامل دیگری مانند آلودگی هوا 
و وراثت نیز در ایجاد آن دارند. عالوه بر این بیماری 
مزمن انس��دادی ریه چهارمین علت مرگ و میر در 
کشور آمریکا است، با مرور زمان پیشرفت می کند و 
درمان شناخته شده ای برای آن وجود ندارد.در این 
مقاله ش��ما را با مهم ترین نشانه های بیماری مزمن 

انسدادی ریه آشنا می کنیم.
تنگى نفس

یکی از مهم ترین نشانه های بیماری مزمن انسدادی 
ریه، تنگی نفس اس��ت که بیش از دیگر عالئم افراد 
را آزار می دهد. معموال افراد این نش��انه را این گونه 
توصیف می کنند: »نفس کش��یدن م��را به زحمت 
می اندازد. « »احساس می کنم که نفسم بند آمده« 
یا » نمی توانم نفس عمیق بکش��م و هوای زیادی را 
وارد ریه هایم کنم.«  این در حالی اس��ت که به گفته 
دکتر بایرون توماشو ازمرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا 
بسیاری از افراد تنگی نفس را به افزایش سن نسبت 
می دهند و هیچ اقدامی ب��رای آن انجام نمی دهند. 
در صورتی که اگر علت تنگی نفس ش��ناخته ش��ود 
از پیش��رفت بیماری آنها جلوگیری می شود. دکتر 
توماشو به افراد توصیه می کند که اگر هنگام انجام 
فعالیت های ورزش��ی و یا باال رفتن از پله ها با تنگی 
نفس رو به رو هستند و آسانسور را ترجیح می دهند، 

بهتر است نگران ریه های خود باشند.
سرفه های مکرر

بس��یاری از افراد س��رفه کردن را تجربه می کنند، 
ام��ا اگر س��رفه ه��ای آنه��ا ب��رای م��دت طوالنی 
 ادامه یافت بهتر اس��ت به پزش��ک مراجع��ه کنند.
 بیماری مزمن انس��دادی ریه لوله ه��ای نایژه ای و 
 »alveoli « کیسه های کوچک تنفس��ی ریه با نام
را تحت تاثیر قرار داده و باعث می ش��ودآنها حالت 
انعطاف پذیری و ارتجاعی خود را از دس��ت بدهند. 
 در ای��ن هن��گام مس��یرهای هوایی ریه س��خت تر

می شود.
 یکی از نشانه ای اسرار آمیز بیماری مزمن انسدادی 
ریه،  بیدار ش��دن از خواب و سردردهای آزار دهنده 
است. به گفته نورمن ادلمن از انجمن پزشکی ریوی 
در علت س��ردرهای صبحگاهی این اس��ت که فرد 
هنگام خواب تنفس کافی و عمیق نداشته است؛ به 
گونه ای که تجمع دی اکسید کربن باعث انبساط و 
گشاد شدن رگ های خونی مغز و سر درد می شود؛  
بنابراین الزم اس��ت افراد به س��رفه های خود توجه 
داش��ته باش��ند و در صورتی که رنگ ماده مخاطی 
آنها شفاف نباشد، آن را از نشانه های سرماخوردگی 

ندانند.
سر دردهای صبحگاهى

یکی از نشانه ای اسرار امیز بیماری مزمن انسدادی 
ریه بیدار شدن از خواب و س��ردردهای آزار دهنده 
اس��ت. به گفته نورم��ن ادلمن از انجمن پزش��کی 
ریوی در علت س��ردرهای صبحگاهی این است که 
فرد هن��گام خواب تنف��س کافی و عمیق نداش��ته 
اس��ت، به گونه ای که تجمع دی اکسید کربن باعث 
انبساط و گشاد شدن رگ های خونی مغز و سر درد 
می شود. بنابراین بهتر اس��ت افراد اطمینان حاصل 
کنند که هنگام خواب اکس��یژن کاف��ی به ریه های 

آنها می رسد .
تورم مچ پا

هنگامی که بیماری مزمن انس��دادی ریه گسترش 
یابد، به دلیل آنکه سیس��تم گردش خون اکسیژن 
کافی دریافت نمی کند فرد دچار نارسایی قلب می 
شود. این امر موجب تجمع مایع می شود که خود را 
به شکل تورم مچ و انگشتان پا نشان می دهد. دکتر 

ادلمن می گوید:
 هنگام��ی که ری��ه ه��ا ش��رایط بحران��ی را تجربه
 م��ی کنند، توانای��ی پمپاژ کردن قل��ب کاهش می 
یابد و زمانی که خون کافی به کبد و کلیه ها نرس��د، 
این اندام ها نمی توانند وظیفه پاک س��ازی بدن از 
 سموم را به خوبی انجام دهند. بنابراین یکی دیگر از 
نش��انه های بیماری مزمن انس��دادی ریه به سراغ 

