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زعفران از نابینایی 
جلوگیری می کند

شبه گردشگری، یا مینی 
توریستم

مذاکرات آخوندی با منابع 
دست اول تامین هواپیما

Z a y a n d e  R o u d  n e w s p a p e Rنساجی، از مسند قدرت به زیر افتاد

 تشکر سرلشکرفیروز آبادی از موفقیت 
تیم هسته ای

  نوع گردشگری مردم در حال
 تغییر است

خشکی کارون دالیل برون مرزی 
دارد

 اعالم ثبت نام متقاضیان نقل
 وانتقاالت بازیکنان و مربیان
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غول اشتغالزای دیروز و مایه افسوس امروز؛
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 خشکی کارون دالیل برون مرزی 
دارد

رييس شوراي اسالمي شهر اصفهان ابراز کرد:
تقدير از خدمت رسانان به مهمانان نوروزی

عارف در حاشیه دیدار نوروزی با مردم:
احزاب، به فکر منافع ملی باشند

طی چند سال گذش��ته حوضه زاينده رود به دلیل طرح 
های بزرگ صنعتي، جمعیت میلیوني مهاجر و بارگذاری 
های بیش از حد و غیرقانوني در باالدست زاينده رود، به 
ش��دت با بحران کمبود آب مواجه ش��ده است. به همین 
علت طرح ه��ای انتقال بی��ن حوضه ای و انتق��ال آب از 
حوضه دز، کارون به زاينده رود، بیش از هر زمان ديگری 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت تا اين حوض��ه را از بحران 
جدی نجات دهد.بهشت آباد، يکي از طرح هايي است که 
برای انتقال آب از سرشاخه های کارون به فالت مرکزي 
ايران در حال اجراس��ت. اما مخالفان اين طرح در استان 
خوزستان، پیشروي آب شور دريا و نابودي نخلستان هاي 

خرمشهر و آبادان و خشک شدن کارون...

ريیس شوراي اسالمي ش��هر اصفهان از تالش 
ه��ای دس��ت ان��درکاران خدمت رس��انی به 

میهمانان نوروزی تقدير کرد.
رضا امیني، در جلسه علني شوراي اسالمي شهر 
اصفهان با اشاره به اينکه امس��ال بهار طبیعت 
مقارن با نوروز فاطمی بود، گفت: از مردم فهیم و 
متدين که اقتضائات ايام فاطمیه را در ايام نوروز 

رعايت کردند، تشکر مي کنم.
 وي با اش��اره به نامگذاري س��ال تح��ت عنوان

» دول��ت و ملت همدل��ی و همزبان��ی« افزود: 
حضرت آيت اهلل خامنه ای در پیام نوروزی خود 

به آرزوهای فراروی ملت ايران در سال جديد اشاره کردند و گفتند: پیشرفت 
اقتصادی، اقتدار و عزت منطق��ه ای و بین المللی، جهش های علمی به معنای 
واقعی، عدالت قضاي��ی و اقتصادی و از هم��ه مهمتر، » ايم��ان و معنويت« 
آرزوهای بزرگی هستند که در اين سال برای ملت ايران داريم و البته همه ی 
اين خواسته ها و آرزوها نیز دست يافتنی است و خارج از ظرفیت عظیم ملت 

ايران و سیاستهای نظام نیست.
وي اضافه کرد: حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي تحقق اين آرزوه��ای بزرگ را 
مش��روط به همکاری، همدلی و صمیمیت دوس��ويه دولت و ملت خواندند و 
فرمودند: دولت، کارگزار ملت و ملت کارفرمای دولت است و هر چه همکاری 
دولت و ملت بیشتر باش��د، کارها بهتر پیش خواهد رفت، بنابراين هم دولت 
بايد واقعاً ملت را قبول داش��ته باش��د و ارزش، اهمیت و توانايیهای مردم را 
به درس��تی بپذيرد و هم ملت بايد به معن��ای واقعی کلمه ب��ه دولت اعتماد 
کند.ريیس ش��وراي اسالمي ش��هر اصفهان تصريح کرد: مقام معظم رهبري 
 در ارزيابی کیفیت تحقق شعار س��ال ۹۳، س��ال قبل را همراه با چالش ها و 
پیشرفت هايی برای کشور دانس��تند و گفتند: ش��عار »عزم ملی و مديريت 

جهادی« با توجه به همین چالش ها برای س��ال ۹۳ 
انتخاب ش��د و ملت ما نی��ز همت و عزم راس��خ خود 
را ه��م در تحمل برخی مش��کالت و ه��م حضور در 
مناسبت های مهم از جمله راهپیمايی های ۲۲ بهمن 

و روز قدس و راهپیمايی عظیم اربعین نشان دادند.
امیني خاطرنش��ان کرد: ايش��ان همچنین با اش��اره 
به تحقق مديريت جه��ادی در برخی بخ��ش ها نیز 
خاطرنش��ان کردند: هر ج��ا مديريت جه��ادی بروز 
داشت، پیشرفت ها نیز آش��کار بود، ضمن اينکه عزم 
ملی و مديريت جهادی مخصوص س��ال ۹۳ نیست، 
بلکه برای امسال و همه سال های پیش رو، مورد نیاز 

ملت عزيز ايران است.
وي در بخش ديگر سخنان خود با اشاره به مذاکرات نشست ۵+۱ اظهار داشت: 
به رسمیت شناختن حق مسلم و غیر قابل انکار ملت بزرگ ايران در فن آوری 
هسته ای و حق غنی سازی توسط قدرت های جهانی در بیانیه لوزان سوئیس 
به همه فهماند که زبان تهديد در مورد ملت بزرگی مثل ايران کار ساز نیست.

ريیس ش��وراي اس��المي ش��هر اصفهان ادامه داد: اي��ن اتفاق ثم��ره خون 
ه��زاران ش��هید و از خود گذش��تگی ه��ای جانب��ازان س��رافراز و ايثارگر و 
يکايک م��ردان و زنان ش��جاعی اس��ت ک��ه در طول س��ال های گذش��ته 
تح��ت توجه��ات حض��رات معصومی��ن علیه��م الس��الم وهداي��ت ه��ای 
داهیان��ه رهب��ر حکی��م و فرزان��ه انق��الب اس��المی مقاومت کردن��د و در 
 مقابل زور گوي��ی های دش��منان انقالب تس��لیم نش��دند و روی پای خود 

ايستادند.
امیني اضافه کرد: استناد رياس��ت جمهوری اياالت متحده آمريکا به فتوای 
شرعی رهبر حکیم انقالب اس��المی مبنی بر حرام دانستن تولید سالح های 

هسته ای يکی از موثرترين مبانی تصمیمات نشست ۵+۱ است.

 ريیس بنیاد امید ايرانیان گفت: امیدواريم در سه ماه 
آينده توافق نامه ای در راستای تأمین حقوق ملت ما 

به دست آيد.
محمدرضا عارف، در حاش��یه ديدار نوروزی با اقشار 
مختلف مردم که در بنیاد امید ايرانیان برگزار ش��د، 
درباره تفاهم نامه ايران و ۱+۵ اظهار داش��ت: بايد از 
تیم مذاکره کننده کشورمان تشکر کرد. آنها خیلی 
با قدرت در جهت حف��ظ منافع ملی و رس��یدن به 
نقطه ای که ما آن را حق مسلم خود می دانیم، تالش 

کردند.
وی با اشاره به متن بیانیه مشترک مطبوعاتی ايران 

و ۱+۵ افزود: از مهم ترين مس��ائلی که ما در بیانیه می توانیم مشاهده کنیم، 
رسمیت يافتن و پذيرفتن حق غنی سازی ماست. يعنی   همان چیزی که ما از 
اول مطرح می کرديم و می گفتیم فناوری های پیشرفته حق همه ملت هاست؛ 

ما در اين راستا پیشقدم شديم تا آن را به تثبیت کنیم.
ريیس بنی��اد امید ايرانی��ان ادام��ه داد: در عین ح��ال ما اين مس��اله را هم 
دنبال می کرديم که با به رس��میت ش��ناخته شدن فناوری هس��ته ای بايد 
تمامی تحريم های ظالمانه ای که علیه ملت ما وضع ش��ده بود، لغو شوند که 
خوشبختانه در هر دو مسیر موفق شديم و دستاوردهای ارزشمندی داشتیم. 
هر چند که اين در حد بیانیه است و نمی ش��ود قطعی صحبت کرد،اما با نگاه 
مثبت امیدواريم در سه ماه آينده توافق نامه ای در راستای تأمین حقوق ملت ما 
به دست آيد که من نسبت به اين مساله خوشبین هستم و دعا می کنم خداوند 
به اين تیم توفیق دهد تا در مسیری که تاکنون پیموده، با شتاب حرکت کند.

عارف درباره انتقادات به تیم مذاکره کننده هسته ای و وزير امور خارجه گفت: 
اظهارنظر، حق هر فردی است و می تواند مفید هم باشد؛ مخصوصاً آنکه اين 
اظهارنظر ها در جهت حل مشکالت و رس��یدن ما به حقوق قانونی مان باشد، 

ولی من فک��ر می کنم همه قب��ول دارند که تیم 
مذاکره کننده ما قوی ترين تیم اس��ت و بس��یار 
خبره هستند و آقای ظريف نیز از برجسته ترين 

کار شناسان حوزه ديپلماسی است.
وی خاطرنش��ان کرد: امیدواري��م همه جناح ها 
منافع ملی را در نظ��ر بگیرند و ه��ر تحلیلی در 

راستای منافع ملی باشد.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام ادامه داد: 
نمی خواهم انتق��ادات را نقد کن��م، فرض بر اين 
است که انتقادات س��ازنده است و قضاوت اصلی 
با مردم است. ولی آنچه که می توان انتظار داشت 
اين است که واقعیت ها را بپذيريم و يادمان باشد در چه شرايطی وارد مذاکره 

شديم و چه شرايطی به ما تحمیل شده بود.
عارف افزود: به نظرم روند، روند خوبی است و انتظارمان از منتقدان اين است 
که در اظهارنظر های شان واقعیت ها را نیز در نظر بگیرند و با توجه به شرايط 

اظهارنظر کنند.
وی درباره مصاديق کانديداتوری در انتخابات مجلس سال ۹4 تصريح کرد: در 
خصوص راهبرد ها برای انتخابات مجل��س صحبت های خوبی صورت گرفته 
و در سال ۹4 بايد به تدريج وارد تعیین مصاديق شويم؛ ولی اين مساله هنوز 
به جمع بندی روشنی نرسیده، هر چند که معیار ها و شاخص ها به طور کلی 

مشخص شده است.
ريیس بنیاد امید ايرانیان با بیان اينکه عماًل کلید انتخابات زده ش��ده است، 
خاطرنشان کرد: ورود قانونی بر اساس بخشنامه های وزارت کشور است. ولی 
در محافل خصوصی صحبت های خوبی داشته ايم، هر چند که در مورد هیچ 
گزينه خاصی به جمع بندی نهايی نرسیده ايم و هر حوزه خود بايد تصمیم گیر 

نهايی باشد.

 بازنشستگی فرهنگیان
با ۲۵ سال خدمت  

معاون پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش گفت: فرهنگیان با ۲۵ سال خدمت می توانند بازنشسته شوند.
محمد بطحايی افزود : با درخواست بازنشستگی معلمان مازاد و فرهنگیانی که  کسر ساعت خدمتی دارند و آموزش 

وپرورش نیاز به فعالیت آنها ندارد موافقت می شود.
وی گفت: فرهنگیان زن سرپرس��ت خانوار و فرهنگیانی که بیماری های صعب العالج دارند برای بازنشستگی پیش 
از موعود در اولويت هس��تند.معاون پش��تیبانی وزير آموزش و پرورش ادامه داد:  فرهنگیان می توانند درخواس��ت 
بازنشس��تگی پیش از موعود خود را به اداره آموزش و پ��رورش محل خدمت خود ارائه کند تا به درخواس��ت آن ها 
رسیدگی شود.بطحايی گفت: تاکنون به غیر از موارد نادری که نیاز ويژه به ماندن فرهنگیان در آموزش و پرورش بوده 

با درخواست بازنشستگی پیش از موعد 4 هزار نفر از فرهنگیان موافقت شده است.
وی از تغییر بیمه طاليی فرهنگیان در سال ۹4 نیز خبر داد و افزود: ارديبهشت امسال چهار بسته بیمه ای با شرايط 

متنوع جايگزين بیمه طاليی فرهنگیان می شود.
معاون پشتیبانی وزير آموزش و پرورش ادامه داد: حق س��هم پرداختی فرهنگیان در هر يک از چهار بسته بیمه ای 
متفاوت است و فرهنگیان می توانند بر اساس نوع خدمات درمانی که در هر بسته ارائه می شود نوع بسته بیمه خود 
را انتخاب کنند.بطحايی گفت : در يکی از بس��ته های بیمه ای خدمات عینک و دندانپزشکی برای فرهنگیان در نظر 

گرفته شده است.
وی افزود: به دلیل بروز مشکالت مالی آموزش و پرورش در سال ۹۳ اين وزارتخانه ۱00 میلیارد تومان به شرکت بیمه 

آتیه سازان حافظ بدهکار است که در چند روز آينده پرداخت می شود.

عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان:

 حفظ میراث فرهنگي به مدیریت شهري
 واگذاري شود

عضو شوراي اس��المي ش��هر اصفهان با اش��اره به اينکه مهمترين وظیفه دولت حفظ میراث فرهنگي 
و گردشگري اس��ت، اظهار داش��ت: براي حفظ میراث فرهنگي بايد اين وظیفه به عنوان اولین گام به 

مديريت شهري واگذار شود.
عباس حاج رسولیها در جلسه علني شوراي اسالمي شهر اصفهان گفت: هر سال فرمايشات مقام معظم 

رهبري مد نظر شوراي شهر و شهرداري بوده است.
 وي اف��زود: امیدواري��م امس��ال همدل��ي و همزبان��ي در ش��ورا و ش��هرداري متبل��ور

 شود.
عضو شوراي اس��المي ش��هر اصفهان با اشاره به ضرورت تش��کیل سازمان گردش��گري در شهرداري 
تصريح کرد: براي حف��ظ میراث فرهنگي باي��د اين وظیفه به عن��وان اولین گام به مديريت ش��هري 
 واگذار ش��ود چرا که خود امام خمیني)ره( در ابتداي انقالب اعالم نمودند که کارها را به مردم واگذار 

کنید.
 حاج رس��ولیها با بیان اينکه مهمترين وظیفه دولت حفظ میراث فرهنگي و گردش��گري است، اظهار 
داشت: از ريیس جمهور مي خواهیم که دس��تور دهند تا بار دولت کاهش يابد و همدلي و همزباني در 

بین ملت و دولت ايجاد شود.

در صورت موافقت مسووالن صورت می گیرد؛

تجمع اساتید و دانشجویان پیرامون مذاکرات 
هسته ای

دبیر جامعه اس��المی دانشجويان دانش��گاه تهران گفت: با توجه به دغدغه اساتید و دانشجويان 
پیرامون مذاکرات هسته ای در صورت موافقت، مسووالن هفته آينده در مسجد دانشگاه تهران 

تجمع خواهیم کرد.
رض��ا نظ��ری، دبی��ر جامع��ه اس��المی دانش��جويان دانش��گاه ته��ران گف��ت: ب��ا توج��ه به 
دغدغ��ه اس��اتید و دانش��جويان پیرام��ون حف��ظ حق��وق مل��ت اي��ران و رعاي��ت خط��وط 
قرمز در جري��ان مذاک��رات هس��ته ای، در نظر داري��م تجمع و تحصن��ی را با حضور اس��اتید 
 و دانش��جويان در مس��جد دانش��گاه ته��ران برگ��زار کنی��م و در خواس��ت آن را مط��رح

کرده ايم.وی افزود: لزوم حفظ و صیانت از دستاوردهای هسته ای که حاصل مجاهدت دانشمندان 
اين حوزه و خون پاک شهیدان است و از طرف ديگر با توجه به ابهامات و سواالت متعدد در مورد 
 مذاکرات لوزان و عملکرد تیم مذاکره کننده، دغدغه و نگرانی هايی برای دانش��جويان به وجود

 آورده است.نظری تاکید کرد: امیدورايم مسووالن دانشگاه با موافقت با اين مراسم حق سوال و 
آگاهی را برای دانشگاهیان به رسمیت بشناسند.

وی در خاتم��ه گف��ت: قص��د برگ��زاری اي��ن تجم��ع در هفت��ه ج��اری را داش��تیم 
ک��ه ب��ا توج��ه ب��ه قوانی��ن دانش��گاه در خص��وص ص��دور مج��وز برنامه ه��ا، زمان��ی 
پیش��نهاد دانش��گاه  ب��ه مس��ئوالن  و  نظ��ر گرفتی��م  آين��ده در  ب��رای هفت��ه   را 

 داده ايم.
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 وحید، مجوزمربیگری در بوندس 
لیگا راگرفت

مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان که به تازگی مدرک مربیگری اش 
را دريافت کرده گفت که جوان است و عجله ای برای مربیگری ندارد.

وحید هاشمیان توانست بعد از يک سال حضور در آزمون ورودی، دوره های 
تئوری، عملی، کارآموزی و در نهايت آزم��ون پايانی کالس های مربیگری 
پرولیسانس آلمان مدرک معتبر مربیگری فدراسیون فوتبال اين کشور را 
دريافت کند. وی پس از اين اتفاق بسیار مهم در مراسمی که هفته گذشته 
برگزار شد مدرک خود را از ريیس فدراس��یون فوتبال آلمان دريافت کرد. 

هنگام دريافت اين مدرک »نیرش باخ« هنگامی که نوبت...

بازارنداریم



يادداشت

اخبار کوتاه

تشکر سرلشکرفیروز آبادی از موفقیت 
تیم هسته ای 

سرلش��کر فیروزآبادی موفقیت تیم هس��ته ای ای��ران در مذاکرات 
لوزان را به رهبر انق��اب تبریک گفت. رییس س��تاد کل نیروهای 
مس��لح طی پیام تبریک��ی به محض��ر فرمانده��ی کل ق��وا تاکید 
کرد: با اس��تمرار رهنموده��ای آن رهبر عظیم الش��ان مراحل آتی 
 مذاکرات نیز در مسیر س��امت و صاح دولت و ملت تداوم خواهد 

یافت.
متن کامل اين پیام به شرح ذيل است:

خدای بزرگ را شاکریم که در پناه اولیاء الهی و ادعیه خاص حضرت 
بقیه اهلل العظم سام اهلل علیه و تدابیر مقام معظم رهبری، حرکت رو 
به جلوی انقاب اسامی با صابت و موفقیت ادامه دارد و هر روز که 
می گذرد امیدواری حق طلبان عدالت خواه��ان جهان به آموزه های 
اس��ام عزیز و ارتقاء موقعیت نظام مقدس جمهوری اسامی ایران 
 در جه��ان و منطقه در دل های مس��لمانان و مس��تضعفان بیش��تر 

می شود.
اکنون که در س��اله هدایت ه��ای آن رهب��ر فرزان��ه و همت دولت 
خدمتگ��زار جن��اب آق��ای دکت��ر روحانی و تی��م مذاک��ره کننده 
هس��ته ای به ویژه ظریف وزیر ام��ور خارجه گام دیگ��ری در جهت 
احقاق حقوق مس��لم نظ��ام مقدس جمه��وری اس��امی ایران در 
مذاک��رات مربوط ب��ه انرژی صلح آمیز هس��ته ای برداش��ته ش��ده 
اس��ت، ضمن تبریک به مل��ت بزرگ ای��ران اس��امی و قدردانی از 
جناب آقای رییس جمه��ور و کارگ��زاران و تاش��گران این عرصه 
مهم وحس��اس با کمال افتخار از عنای��ات و راهنمایی های حضرت 
مس��تطاب عالی که موج��ب س��ربلندی و پایداری هر چه بیش��تر 
ملت بزرگوار ایران اس��امی گردید سپاس��گزاری نموده رجاء واثق 
دارد با اس��تمرار رهنموده��ای آن رهبر عظیم الش��ان مراحل آتی 
 مذاکرات نیز در مسیر س��امت و صاح دولت و ملت تداوم خواهد 

یافت.
با دعوت رسمی روحانی؛

  انتشار بیانیه مشترک در
 تهران وآنکارا

رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکی��ه در صدر هیاتی عالی 
رتبه روز سه شنبه و به دعوت رس��می حسن روحانی همتای ایرانی 

خود از تهران دیدار می کند.
در بیانیه مش��ترک مطبوعاتی که در ته��ران و آنکارا و در آس��تانه 
این س��فر منتشر ش��د، عنوان ش��ده که» طی این س��فر دو رییس 
جمه��ور و وزرای دو کش��ور ماق��ات و مذاکره خواهند داش��ت و 
 مقرر اس��ت دیدار اردوغ��ان با مق��ام معظ��م رهبری نی��ز تنظیم 

گردد«.
ای��ن بیانی��ه مطبوعات��ی همچنی��ن اش��اره دارد که»دومی��ن 
نشس��ت مش��ترک ش��ورای عال��ی هم��کاری دو کش��ور ب��ا 
 حض��ور وزرای عض��و هی��ات دول��ت ای��ران و ترکی��ه برگ��زار 

خواهد شد . 
ط��ی ای��ن دی��دار ، تمام��ی ابع��اد رواب��ط دو جانب��ه جمه��وری 
اس��امی ای��ران و جمه��وری ترکی��ه م��رور ش��ده و در خصوص 
 موضوع��ات منطق��ه ای و بین المللی تب��ادل نظر ب��ه عمل خواهد 

آمد«.
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 ۲۰۵ تن از نمایندگان مجلس از قالیباف ب��رای بازگرداندن  هزار و۵۰۰ هکتار از اراضی ملی و 2
تبدیل آن به فضای سبز تقدیر و تشکر کردند. ضرغام صادقی،  عضو هیات رییسه مجلس شورای 
اسامی گفت: ۲۰۵ تن از مجلس��ی ها   در بیانیه ای از اقدامات شهردار تهران بافاصله پس از 

بیانات مقام معظم رهبری تقدیر و تشکر کردند.
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معاون خزانه داری آمریکا در دولت ریگان، یکی از اهداف 
تهاجم عربس��تان به یمن را وارد کردن ای��ران در جنگ 
می داند و معتقد است برای عربستان بسیار خطرناک است 

که بخواهد از طریق زمین به یمن حمله کند.
پاول رابرتز، که معروف به پدر اقتصاد ریگانی اس��ت؛ در 
خصوص تجاوز عربس��تان به یمن معتقد است که یکی 
از دالیل این اتفاق، گس��ترش خیزش مردمی یمن علیه 
حاکم فاسد و سرنگونی آن است. این سیاستمدار کهنه کار 
آمریکایی هدف اصلی این نزاع را که با همکاری واشنگتن 
و عربستان در حال وقوع است، تحریک ایران به مداخله 
در این جنگ می داند و می گوی��د: » نو محافظه کاران در 
رژیم اوباما مخالف توافق هسته ای ایران هستند که اوباما 

به دنبال آن است.
 اگر نومحافظه کاران بتوانند ایران را درگیر جنگ و نزاع 
یمن و عربستان کنند، بدین وس��یله می توانند با حربه و 
بهانه »تجاوز ایران« مانع از توافق هس��ته ای بین ایران و 

1+۵ شوند.
در ادامه گفت وگوی اختصاصی پاول رابرتز، سیاستمدار 

آمریکایی، می خوانید:
بعد از خیزش مردمی در کشور يمن و گسترش 
آن؛ عربستان سعودی در يک اقدام متجاوزگرايانه 

به اين کشور حمله کرده است. با توجه به تجربه شما 
در آمريکا و ش�ناختی که از سیاست های آمريکا و 
هم پیمانانش در منطق�ه داريد، ش�ما علت حمله 
نظامی عربستان سعودی به يمن را در چه می دانید؟ 
تحلیل خودت�ان را از اتفاق�ات پیش آمده در يمن 

بفرمايید.
بعد از پیش��روی و موفقیت آمیز ب��ودن جنبش مردمی 
در یمن، مردم یمن توانس��تند دولت دست نشانده فاسد 
را س��رنگون کنند. بعد از این اتفاق واشنگتن و عربستان 
س��عودی و دیگر حکومت های دیکتاتور نفت��ی اقدام به 

بمباران یمن کرده اند.
به نظر ش�ما آيا آمريکا و س�عودی ها عالوه بر 
ممانعت از گس�ترش خیزش مردمی در يمن هدف 
ديگری را دنبال می کنند؟ به بیان بهتر هدف اصلی 

از اين اقدام چیست؟
آمریکا و عربس��تان س��عودی از این اقدام چندین هدف 
را دنب��ال می کنند. یک��ی از این هدف ه��ا گرفتن انتقام 
از نیروهای مردمی اس��ت که سبب س��رنگونی حکومت 
دست نشانده واشنگتن و مورد حمایت عربستان شده اند. 
به اعتقاد من هدف اصلی آمریکا و آل سعود تحریک ایران 
به آغاز جنگ است. در واقع آمریکا و سعودی ها امید دارند 

تا بتوانند ایران را به جنگ تحریک کنند. نومحافظه کاران 
در رژیم اوباما مخالف توافق هس��ته ای ایران هستند که 

اوباما به دنبال آن است.
مسلماً اگر نومحافظه کاران ايران را وارد جنگ 
کنند از اين حربه در توافقات هسته ای علیه ايران 

استفاده خواهند کرد؟
دقیق��اً. ه��دف نومحافظ��ه کاران هم همین اس��ت. اگر 
نومحافظ��ه کاران بتوانند ای��ران را درگی��ر جنگ و نزاع 
یمن و عربستان کنند، بدین وس��یله می توانندبا حربه و 
بهانه »تجاوز ایران« مانع از توافق هس��ته ای بین ایران و 

1+۵ شوند.
نومحافظه کاران، به اتفاق و همراهی اس��رائیل، س��ال ها 
 است که در تاش هستند تا ایران را وارد یک جنگ کنند.

 سال هاست که برای این منظور تاش می کنند و برنامه 
ریزی می کنند. نومحافظه کاران و اسراییل با استفاده از 
مقوله انرژی هس��ته ای به دنبال آنند که همواره از ایران 
یک تهدید برای جامعه بین الملل بسازند تا با استفاده از 
این حربه بر ایران فشار وارد کنند.این مساله از دیرباز در 
دستور کار قرار داشته است به طوری که نومحافظه کاران 
درصدد هستند تا بر محور همین بهانه جنگ علیه ایران 

را آغاز کنند.
چه انتظ�اری از کش�ورهای مس�لمان منطقه 

می رود؟
مس��لماً در مقابل چنین تجاوزی مسلمانان و کشورهای 
اس��امی نباید س��کوت کنند. تقریباً تمام کش��ورهای 
اسامی به جز آن کشورهایی که از این نزاع و جنگ حمایت 
می کنند بایستی مقابل عربستان بایستند. مسلمانان نیز 
در تمام دنیا می توانند در برابر این اقدام واکنش نش��ان 

دهند.
 مسلمانان به شدت مخالف غرب و حامیان امپراتوری غرب 
هستند و قاعدتاً مخالف کشوری مانند عربستان سعودی 

هستند که با آمریکا هم پیمان است.
س��عودی ها و دیکتاتورهای نفت��ی دارای جنگنده های 
آمریکایی هستند؛ بنابراین  عربستان سعودی به راحتی 
می تواند با اس��تفاده از این جنگنده ها به طور مستمر آنها 

می توانند حمله هوایی به یمن کند. 
درعوض عربستان در حمله زمینی چندان قوی نیست و 
از آنجا که پیش از این تجربه ناموفق حمله زمینی را داشته 
است؛ بنابراین بسیار خطرناک برای عربستان خواهد بود 

که بخواهد از طریق زمین به یمن حمله کند.

