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 تیم های آمریکایی و اروپایی 
در مسابقات ربوکاپ آزاد ایران 

ملی پوش اصفهانی به جام جهانی 
کره جنوبی می رود آرزوی درخشنده در استرالیا 

برآورده شد 

Z a y a n d e  R o u d  n e w s p a p e Rشجاعانه، اما غلــط

 پرونده مرتضوی ،
نامه شد

هندوستان ،  رقیب 
صادرات نرم افزاری ایران

افت بورس عربستان در پی تفاهم 
هسته ای ایران

 گردشگران، بالی جان
دشت الله ها شدند

2

4

4

7

طرح حذف یارانه 2/5 میلیون بگیرها، باید مطابق هزینه های محل زندگی باشد
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 کرایه تاکسی اصفهان، باالتر
 از میانگین کشوری

یک عضو شورای شهر اصفهان گفت: افزایش 20 درصدی 
نرخ کرایه تاکس��ی در  اصفهان به تصویب ش��ورای شهر 
رسیده است این در حالی اس��ت که میزان کرایه تاکسی 
در اصفهان از میانگین کرایه تاکسی کشوری باالتر است.

ابوالفضل قربانی در خصوص افزای��ش 20 درصدی نرخ 
تاکسی در اصفهان، اظهار داش��ت: افزایش 20 درصدی 
کرایه تاکس��ی ها هنوز ابالغ نشده اس��ت چراکه چرخه 
آن تکمیل نیست و فقط توسط ش��ورای شهر به تصویب 

رسیده است و باید در فرمانداری نیز تایید شود.
وی با بیان اینکه مصوبه افزایش قیمت تاکسی یک روال 
کشوری دارد و اصوال پس از افزایش قیمت در تهران دیگر 

کالن شهرهای کشور نیز این کار...
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باالتر ازکی روش  نداریم
س��رمربی تیم فوتبال صبای قم گفت: ک��ی روش باید در تیم 
ملی بماند؛ چرا که ما قطعا پس از آن نمی توانیم مربی در حد و 

اندازه های او به ایران بیاوریم.
مهدی تارتار، با اشاره به احتمال جدایی کارلوس کی روش از 
تیم ملی فوتبال ایران، اظهار ک��رد: قطعا ما نمی توانیم پس از 
کی روش مربی با سطح باالتر یا هم سطح او به تیم ملی بیاوریم. 
اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد کی روش را با همین هزینه نگه 
می داریم. به هر حال مردم ما کی روش را دوس��ت دارند و دل 
بسته دیسپلین و شخصیتی که در تیم ملی ایجاد کرده است 

شده اند...

غرب،جایچینرانمیگیردتغییر قیمت مسکن، کمتر از تورم
رییس اتحادیه صنف مشاوران امالک تهران با 
تاکید بر اینکه امسال تغییر قیمت مسکن کمتر 
از تورم خواهد بود، گفت: مردم از هیجان زدگی 

و جو ناشی از موضوعات سیاسی دوری کنند.
حسام عقبایی با اشاره به وضعیت بازار مسکن 
در سال جاری، اظهار داشت: در سال ۹۴ شاهد 
رونق بازار مس��کن و افزایش حج��م معامالت 
نسبت به سال گذشته خواهیم بود و در مجموع 

خیز خروج از رکود امسال بیشتر می شود.
وی با اشاره به بیانیه سوئیس و تاثیر آن در بازار 
مسکن، گفت: توافقات سیاسی در اقتصاد کشور 

تاثیر گذار است که در نهایت بر اقتصاد مسکن هم تاثیر می گذارد اما اینکه در 
کوتاه مدت بازار مسکن تحت تاثیر توافقات قرار بگیرد، امکان پذیر نیست و 

باید منتظر تابستان باشیم تا اثرات تغییرات را در سایر بخش ها هم ببینیم.
ریی��س اتحادیه صن��ف مش��اوران ام��الک ته��ران در خصوص اینک��ه آیا 
امس��ال قیمت مس��کن متناس��ب با تورم افزایش می یابد یا کمت��ر از تورم؟ 
گفت: امس��ال هم قیم��ت مس��کن بیش از ت��ورم ی��ا در حد تورم نیس��ت 
و پایی��ن ت��ر از ت��ورم خواهد ب��ود، ضمن آنک��ه در برخ��ی از نقاط کش��ور 
 عرضه بیش��تر از تقاضا اس��ت که همی��ن موض��وع موجب ارزانی مس��کن 