آنها می آید.
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1 + 5 راه براي عاشقانه تر شدن 
زندگي مشترک

سخت تان اس��ت با عش��ق تان از احساس��ات خود حرف بزنید؟ آیا 
نامزدتان به محض اینکه کلمه »احس��اس« را مي شنود، خودش را 
به کوچه معروف علي چپ مي زند؟!اگر پاس��خ تان به هر یک از این 
سواالت مثبت اس��ت، خبرهاي خوبي براي ش��ما، نامزدتان و آینده 
رابطه ش��ما داریم. نتایج پژوهش هاي اخیر محققان نش��ان داده که 
صحبت کردن در مورد احساس��ات تنها راه و لزوما بهترین راه، براي 
حفظ یک رابطه سالم، ش��اد و موفق زناشویي نیست.صحبت کردن 
در مورد احساسات بسیار سخت اس��ت و حتي اگر در بیان و صحبت 
کردن از عواطف خیلي خوب عمل مي کنید، ممکن اس��ت احساس 
کنید هنوز نتوانس��ته اید منظورتان را آن طور که دوست دارید، بیان 
کنید. ش��اید هم نامزدتان به س��ادگي از گفت وگوهاي احساسي و 
عاطفي خوشش نمي آید، اما نتایج چند مطالعه نشان مي دهد براي 
یک ارتباط دوسویه اولیه و معنادار، واقعا نیازي به کلمات نیست! در 
ادامه به  شش راه براي بهبود و عمیق تر شدن رابطه شما با همسرتان 
مي پردازیم؛ راه هایي که نیاز به گفتن حت��ي یکي از حروف الفبا هم 

ندارد!
1( موجز باشيد

 ش��اید فکر کنید حرف زدن در مورد یک برنام��ه تلویزیوني یا حتي 
صحبت در مورد وضعی��ت هوا هیچ ربطي به ارتب��اط عاطفي ندارد؛ 
اما این جزییات به نظر بي اهمیت، در واقع خیلي بیشتر از یک بحث 
داغ و عمیق در مورد احساس��ات تان، ش��ما را به همسرتان نزدیک 
مي کند و پیوند مي زند. هري استک سالیوان، یک روانکاو آمریکایي 
اس��ت که رویکردي به نام »پرس و جوي جزءبه جزء« دارد که معتقد 
اس��ت، درمانگرها بر اس��اس آن اطالعات تمام بخش ه��اي زندگي 
مراجعه کنندگان را جمع آوري مي کنند. س��الیوان معتقد اس��ت در 
همین جزییات دقیق است که س��رنخ هایي از مدل شخصیتي افراد 
به دس��ت مي آید. به تازگي » جان گاتمن و جانی��س درایور« همین 
ش��یوه را روي گروهي از متاهالن پی��اده کردند و متوجه ش��دند » 
لحظه هاي فاني و زودگذر« که بخش��ي از زندگ��ي روزمره یک زوج 
است، خیلي بیشتر از مکالمه هاي پرمعناي عاطفي و جدي بر سالمت 
رابطه زوج تاثیرگذار است. شاید واقعا احساس کنید اطالعات خیلي 
زیادي راجع به او دارید؛ اما به گفت��ه گاتمن و درایور، این حرف هاي 
بي اهمیت روزمره راهي براي صمیمیت بیش��تر اس��ت. حتي اگر با 
همسرتان لیست خرید بنویسید، فرصت خوبي براي گذراندن فضا و 
زمان مشترک است و مي تواند به راهي براي نشان دادن عشق تبدیل 
شود؛ مثال وقتي بدون درخواست همسرتان، خوراکي مورد عالقه او را 
به لیست اضافه مي کنید!البته از طرفي هم ممکن است شما احساس 
کنید پرسیدن جزئیات، بي ادبانه، انتقادي یا فضولي به نظر مي رسد، 
اما یادتان باشد ش��ما این چیزها را نمي پرس��ید که مچ همسرتان را 
بگیرید. فقط اجازه مي دهید بداند که به او اهمیت مي دهید و چیزي 

که او را هیجان زده مي کند، شما را هم سرحال مي آورد. 
2( فقط درباره تجربيات همسرتان پرس و جو نکنيد