معاون اسبق خزانه داری آمريکا:

به جنگ کشیدن ایران، هدف حمله عربستان به یمن بود

تقدیر مجلسی ها از قالیباف، برای احداث پارک جنگلی یاس

مجلسی ها، حمله عربستان به 
يمن را محکوم کردند

نمایندگان مجلس در بیانیه ای تجاوز نظامی آل سعود 
به یمن را محکوم کردند.

 ضرغام صادقی، عضو هیات رییس��ه مجلس ش��ورای 
اس��امی، پیش از پایان جلس��ه علنی پارلمان بیانیه 
۲6۲ نف��ر از نماین��دگان مجل��س در محکومی��ت 
 تج��اوز و تهاج��م نظامی آل س��عود به یم��ن را قرائت

 کرد.
متن این بیانیه بدین شرح اس��ت: حمله ناجوانمردانه 
عربستان به مردم یمن اقدام تجاوزکارانه آشکار به یک 

ملت و کشور مستقل است.
عربستان سعودی با حمله به یمن و کشتار مردم بی گناه 
کش��ور همس��ایه خود ثابت کرد که برخ��اف ادعای 
مسلمانی و خادم الحرمین خواندن خود، مسلمان کشی 
می کند و به جای آن که عامل وحدت و عزت مسلمانان 
 باش��د، در خدم��ت دش��منان اس��ام ق��رار گرفت��ه

 است.
رژی��م آل س��عود بای��د بدان��د آت��ش افروخته ش��ده 
دام��ن خ��ودش را خواه��د گرف��ت و شکس��ت 
 س��نگین را ب��ر جه��ان اس��ام تحمی��ل خواه��د 

کرد.
تش��کیل ائتاف ساختگی نیز مش��کات جهان اسام 
و منطق��ه را پیچیده تر خواهد کرد.حمای��ت آمریکا و 
رژیم صهیونیس��تی و برخی از متحدان آنه��ا از تجاوز 
آشکار عربستان به یک ملت و کشور مستقل بر خاف 
مقررات بین المللی بوده و بار دیگر سیاس��ت مزدورانه 
آمریکا و متحدانش را آش��کار ساخت و سکوت مجامع 

و سازمان های بین المللی نیز سرنوشت مشابه دارد.
ما نمایندگان مجلس شورای اسامی جمهوری اسامی 
ایران از قی��ام مردمی م��ردم یمن حمای��ت می کنیم 
و دخال��ت بیگانگان ب��ه ویژه حمله نظامی عربس��تان 
سعودی به یمن را به ش��دت محکوم می کنیم و آن را 
نمونه آش��کار دخالت در تعیین سرنوشت مردم یمن 
می دانیم و اطمینان داریم ملت غیرتمند و مس��لحان 
یمن با همه ت��وان خ��ود در برابر متج��اوزان خواهند 
 ایستاد و یمن را به گورستان متجاوزین تبدیل خواهد

 کرد.

بانک مرکزی از اطالعات 
بانکی برای حذف پردرآمدها 

استفاده نمی کند
رییس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی از اطاعات 
بانکی برای حذف دهک های پردرآمد از دریافت نقدی 

یارانه ها استفاده نمی کند. 
ولی اهلل س��یف، رییس کل بانک مرکزی، در پاس��خ به 
س��ؤالی درباره حذف دهک های پردرآم��د از دریافت 
یارانه نقدی و اینکه آی��ا از اطاعات بانک��ی برای این 
کار استفاده خواهد ش��د یا خیرگفت: بانک مرکزی از 

اطاعات بانکی برای این کار استفاده نمی کند.
 وی درباره واریز پول های بلوکه ش��ده براساس توافق 
ژنو به حس��اب بانک مرکزی گفت : پرداخت ها صورت 
می گی��رد و آخرین ب��ار آن نیز از طری��ق بانک عمانی 

صورت گرفت.

آيین نامه حقوق مسافر در 
بخش هوايی ابالغ می شود

وزیر راه و شهرس��ازی گفت: برای حقوق مسافر سال 
گذش��ته در ش��ورای هواپیمایی کش��وری بحث های 
مفصلی شد و آیین نامه آن آماده شده است که به زودی 

اباغ خواهد شد.
آخوندی اظهار داش��ت: آیین حقوق مسافر به منظور 
توجه بیش��تر به حقوق مس��افر بیش ازگذشته، تهیه 
شده اس��ت و دارای مقدمات زیادی اس��ت که در واقع 
برنامه های تأخیری، پروازهایی که انجام نمی ش��ود و 
شرایط مختلف حقوق مسافر در این آیین نامه تعیین 
خواهد شد. آخوندی با اظهار امیدواری از اباغ این آیین 
نامه در فروردین ماه اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی 
در آیین نامه حقوق مس��افران بخش هوای��ی ناظر بر 

استیفای حقوق شهروند و مسافر خواهد بود.

حضور ظريف و صالحی در 
جلسه غیرعلنی مجلس

عضو هیات رییس��ه مجلس شورای اس��امی از حضور 
وزیرامورخارج��ه و رییس س��ازمان ان��رژی اتمی در 
 جلسه غیرعلنی روز سه شنبه این هفته خانه ملت خبر

 داد.
حجت االسام حسین س��بحانی نیا، عضو هیات رییسه 
مجلس ش��ورای اس��امی از حضور وزیرامورخارجه و 
نیز رئیس س��ازمان انرژی اتمی در جلس��ه غیرعلنی 
مجلس خبر داد و گفت: قرار است محمدجواد ظریف 
وزیرامورخارجه و نیز علی اکبر صالحی رئیس سازمان 
انرژی اتمی در جلسه غیرعلنی روز سه شنبه این هفته 

حضور یابند.
وی افزود: قرار اس��ت وزی��ر امور خارج��ه و نیز رئیس 
سازمان انرژی اتمی در جلس��ه غیرعلنی روز سه شنبه 
مجلس توضیحات��ی درب��اره چگونگی ش��کل گیری 
 بیانیه لوزان به نماین��دگان مردم در خان��ه ملت ارائه 

دهند.
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جشن» سر بريدن« دراردوگاه يرموک
تروریست های داعش با انتشار صحنه هایی فجیع از قطع سر رقبا در اردوگاه 
یرموک سوریه، این اقدام را به یکدیگر تبریک گفتند و مدعی شدند آنها به 
جرم ارتداد کشته ش��ده اند.یکی از سرها متعلق به یکی از اعضای حماس 
است که برای امدادرسانی در اردوگاه حضور داشته و در زمان اسارت حتی 
مسلح نبوده است.دیده بان حقوق بش��ر نزدیک به مخالفان سوری گفت 
که داعش 9۰ درصد از اردوگاه آوارگان فلسطینی یرموک را تحت سیطره 
خود در آورده است. این اردوگاه که در مجاورت دمشق قرار دارد تا پیش 
از شروع بحران در سال ۲۰11 پذیرای نیم میلیون فلسطینی آواره از وطن 
بود.سخنگوی آژانس امدادرسانی و اشتغال فلسطینی ها )اونروا( وابسته 
به سازمان ملل متحد، درباره اوضاع ساکنان این اردوگاه ابراز نگرانی کرده 
است.تروریست های داعش روز چهارشنبه )1۲ فروردین ماه( با یورش به 
اردوگاه یرموک گروه حامیان بیت المقدس )از مخالفان بشار اسد( را که 
متشکل از فلسطینی ها و س��وری ها بودند، هدف قرار دادند و تصاویری 
از س��رهای بریده اعضای این گروه منتش��ر کردند.ارتش سوریه در حال 
حاضر این اردوگاه را محاصره کرده و تروریس��ت ها از رسیدن کمک های 
بشردوستانه به داخل اردوگاه جلوگیری می کنند.در همین حال جنبش 
حماس از پناهندگان فلسطینی در سوریه خواست برای حفظ جان خود و 

سایرین دست از مبارزه بکشند.

در پایان سه ماهه سوم سال 1393 مجموع جمعیت کشور به 77 میلیون 
و8۰۰ هزار نفر رسید.

براساس شاخص های عمده اقتصادی منتشره از سوی بانک مرکزی در 
پایان سه ماهه سوم سال گذش��ته جمعیت شهری کشور۵6/4 میلیون 

نفر و جمعیت روستایی حدود۲1/4 میلیون نفر بوده است.
این در حالی اس��ت که با توجه به رش��د حدود 1/۲ درصدی جمعیت 
 میزان تراک��م جمعیت در کش��ور به47/۲نف��ر در ه��ر کیلومتر مربع

 رسید.
بر این اساس جمعیت فعال نزدیک به۲3/9 میلیون نفر بوده که منتهی 
به نرخ بیکاری1۰/۵ درصدی در سه ماهه سوم سال گذشته شده است.

این درحالی است که نرخ بیکاری در سطح در شهر11/7و در روستاها 
7/4 درصد گزارش ش��د که در این بین نرخ بیکاری زنان۲۰/3 درصد و 

مردان 8/7 درصد است.
همچنی��ن در پاییز س��ال گذش��ته نرخ بی��کاری در بی��ن جوانان 1۵ 
 ت��ا ۲9 س��اله۲1/8 درص��د و جوان��ان 1۵ ت��ا ۲4 س��اله۲۵/7درصد

 بوده است.

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: در سال گذشته 
بیش��ترین آمار حل اخت��اف دس��تگاه ها مربوط به 
وزارت اقتصاد و دارای��ی و کمترین آمار حل اختاف 
مربوط به بنیاد ش��هید و امور ایثارگران، وزارت امور 

خارجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی بوده است.
 اله��ام امی��ن زاده ، در دیدار ن��وروزی ب��ا کارکنان 
معاونت حقوق��ی ریاس��ت جمهوری که در س��الن 
ش��هید بهش��تی نه��اد ریاس��ت جمه��وری برگزار 
ش��د، ضمن تبریک س��ال نو و قدردان��ی از زحمات 
کارکن��ان معاون��ت حقوق��ی در س��ال گذش��ته، 
اظهارداشت:گزارش��ی از اقدام��ات معاونت حقوقی 
در س��ال گذش��ته را به رییس جمهوری ارائه دادیم 
که دکتر روحانی بر اس��تفاده از اس��اتید متخصص 
تاکید کردند تش��کیل ات��اق فکره��ای تخصصی و 
 ش��ورای علم��ی، پژوهش��ی معاون��ت حقوق��ی در
 رش��ته های مختلف حقوقی و متش��کل از اس��اتید 

مختلف دانشگاه های تهران در این راستا بود.

وی اف��زود: از جمله اقدامات مه��م معاونت حقوقی، 
تدوین پیش نوی��س الیحه جامع وکال��ت با حضور 
روس��ای کان��ون وکای مرکز طی چند ده س��اعت 
کار کارشناسی اس��ت که با ایجاد همدلی این امر به 
نتیجه رسید و اکنون این الیحه در دستور کار مجلس 

شورای اسامی است.
اعالم آمادگی معاونت حقوقی برای اصالح 

نظام قانونگذاری در سطح فراقوه ای
مع��اون حقوق��ی رییس جمه��ور از اع��ام آمادگی 
بدن��ه معاونت حقوقی ب��رای کمک به اص��اح نظام 
قانونگذاری کش��ور خبر داد و گفت: با رییس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام برای اصاح نظام قانونگذاری 
در س��طح فراقوه ای اعام آمادگی کردی��م تا با تضاد 
قوانین روبه رو نباش��یم. همچنی��ن رییس مجلس 
شورای اس��امی از اقدامات انجام شده برای کاهش 
مغایرت مصوبات دولت با قوانی��ن از 14 درصد به ۲ 

درصد در دولت تدبیر و امید قدردانی کرد.

وزیر راه و شهرس��ازی با تاکید بر اینکه در سال 94 اولین فاز 
توس��عه بندر چابهار مورد بهره برداری ق��رار خواهدگرفت از 
مذاکرات مفصل با منابع دس��ت اول تامین هواپیما در جهان 

خبر داد.
 عباس آخوندی گفت: افزایش قدرت رقابت بین المللی ایران 
در حوزه هوا و دریا، توسعه ارتباط ایران با همسایه ها و یکپارچه 
کردن شبکه حمل و نقل ریلی ایران با همسایگان و فعال شدن 
بازار مسکن سه راهبرد اصلی وزارت راه وشهرسازی در سال 

1394 است که پیگیری می شود.
وزی��ر راه و شهرس��ازی گف��ت: همزمان ب��ا مذاک��رات 1 + 
۵ مذاک��رات مفصل��ی با ش��رکت های تامین کنن��ده ناوگان 
هوایی انج��ام دادیم؛ زیرا که ناوگان هوایی کنونی مناس��ب و 
درخورشان ملت ایران نیست و باید سرمایه گذاری عمده ای 
در ناوگان صورت گیرد و مذاکرات مفصلی را با منابع دست اول 
تامین هواپیما در سطح جهانی دنبال می کنیم تا با لغو تحریم 

با فوریت قرارداد ها را منعقد کنیم.
آخوندی عنوان کرد: همزمان با نوس��ازی ناوگان باید بتوانیم 
ش��رکت های بزرگ هواپیمایی ایران را بازس��ازی ساختاری 
کنیم؛ زیرا که تعداد ش��رکت هواپیمایی در ایران زیاد اس��ت 
اما لزوماً قدرت رقابت بین الملل��ی ندارند که در اولین مرحله 
وزارت راه و شهرس��ازی بازس��ازی ساختاری ش��رکت هما و 
تبدیل آن به یک شرکت معتبر بین المللی و درخورشان ملت 

ایران را انجام می دهد.
وی توضیح داد: افزایش میزان سرمایه شرکت های هواپیمایی 

برای رقابت در سطح بین المللی باید انجام شود.  
آغ�از عملیات اجراي�ی ترمینال 2 ف�رودگاه امام 

خمینی )ره( در تابستان
وزیر راه و شهرسازی در ادامه توضیحات خود در بخش هوایی 
به وضعیت فرودگاه های کشور اش��اره کرد و گفت: در بخش 
ترمینال فرودگاه ها با توجه به اینکه فرودگاه بین المللی امام 
خمینی )ره( در وضع مناسبی نیست، س��اخت ترمینال پنج 
آن آغاز شده است و تاش می کنیم تا 18 ماه به بهره برداری 
برسد. وی اعام کرد: عملیات اجرایی ترمینال ۲ فرودگاه امام 

خمینی )ره( نیز در تابستان امسال آغاز می شود.
آخوندی یادآور شد: ترمینال های فرودگاه های بین المللی به 
ویژه در مراکز اس��تان های خوزستان، اصفهان مورد بازنگری 
قرار گیرد؛ زیرا  ترمینال های فرودگاه های کشور وضع خوبی 

ندارند و باید با بازسازی در وضع شایسته ای قرار گیرد.  
بهره برداری از اولین فاز توس�عه بن�در چابهار در 

سال 94
وزیر راه و شهرسازی در ادامه تشریح سیاست ها و برنامه های 
این وزارتخان��ه در س��ال 1394 ب��ه اهمیت بخ��ش بنادر و 
دریانوردی اش��اره کرد و بیان داش��ت: در بخش دریا به دلیل 
ش��رایط و تنگناهایی که بود، کشورهایی که در شرایط عادی 
توان رقابت با ایران را نداش��تند، فعال ش��دند و اکنون بخش 

عمده ای از بنادر در جنوب خلیج فارس فعال شده است.
وی تصریح کرد: تاش می کنیم بندر چابهار را در دریای عمان 
فعال کنیم و در سال 94 اولین فاز توس��عه بندر چابهار مورد 
بهره برداری قرار خواهد گرفت و ظرفیت آن از دو و نیم میلیون 

تن به 8 و نیم میلیون تن افزایش پیدا می کند.
آخوندی اعام کرد: فاز دوم توسعه بندر شهید رجایی تجهیز 
خواهد ش��د و با فعال شدن فاز س��وم این بندر ظرفیت آن به 

ش��دت افزایش پیدا می کند و قدرت رقابتی برای این بخش 
به وجود می آید و با رفع تحریم ها خطوط بین المللی دریایی 

بیشتری در ایران به طور مستقیم فعالیت خواهند کرد.
وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به ضرورت نوس��ازی ناوگان 
دریایی اظهار داشت: در حال حاضر کانتینرهایی که به مقصد 
ایران می آین��د، ابتدا به جن��وب خلیج ف��ارس وارد و مجدداً 
بارگیری می ش��ود و به ایران می آیند که برای هر کانتینر بین 
۵۰۰ تا 7۰۰ دالر فقط پول حمل و نقل مجدد صرف می شود و 

این هزینه ای است که بر دوش مردم ایران بار می شود.
وی در ادامه سخنانش گفت: در حوزه ریلی و جاده ای تسهیل 
تجارت را با اتصال ش��بکه های ریلی جه��ان و به ویژه منطقه 

شبکه های جاده ای و بزرگراهی آسیا پیگیری خواهیم کرد.  
100 لکوموتیو جديد وارد شبکه ريلی می شود

آخوندی افزود: در حوزه ریلی قراردادهای منعقد شده است که 
حداقل 3۰۰ واگن مسافری جدید، بیش از ۲ هزار واگن باری 
در حوزه باری و 1۰۰ لکوموتیو جدید وارد شبکه ریلی می شود 
و ناوگان ریلی نوس��ازی خواهد ش��د.وی در ادامه به موضوع 
حمل و نقل ریلی حومه اشاره کرد و گفت: از تهران بحث حمل 
و نقل ریلی حومه را دنبال می کنیم و کرج، قم و شهرهایی که 
به تهران منتهی می ش��ود دارای حمل و نقل ریلی به س��مت 
تهران خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی افزود: در حوزه جاده 
هم پیگیر نوسازی ناوگان هس��تیم و هم کریدورهای توسعه 
ایران را فعال خواهیم کرد.وی با اشاره به کریدورهای توسعه 
در کشور گفت: یک کریدور در جنوب از بندر امام تا گوادر در 
دس��ت پیگیری داریم تا در واقع بتوانیم کل ساحل مکران و 
خلیج فارس دسترسی و کریدور بس��یار خوب داشته باشیم.

آخوندی گفت: در کریدور ش��مال - جنوب ه��م از بندر امام 
خمینی )ره( تا بازرگان در غرب ایران در دستور کار است.  

جزيیات مس�کن اجتماعی تا پايان فروردين ماه 
اعالم می شود

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در حوزه مسکن، بحث عمده 
انضباط شهری است که شهر ها قابل س��کونت شود. در حال 
حاضر اکثر کان شهرهای ایران هوای سالم ندارد و گرفتاری 
بس��یار زیادی دارد که در ای��ن زمینه امس��ال نیز بحث خط 
انضباط شهری را ادامه خواهیم داد و تاش می کنیم شهر ها را 
قابل سکونت کنیم و از این وضع افسارگسیخته خارج شویم و 

سوداگران را از بازار مسکن خارج کنیم.
آخوندی توضیح داد: بازار مس��کن به یک ب��ازار اقتصادی که 

عرضه و تقاضای واقعی تعیین کننده باشد، تبدیل می شود.
وی ابراز داش��ت: س��اخت حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را 
در س��ال برنامه ریزی کرده ایم که 3۰۰ هزار واحد مسکونی 
شهری آن در بافت فرسوده عملیاتی خواهد شد و ۲۰۰ هزار 

واحد مسکونی نیز در روستا ها ساخته می شود.

 جمعیت ايران8/ 77 میلیون
 نفر شد

بیشترين و کمترين حل اختالفات دستگاهی
 درسال 9۳

مذاکرات آخوندی با منابع دست اول تامین هواپیما



یادداشت

اعالم دستمزد مقطوع مبنای کسر 
حق بیمه در سال 94 

س��ازمان تأمین اجتماعی با صدور دس��تور اداری به واحدهای 
اجرایی این سازمان در سراسر کش��ور، دستمزد مقطوع مبنای 
کس��ر حق بیمه در س��ال 1394 را اعالم کرد. در دستور اداری 
صادر ش��ده از س��وی معاونت فن��ی و درآمد س��ازمان تأمین 
اجتماعی آمده است: پیرو دس��تور اداری دستمزد مبنای کسر 
حق بیمه س��ال 1394 و به اس��تناد مصوبه ش��ورای عالی کار 
موضوع بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص 
افزایش حداقل دستمزد سنواتی در سال 1394، جداول مربوط 
به دستمزد مقطوع روزانه مبنای کس��ر حق بیمه فعالیت های 
دارای دس��تمزد مقطوع برای سال 1394 ارس��ال می شود. بر 
اساس گزارش سایت س��ازمان تأمین اجتماعی، مقتضی است؛ 
مراتب به نحو شایس��ته به اطالع کارفرمایان مربوطه رسیده و 
از ابتدای س��ال جاری مورد عمل قرار گیرد.الزم به ذکر است؛ 
دستمزد مقطوع مبنای کسر حق بیمه هر ساله از سوی سازمان 
تأمین اجتماعی بر اساس ضوابط قانونی از جمله حداقل دستمزد 
تعیین شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم شده 
و توسط واحدهای اجرایی این سازمان در رابطه با دریافت حق 

بیمه مورد نظر، اعمال می شود.

الیحه افزایش ۲۰ درصدي نرخ کرایه 
تاکسي تصویب شد

در جلسه علني شوراي اسالمي شهر اصفهان الیحه افزایش ۲۰ 
درصدي نرخ کرایه تاکسي به تصویب رسید.معاون حمل و نقل 
و ترافیك شهرداري اصفهان در این باره گفت: کرایه تاکسي هاي 
شهر اصفهان به ازاي هر کورس 344 تومان بود که با این افزایش 
۲۰ درصدي یك کورس 413 تومان محاسبه مي شود.علیرضا 
صلواتي افزود: البته شاید تصور ش��ود این اعداد قابل اعمال در 
شهر نیست؛ اما یكي از سیاست هاي اصلي سازمان تاکسیراني 
در سال جاري تكمیل نصب س��امانه هوشمند بروي تاکسي ها 
است.وي با اشاره به اینكه با اس��تفاده از این سامانه مشكل پول 
خرد حل خواهد ش��د تصریح کرد: تاکنون بی��ش از ۶۰ درصد 
تاکسي هاي شهر به سامانه هوشمند مجهز شده اند و بیش از ۷۰ 

درصد آنها براي نصب سامانه ثبت نام کرده اند.
مع��اون حم��ل و نق��ل و ترافی��ك ش��هرداري اصفه��ان 
ب��ا بی��ان اینك��ه ت��ا تابس��تان س��ال ج��اري پرون��ده 
 نص��ب س��امانه هوش��مند ب��ر روي تاکس��ي ه��ا تكمی��ل

 مي ش��ود، خاطرنش��ان کرد: یكي دیگر از سیاست هاي جدي 
سازمان در سال جاري اعمال قانون

» بیش از 9۵ درصد سامانه هوشمند مشكلي ندارد اما متاسفانه 
در بین رانندگان تاکسي فراگیر شده که اعالم مي کنند سامانه 
خراب اس��ت «. صلواتي با بیان اینكه در 4 نوب��ت به رانندگان 
متخلف اخطار داده مي شود، اظهار داشت: در نوبت اول اخطار 
کتبي همراه با درج در پرونده به اضافه جریمه نقدي از ۲۰۰ الي 

4۰۰ هزار تومان به راننده متخلف صادر مي شود.
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تجربه اولین اهدای خون  هزار و 392 نفر در نوروز
نوروز امسال ۸ هزار و ۵4۵ نفر به پایگاه های انتقال خون استان تهران مراجعه و ۷ هزار 
و 49۵ نفر موفق به اهدای خون ش��دند.از ۷ هزار و 49۵ اهدا کننده خون، ۷ هزار ۲4۷ 
نفر مرد و ۲4۸ نفر خانم بودند و 139۲ نفر اولین اهدای خون را در نوروز 1394 تجربه 
کردند .سهم اهداکنندگان مستمر خون یعنی آنهایی که ساالنه حداقل دو بار خون اهدا 

می کنند 3 هزار و ۵۸9 واحد بود.

3

کشاورزی در ایران قدمت هزار 
س��اله دارد. در گذشته، پیشه 
عمده مردم در حالی کشاورزی 
بود و بخشی از مردم اصفهان نیز هم اکنون به حرفه 
کشاروزی مشغولند که این پیشه در اصفهان از رونق 

به بی رونقی رسیده است.
کشاورزی شغل مقدسی اس��ت که به جهت تامین 
اقالم اصلی و کاالی س��بد خانوار، جای��گاه ویژه ای 
را در عمده کش��ورهای دنیا به خود اختصاص داده؛ 
اما رفته رفته با صنعتی ش��دن ایران، کشاورزی در 
کالن شهرهای کش��ور از جمله اصفهان، به حاشیه 
رفته و بسیاری از کشاورزان که خود روزی از مردم 
دس��تگیری می کردند امروز چشمش��ان به دست 

دیگران است.
کش��اورزی در اصفهان به جهت آلودگ��ی هوا، کم 
آبی، آلودگی خاک، باران  های اس��یدی، استفاده از 
پس��اب های فاضالب و ...، وضعیت مطلوبی ندارد؛ 
به طوری که ساالنه بخشی از کش��اورزان فرار را بر 
 قرار ترجیح داده و به ش��غل دیگری روی می آورند.

ع��ده ای کثی��ری از کش��اورزان ب��ه دنب��ال راه 
ه��ای جایگزین��ی ب��رای تولید محص��والت خود 
از جمل��ه اس��تفاده از پس��اب ه��ای فاض��الب 
 در مواق��ع ک��م آب��ی، تولی��دات خ��ود را در
  پایی��ن تری��ن س��طح کیف��ی روان��ه ب��ازار

 می کنند.
بازار محصوالت کشاورزی که امروز به دلیل عوامل 
متعددی به آشفته بازاری بدل شده که از آن جمله 

وجود دالالن بس��یار اس��ت، تورم اقتص��ادی، عدم 
نظارت قوی و دقیق در محل عرض��ه و فروش کاال 
سبب شده که کشاورزان که محصول خود را با هزار 
دغدغه خاطر تولید می کنند با خیال آسوده به پول 

تبدیل کند.
کنار کشیدن بخش��ی از کش��اورزان از حرفه خود 
س��بب ش��ده که امروز در تولید برخ��ی از اقالم با 
کمبود مواجه ش��ویم؛  البته خشكس��الی هم مزید 
بر علت ش��ده تا کش��اورز نتواند بار خود را تولید و 
بازاریان خرید خود را از استان های همجوار تامین 
کن��د؛ البته این امر در حالی اس��ت که اس��تفاده از 
راه ه��ای جایگزی��ن و ب��ی کیفیت��ی محصوالت  
 کشاورزی، مش��تریان خود را به نوعی از دست داده

 است .
ریی��س س��ازمان جه��اد کش��اورزی اس��تان 
اصفه��ان در این خص��وص، نب��ود بازار مناس��ب 
را از مش��كالت تولی��دات کش��اورزی و دام و طیور 
اس��تان اصفهان برش��مرد و گفت: در حال حاضر، 
تولی��د م��ازاد س��یب زمینی در اس��تان داری��م و 
 نمی دانیم چه برنام��ه ای برای س��یب زمینی ارائه 

دهیم. 
قدرت ا... قاس��می افزود: اگر منتظری��د دولت برای 
ش��ما ب��ازار پیش بینی کن��د و یا خری��د تضمینی 
 انج��ام ده��د، در آین��ده دچ��ار مش��كل خواهید

 شد.
وی از تولیدکنندگان بخش کش��اورزی و تعاونی ها 
خواست عالوه بر تولید، به بازار مصرف هم بیندیشند 

 و برای ب��ازار مصرف داخل��ی تبلی��غ و برنامه ریزی
 کنند.

رییس س��ازمان جهاد کشاورزی اس��تان اصفهان، با 
اش��اره به کاهش مصرف شیر در اس��تان اصفهان و 
تبعات آن یادآور شد: ظرف 4۰ روز گذشته، 14 هزار 
تن شیر خریداری و به ماده خشك تبدیل شده است و 
اگر دولت وارد این بازار نشود، دچار مشكل می شویم.