شده است.
وی با بیان اینکه در سال ۹۴ حجم معامالت مس��کن افزایش می یابد، بیان 
کرد: البته افزایش حجم معامالت به معنای تورم در بخش مسکن نیست، زیرا 

ظرفیت افزایش قیمت مسکن تکمیل شده است.
عقبایی با تاکید بر اینکه افزایش قیمتی تا پای��ان بهار نداریم، افزود: برخی با 

افزایش حجم معامالت تصور می کنند که رونق موجب 
گرانی می شود اما رونق، افزایش تقاضا را به دنبال دارد 
و باتوجه به اینکه ظرفیت افزای��ش قیمت هم وجود 

ندارد، بنابراین احتمال گرانی در بازار مسکن نیست.
وی تصریح کرد: اگر افزایش قیمت در بخش مس��کن 
داشته باش��یم، این موضوع رکود را بیشتر می کند و 
حجم معامالت هم کاهش پیدا می کند پس پیش بینی 

افزایش قیمت را نداریم.
رییس اتحادیه صنف مشاوران امالک تهران با اشاره به 
اینکه افزایش قیمت مسکن را تا اوایل تابستان پیش 
بینی نمی کنم، اظهار داشت: افزایش قیمت مسکن به 
دنبال ورود س��رمایه بخش های دیگر مانند طال و ارز به وجود می آید که این 
موضوع هم حداقل یک سال زمان نیاز دارد.عقبایی با تاکید بر اینکه مردم از 
هیجان زدگی و جو ناشی از توافقات سیاسی دوری کنند، گفت: امسال بازار با 
ثباتی را در بخش مسکن داریم و امیدواریم که سیاست ها هم طوری باشد که 
به سمت بازار پایدار در بخش مس��کن برویم.وی با بیان اینکه برخی در زمان 
گرانی می گویند چرا مسکن گران است و در زمان رکود می گویند چه زمانی 
از رکود خارج می شود، گفت: خیز خروج از رکود در بازار مسکن به وجود آمده 
است اما اینکه با یک شتاب غیرمنطقی با جهش قیمت ها مواجه باشیم بعید 

به نظر می رسد.
رئیس اتحادیه صنف مش��اوران امالک تهران تصریح کرد: باید به دنبال این 
باشیم که قیمت مس��کن به قیمت واقعی نزدیک ش��ود و بازار مسکن دچار 
حباب های قیمتی و بازی های سیاسی قرار نگیرد، بازار مسکن باید با حداقل 

تغییرات و متناسب با تورم حرکت کند.

رییس اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و چین با بیان 
اینکه چین از توافق هس��ته ای ای��ران با غرب نگران 
نیس��ت گفت: روابط تجاری ایران و چین بلندمدت 
طراحی ش��ده و غربی ها جای چین را در بازار ایران 

نمی گیرند.
اس��داله  عس��گراوالدی در خص��وص احتم��ال 
کم رنگ ش��دن حضور چی��ن در بازار ای��ران گفت: 
نه تنها تج��ار ایران��ی، بلک��ه چینی ها ه��م نگران 
توافقات ص��ورت گرفته غرب ب��ا ایران نیس��تند و 
غربی ها ج��ای چین را در ب��ازار ای��ران نمی گیرند، 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه رواب��ط دو کش��ور 

ب��ر پای��ه مناف��ع و ارتباط��ات درازم��دت پایه گ��ذاری ش��ده و حت��ی اگر 
 اروپایی ه��ا به بازار ای��ران بیاین��د، چین جای��گاه خود را همچن��ان خواهد

 داشت.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین افزود: سال گذشته روابط تجاری 
ایران و چین به ۵2 میلیارد دالر رسید که به نظر می رسد با هدفگذاری های 
صورت گرفته، حجم مبادالت تجاری دو کش��ور در س��ال جاری با ده درصد 
افزایش از مرز ۵۵ میلیارد دالر عبور خواهد کرد، این در حالی است که هدف 
ما این است که حجم مبادالت تجاری ایران و چین به ۶0 میلیارد دالر در سال 