تجربیات مش��ابه خود را هم ابراز کنید. نتایج مطالعه تازه اي نش��ان 
مي دهد وقتي تجربیات مش��ترکي با فردي داریم، احساس نزدیکي 
بیشتري به آن فرد مي کنیم. مثال زوج هایي که در رابطه شان با مشکل 
مواجه مي شوند، مي توانند به عنوان اولین قدم براي ترمیم رابطه شان 
درباره فرزندانشان صحبت کنند؛ به خصوص از لحظات لذت بخش و 
خاطرات بامزه اي که در مورد بچه هاي شان دارند، یاد کنند. مسلما 
وقتي در خانواده اي مشکالت پیدا مي ش��وند، باید حواس تان باشد 
موقع اس��تفاده از این ش��یوه، خاطرات بد و تلخ را ی��ادآوري نکنید، 
اما حتي اگر با یادآوري یک لحظه ناخوش��ایند، باعث ش��روع مجدد 
بحث شدید، مي توانید با پیدا کردن یک لحظه مشترک که هردوي 
شما )شما و همس��رتان( دنبال راه چاره اي براي حل مشکل یکي از 

بچه هایتان بوده اید، موضوع را ختم به خیر کنید. 
3( با دقت گوش كنيد

احساس شنیده ش��دن، یکي از آن مواردي اس��ت که مي تواند مثل 
چس��ب عمل و رابطه بین زوج را تقویت کند. یکي از راه هاي تقویت 
مهارت گوش دادن، تمرین تکنیکي به نام »شنود فعال« است. در این 
روش شما با تکان دادن سر یا بیان آواهایي مثل »بله، درست است و ... 
« نه تنها فرد مقابل را مطلع مي کنید که در حال گوش دادن هستید، 
بلکه متوجه حرف هایي که ش��نیده اید، هس��تید. متوجه ش��دن را 
مي توانید با یک لبخند، گفتن یک کلمه یا عبارت، یا حتي به سادگي 

با گفتن »متوجه شدم«، ابراز کنید
4( سوال بپرسيد، بدون اینکه وانمود كنيد جواب را مي دانيد
مسلما سوال پرسیدن، نشان مي دهد که شما به مشکالت همسرتان 
اهمیت مي دهید و نگران حال او هس��تید اما اگر پیش از پرس��یدن 
س��وال، قیافه یا لحني به خود بگیرید که وانمود کنید جواب سوال 
را مي دانید، همسرتان احساس خوبي از این سوال پرسیدن نخواهد 
داشت چراکه مطمئن مي شود شما او را باور ندارید و براي گرفتن مچ 
او و رو کردن اشتباه یا دروغش این سوال را پرسیده اید نه براي اثبات 

همدلي! پس به لحن و قیافه خود موقع پرسیدن سوال دقت کنید.
5( از خودتان بگویيد، اما متکلم وحده نباشيد! 

در بیشتر روابط، برقراري یک تعادل سالم بین حرف زدن و شنیدن 
کار سختي اس��ت اما وقتي یکدیگر را بیشتر مي شناس��ید، این کار 
سخت تر هم مي شود! بنابراین نکته بسیار مهم این است که هم شما و 

هم همسرتان، فرصت گفتن و شنیدن داشته باشید.
6( دنبال فرصت باشيد

وقتي متوجه لحظات مکتوم مشترکي مي شوید که با همسرتان دارید، 
دنبال فرصت هایي بگردید که این لحظ��ات را افزایش دهید و بدون 
آشکار کردن این لحظه ها، کارهاي مشترک انجام دهید. اگر یکي از 
شما- یا هردوي تان- نمي توانید احساس��ات خود یا حتي جزییات 
روزي ک��ه گذرانده اید را با کلم��ات به خوبي توصی��ف کنید، نگران 
نباشید. به توصیه هاي 1 و 2 همین فهرست مراجعه کنید. کافي است 
با همسرتان وقت بگذرانید و کارهاي بي اهمیت روزمره یا فعالیت هاي 
جدي را کنار هم انجام دهید؛ روزنامه بخوانید، موسیقي گوش کنید، 

تلویزیون تماشا کنید یا حتي لباس ها را اتو بکشید.
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ظاهر این میوه ش��بیه سیب اس��ت؛ اما بعضي ها مي گویند 
خواص آن حتي از س��یب هم بیش��تر اس��ت! » به« یکي از 
میوه هاي خاص فصل سرد است که به دلیل طعم گسي که 
دارد بسیاري اوقات نادیده و دس��ت کم گرفته مي شود؛ اما 
طرفداران آن مي دانند که »به« اگر به ش��یوه صحیح پخته 
شود چه عطر و طعمي به راه مي اندازد.کافي است صبح تان 
را با یک لقمه مرباي به، خامه و نان تازه شروع کنید تا هم از 
خواص، امالح و ویتامین هاي فوق العاده آن بهره مند شوید 
و هم انرژي مثبت این میوه بهشتي را به کل روزتان منتقل 

کنید.
»به« سرشار از ویتامین هاي A و B، امالح، فیبر و تانن است 
و 100 گرم از آن حدود 57 کیلوکالري انرژي تولید مي کند، 
بنابراین براي کس��اني که مي خواهند الغر شوند این میوه 