قاس��می در همین حال تأکید کرد: در سیاست های 
آتی نق��ش دول��ت در این ام��ور کمتر می ش��ود و با 
وضعیت اقتصادی ق��ادر به حمای��ت از تولید بخش 
کش��اورزی مانند گذش��ته نخواهد ب��ود. وی درباره 
اهمیت برپایی نمایشگاه های کش��اورزی نیز اظهار 
داشت: در هر نمایش��گاهی باید دستاوردهای بخش 
 کشاورزی پایش و نسبت به سال های گذشته مقایسه

 شود.
قاس��می افزود: موفقیت ها و رش��د بخش کشاورزی 
باید در افق زمانی ارزیابی و گزارش های آن در اختیار 

ن  گا کنن��د ر ا گز بر
نمایشگاه ها قرار گیرد. 
رییس س��ازمان نظام 
دامپزشكی کشور نیز 
در خصوص معضالت 
تولید دامپروری گفت: 
امروز زمان ساماندهی 
تولی��د و توج��ه ب��ه 
بازاره��ای منطق��ه ای 
و بین المللی رس��یده 

است.
محمدرض��ا صف��ری 
افزود: اکنون از مرحله 
تولید انبوه عبور کرده 
و با مازاد تولید روبه رو 
هس��تیم و بای��د برای 

دس��تیابی و حضور بیش��تر در بازاره��ای منطقه ای 
تالش کنیم.

وی گفت: این مقطع طالیی را باید به درستی دریابیم 
تا مرحله توسعه را طی کنیم.

رییس سازمان نظام دامپزشكی کشور در عین حال 
با تأکید بر اقتصاد س��المت محور ادام��ه داد: تولید، 
بدون حفاظت محیط زیس��ت، منابع پایه، س��المت 
مصرف، تولید مورد انتظار ما نیست و نمایشگاه های 
کشاورزی باید در مس��یر حفاظت س��المت تولید، 
 حفاظ��ت خ��اک و افزای��ش به��ره وری آب ق��رار

 بگیرند. البت��ه معضل تولیدات دامپ��روری در حالی 
بیشترین نمود را پیدا کرده که در خشكسالی و بی آبی 
اصفهان مشاهده می شود که دامدار برای تغذیه دام، 
زباله را خوراک دام خود کرده، و به طور قطع دامی که 
با زباله تغذیه می شود به طور قطع، از گوشت سالمی 

برخوردار نیست.

با وجود تولید مازاد در بخش کشاورزی و دامپروری 

بازارنداریم

یادداشت

 انفجار گاز شهری در ساختمان
 ۱۶ واحدی

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران 
از انفجار مهیب در یك ساختمان مسكونی و مصدوم شدن یك تن 
خبر داد. سید جالل ملكی در خصوص جزئیات این انفجار افزود: 
شب گذشته ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران از انفجار گاز در 
یك ساختمان مس��كونی چهار طبقه در خیابان شاهین شمالی 
باالتر از خیابان مخبری مطلع شدند و بالفاصله ایستگاه ۵۵ عازم 
محل حادثه شد.ملكی افزود: در طبقه همكف یك ساختمان چهار 
طبقه 1۶ واحدی در یك س��وئیت 3۰ متری انفجار رخ داد که در 
پی این انفجار، این واحد تخریب و همچنین دیوارها، شیشه ها و 
درب و پنجره واحد های مجاور نیز دچار خسارت شده بود و یك 
دستگاه پژو 4۰۵ نیز آس��یب دید.وی ادامه داد: بر اثر این انفجار، 
یك مرد ۵3 ساله که در داخل سوئیت بود، از ناحیه دست و صورت 
دچار سوختگی شد که آتش نشانان بالفاصله وی را خارج و تحویل 
عوامل اورژانس داده و هش��ت تن دیگر از ساکنان را از واحد های 
باالیی به بیرون انتقال دادند. به گفته وی، علت انفجار نشت گاز از 

وسایل گاز سوز و ایجاد جرقه عنوان شد.

 تصادف مرگبار پراید و مرگ 
یک کودک 

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران گفت: در برخورد یك 
دستگاه پراید با انتهای یك جرثقیل یك کودک 4 ماهه جان خود 
را از دست داد و 3 نفر دیگر مصدوم شدند. سید جالل ملكی، درباره 
حادثه برخورد دو خودرو اظهار داشت: در حادثه برخورد دو دستگاه 
خودرو در مسیر غرب به ش��رق جاده خاوران بعد از خاورشهر به 
سامانه آتش نش��انی ش��هر تهران اعالم و ماموران دو ایستگاه به 
محل حادثه اعزام شدند.وی اظهار داشت: با حضور آتش نشانان در 
محل حادثه مشاهده شد یك دستگاه پراید به همراه 4 سرنشین 
به دلیل نامش��خص با انتهای یك جرثقیل برخورد کرده است و 
همزمان با رسیدن آتش نشانان یك خانم ۲۵ ساله و دختر بچه ۲ 
ساله از خودرو خارج ش��ده بودند.ملكی افزود: یك آقای ۲۵ ساله 
به همراه یك پس��ر بچه 4 ماهه در خودرو گرفتار شده بودند که 
آتش نش��انان بالفاصله این دو را خارج و تحویل عوامل اورژانس 
دادند؛ اما متاسفانه مشخص شد این کودک 4 ماهه جان خود را 

از دست داده است. 

اصناف،9۶ میلیارد تومان جریمه شدند
تعزی��رات حكومتی از جریم��ه 9۶ میلی��ارد تومانی اصن��اف در ایام 
ن��وروز خب��ر داد. جواهری، رییس گش��ت ه��ای ن��وروزی تعزیرات 
حكومتی اعالم کرد: گش��ت های تعزی��رات در طرح ن��وروزی در دو 
مرحله اجرا ش��د که مرحله نخس��ت 1۶ تا ۲9 اس��فند و مرحله دوم 
1 تا 1۵ فروردی��ن بوده اس��ت که در ه��ر دو مرحله 4۰۰ ش��عبه با 
۶3۰ نفر فعال بودند.وی اف��زود: در مدت طرح ن��وروزی در مجموع 
 4۶ هزار پرونده تعزیراتی در س��طح کش��ور تشكیل ش��د که میزان 
جریمه های تعیین ش��ده از سوی ش��عب س��یار و ثابت بیش از 9۶ 
میلیارد تومان بوده اس��ت.جواهری اع��الم کرد: ش��هروندان در ایام 
نوروز ۵ هزار پیامك به تعزیرات ارس��ال کردند که بیش��تر آنها گران 
فروش��ی و پوکی س��یب درختی و بزرگی پرتقال و عدم درج قیمت و 
غیره بوده اس��ت. همچنین گرانی نارنگی هم بخشی از گالیه ها بوده 
 که هزار و ۲۰۰ گزارش رس��یدگی شد.این مقام مس��وول، بیشترین 
پرونده های تعزیراتی در نوروز را متعلق به اس��تان ته��ران با ۸ هزار 
پرونده عنوان کرد و گفت: بعد از تهران خراسان رضوی، البرز و اصفهان 
و فارس بیش��ترین تخلفات صنفی را داش��ته اند و کمترین هم برای 
خراسان جنوبی با 19۶ مورد بوده اس��ت.به گفته این مسوول، میزان 
پرونده ها نسبت به سال گذش��ته 11 درصد افزایش یافته و در بخش 
مبارزه با قاچاق این افزایش 9۰ درصد بوده است. همچنین دو محموله 
قاچاق پرتغال و انگور دانه دار در مجموع 1۲۰ تن هم در بوشهر کشف 
و رسیدگی شد که در مجموع ارزش این بار ۶۸۰ میلیون تومان بوده 

است.
وضعیت نابه س��امان فروش��گاه های جاده چالوس مهمترین دغدغه 
تعزیراتی ها در نوروز بود که علت آن عدم نظارت های دس��تگاه های 
مسوول بوده اس��ت. همچنین در این گزارش اعالم شد که کلینیك 
چشم پزش��كی در کرج پرونده  دو میلیاردی تخلف دارد که در دست 

رسیدگی است.

 با همدلی و همزبانی، نظام آموزش عالی 
را ارتقا بخشیم

دیدار ن��وروزی عبداله هادی، رییس دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
مبارکه و اعضای هیات رییسه دانش��گاه با جمع کثیری از استادان 
و کارکنان در نخس��تین روزهای س��ال جدید و همزمان با ش��روع 
کالس های دانش��گاهی جمع کثیری از اس��تادان و کارکنان واحد 
مبارکه در سالن اجتماعات در جمعی صمیمانه با ریاست این دانشگاه 
دیدار کردند.به گزارش روابط عمومی واحد مبارکه، دکتر هادی در 
دیدار نوروزی کارکنان دانشگاه واحد مبارکه ضمن تبریك سال نو، به 
ویژگی ارزنده سال  94 اشاره کرد و گفت: سال 94 چند ویژگی مهم 
و ارزنده دارد. نخست این که بهار امسال بهار فاطمی بود و امیدواریم 
که عطر معنویت این ایام بر کل ایام سال س��ایه افكنده و بتوانیم در 
جهت تعالیم واالی اخالقی حضرت فاطمه )س( گام برداریم.  رییس 
دانشگاه واحد مبارکه با اشاره به ویژگی دوم گفت: مقام معظم رهبری 
با درک ش��رایط داخلی، منطقه ای و جهانی و نامگذاری سال 94 به 
عنوان سال همدلی و همزبانی بین دولت و ملت، بر روی نكته مهمی 
تاکید کرده اند. قطعا رمز بقای همه ما همدلی و همزبانی است که با 
وجود اختالف، نمی توانیم آن طور که شایسته است اثر بخش باشیم . 
در سالی که به نام همدلی و همزبانی بین دولت و ملت نام نهاده شده، 
وظیفه ما این است که از خود شروع کرده و این همدلی و همزبانی را 
در دانشگاه نهادینه کنیم . هادی با تاکید بر لزوم ارتقای آموزش عالی 
کشور تصریح کرد: ما می خواهیم نظام آموزش عالی را به سهم خود 
ارتقا بخشیم و دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه با توانی که در خود 
دارد می تواند به این هدف کمك  کند.  وی همچنین تفاهم صورت 
گرفته در مذاکرات هسته ای در دولت تدبیر و امید را سومین ویژگی 
ارزنده امس��ال عنوان کرد و گفت: با این تفاهم، شور و شوق و امید به آینده 
بهتر در دل ملت ایران زنده شد و ما هم به سهم خود ضمن تقدیر و تشكر از 
دکتر روحانی ریاست جمهور و تیم مذاکره کننده هسته ای، تالش می کنیم 
که این شور و شوق و نشاط را در درون دانشگاه آزاد اسالمی ایجاد کنیم که 

نوید بخش آینده ای بهتر باشد. 

حوادث

ریی��س اتحادیه هتل داران اس��تان اصفه��ان گفت: 
نگرانی��م در آین��ده خانه های مس��افر برای اس��كان 
مسافران در استان اصفهان به صنعت هتلداری ضربه 
بزند. ب��ه گزارش زاین��ده رود به نق��ل از مهر، مهدی 
نریمانی اظهار داش��ت: در نوروز امسال با جایگزینی 
مدارس و خان��ه های مس��افر به جای توس��عه هتل 
ها، سبب شد که در پیك مس��افرت های نوروزی که 
مصادف با روزهای ششم و هفتم نوروز بود، اسكان در 

هتل های استان کاهش یابد.
وی افزود: برخی شب ها ظرفیت هتل ها بین 1۰ تا 3۰ 
درصدکاهش یافته اس��ت. رییس اتحادیه هتل داران 
اس��تان اصفهان گفت: برای ایام نوروز مقرر شده بود 
اولویت نخست برای اسكان مسافران تكمیل ظرفیت 
مراکز اقامتی و هتل ها باش��د؛ این در حالی است که 
آموزش و پرورش، بیشتر از ظرفیتی که باید اسكان را 

فراهم می کرد، این کار را انجام داد.

وی افزود: آموزش و پرورش حت��ی غیر فرهنگیان را 
در مدارس اس��كان داد و این سبب ش��د که هتل ها 
رتبه پنجم اقامت را در بین اماکن اس��كان نوروزی از 

آن خود کنند.
نریمانی گفت: خانه های استیجاری که به عنوان خانه 
مسافر است، قرار بود که در هفته اول فعالیت کنند اما 
تا 14 و 1۵ فروردین، مسافران را در خود جای دادند 

که این موضوع مخالفت و انتقاد شدید هتل داران 
و مهمانپذیران استان اصفهان را در پی داشت.وی 
بیان داش��ت: در روزهای عادی حدود 3۰ درصد 
ظرفیت هتل ها پر است و با توجه به اینكه اصفهان 
ش��هر فصلی در حوزه گردشگری اس��ت و در ایام 
خاصی از سال آمار ورودی گردشگران به اصفهان 
زیاد می ش��ود و تنه��ا در این ایام اس��ت که یك 
هتل دار م��ی تواند هزینه های که در طول س��ال 
 انجام داده را برداش��ت کند جایگزینی مدارس و 
خانه های مس��افر، ضربه س��نگینی ب��ر صنعت هتل 
داری در اصفهان زده است.نریمانی گفت: الزم است 
که منافع س��رمایه گذاران هتل ها را در نظر بگیریم 
که سبب توسعه گردش��گری در این کالن شهر شود 
و از انج��ام کاره��ای ش��تاب زده و تصمیمات خلق 
 الس��اعه که س��بب بی انگیزگی هتل داران می شود،

 بپرهیزیم.

نماینده کش��اورزان و حق آب��ه داران بخش جلگ��ه اصفهان از 
بازگشایی آب از محل سد زاینده رود برای تكمیل کشت شرق 
اصفهان در س��اعت 1۲ دیش��ب خبر داد و گفت: جریان آب تا 

اواسط خرداد ماه تداوم دارد.
فتح اهلل دهقانی اظهار داشت: بازگش��ایی زنده رود برای تامین 
آب کش��ت پاییزه در تاریخ یاد ش��ده حاصل توافق بین صنف 
 کش��اورزان، فرمانداری شهرستان، س��ازمان جهاد کشاورزی
 و ...  است.وی افزود: ساعت 1۲ امشب آب مورد نیاز کشاورزان از 
محل سد رها سازی شده و طبق محاسبات در تاریخ ۲1 فروردین 
ماه نیز به مزارع بخش جلگه و بن رود خواهد رسید که تا اواسط 
خرداد ماه این آب جاری خواهد بود. نماینده کشاورزان بخش 
جلگه شهرستان اصفهان گفت: آب مورد نیاز کشت غله شرق در 

سال گذشته 4۰۰ میلیون مترمكعب در سال تعیین شد که در 
مرحله اول یعنی در آبان ماه حدود 13۰ میلیون متر مكعب آن 
 اعطا و در اسفند نیز حدود ۶۰ میلیون متر مكعب رهاسازی شد.
دهقانی با بیان اینكه حدود ۲1۰ میلیون مترمكعب آب در سال 
جاری برای کشت شرق رهاسازی می شود، تاکید کرد: نیاز آبی 

مزارع حدود ۲۵۰ میلیون مترمكعب در سال است.
وی گفت: حدود ۵۰ درصد مزارع کل شرق اصفهان با باز شدن 
آب رودخانه زیر کشت گندم و جو رفت اما حدود 1۵ درصد این 
سطح کشت به دلیل نوسانات آبی دچار تنش آبیاری شده است.

نماینده حق آبه داران بخش جلگه با انتقاد از اینكه کش��اورزان 
شرق در دو سال گذشته اصال و به طور کامل هیچ کشت و کاری 
انجام نداده اند، افزود: امسال وضعیت روحی مردم بهتر است چرا 

که حاصل دسترنج خود را برداشت می کنند.
دهقانی با بیان اینكه زراعت برای قشر کشاورز حكم هم زمانی کار 
و تفریح را دارد، خاطر نشان کرد: کشاورزان برداشت محصول را به 

گرفتن کمك از دولت ترجیح داده و از آن لذت می برند.
وی درباره میزان بارش ها تصریح کرد: متاسفانه در سال گذشته 
در منطقه شرق بارندگی خوبی نشد، اما باران های زمان بهاری 
امسال واقعا تاثیر خوبی بر رشد غالت کشت شده گذاشت و البته 
این درحالی است که وضعیت بارندگی سرشاخه های زاینده رود 

تا حدی رضایت بخش است.     

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
اصفهان گفت: در تعطیالت نوروزی بیش از دو میلیون نفر در 
استان اصفهان اقامت کرده اند و روزانه بیش از ۲۵۰ هزار نفر از 
میدان امام )ره( بازدید کردند.فریدون الهیاری اظهار داشت: 
بر اساس بررسی آمارهای موجود در نوروز سال 1394 بیش 
از دو میلیون نفر در استان اصفهان اقامت کرده اند.وی با بیان 
اینكه امسال میزان گردشگر مبنای ورودی استان نبوده؛ بلكه 
اقامت بحث اصلی تعیین میزان گردشگر بوده است، افزود: در 
سال جاری، بازدید از اماکن تاریخی که دارای بلیط فروشی 
بودند افزایش قابل توجهی داشته و بر اساس آمارها بیش از 
یك میلیون نفر از گردشگران در اصفهان برای بازدید از اماکن 
بلیط تهیه کرده اند، که این امر نس��بت به سال هاي گذشته 

افزایش قابل توجهي داشته است.
توزیع گردشگران در شهرستان هاي اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
اصفهان با اشاره به اینكه اماکن تاریخی بدون ورودی، همچون 
میدان امام )ره(، سی و س��ه پل، پل خواجو و ... روزانه بیش 
از ۲۵۰ هزار بازدید کننده داش��ته اند، گفت: این آمار نشان 
می دهد نوع گردش��گری مردم در حال تغییر است و آن ها با 
ریزبینی دقیق تری اماکن موجود در کش��ور را مورد بررسی 
قرار می دهند و این آثار برای آن ها مهم تلقی می شود.الهیاری 
افزود: میراث فرهنگی استان اصفهان، طبق برنامه ای  که قبل 

از شروع تعطیالت برای توزیع سفر در میان شهرهای دیگر 
داشت؛ تقریباً توانست موفق عمل کند و میزان سفر به سمت 
شهرستان های دیگر نیز افزایش یافت.وی تصریح کرد: طبق 
این برنامه سعی کردیم اماکن تاریخی شهرستان های استان 
را معرفی کنیم و بخشی از اماکن موجود در کالن شهر اصفهان 

را به معرفی آثار موجود در شهرستان ها اختصاص دادیم.
نبود پارکینگ، مهم ترین مش�کل مسافران در 

اصفهان
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
اصفهان تاکید کرد: بعد از اصفهان، شهرستان کاشان بیشتر 
میزان بازدی��د را به خود اختص��اص داد و باغ فی��ن در این 
شهرستان بیشترین تعداد بازدید کننده با ورودی را داشته 

است.

تا نیمه های خرداد بازگشایی شد؛

لبخند دوباره زاینده رود به مردم شهر

کاهش 3۰ درصد ظرفیت هتل ها؛

کسادی کار هتلداران با جایگزینی خانه های مسافر در نوروز

دو میلیون اقامت نوروزی در اصفهان ؛

نوع گردشگری مردم در حال تغییر است
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گروه 
کنار کشیدن جامعه 

بخشی از 
کشاورزان از حرفه 

خود سبب شده 
که امروز در تولید 

برخی از اقالم با 
کمبود مواجه شویم

کارمند اخراجي از مدیرعامل شرکت انتقام گرفت
ریی��س پلی��س فض��اي تولی��د و تب��ادل اطالع��ات فرمانده��ي انتظام��ي 
اس��تان اصفه��ان گفت: ف��ردي که با نف��وذ ب��ه سیس��تم هاي رایان��ه اي یكي از 
ش��رکت هاي تجاري و تغییر و ح��ذف داده ها باعث ایجاد خس��ارت به آن ش��ده 
 بود، توس��ط کارشناس��ان پلی��س فت��ا اس��تان اصفهان شناس��ایي و دس��تگیر 

شد.
س��رهنگ مرتض��وي گف��ت: در پ��ي ش��كایت مدیرعام��ل یكي از ش��رکت هاي 
خصوص��ي مبني ب��ر اینكه ف��ردي با نف��وذ به سیس��تم  حس��ابداري، ب��ا حذف 
و تغیی��ر داده ه��اي موج��ود موجب ب��روز خس��ارت س��نگیني به آن ش��رکت 
 ش��ده اس��ت، بررس��ي موض��وع در دس��تور کار پلی��س فت��ا ق��رار گرف��ت. 
وي اظهار داش��ت: با انجام اقدامات فني و تخصصي در فضاي مجازي، مش��خص 
ش��د فردي که اقدام به این کار کرده حس��ابدار اخراجي آن ش��رکت بوده اس��ت 
 ک��ه بالفاصل��ه شناس��ایي و پ��س از هماهنگي ب��ا مقام قضایي دس��تگیر ش��د.
رییس پلیس فضاي تولی��د و تبادل اطالعات فرماندهي انتظامي اس��تان اصفهان 
تصریح کرد: متهم در مواجهه با مدارک و مس��تندات این پلیس، به طور واضح به 
 بزه انتس��ابي اقرار و انگیزه خود را انتقام جویي از مدیرعامل ش��رکت عنوان کرد. 
وي با بیان اینكه دسترس��ي کاربران فقط باید در حیطه وظایف آنها باشد نه فراتر 
از آن، گفت: در صورت جابجایي و یا اخراج کارمندان از س��ازمان ها و یا شرکت ها، 

تمامي نام هاي کاربري و دسترسي هاي وي قطع شود.



ويژهيادداشت

 زاينده رود تبرئه شد؛

 خشکی کارون داليل برون مرزی 
دارد

طی چند سال گذش��ته حوضه زاينده رود به دلیل طرح های بزرگ 
صنعتي، جمعیت میلیون��ي مهاجر و بارگذاری ه��ای بیش از حد و 
غیرقانوني در باالدس��ت زاينده رود، به ش��دت با بحران کمبود آب 
مواجه ش��ده اس��ت. به همین علت طرح های انتقال بین حوضه ای 
و انتق��ال آب از حوض��ه دز، کارون به زاينده رود، بی��ش از هر زمان 
ديگری مورد توجه قرار گرفته است تا اين حوضه را از بحران جدی 
نجات دهد.بهش��ت آباد، يکي از طرح هايي است که برای انتقال آب 
از سرشاخه های کارون به فالت مرکزي ايران در حال اجراست. اما 
مخالفان اين طرح در اس��تان خوزستان، پیش��روي آب شور دريا و 
نابودي نخلستان هاي خرمشهر و آبادان و خشک شدن کارون را دلیل 
مخالفت خود با طرح انتقال آب رودخانه بهشت آباد به فالت مرکزي 
می دانند.اما ناصر حاجیان، استاد منابع آب دانشگاه معتقد است که 
طراحي و اجرای تمام پروژه های مهندسي براساس مطالعات منطبق 
با استانداردهای موجود و توسط مهندسان مشاور با صالحیت انجام 
مي پذيرد که طراحي و اجرای پروژه های مهندس��ي منابع آب نیز 
مستثنا از قانون فوق نیس��ت و نیازی به ناراحتی افراد غیرمتخصص 
 در اين رش��ته نیس��ت. به همین علت مي بینیم با توج��ه به اينکه 
 سال های زيادی از احداث تونل های اول و دوم کوهرنگ مي گذرد 
تاثیری بر رودخانه کارون نداش��ته اس��ت. وی می گوي��د: در واقع 
براساس نیازها در بخش های مختلف يک کشور، توسعه های صنعتي 
و جمعیتي شکل مي گیرد که گاهي با پتانس��یل منابع آب موجود 
همخواني ندارد و الزم است تا اقدامات الزم برای تامین آب از طريق 

انتقال بین حوضه ای صورت پذيرد.
اما آيا داليلي که برای مخالفت با اجرای اين طرح مطرح

 مي شود، کارشناسي است؟
ذخیره کردن آب در پشت سدها دلیل کم ش��دن آب کارون است. 
رودخانه اروند رود از به هم پیوستن سه رودخانه کارون،  دجله و فرات 
تشکیل ش��ده اس��ت و به گفته لطف اهلل ضیايي، کارشناس آب، در 
گذشته رودخانه هاي دجله و فرات با ۱۵۰ میلیارد مترمکعب آب در 
س��ال و دبي چند هزار متر مکعب در ثانیه جبهه اي از آب شیرين را 
روانه اروند رود مي کردند که مانع پیشروي آب شور دريا مي شد. اما 
در سال هاي اخیر کشورهاي ترکیه، عراق و سوريه با ساختن چندين 
سد مخزني بزرگ جلوي ورود آب شیرين به اروند رود را گرفته اند و 
در نتیجه نبود آب کافي در اروندرود آب شور دريا به سمت خشکي 
پیشروي کرده است.در مجموع دو س��د کیبان و آتاتورک در ترکیه 
۷۹ میلیارد مترمکعب و دو سد طبقه و تشرين در سوريه ۱۳ میلیارد 
مترمکعب و س��دهای دوکان، دربنديخان، حمرين، موصل، حديثه 
در کشور عراق ۳۱ میلیارد مترمکعب آب را ذخیره می کنند. به گفته 
ضیايی، اين چند سد حجم آب اروندرود را ۱۲۳ میلیارد مترمکعب 
در س��ال کاهش می دهند و اين کاهش عظیم حجم آب ورودي به 
اروندرود علت اصلي پیشروي آب شور دريا به طرف نخلستان هاي 
خرمشهر و آبادان است.اين کارشناس آب تصريح می کند: متأسفانه 
هموطنان ما در خوزستان به جاي محکوم کردن ترکیه و درخواست 
از مس��ووالن براي ش��کايت به مجامع بی��ن المللي،  انتق��ال آب به 
زاينده رود را علت اين پديده تصور کرده اند و دست ترکیه باز گذاشته 
ش��ده اس��ت تا پروژه ديگري به نام »گاپ« را که با احداث سدهاي 
جديد بر روي رود فرات از آب اين رودخانه براي زير کشت بردن يک 
میلیون و شصت هزار هکتار اراضي، عالوه بر طرح هاي قبلي، برداشته 

مي شود به اجرا درآورد.
کارون آب مازاد بر مصارف و نياز محيط زيست دارد

خشک شدن کارون از نگراني هاي جدي است که از طرف مخالفان 
طرح بهش��ت آباد مطرح مي ش��ود. لطف اهلل ضیائ��ي در اين مورد 
می گويد: آمار مس��تند سازمان آب و برق خوزس��تان و وزارت نیرو 
 نش��ان مي دهد کارون آب مازاد ب��ر مصارف و نیاز محیط زيس��ت

 دارد.
 مطابق مطالعات وزارت نیرو )بهان سد � ۱۳۹۱( میانگین ۴۱ ساله 
آب خروجي از حوضه کارون در خرمش��هر ۱۲/6میلیارد مترمکعب 
در س��ال بوده و میانگین حجم آب مازاد برمصارف در دوره ۵ س��اله 
۱۳۸6 تا ۱۳۹۱ که دوره خشکس��الي اس��ت بالغ بر ۹۲۸۸ میلیون 
مترمکعب بوده است. اين رقم با احتساب حجم مصرف نشده ذخیره 
س��دهاي حوضه دز � کارون در پايان س��ال آب��ي و حجم خروجي 
از ايس��تگاه اهواز پس از کس��ر ۴ ه��زار و۷۰۰ میلی��ون مترمکعب 
مصارف پائین دس��ت و نیاز زيست محیطي به دس��ت آمده است و 
 در نتیجه بنابر آمار مس��تند، حوضه دز،کارون با کمبود آب روبه رو

 نیست.
وی با تاکید بر اينکه ذخیره کردن آب در پش��ت س��دها با هدف به 
حداکثر رس��اندن تولید برق دلیل کم ش��دن آب کارون نس��بت به 
سال هاي گذشته است، می افزايد: بايد توجه داشت تأمین مصارف 
و نیازهاي زيست محیطي بايد مالک داوري باشد. در واقع سدهاي 
کارون با رويکرد به حداکثر رس��اندن تولید برق مديريت مي ش��ود 
و اين نوع مديريت مس��تلزم تالش براي پر نگه داش��تن س��دها از 
يک س��و و منطبق نبودن خروجي  س��دها با نیازهاي پائین دس��ت 
به آب اس��ت و نتیجه اين رويکرد چند میلی��ارد مترمکعب ذخیره 
 آب در مخازن س��دها و از طرفي گالي��ه مردم از کم��ي آب کارون

 است.
اي��ن کارش��ناس آب تصريح م��ی کند: س��یالب ها به ط��ور کامل 
قابل ذخی��ره نخواهد ب��ود و از آب به��ره برداري بهینه نمي ش��ود. 
براي کش��وري که آب کمیاب اس��ت به بهاي کاهش محدود بازده 
 تولید ب��رق، بايد به��ره برداري هر چ��ه موثرت��ر از آب مبناي عمل

 باشد.
آلودگي کارون و مزارع نيشکر

برخي از کارشناسان نیز مش��کل کارون را نیش��کری مي دانند که 
در حاش��یه آن به خصوص در مناطق بعد از کارون س��ه، کشت مي 
ش��ود. در اين میان به علت نبود زهکش برای انتقال آب برگش��ت 
از مزارع نیش��کر به طور مس��تقیم به دريا، اين آب ب��ه کارون برمي 
گردد و باعث آلودگ��ي آب کارون مي ش��ود و در نتیجه نبايد تصور 
کرد که اين آلودگي ناش��ي از پس زدگي آب دري��ا و کم آبي کارون 
 اس��ت و اين کم کاری وزارت نیرو در س��ال های قب��ل بايد جبران

 شود.
از طرف��ي می��زان آب ذخی��ره ش��ده پش��ت س��دهای کارون در 
حد قابل قبول اس��ت و وج��ود اين مخ��ازن آبي ب��رای کمبود آب 
در کارون نگران کنن��ده نخواهد ب��ود. بايد در نظر داش��ت که آبي 
هم به جای ديگری منتقل نش��ده اس��ت تا توجیهي ب��رای کم آبي 
 کارون باش��د و در واقع بايد از دي��دگاه منطقي به اين مس��اله نگاه 

شود.