جاری برسد.
وی از آغاز فاز جدید س��رمایه گذاری چینی ها در بازار ایران در بهار امس��ال 
خبرداد و تصریح کرد: چین س��عی داش��ت که به روند مذاکرات هس��ته ای 
ایران با غ��رب کمک کند، اینگونه نیس��ت که این کش��ور با تواف��ق ایران با 
غرب به دلیل ب��ه خطر افت��ادن منافعش، مخالف بوده باش��د، بلکه س��عی 

 داش��ت ک��ه ب��ه رون��د مثب��ت ای��ن مذاکرات
 کمک کند.

به گفته عس��گراوالدی، چین برنامه درازمدتی 
را برای حضور در بازار ای��ران تدارک دیده و قرار 
است ظرف 20 س��ال آتی، روابط تجاری ایران و 

چین دو برابر شود.
 اکنون هم چینی ها نگران کم رنگ شدن حضور 

خود در ایران نیستند.
وی از س��فر قریب الوقوع رییس جمهور چین به 
ایران خبر داد و اظهار داشت: ظرف هفته آینده، 
تاریخ دقیق س��فر رییس جمهور چین به ایران 

مشخص خواهد شد.
ریی��س ات��اق بازرگان��ی مش��ترک ای��ران و چی��ن در پاس��خ به س��ئوال 
دیگرمبن��ی ب��ر آخری��ن وضعی��ت گش��ایش فاینان��س چین��ی ب��رای 
پروژه ه��ای ایرانی خاطرنش��ان کرد: روند گش��ایش فاینان��س چینی برای 
پ��روژه ه��ای ایرانی آغ��از ش��ده و تاکن��ون ۴ ت��ا ۵ میلی��ارد دالر از حجم 
 فاینانس تعهد ش��ده، در بهمن و اس��فندماه س��ال گذشته گش��ایش شده 

است.
وی اظه��ار داش��ت: بیش��تر مش��کلی ک��ه ای��ران در رابط��ه ب��ا اس��تفاده 
از فاینانس چینی دارد، مس��ائل داخلی اس��ت ک��ه باید ای��ن پروژه ها مورد 
تائی��د وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت ق��رار گی��رد و ط��رف ایرانی هم 
منابع ریالی م��ورد نیاز را تامی��ن کند، اما ه��م اکنون بانک های پارس��یان 
 و صنعت و مع��دن به ط��ور ج��دی، کار گش��ایش فاینانس چین��ی را آغاز 

کرده اند.

مدیر دفتر تحقیقات س��ازمان انرژی های 
نو ایران )سانا(، از شناسایی ظرفیت انرژی 

دریایی در سواحل جنوبی کشور خبر داد.
اکبر ش��عبانی کیا اظهار داشت: طی سال 
۹3 برداش��ت دیت��ا و شناس��ایی ظرفیت 
ان��رژی دریایی، ام��واج و جزر و م��د را در 
منطقه خلیج فارس و دریای عمان پیگیری 

کردیم.
وی اف��زود: شناس��ایی ظرفی��ت ان��رژی 
دریای��ی و ج��زر و م��د در منطق��ه 

 قش��م انج��ام ش��ده و منطق��ه خورموس��ی نی��ز تامین مالی ش��ده
 است.

وی ادامه داد: برداش��ت اطالعات از منطه قش��م انجام ش��ده اس��ت 
و هم اکن��ون در مرحله تحلی��ل این اطالعات هس��تیم ت��ا مبتنی بر 
 پتانس��یل موج��ود و ن��وع جریان ه��ا، توربی��ن مناس��ب انتخ��اب

 شود.
وی اظهار داش��ت: ب��ا تکمیل این ط��رح، وارد موضوع امکان س��نجی 
چگونگ��ی ادام��ه کار و س��اخت توربی��ن می ش��ویم و در نظ��ر 
داریم ک��ه یک پایل��وت تامین ان��رژی را ب��رای مناطق حاش��یه دریا 
 و یا جزای��ر انج��ام دهیم ت��ا به کس��ب دان��ش و فناوری آن دس��ت

 یابیم.