بسیار مفید است.
 حال اگر کنجکاو ش��ده اید که با خواص و حتي مضرات این 

میوه بیشتر آشنا شوید با ما همراه باشید.
بهترین »به« در اصفهان

»به« میوه اي خوش طعم و عطر از خانواده س��یب است. این 
میوه اگرچه به صورت خام هم خوردني است اما اغلب، پخته 
آن را به صورت مربا و کمپوت در غذاهایي همچون خورش و 
خوراک مصرف مي کنند. »به« داراي گوشت خشک و کرکي 
اس��ت که طعمي ترش و تقریبا گس دارد، با این حال وقتي 
پخته مي شود بو و طعمي بسیار خوش پیدا مي کند. »به« در 
فرانس��ه، یونان، آرژانتین، نیوزیلند و ایران پرورش مي یابد. 

بهترین »به« ایران نیز در اصفهان کشت مي شود. 
این میوه را در بعضي استان ها ازجمله آس��تارا، الهیجان و 

رامسر »سنگه« نیز مي نامند.
مي خواهيد شاد شوید، »به« بخورید!

»به« اثرات مثبتي بر فکر و ذهن مي گذارد و از افس��ردگي 
جلوگیري مي کند.

همچنین تقویت کننده قلب، کبد و معده است و زخم معده 
را بهبود مي بخش��د. عالوه براین، تحریک کننده اشتها، نرم 
کننده سینه و ادرارآور اس��ت و به هضم غذا کمک مي کند 

و جویدن آن خشکي و بوي بد دهان را هم کاهش مي دهد.
 حتي قرار دادن تکه هاي »به« در خانه باعث خوش بو شدن 
فضا مي ش��ود. افرادي که مرتب از »به« اس��تفاده مي کنند 
کمتر دچار س��رطان مي ش��وند چراکه این میوه سرشار از 

آنتي اکسیدان است.
خوردن و بوییدن آن نیز از تهوع و استفراغ جلوگیري مي کند. 
گفته مي شود این میوه تقویت کننده رحم است و خطر سقط 

جنین را کاهش مي دهد. 
»به« همچنین به دلی��ل دارا بودن پتاس��یم، پایین آورنده 
کلسترول و فشار خون است، در نتیجه از گرفتگي رگ هاي 

کرونر قلب و سکته قلبي پیشگیري
مي کند.

»به« سبز بهتر است یا زرد؟!
این میوه ممکن است مثل سیب سبز کم رنگ یا طالیي زرد 
باشد. معموال اول فصل سبزتر اس��ت و آخر فصل طالیي تر 
مي شود؛  اما هر دوي آنها آماده طبخ هستند. با این حال اگر 
»به هاي« سبز رنگ را چند روزي خارج از یخچال نگهداري 
کنید، رسیده و زرد مي شوند؛  اما به یاد داشته باشید که بیش 
از یک هفته آنها را خارج از یخچال نگذارید چون ش��روع به 
خراب شدن مي کنند. این میوه درون یخچال تقریبا به اندازه 
سیب دوام مي آورد. »به« هاي عطري نیز کوچک  تر و داراي 
پرزهایي روي پوست شان هستند که پس از شستن میوه به 

راحتي از بین مي روند.

درمان شوره سر با روغن »به«
روغن »ب��ه« ب��راي جلوگیري از تعریق زیاد، ش��وره س��ر، 
س��رگیجه، وزوز گوش، تقوی��ت معده، کب��د و قلب، بهبود 
زخم هاي دهاني، خونریزي هاي ریوي، اسهال مزمن و زخم 

روده بسیار مفید است.
 براي تهیه این روغن کافي اس��ت آن را کامال بپزید و آبش 
را بگیرید س��پس آب »به« را با نصف آن مقدار روغن زیتون 
بجوشانید تا آبش تبخیر شود و فقط روغن باقي بماند، البته 

دقت کنید که روغن نسوزد.
ميوه اي كه مژه ها را پرپشت مي كند!

این میوه تقویت کننده معده و متوقف کننده اس��هال هاي 
ساده و خوني است. در بهبود ورم حاد روده ها، خونریزي هاي 
قاعدگي و بواس��یري، س��وزش مجاري ادرار، تنگي نفس، 
سردردهاي مزمن و التهاب هاي مختلف نیز بسیار موثر است. 
عالوه بر اینها باعث تقویت اعمال دستگاه گوارش و کاهش 

مخاط و سرفه مي شود. 
از خواص دیگر این میوه خوش طعم مي توان به از بین رفتن 
برفک دهان، خونریزي لثه، آبریزش چشم، ریختن مژه و رفع 

ترشحات زنانگي اشاره کرد.

ميوه ای كه مژه ها را پرپشت مى كند!

دریچه

دنیای حیوانات 
نجیب ترین حیوان دنیا 
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