4
ممنوعیتخریدخودروخارجیتوسطدولتیها

اس��حاق جهانگیری، معاون اول ريیس جمهور، مصوبه هی��أت وزيران درباره ضواب��ط اجرايی قانون 
بودجه س��ال ۱۳۹۴ کل کش��ور را برای اجرا به س��ازمان مديري��ت و برنامه ريزی کش��ور ابالغ کرد 
 که در ماده ۲۵ آن خري��د هرگونه خودرو س��واری خارجی ب��رای وزارتخانه ها و مؤسس��ات دولتی 

ممنوع است.
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اصفهان که روزی با صنعتش شناخته 
می شد و به دلیل سوابق فراوانی که در 
حوزه صنعت داشته در زمره شهرهای 
صنعتی قرار گرفت که در راس آن صنعت نساجی بود؛ امروز 
نه تنها ديگر نام و نشانی از قدرت نساجی در اصفهان نیست 
بلکه آنچنان به حاشیه رفت و تحلیل رفته گويی که در زير 

خاک رفته است.
به گزارش زاينده رود، صنعت نس��اجی که روزی سرتاسر 
خیابان چهار باغ ب��اال را در چمبره خود داش��ت به خاطر 
واردات بی رويه پارچه، بی مديريت ها و قوانین دست و پاگیر 
هر روز در حالی افول کرد که هر موقع با مسووالن صحبت از 
صنعت شکست خورده نساجی گفته می شد، خبر از واردات 
و صادرات عالی فوالد و س��نگ و غیره می دادند و کسی به 

درک صنعتگران نساجی نیامد.
عضو انجمن صنايع نساجی استان اصفهان با اعالم مطالب 
فوق گف��ت: ۲۵ درصد اش��تغال اس��تان در اختیار صنايع 
نساجی بود که واردات بی رويه پارچه و قوانین دست و پاگیر 

و بی مديريت ها کمر اين صنعت را در اصفهان شکست.

مجتبی مال احمدی اظهار داشت: از اينکه امروز تمام صنايع 
استان به وضعیت صنعت نساجی دچار شدند خوشحالیم 
زيرا که پس از اين س��ال ها به درک صنعتگران نساجی و 

حرف ما رسیدند.
وی بیان داش��ت: صنعت نس��اجی که يکی از صنايع مادر 
استان اصفهان بود هر کدام ۴ تا ۵ هزار کارگر را در بر داشت 

و حجم باالی اشتغال را در استان ايجاد کرده بود.
وی تنگ نظری ها برخی مديران و سیاس��ت گذاری های 
غلط س��بب ش��د اين صنعت به حاش��یه برود، اعالم کرد: 
نگاه غلط مديران به صنعت نس��اجی خود را زمانی نش��ان 
داد که در کمیس��یون اقتصادی مجلس تعرفه ای که برای 
محصوالت کشاورزی از جمله پرتقال، سیب و غیره تعیین 
می کردند با همان نگاه به پنبه نگريستند؛ اما اين در حالی 
بود که در کشوری مثل چین با خريد ۷۰ درصد پنبه ديگر 
کشورها توانس��ت ضمن رونق صنعت نس��اجی در کشور 
خود، بخشی از پنبه را نیز با قیمت گزاف به ديگر کشورها 

صادر کند.
مالاحم��دی گف��ت: چی��ن پ��س از خري��داری پنی��ه ، 

آن را با قیمت س��ه برابری ب��ه ديگر کش��ورها صادر کرد 
 که کس��ی نتوان��د با پارچ��ه ای و پوش��اک چی��ن رقابت

 کند
دبیر انجمن نساجی استان اصفهان نیز در خصوص وضعیت 
صنعت نساجی گفت: امروز صنعت نس��اجی در استان به 
دلیل مالیات های گزاف و مشکالت بانکی با اداره داريی و 

بانک ها دست و پنجه نرم می کند.
مظفر چلمغانی اظهار داشت: صنعت نساجی ۱۲ هزار سال 
سابقه تاريخی دارد و استان اصفهان قطب صنعت نساجی 

کشور است.
وی بیان داشت: از ۸ هزار واحد صنعتی استان اصفهان ، دو 

هزار و ۳۰۰ واحد آن جزو صنايع نساجی است .
دبیر انجمن نساجی استان اصفهان خاطرنشان کرد: 6 هزار 

و ۱۴۵ واحد کارگاهی کوچک 
نساجی نیز در استان اصفهان 

وجود دارد.
وی اعالم داش��ت: در مجموع 
۱۳۰ ه��زار نف��ر در صنع��ت 
نساجی اس��تان مش��غول به 
کار هس��تند که با احتس��اب 
خان��واده آنها ۵۰۰ ه��زار نفر 
 از طريق اين صنع��ت ارتزاق 

می شوند.
چلمغانی با بیان اينکه نساجی 
قديمی ترين تش��کل صنفی 
را در س��طح اس��تان دارد، 
 افزود: انجمن صنايع نساجی

قديم��ی تري��ن و معتبرترين 
تشکل صنفی اس��ت و سابقه 

۲۰ ساله دارد.
 وی اعالم کرد: امروز اين صنف با انواع و اقس��ام مشکالت 
دست و پنجه نرم می کند و با وجودی که جلسات متعددی 
با س��ران اقتصادی کش��ور و اس��تان در خصوص رفع اين 
مش��کالت مطرح کرديم اما هنوز بر س��رجای خود مانده 

است.
دبیر انجمن نساجی اس��تان اصفهان با اظهار اينکه مسائل 
مالیاتی صنعتگران نس��اجی بايد حل و فصل شود، گفت: 
وضعیت نساجی مناسب نیس��ت زيرا که بنگاه های دارايی 
و بانک ها هر روز مش��کلی را برای اي��ن صنعتگران ايجاد 

می کنند.

25 درصد اش�تغال اس�تان در اختي�ار صنايع 
نساجی بود

عضو هی��ات نمايندگان ات��اق بازرگانی، صناي��ع ومعادن 
اصفه��ان گفت: اگرامروزش��اهد کش��ورهای پیش��رفته و 
درحال توس��عه هس��تیم به دلیل به کارگی��ری نخبگان 
 درمس��وولیت های مختل��ف وجايگاه ه��ای مديريت��ی

 است.
س��ید رس��ول رنجب��ران اظه��ار داش��ت: در س��طح 
دنی��ا و در کش��ورهای توس��عه يافت��ه بنگاه ه��ای 
 اقتص��ادی ب��ه س��مت اس��تفاده از خب��رگان و نخبگان

 رفته اند.
وی بیان داشت: اين در حالی است که در کشور نه تنها برای 
توان فکری نخبگان ارزش��ی قائل نیس��تند؛ بلکه شاهديم 

که به راحتی کارگری را ريیس مرکز تحقیقاتی می کنند.
عضو هی��ات نمايندگان ات��اق بازرگانی، صناي��ع و معادن 
اصفهان خاطرنش��ان کرد: فرايند توسعه يافتگی يک شبه 

نیست  ودر يک فرايند طوالنی وزمان بر به دست می آيد.
وی با اعالم اينکه روزی ايرانیان را در کش��ورهای خارجی 
 به فرش آن می ش��ناختند و پ��س از آن ايران��ی را به نفت 
می ش��ناختند اما امروز ايرانی جايگاهی ندارد، ادامه داد: 
ايرانیان از بعد زکاوت و هوش��مندی کمت��ر از مردم ديگر 
کشورها ند ارد؛ اما اينکه چرا نتوانس��تیم به جايگاه واقعی 

خود دست يابیم جای تامل وبررسی دارد.
بخش خصوصی توان کار ب�زرگ را ندارد، يک 

اتهام بزرگ است
رنجبران با اظه��ار اينکه گفته می ش��ود بخش خصوصی 
ت��وان کار بزرگ را ن��دارد يک اته��ام بزرگ به آن  اس��ت 
اعالم ک��رد: اگر دولتی��ان فضا را ب��از کنن��د همانطور که 
توانس��تیم روزی فرش ايران ب��ه جهانی��ان معرفی کنیم 
 امروز نیز می توانیم محص��والت مختلف را ب��ه دنیا اعالم 

کنیم.
وی گف��ت: در اقتص��اد فعل��ی نه تنه��ا صنعت نس��اجی 
 بلک��ه بس��یاری از صناي��ع دچ��ار مش��کل و دغدغ��ه

 شده است.
عضو هی��ات نمايندگان ات��اق بازرگانی، صناي��ع و معادن 
اصفهان بیان داش��ت: اگر در يک آس��یب شناسی علمی و 
تخصصی و کارشناسی به وضعیت اقتصادی و ورشکستگی 
صنايع مختلف در اس��تان بنگريم خواهیم ديد که بخشی 
 از آن به مس��ائل سیاس��ی و بخشی به مس��ائل داخلی باز 

می گردد.

غول اشتغالزای ديروز و مايه افسوس امروز؛ 

نساجی،ازمسندقدرتبهزیرافتاد

عسگراوالدی درباره تاثير 
مذاکره بر اقتصاد چه گفت؟

تکليف نرخ ارز پس از 
مذاکرات

اس��داهلل عس��گراوالدی با بیان اينکه بعد از اعالم بیانیه مذاکرات گروه 
۱+۵ روايت های مختلفی از آن مطرح ش��ده اس��ت گفت: بايد تا تیرماه 
صبر کرد و بعد از اجرايی ش��دن لغو تحريم ها تفسیرهايی را از وضعیت 
اقتصادی کشور داشته باشیم.اسداهلل عسگراوالدی، با اشاره به »در حال 
حاضر نمی توان پیش بینی خاصی در مورد شرايط اقتصادی کشور با لغو 
تحريم های بین المللی داشته باش��یم« اظهار داشت: بنده از تالش های 
تیم مذاکره کننده به ويژه از زحمات آقای ظريف تشکر می کنم؛ اما هنوز 
نظر واحدی برای لغو تحريم های اقتصادی از س��وی کش��ورهای غربی 
شنیده نشده است.وی با بیان اينکه بعد از اعالم بیانیه مذاکرات گروه ۵+۱ 
روايت های مختلفی برای لغو تحريم ها از سوی وزرای خارجه کشورهای 
غربی اعالم شده است، افزود: بايد تا تیرماه صبر کرد و بعد از اجرايی شدن 

لغو تحريم ها تفسیرهايی را از وضعیت اقتصادی کشور داشته باشیم.

ريیس کل بانک مرکزی بااعالم اينکه همزمان با مذاکرت، به هیچ وجه 
جلوی پايین آمدن قیمت ارز در بازار را نم��ی گیريم و فقط هیجانات و 
شوک ها را مراقبت می کنیم، حذف صفرها از پول ملی را جزو اولويت ها 
اعالم کرد. ولی اهلل سیف ، در مورد پیش بینی  نرخ ارز در سال ۹۴، گفت: 
اجازه دهید پیش بینی نکنم؛ چراکه نرخ ارز به عرض��ه و تقاضا در بازار 
بستگی دارد و خوشبختانه ما سال گذشته شاهد ثبات نسبی در اين بازار 
بوديم؛ بنابراين بايد اجازه دهیم نرخ ارز متناسب با واقعیت های اقتصادی 
خودش را تطبیق دهد، اما روندی که در يکسال گذشته طی شده، روند 
مثبتی بوده است. وی همچنین در پاسخ به اين سوال که با توجه به کاهش 
تورم امکان حذف صفر از پول ملی وجود دارد؟ تصريح کرد:حذف صفر 
يکی از اقداماتی است که در آينده جزء اولويت های بانک مرکزی است، اما 

برای اين اقدام بايد تورم به يک درجات قابل قبولی برسد.

جمهوری اس��المی ايران برای يازدهمین سال متوالی 
در نمايش��گاه بی��ن المللی محص��والت و م��واد غذايی 
حالل مال��زی )میهاس( ش��رکت کرد. اين نمايش��گاه 
و هماي��ش های بی��ن الملل��ی از ۳۰ مارس ت��ا چهارم 
 آوريل )۱۰ تا ۱۵ فروردين ۹۴( برگزار ش��د و ش��رکت 
نمايش��گاه های بی��ن المللی اس��تان اصفه��ان پاويون 
جمهوری اس��المی ايران را در اين نمايش��گاه داير کرد.
در نمايشگاه امس��ال، ۵۹۰ شرکت در 6۴۰ غرفه حضور 
يافتند که از اين بی��ن ۵۵ درصد غرفه ها ب��ه مالزيايی 
ه��ا و ۴۵ درصد غرفه ها ب��ه تجار صنعت ح��الل از ۲۰ 
کشور جهان اختصاص داشت. هش��ت شرکت ايرانی از 
استان های اصفهان، تهران، خراس��ان رضوی، کرمان و 
البرز در قالب ۱۹ غرفه با عرضه انواع خش��کبار و خرما، 
بیسکويیت و ويفر، آبمیوه و سرکه های میوه، ماکارونی 
و پاستا و مربا و عسل گوش��ه ای از توانمندی های خود 
را در صنعت غذای حالل به جهانیان عرضه کردند.غرفه 
های ايرانی در يازدهمین نمايشگاه صنعت حالل مالزی 
به طور میانگین، روزانه شاهد بازديد ۴۰ تاجر از مالزی و 
کشورهای منطقه بودند که از اين طريق مذاکرات فراوانی 
در مورد نحوه افزايش تعامالت تجاری با طرف های ايرانی 

صورت گرفت.

يک مقام آگاه از عدم افزايش نرخ حق بیمه ش��خص ثالث 
خبر داد و گفت: ريیس کل بیمه مرکزی در جلسه با مديران 
عامل ش��رکت ها اعالم کرد که حق بیمه شخص ثالث در 
سال جاری افزايش نخواهد يافت.وی در اين خصوص گفت: 
در اين جلسه بحث اصلی نرخ حق بیمه شخص ثالث سال 
جاری بوده است و ريیس کل بیمه مرکزی اعالم کرد نرخ 
حق بیمه شخص ثالث در سال جاری افزايش نخواهد يافت 
و ش��رکت ها نبايد در نرخ حق بیمه شخص ثالث تغییری 
داشته باشند.اين در حالی اس��ت که نرخ ديه برای امسال 
۱۰ درصد افزايش يافته است. سال گذشته هم نرخ ديه ۳۲ 
درصد رشد کرد؛ اما نرخ حق بیمه شخص ثالث ۲۴ درصد 
افزايش داشت. در صورت نهايی شدن اين تصمیم، تنها در 
دو سال اخیر فاصله حق بیمه شخص ثالث و نرخ ديه به ۱۸ 
درصد می رسد. اين اختالف مورد اننقاد برخی مديران بیمه 
بوده و آنها خواستار افزايش حق بیمه شخص ثالث هستند. 
گفته می شود در ابتدا قوه قضائیه رشد ۱۷ درصدی را برای 
ديه تعیین کرده بوده؛  اما در مذاکره با دولت در نهايت به 
اين تفاهم رسیدند که از يک طرف دولت حق بیمه شخص 
ثالث را افزايش ندهد و از طرف ديگر قوه قضائیه نرخ ديه را 

فقط ۱۰ درصد افزايش خواهد داد.

ريیس سازمان بنادر و دريانوردی از خريد تجهیزات 
بن��دری فاز ۲ بن��در ش��هید رجايی با اس��تفاده از 
فاينانس چینی خبر داد و گفت: مبلغ اين فاينانس 

۱۰۷ میلیون يورو است.
محمد س��عیدنژاد در نشس��ت خبری  در پاسخ به 
تس��نیم اظهار کرد: اس��کله های فاز ۲ بندر شهید 
رجايی قبال ساخته شده و توسط ريیس جمهوری 
وقت در س��ال ۹۱ افتتاح ش��د. اما به دلیل اين که 
تجهی��زات اين فاز تامین نش��ده ب��ود عمال امکان 

استفاده از آن فراهم نبود.
وی تصريح کرد: در راس��تای تامین تجهیزات اين 
فاز کارهای خريد از جمله برگزاری مناقصه و انعقاد 
قرارداد عملیاتی ش��ده و از مح��ل فاينانس چینی 
منابع مورد نیاز برای خريد اين تجهیزات استفاده 
خواهد شد.وی در پاسخ به پرسش ديگر در خصوص 
میزان فاينانس چینی گفت:  مبلغ فاينانس مذکور 
۱۰۷ میلیون يورو است.وی ادامه داد: اولويت ما در 
بحث تامین تجهیزات اس��تفاده از فاينانس چینی 
است که به دلیل سرعت دادن به بحث توسعه بندر 

شهید رجايی از  منابع داخلی استفاده می کنیم.

واردات نفت ژاپن از ايران در فوريه ۲۰۱۵ با رش��د ۲6 
درصدی نسبت به ماه قبل از آن به ۲۴۳ هزار بشکه در 
روز رسید.  وزارت اقتصاد و تجارت ژاپن در جديدترين 
گزارش خ��ود از افزاي��ش ۲6 درص��دی واردات نفت 
اين کش��ور از ايران در فوريه ۲۰۱۵ خبر داد.بر اساس 
آمارهای اين وزارتخانه، خريد نفت ژاپن از ايران در ماه 
فوريه ۲۰۱۵ به ۰۸6/ ۱میلیون کیلو لیتر برابر با ۲۴۳ 
هزار بشکه در روز رس��ید. اين رقم نسبت به ماه قبل از 
آن رشد ۲6 درصدی و نسبت به مدت مشابه سال قبل 
کاهش 6 درصدی داش��ته اس��ت.واردات نفت ژاپن از 
ايران در ژانويه امسال ۸6۴ هزار کیلو لیتر معادل ۱۹۳ 
هزار بش��که در روز و در فوريه ۲۰۱۴ بال��غ بر ۱/۱6۱ 
میلیون کیلو لیتر برابر با ۲6۰ هزار بشکه در روز گزارش 
شده بود.افزايش قابل توجه واردات نفت ژاپن از ايران 
در فوريه امسال در حالی است که کل واردات نفت اين 
کشور در اين ماه با کاهش 6 درصدی نسبت به ماه قبل 
از آن مواجه شده است.ايران با تامین 6/۷ درصد نفت 
مورد نیاز ژاپن پنجمین تامین کننده نفت وارداتی ژاپن 
در اين ماه شناخته شده است. عربستان، امارات، قطر 
و کويت به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم از اين نظر 

قرار گرفته اند.

نمايشگاه اصفهان در نمايشگاه 
حالل مالزی شرکت کرد

آخرين وضعيت افزايش 
حق بيمه شخص ثالث

تامين تجهيزات  بندر شهيد 
رجايی با فاينانس چينی

رشد 2۶ درصدی واردات 
نفت ژاپن از ايران  

گروه 
اقتصاد

صنعت نساجی که 
يکی از صنايع مادر 

استان اصفهان 
بود هر کدام 4 تا 

5 هزار کارگر را در 
بر داشت و حجم 
باالی اشتغال را 
در استان ايجاد 

کرده بود



یادداشت
مجموعه »کاله قرمزی 94« تا پایان هفته جاری روی آنتن شبکه دو می ماند. مجموعه 
»کاله قرمزی« که نوروز امس��ال به دلیل مصادف ش��دن با ایام فاطمیه)س( از ششم 
فروردین ماه پخش شد، تا پایان هفته جاری همزمان با والدت حضرت زهرا)س( و روز 
مادر با مخاطبان خود همراه خواهد بود. همچنین قسمت های باقی مانده از »کاله قرمزی 

94« در سایر اعیاد و مناسبت ها پخش خواهد شد. 
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»کاله قرمزی« را تا روز مادر ببینید

 برگزاری جشنواره فیلم کوتاه اصفهان
 با موضوع کودک و نوجوان   

  »قصه محله ما« به مرحله
 داوری رسید

نوازندگان تهران و جنوب غرب ایران 
رودر رو می شوند 

هفت هنرهفت هنریادداشت

آتیال پسیانی، سفیر انجمن حامیان 
کودکان نقص ایمنی 

انجمن خیریه حامیان کودکان نقص ایمن��ی قصد دارد طی 
مراسمی در روز 9 اردیبهشت ماه سال جاری آتیال پسیانی را به 

عنوان سفیر این انجمن معرفی کند. 
این انجمن قص��د دارد در هفت��ه جهانی نق��ص ایمنی که از 
۲ تا ۸ اردیبهش��ت ماه برگزار می شود، آتیال پس��یانی بازیگر 
سینما، تئاتر و تلویزیون را به عنوان سفیر این انجمن معرفی 
کند. این معرفی طی مراس��می در روز 9 اردیبهشت ماه سال 
 جاری در بیمارس��تان مرکز طبی کودکان انجام خواهد شد.

انجم��ن خیریه حامی��ان ک��ودکان نق��ص ایمنی ب��ا تحت 
پوش��ش ق��رار دادن کودکان��ی که مبت��ال به نق��ص ایمنی 
هس��تند، ب��رای تأمی��ن هزین��ه داروه��ای درمان��ی مورد 
 نی��از ای��ن ک��ودکان اقدام��ات حمایت��ی را انج��ام می دهد.

تا به حال هنرمندان متعددی همچون اصغر فرهادی با انجمن 
خیریه حامیان کودکان نقص ایمنی در ارتباط بوده اند. 

پرویز تناولی و آرزویش در سال نو
پرویز تناولی اظهار امیدواری کرد که سال 94، سالی پربار برای 

هنرهای تجسمی ایران باشد. 
این مجسمه س��از پیشکس��وت که به تازگی از مراسم افتتاح 
نمایشگاهش در بوس��تون آمریکا به ایران برگشته است، بیان 
کرد: آرزو می کنم س��ال جدید، س��ال خ��وب و موفقی برای 
هنرهای تجسمی ایران باش��د. تا جایی که خبر دارم سال 93 
س��ال پرباری برای این حوزه بوده و امیدوارم در سال جدید، 

شرایط بهتر شود. 
وی افزود: برای افتتاح نمایش��گاه آث��ارم، در موزه ی دیویس 
بوستون به آمریکا س��فر کرده بودم و چند روز پیش به ایران 
برگش��تم. در ای��ن نمایش��گاه، مجموعه ای از آثار مجس��مه، 
جواهرات و سرامیک که مربوط به چهار دهه ی اخیر می شود 

به نمایش گذاشته شده و تا ماه ژوئن ادامه خواهد داشت. 
تناولی همچنین اظهار کرد: این نمایش��گاه در واقع مروری بر 
آثار این چند دهه است. من در افتتاحیه این نمایشگاه حضور 
داشتم و اس��تقبال خوبی را از طرف مردم و هنرمندان شاهد 
بودم. این مجسمه ساز درباره ی برنامه ی کاری اش برای سال 
94 نیز گفت: با پای��ان یافتن تعطیالت، فعالی��ت هنری ام را 
دوباره شروع و روی آثارم کار می کنم، اما هنوز برنامه ای برای 

برگزاری نمایشگاه در ایران ندارم. 
پرویز تناولی متولد س��ال 1316 در تهران است. از او به عنوان 
یکی از پیش��گامان مکتب س��قاخانه یاد می ش��ود. مجموعه 
مجس��مه های »هی��چ«، »دس��ت ها« و »قف��ل و قف��س« از 

معروف ترین آثار این هنرمند هستند. 

خواننده جوان به »سین هشتم« 
پیوست 

خوانن��ده ی ج��وان آواز ایران��ی، ب��رای احداث س��رپناهی 
هم��راه  هنرمن��دان  س��ایر  ب��ا  بی خانمان ه��ا   ب��رای 

شد. 
علی زند وکیلی گفت: من نیز در این حرکت خیرخواهانه همراه 
خواهم شد و حتما اثری را برای این کار اختصاص خواهم داد. 
وی ادامه داد: دوست دارم در کارهای خیر حضور داشته باشم و 
فکر می کنم، هر هنرمندی در هر رشته ای که فعالیت می کند، 
باری بر دوش دارد و انجام کارهای خیر و صلح جویانه می تواند 
او را به الگویی تبدیل کندکه این موضوع، خودش باعث رواج 
خط مشی درستی در جامعه می شود. من هم همیشه وظیفه ی 
خود می دانم که در چنین اقداماتی مشارکت و همکاری داشته 

باشم. 
»سین هشتم؛ س��رپناه« جریانی اس��ت که از سوی گروهی 
از هنرمن��دان ب��ا ه��دف حمای��ت از ایج��اد س��رپناه برای 
بی خانمان های تهران راه  افتاده است. هنرمندان شرکت کننده 
در ای��ن جری��ان، بخش��ی از جایزه ها ی��ا آثار هن��ری خود را 
 در ی��ک حراجی که به��ار امس��ال برگزار می ش��ود، به حراج 

می گذارند. 
طبق اع��الم، تمام ای��ن آثار به ط��ور یک جا توس��ط حامیان 
مالی این برنامه خریده می ش��ود و عواید ف��روش آن با هدف 
 ایجاد س��رپناه ب��رای بی خانمان های ته��ران اختصاص پیدا 

می کند. 
هنرمندان��ی مانن��د رخش��ان بنی اعتم��اد، رض��ا کیانی��ان، 
پرویز پرس��تویی، حس��ین پاک��دل، عاطفه رض��وی و بهمن  
 فرم��ان آرا پیش ت��ر در ش��کل گیری این حرکت مش��ارکت

 کرده اند.