ش��عبانی کیا در ادامه از تکمیل آزمایش��گاه 
مرج��ع توربی��ن آب��ی کوچک ب��ا همکاری 
موسس��ه تحقیق��ات آب و س��تاد توس��عه 
فن��اوری انرژی های تجدیدپذی��ر خبر داد و 
ابراز امیدواری کرد: این ط��رح نیز درنهایت 
طی ش��ش ماهه نخست س��ال ۹۴ به نتیجه 
 برس��د که دس��تاورد خوب��ی برای کش��ور

 است.
وی تاکید کرد: انرژی های تجدیدپذیر بحث 
جدیدی در کش��ور اس��ت و به ط��ور قطع ما 
برای تحقیق و توسعه، آزمایش تجهیزات و صدور گواهی نامه نیازمند 

آزمایشگاهی هستیم.
مدیر دفتر تحقیقات س��ازمان انرژی های نو ایران یادآور ش��د: وجود 
آزمایش��گاه از ی��ک س��و می توان��د در ورود تجهیزات کیفی ب��ه بازار 
داخلی موثر باش��د و از س��وی دیگر محققان و صنعت گران در تعامل 
 با آزمایش��گاه مرجع محصول های خود را با کیفیت مناسب وارد بازار

 کنند.
وی افزود: اگ��ر می خواهیم به س��مت اقتص��اد بدون نف��ت و اقتصاد 
دانش بنی��ان حرک��ت کنی��م، بای��د محصول های م��ان مبتن��ی 
 بر اس��تانداردهای شناخته ش��ده ب��ا دریاف��ت تاییدیه از آزمایش��گاه 

مرجع باشد.

بیانیه لوزان، نشانه خوبی در خصوص حل 
مساله هسته ای است

رییس مجلس شورای اس��المی گفت: امیدوارم گفتگوهای بین المللی به حفظ 
حقوق ملت ایران بیانجامد و با این گفتگوها مشکالتی را که بدخواهان به وجود 

آورده بودند، مرتفع شود تا زمینه شکوفایی اقتصادی فراهم شود.
بیانیه لوزان نشانه خوبی در خصوص حل مساله هسته ای است. »علی الریجانی« 
در دیدار نوروزی با کارکنان نهاد قانونگذاری گفت: خوشبختانه در ابتدای سال 
جاری تالش های دولت در مساله هسته ای دورنمای خوبی را نشان می دهد، از 
طرف دیگر بیانیه مطبوعاتی لوزان که نتیجه مذاکرات چندماه اخیر است، نشانه 

خوبی درخصوص حل مسئله هسته ای است.
رییس مجلس ش��ورای اس��المی ادام��ه داد: امیدوارم در دو س��ه م��اه آینده 
مذاکره کنندگان بتوانند در مذاکرات نیت ملت ایران را که همان داشتن دانش 
هس��ته ای با ضوابط خاص خود است را برآورده س��ازند. البته در این رابطه باید 

دقت های الزم صورت گیرد.
 از طرف دیگر مسیر طی ش��ده امیدوارکننده بوده و مردم ما خوشحال هستند 
که مسیر روشنی به وجود آمده اس��ت و قطعا این موضوع اثرات خود را خواهد 

گذاشت.
وی با تاکید بر اینکه مجلس از حرکت تیم مذاکره کننده حمایت می کند، تصریح 
کرد: امیدوارم گفت وگوه��ای بین المللی به حفظ حقوق مل��ت ایران بیانجامد 
و مردم از فواید دانش هس��ته ای بهره من��د گردند. همچنین امی��دوارم با این 
گفت وگوها مشکالتی را که بدخواهان به وجود آورده بودند، مرتفع شود تا زمینه 

شکوفایی اقتصادی فراهم شود.