»مرگ دستفروش« و »قصه ظهر 
جمعه« در بازار کتاب 

دو نمایشنامه »صحنه هایی از زندگی پدرم، برداشتی آزاد از 
نمایش��نامه مرگ دس��تفروش« و »قصه ظهر جمعه« نوشته 
مهدی میرباقری و س��ید محمد مس��اوات توس��ط انتشارات 
بوتیمار منتش��ر و راهی بازار نشر ش��د. این دو نمایشنامه به 
عنوان نمایش��نامه های ایران مجموعه »نمایشنامه بوتیمار« 
که توسط این ناشر چاپ می ش��ود و تعدادی از آثار برگزیده 
ادبی��ات نمایش��ی ای��ران و جه��ان را در بر می گی��رد، چاپ 
ش��ده اند. »صحنه هایی از زندگ��ی پدرم« و »قص��ه ی ظهر 
جمعه« ب��ه ترتیب، عناوین شش��م و هش��تم ای��ن مجموعه 
هس��تند.»صحنه هایی از زندگ��ی پ��درم« برداش��تی آزاد از 
نمایش��نامه »مرگ دس��تفروش« نوش��ته آرتور میلر است. 
این نمایش��نامه در اولین جش��نواره ملی نمایشنامه نویس��ی 
 بنیاد ادبیات نمایش��ی ایران در س��ال 9۲ تقدیر شد و بخش

 نمایشنامه نویس��ی دومین جشنواره تئاتر ش��هر که در سال 
9۲ برگزار ش��د، به عنوان برگزیده نخس��ت، معرفی شد.این 
نمایش��نامه 9 ش��خصیت با نام های جمال، جه��ان، حمید، 
ابراهیم، سعید، سرمایه گذار، س��مانه، محبوبه و کیمیا دارد و 
زمانی که اتفاقات در آن رخ می دهد، تابستان سال 91 است. 

اماکن مورد نظر نیز در شهر تهران قرار دارند. 
این نمایش��نامه در جش��نواره تئاتر فجر اجرا شده است.متن 
این نمایشنامه با ۸4 صفحه، ش��مارگان هزار نسخه و قیمت 
6 هزار و ۵۰۰ تومان منتشر شده اس��ت.اما نمایشنامه »قصه 
ی ظهر جمعه« که سید محمد مس��اوات آن را نوشته، پیش 
از این به اجرای عموم نیز رسیده است. این نمایشنامه نیز در 
سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر مورد تقدیر واقع 

شده است.

جش��نواره فیلم کوتاه اصفهان 
ب��ا موض��وع ک��ودک و نوجوان 
می شود.مس��وول  برگ��زار 
دبیرخانه تولیدات فیلم اصفهان 
 بیان کرد: این فراخ��وان در دو 
بخ��ش فیلم نام��ه کوت��اه 3۰ 
دقیق��ه ای و فیل��م نام��ه کوتاه 
 1۰۰ ثانی��ه ای اع��الم ش��ده

امین��ی«  است. »احس��ان   
اف��زود: تاکن��ون ۵۰ فیلمنامه 
به دبیرخانه جش��نواره ارس��ال 
ش��ده و پی��ش بینی می ش��ود 
ت��ا   ۲۰ فروردی��ن م��اه بیش از 
 3۰۰ اث��ر دیگر دریافت ش��ود.  
وی در ادام��ه با اش��اره به اینکه 
کیفی��ت آثار ارس��الی ب��ه این 
جش��نواره م��ورد توجه اس��ت 
گفت: دریاف��ت تع��داد آثار در 
ای��ن جش��نواره آزاد اس��ت و 

محدودی��ت  تع��دادی ب��رای 
آن در نظر گرفته نش��ده است.  
این مس��وول عنوان ک��رد: آثار 
رس��یده در ش��ورای فیلمنامه 
خوانده می شود و پس از بررسی 
براس��اس کیفی��ت  فیلمنامه و 
تعیی��ن بودجه ه��ا ب��ه مرحله 
 کارگردانی و تولید فیلم خواهد 
رسیدوی خاطرنشان کرد: مهلت 
ارسال آثار در این جشنواره تا ۲۰ 
فروردین ماه سال جاری تعیین 
ش��ده و عالقمندان ب��ه منظور 
ثبت نام و ارسال فیلمنامه خود 
www.  می توانن��د به س��ایت
  i s f a h a n c i n e m a . i r
 مراجعه کرده و یا جهت کس��ب 
اطالعات بیش��تر با شماره تلفن 
  3۵66۰966 تم��اس حاص��ل 

 کنند. 

مسابقه »قصه محله ما« که با 
همکاری مرک��ز آفرینش های 
ادب��ی قلمس��تان و کمیت��ه 
گردش��گری در حال برگزاری 
 اس��ت ب��ه مرحل��ه داوری

 رسید.
مدیر مرک��ز ادبی قلمس��تان 
در ای��ن ب��اره عن��وان ک��رد: 
 ای��ن برنام��ه  وی��ژه عم��وم 
عالقمندان به نوش��تن برگزار 
ش��دکه برای ش��رکت در این 
برنام��ه ت��ا 1۵  فروردی��ن ماه 
مهلت داش��ته اند تا آثار خود 
را ب��ه  مرک��ز آفرینش ه��ای 
ارس��ال  قلمس��تان   ادب��ی 
کنند.مرتض��وی اف��زود: این 
مس��ابقه ب��ه م��دت دو هفته 
در مرحل��ه داوری ب��ود و پس 
از انج��ام داوری  آث��ار، نتایج 
 برگزی��دگان اع��الم خواه��د

 شد.

وی در ادام��ه عن��وان ک��رد: 
به نف��رات اول تا س��وم بخش 
داس��تان به ترتی��ب مبلغ 1۰ 
میلی��ون ری��ال، ۷ میلی��ون 
ری��ال و 3  میلی��ون  ری��ال و 
در بخ��ش خاط��ره نویس��ی 
۵ میلی��ون ری��ال، 3 میلیون 
ری��ال و ۲ میلی��ون ری��ال 
 هدیه نق��دی اعطا می ش��ود.  
مس��وول مرکز ادبی قلمستان 
گف��ت: همچنی��ن همزمان با 
هفته نکوداش��ت اصفهان در 
اردیبهشت ماه، مراسم اهدای 
 جوایز برگزیدگان این مسابقه 
برگزار می شود.وی خاطرنشان 
کرد: عالقمندان جهت کسب 
اطالعات بیش��تر می توانند به 
 محل  مرکز ادبی قلمستان واقع 
در خیابان ۲۲ بهمن، خیابان 
عالمه امینی، ساختمان الغدیر 

مراجعه کنند. 

آلبوم موس��یقی »کماکان« به 
گفت��ه س��ازندگان آن یکی از 
متفاوت آلبوم های موس��یقی 
این چند س��اله موسیقی ایران 
است که اردیبهش��ت ماه سال 
 ج��اری روان��ه بازار موس��یقی 

می شود.
 م��اکان اش��گواری نوازن��ده، 
سرپرس��ت  و  آهنگس��از 
گروه موس��یقی »کم��اکان« 
انتش��ار جزیی��ات   درب��اره 
 ت��ازه تری��ن آلبوم ای��ن گروه 
توضی��ح داد: طب��ق برنام��ه 
ری��زی هایی که انج��ام گرفته 
آلبوم موس��یقی گروه با عنوان 
»کم��اکان« اردیبهش��ت ماه 
امسال روانه بازار موسیقی می 
شود که با توجه به ویژگی هایی 
که دارد می تواند به عنوان یک 
اثر متفاوت مورد توجه مخاطبان 

قرار بگیرد. 
وی ادام��ه داد: ای��ن آلب��وم 
رویارویی چن��د نوازنده جنوب 
کش��ور با چند نوازنده تهرانی 
اس��ت ک��ه روی تران��ه ه��ای 
محلی جنوب غرب کش��ورمان 
ب��ه خوانندگی مهدی س��اکی 
با اس��تفاده از اش��عار ب��زرگان 
ادبیات پارس��ی همچون موالنا 
 و دیگر شاعران اس��تفاده شده

 است.
 البته ما پیش از این نیز تجربه ای 
را در ب��رج آزادی ب��ا مخاطبان 
موس��یقی در میان گذاش��تیم 
که خوش��بختانه با اس��تقبال 

خوبی هم از س��وی آنان مواجه 
شد. این نوازنده و آهنگساز که 
پی��ش از این نی��ز تجربه هایی 
را در عرص��ه تئاتر و موس��یقی 
پشت سر گذاش��ته است، بیان 
 کرد: ب��ه نظ��ر م��ن رویارویی 
موزیسین های نواحی مختلف 
به خودی خود ن��وآوری هایی 
را به همراه دارد؛ بنابراین نیازی 
به هل دادن به س��مت نوآوری 

نیست.
 به هر ترتیب من تصور می کنم 
که این آلبوم ص��دای جدیدی 
است که باید منتقدان پیرامون 
آن نظر دهند اما تصور می کنم 
این اثر، کار متفاوتی به نسبت 
آنچه ب��ه طور معم��ول در بازار 
 موس��یقی می ش��نویم خواهد

 بود. 
اش��گواری اف��زود: طبق پیش 
بین��ی های��ی ک��ه ب��رای روز 
رونمایی در نظ��ر گرفتیم قرار 
است مراسم رونمایی همزمان 
با روز سعدی باشد ضمن اینکه 
اج��رای زنده ای را ه��م با یکی 
از شعرهای س��عدی در مراسم 
رونمای��ی خواهیم داش��ت که 
تاریخ و مکان برگزاری مراس��م 
 رونمای��ی ب��ه زودی اع��الم 

می شود. 
گروه »کماکان« 1۲ تا 14 تیر 
ماه س��ال 9۲، در مجموعه برج 
آزادی کنسرتی را به همین نام 

برگزار کرد. 
در این کنس��رت مهدی ساکی 
خواننده و حم��زه مقدم، ناهید 
مقدم، حس��ین مقدم، توفیق 
مقدم، روزبه اس��فندارمز، کاوه 
صالح��ی، مهیار طهماس��بی، 
ابراهیم عل��وی، مرج��ان بنی 
س��عید و م��اکان اش��گواری 
 ب��ه عن��وان نوازن��ده حض��ور 

داشتند. 

 طعم تازه ای از سینمای ایران، 
 فرصت دی��ده ش��دن و ارزیابی

 فیلم ه��ای هن��ری و تجربی و 
ایجاد فرصت مطالبه مخاطب و صاحب اثر در سینمای 
متفاوت؛ ای��ن ها بخش��ی از گفته ه��ای هنرمندان 
س��ینمایی در مورد فیلم های گروه سینمایی هنر و 
تجربه اس��ت که بیش از پنج ماه از آغاز اکران آن در 
تهران و برخی از شهرس��تان ها می گذرد تا 13 فیلم 
سینمایی و ۲۵ فیلم مس��تند و کوتاه در طول اجرای 

این پروژه به نمایش گذاشته شود. 
این گ��روه س��ینمایی فعالیت خ��ود را ای��ن چنین 
معرفی می کند: گروه س��ینماهاي »هن��ر و تجربه« 
تالش��ي ب��راي نمای��ش آن دس��ته از فیلم ه��اي با 
ارزش در می��ان فیلم ه��اي غیرتج��اري اس��ت که 
اکران ش��ان مي توان��د جای��گاه شایس��ته و درخور 
س��ازندگان آن ه��ا را در جامعه س��ینمایي روش��ن 
کند و ب��ه ارتق��اي دانش س��ینمایي تماش��اگران و 

 ارتقاي کیفیت هنري س��ینماي ای��ران کمک کند.
در این طرح »فیل��م هنری« به اثري س��ینمایي، در 
هر قالب زماني کوتاه و بلند و داس��تاني و مس��تند و 
انیمیش��ن و… ،گفته مي ش��ود که ف��رم و محتوای 
آن تمای��الت و حساس��یت ها و کنجکاوي ه��اي 
زیبایی شناس��انه تماش��اگران را برانگی��زد و ذوق و 
س��لیقه بصري آنان را ارتق��ا دهد. »فیل��م تجربی« 
نیز به فیلمی اطالق می ش��ود که ش��یوه های تازه اي 
در بیان و روایت س��ینمایی در آن تجربه ش��ده باشد 
ک��ه س��ینماي تج��اري و عامه پس��ند به س��وي آن 
نم��ي رود. البته برخ��ي از فیلم هاي متف��اوت و برتر 
س��ینماي بدنه هم که ح��اوي جنبه ه��اي هنري و 
تجربي هس��تند و به دلیل��ي امکان ای��ن را دارند که 
جایي در اکران س��ینماي بدنه پیدا کنند، مي توانند 
 در چارچ��وب ای��ن ط��رح نیز ب��ه نمای��ش درآیند. 
گروه سینماهاي هنر و تجربه از سازندگان این گونه 
فیلم ها که تا کنون امکان اکران آن ها را نیافته اند و یا 

اصوالً مایلند که فیلم ش��ان در این گروه سینمایي 
نمایش داده ش��ود دع��وت مي کند آثار خ��ود را به 

دبیرخانة این گروه ارائه دهند.« 
مخاطب�ان بیش�تری را م�ی توانی�م به 

سینماهای »گروه هنر و تجربه« بکشانیم
پس از گذش��ت بیش از پنج ماه از اک��ران فیلم های 
گروه هنر و تجربه، مجریان و بسیاری از سینماگران 
 از موفقی��ت ای��ن پ��روژه در جذب مخاطب س��خن

 می گویند. شهرام مکری، کارگردان »ماهی و گربه« 
 که فیلمش در گروه س��ینمایی هن��ر و تجربه اکران 
می شود و استقبال خوبی از آن شده و نیز عضو شورای 
سیاس��ت گذاری گروه هنر و تجربه اس��ت می گوید: 
»در جلس��ه ای که با حضور کارگردانان و عالقمندان 
سینمای هنر و تجربه و با هدف هم اندیشی و معرفی 
این گروه برگزار ش��د؛ من در کمال امیدواری پشت 
تریبون اعالم کردم ما برای دوره شش ماهه اول نیاز 
داریم که ۲۰۰ هزار تماشاگر برای دیدن فیلم هایمان 
بیاوریم.حرفی که آن موقع زدم به نظر می آمد کمی 
خیال پردازانه باش��د؛ اما اکنون با پایان دوره، نه تنها 
این اتفاق افتاده اس��ت، بلکه می توانیم کاری کنیم و 
سعی بیشتری کنیم تا مخاطبان بیشتری را به سالن ها 
بکش��انیم. تصورم این تعداد تماش��اگر بود اما اکنون 
آرزویم اتفاق افتاده اس��ت و در پای��ان پنج ماه بیش 
از 1۵۰ هزار نفر به تماش��ای این فیلم ها نشسته اند. 
من این تعداد مخاطب را بیشتر به عنوان یک ایده آل 
مطرح کردم حتی همان روز هم برخی از دوستان به 
من گفتند این میزان استقبال برای فیلم ها زیاد است 
و شاید تماشاگران کمتری از فیلم ها استقبال کنند«

اصفهان و فیلم های »گروه هنر و تجربه«
در اصفهان هم سینما سوره به اکران فیلم های گروه 
س��ینمایی هنر و تجربه پرداخته تا تماشاگران حرفه 
ای سینما و نیز آنانی که خواهان تماشای فیلم هایی 
متفاوت و غیر گیشه هستند جایی برای تماشای این 

فیلم ها داشته باشند. 
شب بیرون، پریدن از ارتفاع کم، جایی برای زندگی، 
آش��نایی با لیال، گاو، انارهای نارس، مردی که اسب 
شد، اسب تورین، مستند آتالن، از ایران یک جدایی، 
جینگو، روز مبادا، ماهی و گرب��ه، تابور و صحنه های 
خارجی از جمله فیلم هایی هستند که در سینما سوره 
اصفهان تا چهارم اردیبهشت ماه در چهار سانس 1۵، 

1۷، 19 و ۲1 اکران می شوند.   

فروش  سه میلیونی رمان جنایی در  سه ماه
رمان جنایی تحسین شده پائوال هاوکینز،  موفق شد تا در مدت سه ماه به فروشی سه میلیون 

نسخه ای در دو سوی اقیانوس اطلس دست یابد. 
این رمان جنایی موفق شده تا در سراسر دنیا از فروش نسخه جلد سخت »کد داوینچی« هم 
فراتر برود.اشتهای س��یری ناپذیر خوانندگان این کتاب که می تواند تیره ترین رمان داخلی 
محسوب شود، موجب شده تا رمان پائوال هاوکینز که با سبکی کامال انگلیسی نوشته شده، با 
اقبالی باورنکردنی روبه رو شود. این رمان درباره زنی است که الکل زیادی می خورد و قطاری 
سوار می شود و چیزی در جریان این سفر می بیند که هیچکس آن را باور نمی کند.»دختری 
در قطار« از 1۵ ژانویه تاکنون بیش از 1۲۲ هزار نس��خه با جلد سخت در بریتانیا به فروش 

رسانده و نسخه دیجیتال آن نیز در سراسر جهان فروشی باورنکردنی کرده است
.همه این ها موجب ش��ده ت��ا کتاب هاوکین��ز به عنوان س��ریع ترین کت��اب از نظر فروش 
در صدر فهرس��ت کتاب های با فروش س��ریع در بریتانی��ا جای بگیرد. این کت��اب تنها در 
هفته پی��ش بیش از 16 ه��زار نس��خه در بریتانیا فروش ک��رد که بیش از مجموع هش��ت 
کتاب جلد س��خت بعدی در فهرس��ت پرفروش های بریتانیا اس��ت. این کت��اب همچنین 
در فهرس��ت پرفروش ه��ای بریتانی��ا از س��ال ۲۰1۲ تاکن��ون در مکان ش��انزدهم و پس 
از کتاب »س��هره« نوش��ته دونا تارت برن��ده جایزه پولیت��زر جای دارد. حت��ی پیش بینی 
 می ش��ود این کتاب تا چند روز دیگر از کت��اب »آوای فاخته« نوش��ته جی کی رولینگ نیز 

فراتر برود.

به رغم حاشیه هایی که سریال مهران مدیری از همان ابتدا با 
آن دست به گریبان بود، این سریال به آنتن رسید؛ اما حاال 
با وجود پخش 1۰ قسمت، س��ریال » در حاشیه« بار دیگر 
دچار حاشیه شد و این بار سازمان نظام پزشکی هشدارهایی 
را نسبت به تخریب رابطه پزش��ک و بیمار و عواقب هرگونه 
واکن��ش احتمالی جامعه پزش��کی به نهاده��ای امنیتی و 
قضایی مطرح کرده است.  اما شنیده ها حاکی از این است که 
سریال »در حاشیه« قرار است تا قسمت سی ام، بخش های 
بیمارستانی خود را به اتمام برس��اند و به نوعی به فشارها و 

حاشیه هایی که با آن مواجهه شده، پایان دهد. 
مجموعه »درحاش��یه«ی مهران مدیری ک��ه پیش از این 
با عنوان »اتاق عمل« ش��ناخته می ش��د ، پس از پشت سر 
گذاشتن توقفی س��ه ماهه، مجددا با ش��رط  و شروطی کار 
تولید خود را از س��ر گرفت. از جمله ی این شروط می توان 
به بیش��تر ش��دن س��کانس های مرب��وط به پزش��کانی با 
شخصیت های مثبت به هنگام بازنویسی فیلمنامه سریال 

اشاره کرد. حال به نظر می رسد دست اندرکاران این سریال 
به جهت فشارهایی که همچنان بر روی این مجموعه وجود 
دارد، تصمیم گرفته اند بخش های تخلفات بیمارس��تانی و 
همچنین بخش های مربوط به بیمارس��تان را تا قس��مت 
س��ی ام جمع کنند و به حاش��یه های اصلی ای��ن مجموعه 
مبنی بر هشدارهای سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت 

پایان دهند. 
فاز اول مجموعه »در حاشیه« در 3۵ قسمت است و قبل از 
ماه رمضان پخش تلویزیونی آن به پایان می رسد. پیش از این 
علی اصغر پورمحمدی در بازدید از مجموعه »درحاش��یه« 
عنوان کرده بود، فاز اول سریال طنز »در حاشیه« قرار است 
تا قبل از ایام رمضان در 3۵ قسمت به پخش تلویزیونی برسد. 
پس از قسمت سی ام هم این سریال با وجود شخصیت هایی 

که خلق کرده است داستان خود را ادامه می دهد. 
اما پیش از هش��دارهای رییس کل س��ازمان نظام پزشکی 
که پس از تعطیالت نوروزی مطرح ش��د، وزیر بهداش��ت، 

درمان و آموزش پزشکی هم در نامه ای به رییس صدا و سیما 
دغدغه های خود را درباره پخش سریال جدید مهران مدیری 

با عنوان »در حاشیه« بیان کرده بود. 
هر چند دوب��اره در نام��ه ای توضیح داده ش��د ش��د وزیر 
بهداش��ت تنها دغدغه های خ��ود را از پخش این س��ریال 
مط��رح ک��رده و هی��چ درخواس��تی مبنی ب��ر جلوگیری 
 از پخ��ش ای��ن س��ریال در نام��ه مذک��ور مطرح نش��ده

 اس��ت. معاون س��یما نیز در نامه ای در پاس��خ به نامه وزیر 
بهداش��ت با بیان این مطلب که  هرگز نباید در روند اعتالی 
س��المت اختاللی پیش بیاید، عن��وان کرده ب��ود: یکی از 
نیازهای جامعه، نشاط و بهجت درونی است. رسانه ملی بر 
اساس وظیفه خود ملزم است که زمینه های نشاط و آرامش 
را با اس��تفاده از زبان طنز، با رعایت و حفظ ارزش ها فراهم 
کند. در استفاده از قالب طنز، مسایل مختلف اجتماعی به 
صورتی بازگویی می ش��ود که »موضوع« م��ورد توجه قرار 

گیرد. 

»پایتخت ۴« کلید خورد
س��ریال »پایتخت 4« ب��رای پخش در ماه رمضان س��ال 94 تصویرب��رداری خود 
را آغاز کرد. این س��ریال در ۲6 قس��مت س��اخته می ش��ود و عوامل مرحله پیش 
تولید آن را از ابتدای س��ال آغاز کرده اند. این روزها نیز پس از انجام مرحله تس��ت 
گریم، تصویربرداری سریال از 1۵ فروردین آغاز ش��ده است.احمد مهرانفر بازیگر 
نقش ارس��طو اخیرا تصویری از اتاق گریم این س��ریال در صفحه شخصی خود در 
اینستاگرام منتشر کرده که نشان دهنده آغاز مرحله ساخت پروژه است.»پایتخت 
3« به کارگردانی س��یروس مقدم نوروز 93 از شبکه یک س��یما روی آنتن رفت و 
محس��ن تنابنده، ریما رامین فر، احمد مهرانفر و علیرضا خمس��ه بازیگران اصلی 
سه گانه پایتخت بوده اند. طبق گفته تهیه کننده مجموعه همچنان بازیگران اصلی 
خود را حفظ خواهد کرد.بنابراین »پایتخ��ت 4« کار خود را با بازیگر جدیدی آغاز 
نمی کند اما اتفاقات تازه ای پیش روی ش��خصیت های آن خواهد بود و به مرور در 
قسمت های بعدی سریال و در صورت نیاز قصه، شخصیت های تازه ای به قصه وارد 
خواهند شد.بخش اعظم قصه سری جدید پایتخت در شیرخوارگاه و حواشی آن رخ 
می دهد و عوامل، س��ریال را منطبق با حال و هوای ماه رمضان تولید خواهند کرد. 
ضمن اینکه متن ها نیز قسمت به قسمت نوشته می شود و طبیعتا تصویربرداری در 
ایام ماه رمضان ادامه خواهد داشت. اینگونه عوامل با به دست آوردن نظرات مردم، 

مطابق میل آنها قصه را جلو می برند.

یک هنرمند قلمزنی با اشاره به این  که فروش وظیفه 
هنرمند نیست گفت: س��ازمان های متولی باید راهی 
برای فروش بهتر آثار در نظ��ر بگیرند، یا کاری کنند 
تا تعامل بیشتری بین هنرمندان و گالری دارها برقرار 
ش��ود. محمد صادقی، هنرمند قلمزن به طرح و بیان 
انتظارات خود از س��ازمان می��راث فرهنگی و به ویژه 
معاونت صنایع دستی پرداخت و گفت: یکی از مسایل 
مهمی که باید به آن توجه شود، فروش فرآورده های 
دستی است. هنرمند صنایع دستی، کار خود را تولید 
می کند. این برعهده متولیان است که راهی برای ارائه 

و معرفی و فروش این آثار در نظر بگیرند.  
آثار چینی، میدان نقش جهان را پرکرده اند 

این هنرمن��د قلمزن گفت: میدان نق��ش جهان پر از 
کاالی چینی اس��ت. از نگاه مخاطب، تفاوت چندانی 
به لحاظ کیفیت، میان خات��م چینی با خاتم اصفهان 
وجود ندارد. تازه خریداران خوشحال هستند که خاتم 
چینی را با قیمت ارزان تری می خرند و در این میان، 

نظارت چندانی از سوی دولتمردان بر ورود کاالهای 
قاچاق وج��ود ن��دارد همچنان که محکی نیس��ت تا 
کار اصیل را از غیراصیل جدا کن��د. به گفته صادقی، 
کس��انی صنایع دس��تی می خرند که نیاز اولیه شان 
برآورده شده باشد و به اجاره خانه و هزینه خوراک و 
پوشاک و شهریه مدرسه فرزندشان فکر نکنند، پس با 

این حس��اب، درصد کمی از مردم می توانند خریدار 
هنرهای سنتی و صنایع دستی ایرانی باشند. از سوی 
دیگر آنها هم که صنایع دستی ایرانی می خرند دنبال 
کارهای بی کیفیت و ارزان هس��تند. کس��ی نمی آید 
چند میلیون بدهد و کار م��ن هنرمند را بخرد؛کاری 
که برای آن زمان و انرژی گذاشته ام و متفاوت با دیگر 
کارهاست. پس حتی از میان افراد اندکی که خریدار 
صنایع دستی هستند، بخش بسیار کمتری، کارهای 

فاخر را خریداری می کنند. 
این هنرمند اصفهانی به نشان دار کردن فروشگاه های 
صنایع دستی اشاره و بیان کرد: این طرح می تواند به 
ارائه کارهای اصیل و غیرتقلبی کمک کند؛ اما به شرط 
این که ضابطه مند باشد و روابط، جای ضوابط را نگیرد. 
وگرنه این طرح هم راه به جای��ی نمی برد. همان طور 
که گفته و تصویب ک��رده اند، س��ازمان های دولتی 
باید بخش��ی از بودجه خود را به خرید صنایع دستی 

اختصاص دهند اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد.

تا ۴ اردیبهشت در اصفهان  ادامه دارد؛ 

دولتمردان، بی خیال صنایع دستی قاچاق  اند

مهران مدیری و تمام حاشیه هایش

اکران فیلم »هنر و تجربه« در سینما سوره

هنر در شهر

آلبوم

گروه 
فرهنگ
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خوشحالی خامس رودریگز از بازگشت به میادین

خامس رودریگز ، هافبک کلمبیایی رئال مادرید پس از دو ماه در بازی تیمش در 
مقابل گرانادا حضور پیدا خواهد کرد. خامس در پیغامی امیدبخش برای هواداران 
تیمش نوشت : پس از دو ماه دوری از میادین با بیشترین انگیزه و رویاهایی که باید 

به تحقق برسانم به میادین بر می گردم.
خامس در بازی دور رفت مقابل گرانادا زیباترین گلش در رئال را به ثمر رسانده بود.
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انتقاد  لوکا بوناچیچ
 از مسعود شجاعی

قهرمانی مجدد ایران در 
آمریکا، بی اهمیت است

سرمربی تیم فوتبال الشحانیه قطر گفت: عملکرد مسعود شجاعی در بازی 
با لخویا در حد انتظارم نبود. در یکی از مسابقات هفته بیست و چهارم لیگ 
ستارگان قطر، تیم الش��حانیه مقابل تیم لخویا به تس��اوی پرگل سه بر سه 
رس��ید. این در حالی بود که تیم الش��حانیه تا دقیقه ۹۰ با نتیجه سه بر دو، 
مقابل حریفش پیش بود و گل تس��اوی را در دقیقه آخ��ر دریافت کرد.لوکا 
بوناچیچ سرمربی الشحانیه در پایان این مسابقه، در حالی که بسیار عصبانی 
و ناراحت بودگفت: در حالی که می توانس��تیم برنده بازی باشیم در آخرین 
دقیقه برد را با تساوی عوض کردیم. من از این بابت بسیار عصبانی و ناراحتم.