در صورت وجود اعتبارات؛

داروهای شیمی درمانی رایگان می شود
قوام نصیری گفت: در صورتیکه اعتبارات کافی وجود داش��ته باش��د، هزینه داروهای ش��یمی 

درمانی رایگان می شود.
محمدرضا قوام نصیری، ریی��س انجمن رادیوتراپ��ی و آنکولوژی گفت: آبان ماه س��ال جاری 
همایش سالیانه کلینیکال آنکولوژی در ش��یراز برگزار می شود.عالوه بر آن این انجمن در قالب 
چهارس��مینار علمی به ارائه مطالب  جدیدتری  پیرامون س��رطان خواهد پرداخت.همچنین 

تغییراتی در مجله انجمن رادیوتراپی و آنکولوژی صورت می گیرد.
وی افزود: انجمن رادیوتراپی و آنکولوژی نشستی با شرکت های وارد کننده داروهای شیمیایی در 
روز 2۶ فروردین ماه سال جاری برگزار می کند و در آن بر مساله حمایت مالی در زمینه داروهای 

شیمی درمانی می پردازد.
رییس انجمن رادیوتراپی و آنکولوژی با اشاره به شرایط واردات داروهای شیمی درمانی اظهار 
داشت: از حدود یک س��ال و نیم پیش تاکنون واردات داروهای شیمی درمانی تغییر پیدا کرده 
است و هم اکنون داروهای ش��یمی درمانی از کش��ورهای اروپایی وارد می ش��ود و ورود آن از 

کشورهای هندوستان و اروپای شرقی صورت می گیرد.
قوام نصیری ادامه داد: کمیته ای در وزارت بهداش��ت و درمان و آموزش پزش��کی درخصوص 
بیماری سرطان تشکیل شده است. این کمیته در صورت وجود اعتبارهای کافی هزینه داروهای 
ش��یمی درمانی را رایگان خواهد کرد؛ هم اکنون 10 درصد هزینه های این داروها توسط بیمار 
پرداخت می شود.وی با اشاره به ش��رایط داروهای شیمی درمانی در کش��ور خاطرنشان کرد: 
داروهای ش��یمی درمانی توسط شرکت های نس��بتاً  معتبر در داخل کشور س��اخته می شود، 
همچنین دانشکده های داروسازی نیز به وسیله فن آوری نانو به ساخت این داروها می پردازند و 

هم اکنون تنها ورودی واردات داروهای شیمی درمانی انجمن های مربوط به این داروها است.

خلیجفارس،بهایرانانرژیمیدهد!

تئا تر ، فیـلم شد



يادداشت

اخبار کوتاه
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قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسللالمی از انهدام یک تیم تروریستی و هالکت 2
اعضای آن خبر داد. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سللپاه پاسللداران انقالب اسالمی در 
اطالعیه ای اعالم کرد:این تیم تروریستی در منطقه »قصرقند«و »نیک شهر« در جنوب شرق کشور با 

اقدام قاطع رزمندگان قرارگاه نیروی زمینی سپاه منهدم و اعضای آن به هالکت رسیدند.
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پنج نماینده مجلس در خصوص پرونده سعید مرتضوی و لزوم 
صدور حکم در این مدت، در نامه ای به رییس مجلس، درخواست 

کردند این مساله پیگیری شود.
علیرضامحجللوب، احمدتوکلللی، نادرقاضی پور، سیدحسللین 
دهدشتی و علیرضا زاکانی در نامه ای به علی الریجانی درخواست 
پیگیری در تسریع صدور حکم را خواسللتار شدند که متن نامه 

به شرح زیر است: 
برادرارجمند وگرامی جناب آقای دکتر علی الریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
باسالم و تحیات وافر

احتراماً، همانطور که مستحضرید گزارش هیات تحقیق و تفحص 
مجلس شورای اسالمی از سازمان تامین اجتماعی و موسسات و 
شرکت های تابعه حول هفت محور اصلی با انجام حدود چهار ماه 
کار شبانه روزی ده ها کار شناس متعهد و زبده بدون صرف ریالی 
از بودجه مجلس محترم در جلسه علنی ۱۳آذر۱۳۹۲ قرائت شد 
و حسب ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی مجلس و تبصره آن جهت 
رسیدگی و برخورد قضایی الزم به قوه محترم قضائیه ارجاع شد. 
مطابق مفاد ماده مذکور دادگاه رسیدگی به این پرونده می بایست 
ظرف حد اکثر سه ماه نسللبت به صدور حکم اقدام می کرد که 
متاسفانه تاکنون علیرغم گذشللت ۱۶ ماه از ارجاع پرونده اقدام 
خاصی صورت نپذیرفته است. مکاتبه صورت پذیرفته با جنابعالی 
از سللوی چهارتن از نمایندگان در نهم دیماه ۹۳ و ارجاع آن به 
ریاسللت محترم قوه قضائیه جهت تسریع در رسللیدگی به این 

پرونده نیز بازخورد ملموسی نداشته است. 
اینجانبللان به عنوان طراحللان اصلی و اعضای هیللات مذکور و 
سایرهمکاران، زمانبر بودن رسللیدگی به این گزارش را به دلیل 
حجم باالی تخلفات تاحدودی قابل پذیرش می دانیم؛ لکن آنچه 
 ضرورت نگارش چنیللن نامه ای را تقویت نمود روالی اسللت که 

علی الظاهر و حسب گزارشات متوا تر مندرج در رسانه ها، بازپرس 
محترم پرونده در پیش گرفته است. 

یکللی از مهم تریللن مللواردی کلله بلله دلیللل اهمیللت ویژه و 
حساسللیت نمایندگان محترم دراولین بخش گزارش درج شد، 
انتصللاب غیرقانونی و اسللتمرارحضور مدیر عامللل وقت )آقای 
سللعیدمرتضوی( بود که علیرغللم رأی دیوان عدالللت اداری و 
تذکرات دسته جمعی نمایندگان و سواالت مکرر از وزیر تعاون، 
کار و رفللاه اجتماعی وقت و حتی اسللتیضاح وی کلله منجر به 
برکناری وزیر مربوطه شد، اما دولت وقت هیچ تغییری در رویه 
خود اعمال ننمودو از اجللرای احکام قانونی ابالغی اسللتنکاف 
ورزید که بدین ترتیب عاملین و مباشللرین این موضوع و دست 
اندرکاران و متولیان وقت مرتکب تخلللف گردیده و تصرفات و 
تصمیمات آن ها در حکم تصللرف غیرقانونی در حق الناس بوده 
و مستلزم رسیدگی و برخورد قضایی الزم می باشد. جنابعالی و 
همه دلسوزان نظام واقفیدکه متأسفانه عمده مشکالت ماه های 
پایانی دولت قبل متأثر از این شیوه عملکرد دولت وقت نسبت به 
نحوه اجرای قانون است که با نادیده گرفتن بنیان های ساختاری 
و هنجارهای مدیریتی کشللور بوقوع پیوسللت و عامل تسللریع 
بخش اعظم مشکالتی بود که در سازمان عریض و طویل تامین 
اجتماعی حادث شللد و فقط به بخشللی ازآن در گزارش مذکور 

اشاره شد. 
بنابراین انتظار می رفت که دستگاه محترم قضاء در اولین گام به 
طور جدی این موضوع را مورد بررسی و صدور حکم قرارمی داد 
چراکه اگر قرار اسللت گزارش مجلس مورد رسیدگی باشد،این 
موضوع دارای اولویت اسللت؛ مگر اینکه مالحظات غیر اداری و 
فراقانونی مالک عمل قرار گرفته باشد. چراکه پر واضح است اصل 
و بنیان تخلفات بایستی بر مبنای احراز صالحیت اولیه مسووالن 
و متولیان شللاغل در سللازمان صورت گیرد و بعد می توان وارد 

ایرادات شکلی و محتوای اقدامات آنان شد. 
یکی دیگر از اقدامللات خالف صورت گرفتلله در زمان مدیریت 
آقای مرتضوی انعقاد تفاهم نامه )بیع نامه( واگذاری ۱۳۸شرکت 
ازمجموع ۲۰۷ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( 
با هلدینگ سورینت قشللم،آقای بابک زنجانی  بود که اشکاالت 
عدیده حقوقی و اشکاالت مصرح قانونی آن درگزارش درج شد. 
دراین خصوص نیللز هیچ اقدام قضایی روشللنی صورت نگرفته 