وی همچنین با انتقاد از داور مس��ابقه، قضاوت این بازی را برایش دشوار و 
سنگین خواند.س��رمربی الش��حانیه همچنین با انتقاد از عملکرد بعضی از 
بازیکنان تیمش و دریافت گل در دقیقه پایانی، گفت: مس��عود شجاعی به 
خاطر بازگشت از اردوی تیم ملی )ایران( احساس خستگی می کرد و با وجود 

اینکه به عنوان بازیکن ذخیره به میدان آمد نتوانست در حد انتظار باشد.

دارنده مدال طالی جهان گفت: در جام جهانی کش��تی آزاد با قدرت روی تشک 
خواهم رفت.رضا یزدان��ی  اظهار داش��ت: در تمرینات اخی��ر از ناحیه کمر کمی 
آس��یب دیدم و به همین دلیل نیز روز گذش��ته از آن MRI گرفتم ت��ا از میزان 
آسیب دیدگی ام آگاه ش��وم.وی افزود: جواب آزمایش��م فردا می آید؛ اما به اعتقاد 
خودم چیز خاصی نیست. ش��رایط تیم ما خوب اس��ت و بچه ها همگی در دوران 
اوج هس��تند و امیدواریم که باز هم کش��تی های قابل قبولی را ارائ��ه دهیم تا از 
عنوان قهرمانی خود در سال گذش��ته دفاع کنیم، البته امسال با وجود تیم آماده 
آذربایجان کارمان س��خت اس��ت اما تالش م��ان را خواهیم کرد. وی ب��ا انتقاد از 
بی توجهی مسووالن عنوان کرد: متاسفانه گویا مسووالن برایشان اهمیتی ندارد 
که ایران قرار اس��ت راهی جام جهانی ش��ود و همان گونه که س��ال قبل اهمیتی 
 نداش��ت که در آمریکا قهرمان جام جهانی شدیم امس��ال نیز کسی خبری از تیم

 نمی گیرد. 

از بخت بد سپاهان در این فصل، بازگش��ت کاپیتان اول این 
تیم به تمرینات با مصدومیت و محرومیت س��ایر کاپیتان ها 

همزمان شده است.
به گزارش ایمنا، بازگشت محرم نویدکیا به تمرینات سپاهان 
پس از مدت ها دوری خبر ویژه و غیرمنتظره نوروز ۹۴ برای 
هواداران اصفهانی بود. کاپیتان سپاهان حتی در اولین مسابقه 

این تیم در سال جدید روی نیمکت هم نشست و این آمادگی 
را داشت تا برحسب نیاز و در صورت صالحدید کادر فنی دیروز 
برای دقایقی به میدان برود. فعل و انفعاالت بازی با صبا اما به 
گونه ای رقم خورد که نه تنها محرم فرصت بازی پیدا نکرد که 
کاپیتان دوم س��پاهان یعنی هادی عقیلی هم در همان ۱۰ 

دقیقه اول مسابقه مصدوم و به ناچار تعویض شد.
 کاپیتان س��وم یعنی رحمان احمدی هم که به خاطر اخراج 
از زمین دس��ت کم تا یک هفته امکان همراهی س��پاهان را 
نخواهد داشت. در تعطیالت نوروز اما هرچه بازگشت محرم 
به تمرینات امید را در دل هواداران س��پاهان زنده کرد، خبر 
مصدومیت احسان حاج صفی و بازگشت زودتر از موعد او از 
اردوی اروپایی تیم ملی مایه نگرانی آنها شد. شاید این هم از 
بخت بد سپاهان در این فصل باشد که بازگشت قریب الوقوع 
کاپیتان اولش ب��ه میادین با مصدومیت و محرومیت س��ایر 

کاپیتان ها همزمان شده است.

در روز چهارم و پایانی مسابقات بین المللی شنای دبی، 
آریا نسیمی شاد با ثبت رکوردی تازه در ماده ۲۰۰متر 
قورباغه مقام نایب قهرمانی این ماده را هم کسب کرد 

و ملی پوش اصفهانی نیز موفق به رکوردشکنی شد.
 ش��یرجه و واترپلو؛ روز چهارم و پایانی پنجمین دوره 
مسابقات شنای دبی با جابجایی دو رکورد ملی و کسب 

یک مقام نایب قهرمانی برای شناگران ایران همراه شد.
آریا نسیمی شاد شناگر جوان ایران موفق شد با کسب 
مقام نخست رده س��نی ۱۶-۱۸ و مقام نایب قهرمانی 
نهایی در ماده ۲۰۰ متر قورباغه رکورد ملی این ماده را 
هم کاهش دهد. نسیمی شاد با ثبت زمان ۲ دقیقه و ۱۹ 
ثانیه و ۸۳ صدم ثانیه رکورد قبلی این ماده که در اختیار 
خودش بود را کاهش داد. او پیش از این و در بازی های 
آس��یایی اینچئون زمان ۲ دقیقه و ۲۰ ثانیه و ۲ صدم 

ثانیه را ثبت کرده بود.
جمال چاوشی فر، کاپیتان اصفهانی تیم ملی هم با وجود 
سرماخوردگی ش��دید موفق به رکوردشکنی در ماده 
۱۰۰ متر کرال پشت شد. چاوشی فر ۱۰۰ متر را در ۵۷ 
ثانیه و ۷۴ صدم ثانیه شنا کرد تا بار دیگر رکوردشکنی 
کند. او در بازی های آسیایی اینچئون با ثبت زمان ۵۷ 

ثانیه و ۷۴ صدم ثانیه رکورد دار این ماده بود.

عقیلی و حاج صفی به جای نویدکیا

مصدومیت سپاهان از ناحیه کاپیتانی!
درمسابقات بین المللی شنا دبی؛

سرماخوردگی هم مانع رکوردشکنی چاوشی فر نشد

مهاجم پیش��ین تیم ملی فوتبال کشورمان 
که به تازگی مدرک مربیگری اش را دریافت 
کرده گفت که جوان اس��ت و عجله ای برای 

مربیگری ندارد.
وحید هاشمیان توانست بعد از یک سال حضور 
در آزم��ون ورودی، دوره های تئوری، عملی، 
کارآموزی و در نهایت آزمون پایانی کالس های 
مربیگری پرولیس��انس آلمان مدرک معتبر 
مربیگری فدراس��یون فوتبال این کش��ور را 

دریافت کند. 
وی پس از این اتفاق بسیار مهم در مراسمی 
که هفته گذشته برگزار ش��د مدرک خود را 
از رییس فدراس��یون فوتبال آلمان دریافت 
کرد. هنگام دریافت این مدرک »نیرش باخ« 
هنگامی که نوبت به هاش��میان رسید گفت: 

»هلی کوپتر آمد«.
هلی کوپتر فوتبال ایران حاال بار دیگر با دریافت 
این مدرک مهم که بس��یاری از مربیان حتی 
نتوانسته اند در آزمون ورودی آن نمره قبولی 
بگیرند، برای ایران افتخار آفرینی کرده است.

هاش��میان در خصوص طی شدن این دوره و 
دریافت مدرکش صحبت کرد. وی البته پیش 
از آغاز صحبت هایش ضمن تبریک س��ال نو، 
درگذش��ت میالد حجت االسالمی و حسین 
جوادی، خبرنگاران ورزشی خبرگزاری تسنیم 
و وطن امروز را تسلیت گفت و برای خانواده و 
همکاران آنها آرزوی صب��ر کرد. گفت وگوی 

هاشمیان را در ادامه می خوانید:
باالخره مدرک مربیگری تان را در دوره 

پرولیسانس آلمان گرفتید.
از این موضوع خوشحالم. این برنامه را از سال 
۲۰۰۸ شروع کردم و گرفتن این مدرک چند 

مرحله دارد. 
ابتدا نیاز اس��ت که مدرک C دریافت شود و 
س��پس مدرک B و A را باید بگیریم که بین 
دریافت هر کدام از ای��ن مدارک هم باید یک 

سال کار کرده باشید.
 با توجه به اینکه من ۷ س��ال در بوندس��لیگا 
بازی کرده بودم و باالی ۱۰۰ بازی هم داشتم، 

نیازی نبود مدرک C را بگیریم و سال ۲۰۰۸ 
مدرک B را دریافت ک��ردم. برای تمدید این 
مدرک هرسال اقدام می کردم و در سال ۲۰۱۱ 
هم که در ایران بازی می کردم توانستم مدرک 

A را بگیریم.
بع��د از خداحافظی از فوتبال ب��رای دریافت 
مدرک پرولیسانس اقدام کردم که شرط آن 
مربیگری کردن بود و من هم در آلمان این کار 

را انجام دادم.
 در اولین بار توانستم در امتحان ورودی قبول 
شوم و این در حالی بود که برخی دوستانم بار 
دوم قبول شدند. خوشبختانه دوره ۱۰ ماهه را 
به پایان رساندم و بعد از آزمون خیلی امیدوار 
بودم که قبول می ش��وم و این حس خوب در 

نهایت به واقعیت تبدیل شد.
چه حسی داش��تید وقتی نیرش باخ، رییس 
فدراس��یون فوتب��ال آلمان هن��گام دریافت 

مدرک شما را با اسم »هلی کوپتر« صدا زد.
در این مراس��م عالوه بر او مدیر تیم های ملی 
فوتبال آلمان، رییس اتحادیه فوتبال آلمان، 
یوب هانکس، گوته نتزر، اریش روته مولر و ... 
هم حضور داشتند و وقتی نوبت به من رسید 
تا مدرکم را دریافت کنم نیرش باخ اعالم کرد: 
»هلی کوپت��ر آمد«. او حتی دس��ت هایش را 
مانند هلی کوپتر تکان می داد که برایم جالب 
بود. فکر نمی کردم من را بشناسد چون زمانی 
که او رئیس فدراسیون فوتبال آلمان شد من 

دیگر فوتبال بازی نمی کردم.
خیلی خوش��حال ش��دم که بعد از این همه 
سختی رفت وآمد و رقابت سختی که بود، این 
مدرک را گرفتم. البته گرفتن مدرک هدف من 

نبود و بیشتر می خواستم یاد بگیرم. 
در این مدت خیلی چیزها یاد گرفتم، آن هم 
در کالس های آلمان که سخت گیر بودن شان 
در دنیا مشهور است. خوشبختانه توانستم در 
این سخت گیری ها به خوبی یاد بگیرم و بازهم 

باید بیشتر و بیشتر به یادگیری ام ادامه دهم.
چه زمانی قرار اس�ت از داشته هایی که 
به دست آوردید اس�تفاده کنید و آیا با 

دریافت این مدرک امسال آغاز مربیگری 
حرفه ای وحید هاشمیان خواهد بود؟

مربیگری کار بس��یار س��ختی اس��ت. مانند 
بازیگری رفتن به تیم ها راحت نیست، چون 
هر تیم��ی فقط یک س��رمربی و ی��ک مربی 

می خواهد.
 زمانی که فوتبال بازی می کردم، مجرد بودم 
و تمام زندگی ام فوتبال بود ام��ا حاال ازدواج 
کرده ام، صاحب زندگی جداگانه ای شده ام و 
فرزندی دارم که در کنارش فوتبال هم بخشی 

از زندگی من است. 
دوس��ت دارم کنار خان��واده ام باش��د و برای 
مربیگری همه چیز بس��تگی به شرایط دارد 
و باید ببینم چ��ه اتفاقاتی پیش می آید. برای 
مربیگری عجل��ه ای ندارم و ب��ه قول معروف 
تفنگ زیر گلویم نگذاش��ته اند که حتماً باید 
زودتر مربی ش��وم. اگر قس��مت باشد مربی 
می شوم و اگر هم قسمت نباشد صبر می کنم 

شرایط خوبی برایم پیش بیاید.
چطور؟

رقابت در آلمان بسیار س��خت است و رقابت 
بسیار باالیی وجود دارد. تمام تالشی که باید 
انجام می دادم را کرده ام و همه چیز بس��تگی 
به باشگاهی دارد که من را انتخاب می کند و 

تصمیمی که خودم خواهم گرفت.
از صحبت هایی که انج��ام می دهید مبنی بر 
اینکه جایی را انتخ��اب می کنید که خانواده 
راحت باش��د و همچنین رقاب��ت در فوتبال 
آلمان را هم سخت می دانید، به نظر هدف تان 

مربیگری در فوتبال آلمان است.
هنوز چیزی مش��خص نیس��ت. فوتبال مثل 
دوران بازیگری نیست. یک هدف داشتم که 
دس��ت خودم بود تا در کالس های مربیگری 
شرکت کنم، دوره های کارآموزی را پشت سر 
بگذارم، تنها تجربه فوتبال بازی کردن برای 
مربیگری مالک نیس��ت و م��ن در این مدت 

خیلی چیزها یاد گرفته ام. 
باید از فدراس��یون فوتبال آلمان هم تش��کر 
کنم که این ش��انس را به من داد تا بتوانم در 
کالس های مربیگری حرفه ای ش��رکت کنم. 
آنها با من مانند یک آلمانی برخورد کردند که 
به همین دلیل از آنها ممنونم. سایر موارد را به 
قسمت می سپارم و عجله ای برای مربیگری 

ندارم.
پ�س با ای�ن ش�رایط اگ�ر از ای�ران هم 
پیشنهاد مربیگری داشته باشید، روی 

آن فکر می کنید؟
گفتم ک��ه باید همه پیش��نهادها را ش��نید، 
صحبت های��ی را انج��ام داد و هی��چ چیز را 
نمی توان زودت��ر از موعد رد ک��رد. من برای 
مربیگری جوان هس��تم و هی��چ چیزی را رد 
نمی کنم. خانواده ام برای من مهم هس��تند و 
خودم ه��م تمام کارهای آکادمی��ک را انجام 
داده ام و همه چی��ز به انتخاب ها و قس��مت 
بس��تگی دارد. از حاال هیچ چی��ز را نمی توان 

رد کرد.
در همین مدت اخیر بارها نام شما برای 

حضور در تیم ملی مطرح شد و حاال نیز 
می گویند در صورتی که کی روش از تیم 
ملی برود شاید وحید هاشمیان یکی از 
مربیان تیم ملی شود. درباره این موضوع 

صحبتی دارید؟
در مورد اتفاقی که رخ ن��داده هیچ وقت نظر 
نمی دهم و همانطور که گفتم هیچ عجله ای 

برای مربیگری ندارم.
فک�ر می کنید به عن�وان مرب�ی چقدر 

می توانید به فوتبال ایران کمک کنید؟
فوتبال ای��ران؟! ما ی��ک مردم��ی داریم که 
خیلی دوست ش��ان دارم و خودم عالقه دارم 
به جوان های فوتبال کش��ورم کمک کنم؛ اما 
یکسری افراد هم در فوتبال داریم که فوتبالی 
نیستند و فقط دوس��ت دارند آدم های خاص 
بیایند. آنه��ا دایره ای را درس��ت کرده اند که 
خودشان هم در آن می چرخند و هیچ کمکی 
به فوتبال نمی کنند. فقط سرمایه های مادی و 
استعدادهای فوتبال ما را می سوزانند و با این 
شرایط نمی توان کاری از پیش برد. هر زمانی 
که قسمت شد و توانستم، دوست دارم اندازه 

سهم خودم به فوتبال ایران کمک کنم.
به چه شکلی؟

زمانی در تیم ملی فوتبال ایران بازی می کردم 
اما بعد ش��رایط مهیا نبود. دیگ��ر به تیم ملی 
نیامدم و در آلمان شروع کردم به تالش کردن، 
گل زدن و ... به عنوان یک ایرانی توانستم در 
آلمان به اس��م ایران و برای کش��ورم افتخار 
آفرینی کنم و اینگونه به فوتبال کشورم کمک 
کردم. همیشه سعی کردم به عنوان یک ایرانی 
اس��م خوبی از خودم به جا بگذارم و بستگی 

دارد که شما چگونه به ایران کمک می کنید.
با این شرایط اگر در آلمان هم یک مربی خوب 

شوید می توانید به فوتبال ایران کمک کنید.
مهم این است هر جایی که هستم بتوانم تالش 
کنم و چیزی که در توانم است را انجام دهم. 
در برنامه ام این اس��ت که یک روز به فوتبال 
ایران کمک بزرگی کنم؛ اما اینکه چگونه و در 
چه زمانی این کمک صورت بگیرد، مشخص 
نیست. نه من بلکه امثال من و کسانی که در 
فوتبال بوده اند، در فوتبال ایران بازی کرده اند، 
عرق ریخته اند، زحمت کشیده اند باید کمک 

کنند.
حاال که مدرک مربیگری پرولیس�انس 
آلمان را گرفته اید، به همبازیان سابق تان 
که می خواهند مربی ش�وند پیش�نهاد 

می کنید در این کالس ها شرکت کنند؟
هر کس��ی باید صالح خودش را ببیند و من 
نمی توانم به کسی پیشنهاد بدهم. هر کسی 
باید ببیند چگون��ه می خواه��د کار می کند 
و گرفتن ای��ن م��درک فقط نبای��د مدرک 
باش��د بلکه باید خوب یاد گرفت. پیش��نهاد 
می کنم هر کس��ی می خواهد مربی شود در 
کشورهایی دوره اش را پش��ت سر بگذارد که 
چیزی یاد بگیرد، ش��اید کش��ورهایی باشند 
که دو یا س��ه ماهه مدرک هم بدهند یا شما 
در خانه بنشینید و برای تان مدرک بفرستند 

اما مهم یادگیری است. ان شااهلل همه بتوانند 
در کش��ورهایی که اعتباری دارند، دوره های 
مربیگری طوالنی برگ��زار می کنند و در کنار 
علم عمل هم یاد می دهند مدرک مربیگری 

بگیرند.
نظرتان در خصوص تیم ملی فوتبال و دو 
بازی دوستانه ای که مقابل شیلی و سوئد 

برگزار کردیم چیست؟
من فقط گل های ب��ازی با ش��یلی را دیدم و 
موفق نشدم این دیدار را تماشا کنم. اگر تیم 
ملی مقابل تیم اصلی شیلی این برد را کسب 
کرده باش��د، برد خوبی بوده است. فقط نیمه 
دوم بازی سوئد را دیدم که به نظرم تیم ملی 
خوب بازی کرد و با وج��ود باخت بازی بدی 

انجام نداد. 
البته که بازی دوس��تانه برای نتیجه گرفتن 
نیست و باید به فکر شناسایی بازیکنان جدید 

و میدان دادن 
به جوان ها بود.

با ای�ن وجود 
بازهم صحبت 
رفت�ن  از 
ک�ی روش به 
راه افت�اده و 
ای�ن س�ؤال 
تک�راری که 
ای�ن  رفت�ن 
مربی به سود 
ماس�ت یا به 
ضرر ما خواهد 

بود؟
من نه کاره ای 
ن��ه  هس��تم، 

تصمی��م 
گیرنده ام، نه می توانم کاری کنم. آنهایی که در 
این خصوص تصمیم گیرنده هستند خودشان 
ببینند رفتن کی روش به س��ود ماس��ت یا به 

ضررمان.
تیم امید هم توانس�ت با وجود شکست 
مقابل عربستان به مرحله بعدی انتخابی 
المپیک صعود کند. با این شرایط برخی 
انتقادهای تندی علی�ه محمد خاکپور، 
سرمربی ایرانی این تیم کردند. به نظرتان 

این انتقادها منصفانه بود؟
اصاًل بازی های تیم امید را ندیدم و فقط نتایج 
را مقابل تیم های نپال، افغانستان، فلسطین 
و عربس��تان دیدم. م��ن درب��اره منصفانه یا 
غیرمنصفانه ب��ودن انتقاده��ا نمی توانم نظر 
بدهم اما امیدوارم هدف هم��ه صعود تیم به 

المپیک باشد. 
مطمئناً انتقاد خوب ب��ه تیم کمک می کند و 
انتقاد بد هم باعث تخریب تیم خواهد ش��د. 
این موضوع به کس��انی مربوط می ش��ود که 
کادرفنی تی��م امید را انتخ��اب کرده اند و به 
نوعی مسئول هس��تند. در فوتبال ایران هم 
از من پیشکس��وت تر افراد زیادی هستند که 

می توانند در این خصوص صحبت کنند.

بازیکنی که به  هلی کوپتر معروف  است؛

 وحید، مجوزمربیگری در بوندس لیگا راگرفت

سرمربی تیم ملی فوتسال وارد تهران 
می شود

 سرمربی تیم ملی فوتس��ال اردیبهش��ت ماه وارد تهران می شود تا
 برنامه های خود را برای برگزاری اردوهای تدارکاتی تیم ملی فوتسال 
ارائه کند. خس��وس کاندالس، س��رمربی تیم ملی فوتسال روز یکم 
اردیبهشت وارد تهران خواهد شد تا به مدت یک ماه رقابت های لیگ  
مناطق و دسته دو کشور را زیر نظر داشته باشد و بازیکنان مستعد را 

برای حضور در اردوهای تدارکاتی انتخاب کند.
همچنین به دلیل حضور تیم ملی فوتس��ال در تورنمنت چهارجانبه 
پرتغ��ال، وی از اول تا پایان خرداد ماه اردوی مس��تمر تدارکاتی تیم 
ملی را برگزار خواهد کرد تا بازیکنان با آمادگی کامل به این تورنمنت 

اعزام شوند.

 اعالم ثبت نام متقاضیان نقل
 وانتقاالت بازیکنان و مربیان

امروزه نقل و انتقاالت بازیکنان و مربی��ان در فوتبال حرفه ای امری 
اجتناب ناپذیر است. گس��تردگی روزافزون و عالقه وافر آحاد جامعه 
به فوتبال که بخش��ی از امور روزمره آنان را تش��کیل داده است، در 
فدراسیون فوتبال این ضرورت احساس شد تا در راستای ساماندهی 
و تحت پوش��ش قرار دادن افراد فعال در این حوزه ب��ا دیدگاه ایجاد 
قانونمندی، بس��ط ارزش های اخالقی و حرفه ای گری و صیانت از 
دو عنصر و سرمایه اصلی فوتبال کشورمان ، باشگاه ها و جوانان عزیز 
کش��ورمان گام های مثبتی را بردارد.بدین جهت فدراسیون فوتبال 
ضمن بهره مندی از دانش و تجربه اهل فن و دست اندرکاران عرصه 
فوتبال کشور با تهیه آیین نامه کارگزاران نقل و انتقاالت داخلی )مورد 
تایید فیفا(، سعی در ایجاد محیطی امن و شفاف سازی جهت نقل و 
انتقاالت بازیکنان و مربیان دارد.کارگزار رسمی نقل و انتقاالت داخلی 
بازیکن و مربی فردی خواهد بود که دارای پروانه رس��می فعالیت از 
فدراسیون فوتبال باشد، تا بتواند به عنوان نماینده بازیکن یا مربی در  
حوزه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی )آقایان و بانوان ( فعالیت کند.

شرایط عمومی متقاضیان:
- دارا بودن حداقل ۲۵ سال سن برای آقایان و ۳۰ سال برای بانوان

- حداقل مدرک تحصیلی دیپلم در شرایط مس��اوی افراد با مدارک 
تحصیلی باالتر در اولویت قرار دارند

- قبولی در آزمون فدراس��یون که ش��امل ۲۰ س��وال از اساس��نامه 
فدراسیون، آیین نامه نقل و انتقاالت داخلی، آیین نامه سازمان لیگ، 
آیین نامه کمیته انضباطی و قوانین عمومی و قوانین نقل و انتقاالت 

بازیکنان حرفه ای فیفا می باشد.
- دارا بودن حسن شهرت در حوزه ورزش و فوتبال کشور

- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد
- اخذ تاییدیه صالحیت فردی از سوی مراجع ذی صالح

نحوه ثبت نام:
متقاضیان م��ی توانن��د : س��اعات اداری از ۱۶ فروردی��ن ۹۴ تا ۲۰ 
اردیبهشت ماه س��ال ۹۴  به فدراسیون فوتبال-طبقه دوم- حراست 
فدراسیون به همراه مدارک اولیه شامل اصل شناسنامه – اصل کارت 

ملی جهت ثبت نام مراجعه نمایند.
شرایط اختصاصی متقاضیان:

- واریز مبلغ بیست میلیون ریال معادل دو میلیون تومان به حساب 
بانکی فدراسیون به شماره  ۲۰۹۲۵۸۶۸ شعبه شهید قرنی  کد ۲۰۹ 

به نام فدراسیون فوتبال جهت ثبت نام اولیه
- ثبت شرکت با عنوان فعالیت در امر نقل و انتقاالت داخلی بازیکنان 

/ مربیان ورزشی
- معرفی دفتر کار با کاربری اداری و یا تجاری

- وثیقه برابر مفاد آیین نامه
سایر موارد:

ص��دور پروانه برای افراد حائز کلیه ش��رایط مذکور یکس��اله اس��ت 
که م��ی تواند ب��رای س��الهای آت��ی نی��ز تمدی��د گردد.اف��رادی 
 ک��ه اش��تغال رس��می ، ق��راردادای ، مش��اوره ای، عضوی��ت در
 فدراسیون های ورزشی، کنفدراسیون، کمیته ها ، دپارتمان ، هیات 
های استانی، شهرستانی، آکادمی باشگاههای فوتبالی، رسانه و جراید 
ورزشی کشور را داشته باشند، نمی توانند به طور همزمان متقاضی 
فعالیت در امر نقل و انتقاالت داخلی باشند. در پایان به این نکته اشاره 
می شود برابر مصوبه هیات محترم رئیسه فدراسیون، کسانی که به 
دالیل مختلف حائز شرایط اخذ مجوز فعالیت در حوزه نقل و انتقاالت 
از س��وی فدراس��یون نگردند، مبلغ واریزی جهت ثبت ن��ام به آنان 

برگردانیده نخواهد شد.

 هدفم، خوش رنگ ترین مدال
 المپیک است

ملی پوش اصفهانی تکواندو ایران گفت: سال ۹۴ را با این نیت شروع 
کرده ام که تمام افتخارات، امتیازها و مدال های سال ۹۳ را فراموش 
کنم و امسال به نوعی از صفر ش��روع کرده ام.سجاد مردانی ، در مورد 
شرایط خود و اردوی تیم ملی اظهار داشت: بعد از شرکت در تورنمنت 
هلند چند روزی استراحت کردیم و دوباره از هشتم فروردین وارد اردو 
شدیم. خوشبختانه شرایط خوب است و طبق برنامه ریزی کادرفنی 
پیش می رویم. انش��ااهلل تا قبل از مسابقات قهرمانی جهان در روسیه 
به اوج آمادگی برس��یم و بتوانیم بهترین نتیجه را در این مس��ابقات 
بگیریم.مردانی که یکی از پرمدال ترین ملی پوشان اصفهانی در سال 
۹۳ بود در مورد عملکرد خود در سال گذشته افزود: خداراشکر سال 
۹۳ سال پرمسابقه ای بود و به دلیل شرایط جدیدی که وجود دارد و 
سهمیه المپیک بر اساس رنکینگ توزیع می شود، مسابقات زیادی را 
تجربه کردم. سال ۹۳، سال پرفراز و نشیبی بود که تاحدودی امتیاز 
خوبی کس��ب کردم اما مهم تر از امتیاز، درس ه��ای زیادی بود که از 
پیروزی ها و شکس��ت ها گرفتم.وی ادامه داد: هدف اصلی من کسب 
خوش رنگ ترین مدال المپیک است و تمام این مسابقات و مدال ها با 
هدف به دست آوردن تجربه و آمادگی روحی و جسمی برای المپیک 
است. سال ۹۴ را با این نیت شروع کرده ام که تمام افتخارات، امتیازها 
و مدال های سال ۹۳ را فراموش کنم و امسال به نوعی از صفر شروع 
کرده ام.ملی پوش س��نگین وزن ایران اضافه کرد: اولین پله در س��ال 
۹۴ مسابقات جهانی روس��یه اس��ت که امیدوارم بتوانم ۱۲۰ امتیاز 
این مسابقات که از اهمیت زیادی برخوردار است را کسب و از همین 
ابتدای س��ال، بهترین رنکینگ وزن چهارم المپیک را مال خود کنم 
و کسب سهمیه را صدردرصد کنم.مردانی بیان داشت: طبق قوانین 
فدراسیون جهانی در هر س��ال میالدی هر تکواندوکار می تواند ۶۰ 
امتیاز از تورنمنت ها بگیرد که خوش��بختانه من در سه ماه اول سال 
۲۰۱۵ هر ۶۰ امتیاز را کسب کردم و االن خود را برای مسابقات جهانی 
و ۴ مرحله مسابقات گرندپریکس آماده می کنم. درنهایت در آذرماه 
۹۴ و پس از مسابقات فاینال گرندپریکس ۶ نفر اول هر وزن سهمیه 
المپیک می گیرند.وی که رتبه ششم وزن چهارم المپیک را در اختیار 
دارد در مورد اینکه از کسب سهمیه المپیک مطمئن است یا نه گفت: 
همان طور که گفتم امسال را از صفر ش��روع کرده ام طوری که انگار 
هیچ رتبه ای در رنکینگ ندارم. با این نی��ت جلو می روم که حداکثر 
امتیاز هر مسابقه را بگیرم. شرایطم خوب است و حتی اگر قرار باشد 
امتیازم نیز از صفر محاسبه شود، فکر می کنم بتوانم با کسب امتیازات 

کامل سهمیه بگیرم.
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یادداشت

حضور 300 هزار زائر در بقاع متبرکه 
در نوروز 94

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری از حضور 
300 هزار زائر و گردشگر در بقاع متبرکه استان در نوروز 94 

خبر داد.
حجت االس��الم محس��ن غالمیان  اظهار کرد: تمام مساجد و 
حسینیه های بین راهی در تمام شهرستان ها با کیفیت باالیی 
در اختیار گردش��گران قرار گرفته بود که امامزاده حمزه بن 
علی)ع(، امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون)س( و امامزاده 

بابا پیراحمد به ترتیب بیشترین زائران را پذیرا بودند.
وی همچنین از برگزاری مطلوب ویژه برنامه » آرامش بهاری« 
و استقبال بیشتر از آن نسبت به سال های گذشته خبر داد و 
گفت: استقبال مردم از بحث های مشاوره خانواده و آسیب های 

ماهواره بیش از دیگر موضوعات بود.
غالمیان برپایی سه پایگاه سالمت در کنار خیمه های معرفت 
در سه امام زاده محمدبن علي لردگان، حمزه بن علي بلداجي، 
امام زادگان دو معصوم ش��هرکرد و  ارائ��ه خدماتي از جمله 
ویزیت عمومي، تس��ط فش��ار خون و قند خ��ون را از جمله 

اقدامات ابتکاری ابتکاری در این ایام برشمرد.
وی همچنی��ن از اس��تقرار 24 طلب��ه در بحث ه��ای 
تخصصی چن��د رس��انه ای در خیمه های معرف��ت و اعطای 
 ح��دود 30 میلیون جای��زه در طی ای��ن 16 روز ای��ام نوروز 

خبر داد.

کاهش 50 درصدي حوادث رانندگي 
در چهارمحال و بختیاری

ریی��س پلی��س راه چهارمح��ال و بختی��اری از کاه��ش 
بی��ش از 50 درصدي ح��وادث رانندگ��ي در نوروز امس��ال 
در س��طح اس��تان خبر داد.س��رهنگ حمزه رفیعي با اشاره 
ب��ه کاه��ش بی��ش از 50 درص��دي ح��وادث رانندگ��ي در 
اس��تان، اظهارکرد: آمار کشته ش��دگان صحن��ه اي حوادث 
 رانندگي اس��تان نی��ز بین 50 ت��ا 60 درصد کاهش داش��ته

 است.
وي مح��ور ل��ردگان به بروج��ن را پ��ر ترافیك تری��ن محور 
استان دانس��ت و افزود: س��ایر محور هاي اس��تان از آرامش 
نس��بي برخوردار بوده اند.رفیعی با بیان اینکه س��یزدهمین 
روز س��ال ن��و ش��لوغ ترین روز کاري پلیس راه اس��تان بوده 
اس��ت، خاطر نش��ان کرد: در این ای��ام کلیه پرس��نل راهور 
اس��تان، با اس��تقرار در راه ه��اي اصلي و فرعي اس��تان براي 
 حف��ظ س��المت ش��هروندان و مس��افران ن��وروزي ت��الش

 کردند. 

 همایش نمدمالی 
در چهارمحال و بختیاری 

معاون فن��ی وحرف��ه ای چهارمحال و بختی��اری از برگزار 
همای��ش نمدمالی در اردیبهش��ت  م��اه اس��تان خبر داد.

شهرام کوهیان افضل اظهارداشت: این همایش با همکاری 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اردیبهشت  
ماه در اس��تان برگزار می ش��ود. وی ه��دف از برگزاری این 
همای��ش را ظرفیت باالی صنایع دس��تی و بومی اس��تان 
عنوان ک��رد و افزود: ای��ن همایش به منظور برند س��ازی 
 در ح��وزه نم��د و اجر نه��ادن به این صنع��ت بومی برگزار 

می شود.
معاون فنی وحرفه ای چهارمحال و بختیاری، نمدمالی را یکی از 
صنایع دستی با کیفیت و دارای شهرت بسیار در سطح کشور 
اعالم و بیان کرد: یکی از بیش��ترین تولیدات صنایع دس��تی 

استان نمد است.
کوهیان افضل با اش��اره ب��ه اینکه این صنایع دس��تی خاص 
استان به دس��ت فراموشی س��پرده شده اس��ت، خاطرنشان 
کرد: هم اکنون بسیاری از فروش��گاه ها و کارگاه های تولیدی 
 نمدمالی ب��ه علت نب��ودن متقاضی خرید در اس��تان تعطیل

 شده  است.
وی گف��ت: مس��ووالن اس��تان ب��رای احی��ای دوب��اره این 
کارگاه ه��ا و ای��ن صنای��ع دس��تی دیرین��ه ک��ه قدم��ت 
 بس��یار زی��ادی دارد بای��د ت��الش خ��ود را دوچن��دان

 کنند.

لردگان، قلب طبیعت ایران

 شهرستان لردگان، قلب طبیعت ایران و منطقه ای 
جذاب برای حضور گردش��گران داخلی و خارجی 

است.
شهرستان لردگان، دارای دشت های حاصلخیزی 
مانند دشت خانمیرزا، دشت جمال، دشت فالرد و 
دشت لردگان است که جلوه ای خاص به طبیعت 

زیبای آن داده است.
وجود کوه های مرتفع و بلندی مانند ریگ، قارون، 
بادامستان، گومیه، سرخ، سیوک، آس جم و آب باغ 
نیز، در زیبایی طبیعت لردگان نقش مهمی داشته 
و با صعود به ارتفاعات و قله های این کوه ها، مناظر 
زیبا و طبیعی این شهرس��تان را می توان مشاهده 
کرد.شهرس��تان لردگان از نظر کشاورزی، اهمیت 
ویژه ای را داراس��ت و همچنین به لحاظ طبیعی و 
آب و هوایی، یکی از نقاط مس��تعد و مناسب برای 
س��رمایه گذاری در صنعت گردش��گری محسوب 

می شود.
محور ارتباطی اصفهان ، ش��هرکرد ، خوزستان نیز 
با گذر از شهرس��تان لردگان، به عنوان مهمترین، 
بهترین و کوتاه ترین مسیر ارتباطی فالت مرکزی 
ایران به شمار می رود. رودخانه های مهم خرسان 
و ارمند که از سرشاخه های اصلی کارون هستند، 
در این شهرستان جریان داشته و بر همین اساس، 
س��دهای مهمی همچون کارون 4، خرسان 1، 2 و 
3 و کارون 5، بر روی رودخانه های این شهرستان 
احداث ش��ده ی��ا در ح��ال مطالعه و اح��داث آنها 

هستند.
وجود چشمه های پرآب و همیشه جوشانی مانند 
برم لردگان، آبش��ار آتشگاه، س��ندگان، پروز، برم 
مالخلیفه، میالس، میش��ان، بارز، شوارز و گوشه، 
زیبای��ی افزونتری به طبیعت شهرس��تان لردگان 
بخشیده است.لردگان با دارا بودن 158 هزار هکتار 
جنگل با گونه ه��ای غالب بلوط و بنه، بیش��ترین 
زمین های جنگلی و همچنین با 143 هزار و 600 
هکتار مرتع، بیشترین گونه های گیاهی و دارویی 
در چهارمحال و بختیاری را به خود اختصاص داده 
است. وجود اماکن و بقاع متبرکه مانند قدمگاه شاه 
عبدالعظیم، امامزاده عباس��علی برجوئی، امامزاده 
سید س��لطان و زرین درخت در بخش خانمیرزا، 
امامزاده ش��یرمرد و امامزاده حس��ن علی اکبر در 
بخش فالرد، امام��زاده پیر محمدعل��ی، امامزاده 
جعفر و امامزاده شاه عبدالباقی در بخش مرکزی، 
امامزاده سیدمحمد، امامزاده شهس��وار، امامزاده 
حس��ن ش��وارز و امامزاده جعفر در بخ��ش منج، 
نش��ان از ارادت مردم لردگان به خاندان عصمت و 
طهارت)علیهم الس��الم( از گذشته های بسیار دور 
تاکنون دارد. چش��مه برم لردگان، آبشار آتشگاه، 
تنگ زیبا و دیدنی الی بید، تن��گ رحیم آباد، پل 
و حاشیه رودخانه ارمند، چشمه میالس، قدمگاه شاه 
عبدالعظیم خانمیرزا، پاس��گاه محیط زیس��ت سبز کوه 
در خانمیرزا، بوس��تان جنگلی پروز در پش��تکوه فالرد، 
چشمه س��ندگان فالرد، چشمه میش��ان فالرد، چشمه 
برم مالخلیفه، تنگ س��ماء منج، حاشیه جاده خوزستان 
از منج تا سد کارون 4، روستای جنگلی چارطاق و آبشار 
گاهکده، مهمترین مناطق گردشگری شهرستان لردگان 
با قابلیت س��رمایه گذاری هستند.شهرستان لردگان به 
دلیل داشتن آب و هوای مس��اعد و محیط مناسب برای 
زندگی، یکی از مکان های زیستی بشری در ایران است. 

اخبار کوتاه یادداشت كاهش سرقت با  اجرای طرح نوروزی پلیس در بام ایران
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری از کاهش سرقت و جرائم شهري 
در نوروز 94 خبر داد.  سرهنگ شهریار حیدري  با بیان اینکه نیروي انتظامي عملکرد موفقي 
در تعطیالت نوروزي داشته است، اظهارکرد: میزان سرقت و سایر جرائم شهري در نوروز 94 

در سطح استان کاهش محسوسي داشت.
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صنع��ت گردش��گری از نظر درآم��د، با صنع��ت نفت و 
خودروس��ازی هم ردیف اس��ت و حتی برای تعدادی از 

کشورها در رتبه نخست درآمد قرار دارد.
صنعت توریس��م به عنوان یکی از 10 صنعت برتر جهان 
شناخته می ش��ود و کس��ب درآمد و اش��تغالزایی، این 
صنعت کم هزینه و کم س��رمایه را به صنعتی سبز مبدل 

کرده است.
س��ازمان جهانی جهانگ��ردی، توریس��م را پدی��ده ای 
 اجتماع��ی، فرهنگ��ی و تجاری م��ی داند که مس��تلزم 
جابه جایی مردم ب��ه مکانی غیر از محل س��کونت و کار 

خود است.
با این حال عده ای از نظریه پردازان نیز توریسم را نه تنها 
یك پدیده، بلکه به عنوان صنعت می شناسند و برای آن 
میزان مشخصی س��رمایه و هزینه متصورند و توریسم را 

کاالیی با ارزش قلمداد می کنند.
موریس��ون، یکی از نظریه پردازان صنع��ت جهانگردی 
س��فر را ش��امل فعالیت های پیشاس��فر مانند کس��ب 
 اطالع��ات پیرام��ون مح��ل اس��کان، تن��وع غذای��ی و 
جاذبه های گردشگری مقصد، اجرا و انجام سفر از مبدا و 
مقصد، برخورداری ازامنیت کامل و فعالیت های پس از 

سفر می داند.
از این رو سفرهای نوروزی زیرمجموعه گردشگری داخلی

)Domestic Tourism( اس��ت که ساکنان کشور از 
یك شهر به شهر دیگر سفر می کنند.

اما گاهی این گش��ت و گذاره��ا، در حد و اندازه س��فر به 
مفهوم توریستی آن نیست و تنها نوعی شبه گردشگری 
یا مینی توریس��م اس��ت که به گردش در خیاب��ان ها یا 
 جاذب��ه ه��ای طبیع��ی و تاریخ��ی ی��ك ش��هر خت��م 

می شود.
گاهی این سفرها بدون برنامه ریزی برای یك خانواده از 
شمال و از کنار دریای خزر تا جنوب کشور و خلیج فارس 

انجام می شود.
تهیه چادرهای مسافرتی رنگی نخستین گام مهیا شدن 
برای سفرهای نوروزی است و خانواده ها بیش از این که 
به دنبال رزرو هتل یا متل باش��ند، به دنب��ال تهیه چادر 

مسافرتی اند.
س��فرهایی که در آن گاهی مردم به اس��کان در مدرسه، 
گوشه ای از یك خیابان، بوستان، پارک یا کنار رود و ساحل 

دریا با برپا کردن چادر بسنده می کنند.
نگاهی به پخت و پز غذا در سفرهای نوروزی نشان می دهد 
که مدیریت اقتصادی و کاهش ش��دید هزینه های سفر، 

از مهمترین برنامه ریزی های مردم در این بخش است.
سفرهای نوروزی به دلیل این حجم باالی حمل ونقل بین 
شهری، هزینه های گریز ناپذیری از جمله افزایش هزینه 

سوخت و انرژی را برای خانوارها به همراه دارد.
این سفرها برای برخی ازمردم به س��ه دسته سیاحتی و 
زیارتی، اقتصادی و تجاری و دی��د و بازدیدی خانوادگی 
تقسیم می شود که رویکرد سفرهای تجاری و اقتصادی را 

می تواند در دو سفر داخلی دیگر نیز پیدا کرد.
به طور مثال، کس��ی که به س��فر زیارتی یا سیاحتی می 
رود برای خرید س��وغات نیز اقدام می کند اما س��وغات 
 ارزان قیمت و چنانچه قیمت کاالیی در ش��هر زیارتی، با 
بازارچه های مرزی یا مناطق آزاد، برابر باشد، برای مسافر 

خوشایند خواهد بود.
با این حال در سفرهای نوروزی، مدیریت اقتصادی برای 
بیشتر خانواده ها جایگاه نخست را دارد و حتی از انتخاب 
مقصد نیز مهمتر است تا خانواده ها در سفر کمترین هزینه 

را داشته باشند.
 به طور مثال خان��واده ها در س��فر، کمتر به رس��توران 
می روند یا  از انتخاب هتل پرهیز کرده و به مدرسه قناعت 
می کنند و عده ای نیز همان چادر مس��افرتی یا ماشین 
خوابی را ارزان ترین راه مدیریت هزینه اس��کان س��فرها 

می دانند.
وجود تعطیالت 13روزه، دریافت پاداش آخر سال، رونق 
گرفتن کس��ب و کار در روزهای پایانی، وجود رس��وم و 
 آداب دید و بازدید، جش��نواره های س��رزمینی در قالب

 فرهنگ ها و خرده فرهنگ ه��ا، از مهمترین مولفه های 
جذاب سفرهای نوروزی است.

اما این مولفه ها کمتر در داد و ستدهای گردشگری داخلی 
به لحاظ اقتصادی اثرگذار اس��ت و پرهیز از هزینه های 

غیرضروری شاهکار خانوارها در سفرهای نوروزی است.
از سوی دیگر با ایجاد ستاد هماهنگی تسهیالت خدمات 
سفر در کشور، به نظر می رسد دولت بخشی از بار خدمات 
س��فر را بر عهده گرفته بدون آن که درآمدی برای دولت 

داشته باشد.
آس��ان س��ازی دولت��ی تس��هیالت س��فر اگ��ر چ��ه 
مطل��وب اس��ت؛ ام��ا این آس��ان س��ازی م��ی تواند در 
 کاه��ش درآمده��ای بخ��ش خصوص��ی نی��ز اثرگذار

 باشد.
ایجاد کمپ های ارزان قیمت دولتی، وجود مهمانسراهای 
دولتی، مدارس تعیین شده، خانه های معلم، نمازخانه ها 
و منازل اقوام، برای پوشش اسکان این سفرها، در نهایت 
از درآمدزایی س��فرهای داخلی در نوروز به صورت کلی 
می کاهد و این صنعت را تنها به گردشگری بین شهری 

تبدیل می کند.
در حالی که در تعطیالت کریسمس در بسیاری از کشورها 
برای توسعه سیر و سفر داخلی و خارجی برای درآمدزایی 
این صنعت فکر می ش��ود، در ایران 500 ه��زار نوروزبان 

خدمت رس��انی می کنند و خدمات دولتی نی��ز برای دولت 
هزینه های باالیی دارد.

س��ازمان جهانی جهانگردی )WTO( گردشگری داخلی 
)بومی( را سفر اشخاص مقیم یك کش��ور که حداکثر برای 
مدت 12 ماه به محلی در کشور خودشان که خارج از محیط 
معمول زندگی آنها می باشد، سفر کنند و هدف اصلی آنها از 
این سفر انجام کاری نیست که س��رانجام آن در یافت مزد از 

محل مورد بازدید باشد، می دانند.
این کنش پذی��ری در براب��ر خدمات گردش��گری و هزینه 
 نک��ردن ب��رای دریاف��ت خدم��ات، باع��ث کاهش س��طح 
خدم��ات  و  ش��ود  م��ی  خدمات��ی  ه��ای  مه��ارت 
دهن��دگان مانن��د رس��توران داران و هت��ل داران 
 نی��ز ب��ه دنب��ال ارائ��ه خدم��ات ارزان ت��ر ب��ا کیفیت��ی

 پایین تر هستند.
یك گردشگر در س��فرهای نوروزی باید هزینه غذا، تفریح، 
محل اقامت، حمل و نقل داخلی، گش��ت و تورهای داخلی، 
تلفن، بازدید موزه ها و قلعه ها، خرید سوغات و کاالهای بومی 
را پرداخت کند، اما این درآمد تا چه میزان برای شهرها محقق 

می شود، هنوز به طور دقیق مشخص نیست.
با توجه به این که در نوروز همین امسال بین 30 تا 40 میلیون 
شاید هم بیشتر، س��فر داخلی صورت گرفته باید این میزان 
تردد به درآمد ناخالص هر استان اضافه شود، اما هنوز مشخص 
نیست که چرا هزینه های این تعداد گردشگر، روی اقتصاد 

استان ها اثرگذار نبوده است.
تعدادی از گردشگران نیز تنها یکی دو شهر را به عنوان جاذبه 
گردشگری می شناسند و هر ساله سفر خود را بر پایه سفر به 

این دو سه استان می بندند.
مع��اون ریی��س جمه��وری و ریی��س س��ازمان می��راث 
فرهنگی،صنایع دس��تی و گردش��گری م��ی گوید: صنعت 

گردش��گری که در جه��ان به 
 عنوان صنعتی س��بز شناخته 
م��ی ش��ود، درآمدزای��ی و 

اشتغالزایی باالیی دارد.
مسعود سلطانی فر چندی پیش 
در سفر به شهرکرد افزود: ایران 
از نظر جاذبه های گردش��گری 
ای��ران ج��زو 10 کش��ور برتر 
جهان اس��ت؛ اما میزان درآمد 
گردشگری ایران از سهم جهانی 

تنها نیم درصد است.
به گفته وی، از هر هفت ش��غل 
ایجاد شده در جهان یك شغل از 
طریق صنعت گردشگری ایجاد 
می ش��ود و باید ازاین ظرفیت 

بیشترین استفاده را کرد.
س��لطانی فر افزود: گردشگری 

داخلی را باید به لحاظ زمانی و مکانی مدیریت کرد؛ چرا که 
از 40سال پیش گردشگری داخلی معطوف به هشت یا 10 

استان و آنهم متمرکز در ایام نوروز بوده است.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردشگری نیز توزیع س��فر را از مهمترین 

ضرورتهای سفرهای نوروزی امسال دانست.
سمیع اهلل حسینی مکارم، افزود: توزیع سفر به این معناست 
که در گذش��ته، تنها اس��تان های خاصی پذیرای مسافران 
نوروزی بودند اما امسال دایره این سفرها به دیگر استان های 

کشور نیز کشیده شده است.
به گفته وی، پیش از این، مقاصد س��فرهای ن��وروزی تنها 
مناطق تاریخ��ی، دینی و طبیع��ی بود اما امس��ال مقاصد 
 گردشگری دیگر استان ها نیز با استقبال گردشگران مواجه

 شده است. وی گفت: توزیع سفرهای نوروزی باعث شده تا 
صنعت گردشگری به سمت رعایت استانداردها حرکت کند و 
چادرخوابی خیابانی مسافران نوروزی کاهش یافته و مردم در 

اماکن استاندارد و تعریف شده اسکان یابند.
وجود یك میلیون جاذبه گردش��گری و تمدن نوروزی می 
تواند بازار صنعت گردشگری داخلی در ایران را رونق ببخشید 
و از این شبه گردشگری یا مینی توریس��م به یك صنعت با 

زیرساخت های محکم و پر درآمد تبدیل شود.

صنعتی که برابر نفت است و مورد غفلت؛

شبه گردشگری، یا مینی توریستم

آگهي موضوع تبصره 1 ماده 105 اصالحي آئین نامه قانون ثبت
نظربه اینکه براساس تقاضاي آقاي عباس پاینده فرزند سیدعطاء اله مبني برتعیین بهاء ثمنیه اعیاني تمامت دویست وهشتادوچهارسهم 
وپانصدوبیست وپنج – یکهزارم سهم مشاع از 1500 سهم سه دانگ ازششدانگ پالک 201634 واقع درفضل آبادبخش یك ثبتي شهرضا 
که طبق س��وابق متعلق اس��ت به خانم صدیقه دانش که دراجراي تبصره 1 ماده 105 اصالحي آئین نامه قانون ثبت ، کارشناسي رسمي 
دادگستري میزان بهاء ثمنیه اعیاني پالک فوق الذکر رابه مبلغ شش میلیون وهفتادوپنج هزارریال برآوردواعالم نموده است ومتقاضي آن 
رابه حساب سپرده طبق فیش 9322129080868479 مورخ 27 / 12 / 1393 به مبلغ شش میلیون وهفتادوپنج هزارریال واریزنموده 
وچون ذینفع فاقدنشاني است / نشاني تعیین شده ذي نفع موافق باواقع نمي باشدلذاباتوجه به مفادتبصره یك آئین نامه فوق الذکرمراتب 
فقط یك مرتبه درروزنامه کثیراالنتشارآگهي مي شود تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شده به اداره ثبت اسنادوامالک شهرضامراجعه 
ودرصورتیکه تضییع حقي شده باشدمي تواندازتاریخ انتشاراین آگهي به مدت یك ماه به مراجع صالحه قضائي مراجعه وگواهي طرح دعوي 
رابه این اداره تسلیم نمایدبدیهي اس��ت درصورت عدم مراجعه ذینفع به مراجع قضائي درمدت تعیین شده وعدم ارائه گواهي طرح دعوي 
 سندمالکیت متقاضي بدون استثناءبهاء ثمنیه اعیاني صادروتسلیم خواهدشد  س��یدمهدي میرمحمدي رئیس اداره ثبت اسنادوامالک 

شهرضا

مفاد آرا 
1/2هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی"

1- برابر رای ش��ماره 139460302012000004 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اصغر عبداللهی فرزند محمد علی بشماره 
شناسنامه 9 صادره از بوئین ومیاندشت در یك باب مغازه به مساحت 35/68 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 3 فرعی از 149 اصلی 

واقع درمیاندشت خریداری از مالك رسمی آقای سیف اله رفیعی محرز گردیده است .
2-برابر رای ش��ماره 139460302012000003 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد حسین شجاعی  فرزند اسکندر بشماره 
شناسنامه 11 صادره از در یك قطعه باغ  به مساحت 31365/59 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 37 فرعی از 71 اصلی واقع درگشنیز 

جان خریداری از مالك رسمی آقای غالمحسین کیان  ارثی محرز گردیده است .
3-برابر رای ش��ماره 139360302012005833 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید بهرامی خمسلوئی فرزند عباس  بشماره 
شناسنامه 78 صادره ازفریدونشهر در یك باب خانه به مساحت 162/25 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 221 اصلی واقع 

در خمسلو خریداری از مالك رسمی آقای عباس بهرامی محرز گردیده است .
4-برابر رای ش��ماره 139360302012006593 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یحیی عرب فرزند کاظم  بشماره شناسنامه 
115 صادره از در یك باب چهار دیواری  به مساحت 140/060 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی واقع درچادگان 

خریداری از مالك رسمی آقای کاظم عرب محرز گردیده است . م الف 3
تاریخ انتشار نویت اول : 17/1/94  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1/2/1394محمد سلمانی – رئیس ثبت فریدن

 آگهی تحدید حدود اختصاصی
1/1نظر با اینک��ه تحدید حدود شش��دانگ پالک 2628 فرع��ی از ش��ماره 193 واقع در طرق بخ��ش 11 ثبت نطنز که طبق س��وابق و 
پرونده ثبتی به نام مری��م محمد علی رجب فرزن��د غالمرضا در جریان ثبت اس��ت و عملیات تحدی��د حدود قانونی آن ب��ه عمل نیامده 
اس��ت. اینك بنا به دس��تور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاض��ای نامبرده تحدید ح��دود پالک مرقوم در روز چهارش��نبه 
مورخ 23/02/1394 س��اعت 10 صبح در محل ش��روع و ب��ه عمل خواهد آم��د ، لذا به موجب ای��ن آگهی به کلیه مجاوری��ن اخطار می 
گردد که در روز و س��اعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراض��ات مالکین یا مجاورین مطابق م��اده 20 قانون ثبت از تاریخ 
 تنظیم صورت مجل��س تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د.م ال��ف 255تاریخ انتش��ار: 17/01/1394 رئیس ثبت اس��ناد و امالک 

نطنز
آگهی تحدید حدود اختصاصی

12/347نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین مزروعی معروف نخود جاری دشت گوهر پالک شماره 646  فرعی از -182 اصلی 
واقع در ابیازن بخش 11 ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام عبدالرحیم مهری ساسانسرا و غیره و فرزند نصراله در جریان ثبت 
است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینك بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه 15/02/1394 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 

قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف 168ناریخ انتشار: 17/01/1394
رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ 
1/5 شماره درخواست : 9410466823200001شماره پرونده : 9309986823200882 شماره بایگانی شعبه : 930965 تاریخ تنظیم 
: 10/1/1394 در خصوص پرونده930965 دادگاه عمومی بخش زواره از خواهان خانم طلعت پیله ور زواره فرزند عزیز اله به نشانی زواره بلوار 
رهبر دادخواستی مبنی بر صدور حکم طالق بطرفیت آقای محمد شریف حیدری فرزند عبداله نبی به نشانی مجهول المکان تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز 20/2/1394 ساعت 9 صبح تعیین شده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده مراتب در جراید نشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در شهر زواره دادگاه بخش زواره مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف 530مرتضی رضایی مدیر دفتر دادگاه عمومی بخش زواره 

حصر وراثت
1/3خانم آذر می دخت هانی طبایی زواره به شناسنامه شماره 13 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت ورثه درخواستی به شماره .... 
تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته است که شادروان جواد زمان زاده زواره به شناسنامه شماره120در تاریخ 23/10/93 در اقامتگاه 
دائمی خود درگذش��ته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از -1  آذر می دخت هانی طبایی زواره فرزند محمد بش��ماره شناسنامه 13 نسبت 
همسر -2 عباس زمان زاده زواره فرزند جواد بشماره شناسنامه 115 نسبت فرزند -3 اعظم  زمان زاده زواره فرزند جواد بشماره شناسنامه 
60 نس��بت فرزند -4 عاطفه زمان زاده زواره فرزند جواد بشماره شناسنامه 49 نس��بت فرزند -5 مریم زمان زاده زواره فرزند جواد بشماره 
شناسنامه 112 نسبت فرزند -6 سمانه زمان زاده زواره فرزند جواد بشماره شناسنامه 160 نسبت فرزند پس از تشریفات قانونی و انتشار سه 
نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه الیحه یا اعتراض با ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه 
گواهینامه مالیات بر ارث به شماره 10996 سر انجام در تاریخ ........ در وقت فوق العاده شعبه اول شورای حل اختالف زواره بتصدی امضا ء 
کننده زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده کار گواهی می نماید که ورثه در گذشته منحصر به اشخاص یادشده در باال بوده و وارث دیگری 
 ندارد و دارائی آن رو افتاده پس از پرداخت  و انجام حقوق و دیونیکه بر تر که تعلق می گیرد.اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود 

است.م الف 527رئیس شعبه اول شورای حل اختالف زواره 
مزایده

1/6 اج��رای احکام مدن��ی دادگاه عموم��ی بخ��ش زواره در نظ��ر دارد در اج��رای مفاد اجرائی��ه در پرون��ده کالس��ه 930122  مدنی 
که ب��ه موجب آن آقای رس��ول زائ��ری محکوم ب��ه پرداخت مهری��ه در حق محک��وم ل��ه و پرداخت نیم عش��ر دولتی در ح��ق صندوق 
دول��ت م��ی باش��د ام��وال وی را ب��ه ش��رح ذی��ل از طری��ق مزای��ده ب��ه ف��روش برس��اند.تمام بیس��ت و چهارص��دم )0/24( 
حبه مش��اع از 72 حبه شش��دانگ پ��الک ثبت��ی 16/2338 بخ��ش 17 ثبت اصفه��ان گرمس��یر زواره ب��ه مس��احت 200 مترمربع با 
اعیانی ح��دود 120 مترمرب��ع در حد اجرای اس��کلت از ن��وع بتونی با س��قف تیرچه و فاق��د دیوارچین��ی و عملیات س��فت کاری می 
 باش��د. مبلغ مل��ك مذکور ب��ه هم��راه س��اختمان طبق نظ��ر کارش��ناس رس��می دادگس��تری سیصدوهش��تاد میلیون ری��ال اعالم 
م��ی گردد.متقاضیان خرید م��ی توانن��د در روز مزایده در جلس��ه مزای��ده حضور یافت��ه و تا پن��ج روز قب��ل از تاریخ مزای��ده اموالی را 
که آگهی ش��ده مالحض��ه نماین��د. اموال ف��وق به ش��خصی واگذار م��ی گردد ک��ه باالتری��ن پیش��نهاد را ارائه نمای��د. برن��ده مزایده 
بای��د %10 بها را ف��ی المجلس به عنوان س��پرده به قس��مت اجرا تس��لیم نمای��د و مابق��ی آن را ظرف مهلت ی��ك ماه از تاری��خ مزایده 
 پرداخ��ت نمای��د و در صورتی ک��ه مابق��ی به��ای ام��وال را نپ��ردازد س��پرده او پ��س از کس��ر هزین��ه مزایده ب��ه نفع دول��ت ضبط
  م��ی گردد.تاری��خ مزایده: چهارش��نبه م��ورخ 1394/01/26 س��اعت 11 صبح م��کان مزای��ده: اجرای اح��کام مدن��ی دادگاه عمومی

س��المه  مق��داد  زواره-  بخ��ش  عموم��ی  دادگاه  مدن��ی  اح��کام  اج��رای  مدی��ر   528 ال��ف  م  زواره  بخ��ش    
زاده

آگهی مزایده
1/4 اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش زواره در نظر دارد در اجرای مفاد اجرائیه در پرونده کالسه 18/93 مدنی شورا که به موجب 
آن آقای محمد حس��ن جوکندی محکوم به پرداخت وجه چك در حق محکوم له و پرداخت نیم عش��ر دولتی در حق صندوق دولت می 
باش��د اموال وی را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش برس��اند.1 ( دو عدد تانکر فلزی 2000 لیتری مس��تعمل به ارزش 1،500،000 
ریال2 ( لوله فلزی با س��ایزهای مختلف از قطر 6 تا 9 و طول حدود 7 متر به تعداد 24 عدد، قوطی 4*4 بط��ول حدود 9 متر و مجموعاً  با 
وزن حدود 530 کیلوگرم بصورت مس��تعمل بانضمام 80 عدد تبدیل لوله مجموعاً  با ارزش 3،980،000 ریال3 (  انواع موزاییك فرش با 
اشکال مختلف ش��ش ضلعی، 40*40، 30*30، مثلثی، نیلوفری، پازلی و ... مجموعاً  با سطح س��نگ فرش افی به میزان حدود 200 متر 
مربع بانضمام 50 عدد جدول بتونی مجموعاً  با ارزش 12،000،000 ریال4 ( ش��ش عدد درب چوبی مس��تعمل با عمر باالی 30 سال از 
نوع تیر و تخته مجموعاً  با ارزش 1،200،000 ریال (5- یکعدد فرغون دس��تی ساخته ش��ده از پروفیل های فلزی قوطی، میلگرد، ورق، و 
... با نصب چرخ الس��تیکی نس��بت به وزن پروفیل مصرفی و مصالح مصرفی با ارزش 300،000 ریال6 ( قالب های موزاییکی پالستیکی 
ویبره با انواع و اشکال مختلف ش��امل: 10*20 حدود 300 عدد- هاللی به تعداد 135 عدد- 40*20 به تعداد 150 عدد- شش ضلعی به 
تعداد 500 عدد- نیلوفری )متوازی االضالعی( به تعداد 530 عدد-  مثلثی به تعداد150 عدد-  س��تاره به تعداد 120 عدد- ش��ش ضلعی 
به تعداد 120 عدد- 40*40  به تعداد 350 عدد که مجموعاً انواع قالب ها حدود 162 متر مربع و به صورت مس��تعمل می باشد. بانضمام 
میز ویبره 2*1/5 مجموعاً  ب��ا ارزش 76،800،000 ریال برآورد می گردد.متقاضی��ان خرید می توانند در روز مزایده در جلس��ه مزایده 
حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموالی را که آگهی ش��ده مالحضه نمایند. اموال فوق به شخصی واگذار می گردد که باالترین 
پیش��نهاد را ارائه نماید. برنده مزایده باید %10 بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تس��لیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت 
 یك ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید و در صورتی که مابقی بهای اموال را نپردازد س��پرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط
 می گردد.تاریخ مزایده: دوشنبه مورخ 94/02/1 ساعت 10 صبح مکان مزایده: اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش زواره  م الف 529

مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش زواره- مقداد سالمه زاده

ایران از نظر جاذبه 
های گردشگری 

ایران جزو 10 کشور 
برتر جهان است؛ 
اما میزان درآمد 

گردشگری ایران از 
سهم جهانی تنها 

نیم درصد است



حدیث )1( پيامبر صلى اهلل عليه وآله :
صدقه بجا، نيكوكارى، نيكى به پدر و مادر و صله 
رحم، بدبختى را به خوش بخت��ى تبديل و عمر را 

زياد و از پيشامدهاى بد جلوگيرى مى كند.
1۰ دقيقه بعد از صرف غذا، 

آب بخورید 924

723

w w w . z a y a n d e r o u d . c o m

سالمت

روانشناسى 

No. 1550 ,April 6 ,2014
8 Pages

Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

به گفته محققان برهنه خوابی��دن نه تنها کیفیت خواب را 
افزایش می دهد؛ بلکه به تقویت رابطه جنس��ی و سوزاندن 

کالری ها هم کمک می کند.
 با توجه به مطالعات بین المللی که توسط بنیاد ملی خواب 
در آمریکا صورت گرفته اس��ت، یک سوم بزرگساالن برهنه 

می خوابند.
 بنا به گفته کارشناس��ان خواب ، برهن��ه خوابیدن کیفیت 
خواب را افزایش می دهد؛ زیرا بدن برای به خواب رفتن نیاز 
به نیم درجه کاهش دما دارد. دمای بدن در ساعت 11 صبح 
در باالترین حد و در ساعت 4 صبح در کمترین حد است. در 
این حالت اگر مانعی باعث عدم کاهش دمای بدن شود، مغز 

بیدار و خواب آشفته می شود.
یکی دیگر از مزایای برهنه خوابیدن تنظیم دمای بدن است.

 در این حالت برای بدن آس��ان تر اس��ت که دم��ای بدن را 
آن طور که مغز دس��تور می دهد پایین و خن��ک نگه دارد. 
بدخوابی ناشی از افزایش دمای بدن بر روی عمق خواب هم 

تأثیر می گذارد؛ زیرا خواب عمیق برای تثبیت حافظه، رشد 
هورمون ها و رشد سلول های بسیار مفید است.

 به گفته محققان هنگام خوابیدن مطمئن ش��وید دست و
پای تان گرم اس��ت؛ زیرا س��ردی دس��ت وپا در شب باعث 
انقباض رگ ه��ای خون��ی و کاهش جریان خ��ون در بدن 

می شود.
بر اس��اس یافته های محققان خوابی��دن در اتاق خنک و یا 
برهنه خوابیدن باعث فعال ش��دن چربی ه��ای قهوه ای در 
بزرگساالن می شود؛ چربی های قهوه ای برای درمان چاقی، 
مفید و حیاتی هستند؛ زیرا تحقیقات نشان می دهد که این 
نوع چربی می توان��د کالری ها را بس��وزاند و به کنترل وزن 

کمک کند.
بر اس��اس اظهارات محققان برهنه خوابی��دن و لمس بدن 
توسط شریک زندگی باعث ترشح هورمون اکسین توسین 

می شود که برای سالمت بدن بسیار مفید است. 
اکسین توس��ین نه تنها از قلب محافظت می کند؛  بلکه به 
کاهش فش��ار خون و اضطراب کم��ک می کند و همچنین 

سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند.

 یک متخصص تغذی��ه و رژیم درمانی بابیان اینکه رازهایى درباره خواب
یکی از عادت های غذایی غلط در ایران نوش��یدن 
چای یا قهوه بالفاصله بعد از صرف هر وعده غذایی 
اس��ت گفت: »این عادت غلط غذایی ممکن است؛ 
به مرورزمان باعث ب��روز کم خون��ی مخصوصاً در 
خانم ها ش��ود چراکه با رقیق ش��دن ش��یره های 
گوارش��ی عمل هضم به خوبی صورت نمی گیرد و 
همچنین ترکیب��ات موجود در چ��ای مانع جذب 
برخی از امالح و مواد معدنی می شود که مهم ترین 
آن ها آهن مخصوصاً آهن با منش��أ گیاهی است.« 
دکتر محمدحسن انتظاری اظهار داشت: »عوامل 
متعددی بر میزان ذخایر آهن بدن افراد تاثیرگذارند 
که شامل: عوامل ژنتیکی، اجزاء رژیم غذایی و زمان 
نوشیدن چای هنگام مصرف غذاهای گیاهی است. 
آهن غیرِهم )گیاهی( در غ��الت، حبوبات، آجیل، 
میوه های خشک و س��بزیجات وجود دارد و کمتر 
از آهن ِه��م جذب ب��دن می ش��ود؛ بنابراین بهتر 
است فاصله نوشیدن چای یا قهوه پس از صرف غذا 
حداقل نیم ساعت باشد.« وی در ادامه در پاسخ به 
این سؤال که نوشیدن آب صبح ها به الغری کمک 
می کند یا نه گفت: » نوشیدن آب قبل از صبحانه، به 
حرکات روده و تنظیم دفع روده و تصفیه کبد کمک 
می کند. البته بهتر اس��ت آب کمی ولرم باش��د و 
جرعه جرعه نوشیده شود تا باعث دل درد نشود. هر 
نوع نوشیدنی مخصوصاً آب قبل از غذا باعث کاهش 
اشتها می شود و می تواند به کاهش وزن کمک کند. 
البته بهتر اس��ت این عادت رفت��اری قبل از صرف 
وعده ناهار و ش��ام نیز تکرار ش��ود.« وی با اش��اره 
به اینکه بهتر اس��ت حین غذا خوردن آب نوشیده 
نشود، گفت:  »هرچند که توصیه می شود هر زمان 
که احساس تشنگی کردید حتماً آب بنوشید ولی 
اگر دچار اضافه وزن و چاقی هس��تید بهتر است از 
نوشیدن آب همراه غذا بپرهیزد و نیم ساعت قبل از 
صرف غذا آب بنوشید. اگر هم کودک الغری دارید 
و عادت دارد حین غذا خوردن آب بنوشد بهتر است 
به او کمک کنید این عادت رفت��اری را ترک کند 
چون ممکن اس��ت به دلیل پر کردن حجم معده 

باعث کاهش اشتهای کودک شود.«
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واحد 3

چرا فرزندم خجالتى است؟
یکي از مشکالت رفتاري کودکان، کم رویي است که بر خالف 
سایر مشکالت ظاهراً رفتاري آزار دهنده نیست و براي خانواده 
و نه محیط مدرسه مشکل ساز نیست و گاهي نیز به عنوان یک 
حسن از آن یاد مي شود؛ اما متأس��فانه استمرار یک اختالل 
رفتاري است که در بس��یاري از مواقع مانعي براي شکوفایي 
قابلیت ها، خالقیت ها و ایفاي مس��وولیت ه��اي کودک در 

آینده مي شود.
در کم رویي، کودک فقط به خود توجه داشته و از مواجه شدن 
با دیگران دچار ترس و نگراني مي ش��ود.این حالت گاهي به 
قطع ارتباط و گاهي به ارتباط ناقص تبدیل شده و موجب آزار 
فرد کم رو مي شود و کم کم اعتماد به نفس وي کاهش یافته و 

دچار مشکالت دیگر رفتاري نیز خواهد شد.
 کار کردن با بچه های کم رو و خجالتی، نیازمند مهارت زیاد 
پدر و مادرها و مربیان دارد. در بسیاری از کودکان، کم رویی 
در مراحل مختلفی از رشدشان به چشم می خورند و مانع از آن 
می شود که در اجتماعات حضور پیدا کنند. راهکارهایی برای 
درست رفتار کردن با بچه های کم رو و خجالتی وجود دارد که 
در این مقاله مورد بررس��ی قرار گرفته و کمک می کند تا آنها 
نیز شبیه کودکان دیگر شوند و زندگی متعارفی داشته باشند.
خجالتي بودن کودک را نزد دیگران مطرح نکنيد

عنوان کردن خجالت��ي بودن کودک نزد دیگ��ران موجب به 
وجود آمدن یک باور و تلقین غیر منطقي و افزایش این مشکل 
مي شود در عوض باید این مشکل را نزد کودک بسیار کوچک 
و معمولي نش��ان داد و آرام آرام و به طور غیر مستقیم او را به 
میان جمع برد.واگذاري مسوولیت هاي کوچک و در حد توان 
در بین جمع، مقایسه نکردن کودک با دیگران، عدم حمایت 
افراطي از کودک، عدم ترحم و پشتیباني زیاد از او و ... مي تواند 
هر چه سریع تر کودک یا فرد کم رو را در کاهش این اختالل 

یاري دهد.
موقعيت ها را شناسایى کنيد

موقعیت هایی را که موجب خجالت کودک می ش��ود کشف 
کنید. کودک ممکن است در موقعیت های اجتماعی احساس 
ناامنی کند، چون به خاطر مش��کلی از س��وی دیگران مورد 
تمسخر قرار می گیرد. در ش��رایطی که الزم است کودک در 
حضور دیگ��ران کاری انجام دهد و ارزیابی ش��ود، این امر در 
او هراس و دلهره به وج��ود م��ی آورد و در موقعیت هایی که 
او کوچکترین عضو آن به حس��اب می آید، حرفی برای گفتن 
ندارد، حتی گفتگوی یک بزرگس��ال با او و پرسیدن سواالتی 
معمولی می تواند موجب خجالت و کمرویی او شود و کودک 
را برای همیشه از رفتن به میان گروه یا حضور در اجتماع باز 

دارد.
براي درمان بهتر، باید به ک��ودک روش هاي برخورد صحیح 
با ش��رایط و موقعیت هاي مختلف را آموزش داد و کوش��ید 
موقعیت هاي آزمایش��ي جهت تمرین آموخته هایش فراهم 

شود. 
  استعدادهاي کودک را تقویت کنيد

توانمندهاي جسماني و استعدادهاي کودک را باید تقویت و از 
آن توانمندي ها در جمع استفاده کرد.هنگام صحبت کردن و 
ارتباط کالمي با فرزندان، ارتباط چشمي را نباید نادیده گرفت 
و باید از او خواست با پدر و مادر و دیگران ارتباط چشمي برقرار 
کند. همچنین باید کودک را در کالس هاي مهارتي یا هنري، 
ورزشي و ...شرکت داد و زمینه فعالیت او را در کارهاي گروهي 

و اجتماعي فراهم ساخت.
خریدهاي ساده، پاسخگویي به تلفن، افزایش ارتباط کالمي 

در جمع از جمله عوامل بهبود بخشیدن به این اختالل است.
استعدادهای کودک را کشف کنيد

 خیلی مه��م اس��ت ک��ه والدین ی��ا مربی��ان اس��تعدادها و 
عالقمندی های کودک را بشناسند. با ایجاد فرصت هایی برای 
رشد اس��تعدادها و توانمندی های کودک، اعتماد به نفس او 
تقویت می شود. نداشتن اعتماد به نفس کافی یکی از دالیل 
مهم کم رویی و خجالتی بودن است. برای مثال کودکی را که 
دائم با مدادرنگی هایش در و دیوار یا هر سطح دیگری را خط 
خطی می کند به ج��ای تنبیه کردن، باید به کالس نقاش��ی 

فرستاد و او را برای آنچه می کشد، تشویق کرد.
 به این ترتیب کودک در رش��ته ورزشی یا کالس هنری مورد 
عالقه اش، ناخودآگاه ب��ا اعضای تیم، یا گ��روه هنری روابط 
دوستانه برقرار می کند و به راحتی وارد گروه های مورد عالقه 

اش می شود.
به کودکان برچسب خجالتى بودن نزنيد

هرگز به کودکان برچسب خجالتی، کمرو، بی زبان، یا بی دست 
و پا نزنید. چون در آن صورت شما به عنوان پدر، مادر یا مربی 
کودک را با این عنوان به دیگ��ران معرفی می کنید و دیگران 
به وی با این صفات می نگرند به همین س��ادگی کودک می 
پذیرد که کمرو و خجالتی است و با همین صفت رشد می کند. 
برچسب ها رفتار خجالتی کودک را تقویت می کند و ممکن 
است در آینده او را به صورت فردی منزوی و تنها درآورد و در 

زندگی دچار مشکالت زیادی می شود.
بگذارید بچه کم رو در مورد خودش حرف بزند

بچه ها تا وقتی در جمع احساس امنیت روحی � روانی داشته 
باشند جرات پیدا نمی کنند خودشان را نشان بدهند. باید به 
کودک کم رو فرصت حرف زدن بدهید. او را خاطر جمع کنید 
که ش��نیدن حرف های او برای تان مهم است. هر قدر کودک 
 اطمینان خاطر بیش��تری از جانب جمع یا گ��روه پیدا کند،

 راحت تر می تواند حرف بزند و توانمندی های خود را نش��ان 
بدهد. برای ش��نیدن حرف های او صبوری به خرج دهید. هر 
گونه واکنش منفی پدر، مادر یا مربی می تواند ترمزی باش��د 

برای حرف زدن کودک.
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بر اس��اس تحقیقات جدید، مصرف 
چاشنی زعفران از نابینایی جلوگیری 
می کند. دانش��مندان درآزمایش��ات 
خود دریافته اند گی��اه زعفران که در 
بسیاری از خوراک های کاری و رژیم 
غذایی مدیترانه ای استفاده می شود، 
می توان��د از نابینایی در س��المندان 

جلوگیری کند.

در ای��ن آزمایش ه��ا محقق��ان برای 
داوطلبان مص��رف قرص های حاوی 
این چاشنی را به مدت سه ماه تجویز 
کردند و نشانه های بهبود قابل توجهی 

در بینایی آن ها مشاهده شد.
محقق��ان دریافتند که این چاش��نی 
گیاه��ی هم چنین به عن��وان عینکی 
طبیعی عمل می کن��د؛  به طوری که 
از چشم ها در برابر آسیب های ناشی 
از نور شدید خورشید محافظت کند. 
همچنی��ن بینای��ی بیم��اران پس از 
مصرف قرص های زعفران بهبود پیدا 
 کرد.این گیاه خاصیت آنتی اکسیدانی
 دارد ؛ام��ا پیش ازای��ن هیچ ی��ک 
از محقق��ان تأثی��ر آن را در حف��ظ 
 ق��درت بینای��ی کش��ف نک��رده 

بودند.

آیا می دانید که هر نوع سبزی روش 
خاص خ��ود را ب��رای منجمد کردن 
دارد؟ تقریبا تمام س��بزیجات خام را 
می ت��وان در فریزر نگه��داری کرد و 
ارزش غذایی آنها نیز از بین نخواهد 

رفت.
برای این کار مقدماتی الزم است. در 
زیر فهرستی از سبزیجات که به خوبی 
می توان آنها را منجمد کرد مالحظه 
می   کنید و روش منجمد ساختن آنها 

نیز ذکر شده است.
1 - چغندر

برای منجمد س��اختن چغندر ابتدا 
آن را بپزید. چغندر را درسته بپزید و 
سر و ته آن را نگیرید؛ زیرا برش دادن 
چغندر ، س��بب می ش��ود رنگ قرمز 
آن به هنگام پخ��ت ، خارج و مزه آن 

تغییر کند.
وقتی چغندرها کامال پخته شد آنها 
را برش دهید و بگذارید خنک شوند. 
سپس آنها را دانه دانه در کیسه فریزر 
و یا سلفون بپیچید. نام ماده غذایی و 
تاریخ شروع انجماد آن را روی بسته ها 
بنویس��ید و در فریزر قرار دهید. این 
چغندرها تا س��ه ماه خواص خود را 

کامال حفظ خواهند کرد.
2 - بروکلى و انواع کلم ها

کلم بروکلی را به اندازه دلخواه خرد 
کنید. سپس آنها را به مدت سه دقیقه 
در آب در حال جوش بریزید. کلم ها را 
آبکش کرده و یک دقیقه زیر آب سرد 
بگیرید. بعد آنها را کامال خشک کنید 
و در کیسه فریزر قرار دهید. فراموش 
نکنید نام ماده غذایی و تاریخ شروع 
زمان انجماد را روی آنها بنویس��ید. 
کلم های ش��ما س��ه ماه بدون هیچ 

صدمه ای باقی خواهند ماند.
3 - هویج

 س��طح بیرونی هویج ها را با چاقوی 
تیز بتراشید و با آب سرد بشویید. بعد 
آنها را داخل آب در حال جوش قرار 
دهید. این عمل باید برای هویج های 
حلقه حلقه ش��ده دو دقیق��ه و برای 
هویج های درس��ته پنج دقیقه طول 
بکش��د. آنها را آبکش و به مدت یک 
دقیقه زیر جریان آب سرد بگیرید و 
هویج ها را خشک کنید. سپس آنها را 

در ظروف مخصوص یا کیس��ه فریزر 
قرار دهید و نام م��اده غذایی و تاریخ 
ش��روع انجماد را روی آن بچسبانید. 
در این حالت هویج ها به مدت سه ماه 
بدون این که خواص خود را از دست 

بدهند سالم خواهند ماند.
4 - لوبيا سبز

لوبیا س��بز ها را با آب سرد بشویید و 
سر و ته آن را کوتاه کنید یا اگر مایل 
بودید آنها را به طول دو س��انتی متر 
قطعه قطعه کنید. س��پس آنها را به 
م��دت دو دقیقه در آب ج��وش قرار 
دهید و یک دقیقه زیر آب س��رد نگه 
دارید. آنها را آبکش و با حوله تمیزی 
خش��ک کنید. س��پس لوبیا سبزها 
را در کیس��ه فریزر قرار داده و زمان 
آغاز انجماد را روی بسته بندی ها قید 
کنید. زمان نگه داری این سبزیجات 
سه ماه است.س��بزیجات دیگری که 
شبیه لوبیا سبز هس��تند نظیر نخود 
فرنگی و باقال س��بز را نیز می توانید 
به همین ترتیب ب��رای انجماد آماده 

کنید.
5 - فلفل

فلفل ها را بش��ویید و با حوله تمیزی 
خشک کنید.

 س��پس آنها را ب��ه دو نیم ک��رده و 
دانه های س��فید درون آنها را خارج 
کنی��د. آنها را در یک س��ینی بریزید 
و به مدت نیم س��اعت در فریزر قرار 
دهید. بع��د فلفل های ی��خ زده را در 
کیسه فریزر ریخته و برچسب بزنید. 
این مواد تا سه ماه سالم خواهند ماند.

6 - اسفناج 
اس��فناج ها را با آب س��رد بشویید و 
س��اقه های اضافی و زی��ر آن را جدا 
کنید. بعد آنها را در آب جوش بریزید 
و به مدت یک دقیقه ب��ا حرارت باال 
بجوش��انید. س��پس بالفاصله آنها را 
به م��دت ی��ک دقیقه زیر آب س��رد 
بگیرید. آب اضاف��ی را کامال بگیرید. 
بعد آنها را در یک س��ینی پهن کرده 
و به مدت س��ی دقیقه در فریزر قرار 
دهید اسفناج های یخ زده را در کیسه 
فریزر ریخته و پس از درج نام و زمان 
ش��روع انجماد در فریزر قرار دهید و 

تا سه ماه با خیال راحت نگه دارید.

 امیرمحمد علمی با اش��اره به ش��هروندانی 
که هنوز ماهی قرمز سفره هفت سین را در 
منزل خود نگهداری می کنند، اظهار داشت: 
آن افرادی که هنوز ماهی های قرمز خود را 
رها سازی نکرده اند، باید دقت داشته باشند 
که ماهی قرمز توانایی باالیی در س��ازگاری 
با محی��ط دارد و غ��ذای ماهی��ان بومی را 
می خورد؛ بنابراین نباید در پش��ت  سد ها و 

رودخانه ها رها ش��وند چراک��ه موجب اُفت 
جمعیت گونه های بومی می شوند.وی ادامه 
داد: از ش��هروندان می  خواهیم این ماهی ها 
را در رودخانه ها و دریاچه های پشت سدها 
رها نکنند؛  زیرا به گونه های مهاجم تبدیل 
می ش��وند و به محیط زیس��ت آسیب وارد 
خواهند کرد. رییس گ��روه آبزیان آب های 
داخلی سازمان محیط زیست کشور افزود: 
شهروندان این ماهی ها را در استخر پارک ها 
یا اماکنی که از سوی شهرداری برای این کار 

در نظر گرفته شده است، رها سازی کنند.
علمی خاطرنشان کرد: رهاسازی ماهی های 
قرم��ز در دریاچه ه��ا و رودخانه ه��ا معضل 
جبران ناپذیری ایجاد می کن��د؛ امیدواریم 
که سال آینده دیگر ش��اهد خرید و فروش 
ماهی قرمز در بین ش��هروندان برای سفره 

هفت سین نباشیم.

زعفران از نابينایى جلوگيری مى کند

 چگونه سبزیجات مختلف 
را منجمد کنيم؟

ماهى قرمز را در رودخانه ها رها نکنيد

 نوبت دوم
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