است. 
انتظار می رفت بلله محض ارجاع گزارش، دسللتگاه محترم قضا 
نسللبت به احضار کلیه دسللت اندرکاران تصویللب و انعقاد این 
تفاهم نامه ننگین شللامل آقایان سللعید مرتضللوی؛ نورالدین 
شهنازی زاده، نجات امینی، محمدرضا حیدری مالیر، صمداهلل 
فیروزی، عزیللز دولتخواه، علیرضللا عسللگریان و علیرضا صابر 
کوچک سرایی، غالمحسللین رضوانی، رحیم اسللماعیلی دانا، 
بهنام پرهیزگار و عادل نژادسلیم و استماع دالیل انعقاد و بررسی 
کامل آن اقدام عاجل می  کرد که متاسللفانه تا زمان نگارش این 
نامه اقدامی صورت نگرفته است. دربحث پرداخت های ازمحل 
»دستورالعمل پرداخت از محل سر جمع اعتبارات مواد بودجه 
)در اختیار(« که به غیرشمول مشللهور است نکات بسیارمهمی 
می بایسللت مورد توجلله قرارگیرد کلله جهت اسللتحضارعالی 

چندمورد آن ذکرمی شود: 
 ۱- منابع و اموال سللازمان تأمین اجتماعی حق الناس، مشاع و
 بین النسلی و مختص به بیمه شدگان و مستمری بگیران بوده و 
حتی این افراد نیز در صورت احراز شرایط قانون حق برخورداری 
از مزایای قانونی را خواهند یافت ؛ بنابراین ااین امانت بایسللتی 
توسط امین اموال به صاحبش داده شللود فلذا برخورداری غیر 

بیمه شده و غیر مستمری بگیر از این مزایا مجاز نمی باشد. 
۲-سللازمان تأمین اجتماعی به اسللتناد بند ۴ مللاده ۲۸ قانون 
تأمین اجتماعی که یکی از منابع سازمان را »کمک ها و هدایا« 
ذکر کرده اسللت، یک سللازمان کمک بگیر و هدیه بگیر است. 
بنابراین نمی توانللد کمک کند و هدیه بدهد مگللر با اغماض در 
مورد بیمه شده و مسللتمری بگیر تأمین اجتماعی و در شرایط 

خاص و اضطراری. 
بر همین اساس است که در ماده ۹۷ قانون تأمین اجتماعی آمده 
که اگر استناد به اسللناد و گواهی های خالف واقع و با توسل به 
عناوین و وسایل تقلبی موجب برخورداری من غیر حق از منابع 
سازمان شللود، در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و مستوجب 
مجازات است و در مواد ۱۰۴ و ۱۰۵   همان قانون برای این قبیل 

اقدامات مجازات کیفری لحاظ شده است. 
و بر همین اسللاس بلله موجب مللواد ۴۹ و ۱۰۷ قانللون تأمین 
اجتماعی مطالبات سازمان در عداد دیون ممتازه وحتی دعاوی 
که برای احقاق حقوق سللازمان تشللکیل می شللود، مکلف به 
رسیدگی خارج از نوبت شده اند تا هیچ تأخیری در احقاق حقوق 

سازمان حادث نشود. 
۳-در آیین نامه های مالی و معامالت سازمان تا قبل از دهه ۷۰ 
مقوله ای به عنوان خارج از شمول و خارج از تشریفات معامالت 
نداشللتیم و در اصالحیه های مربوط به سللال ۱۳۷۶ و ماده ۴۹ 
جدید آئین نامه معامالت اشاره شده است که در شرایط خاص 
و اضطراری تا سللقف ۵ کل اعتبارات مصوب سللاالنه، معامالت 
می تواند بدون رعایت تشریفات اسللتعالم و... انجام پذیرد و این 
به منزله خارج از شمول قانون یا خارج از شمول آیین نامه های 
معامالت و مالی نیست بلکه خارج از شمول تشریفات معمول و 

مرسوم معامالت می باشد. 
۴- نکته حائللز اهمیت اینکه بللا توجه به مراتب فللوق خارج از 
شللمولی که در برناملله و بودجه مصوب سللازمان آمده اسللت، 
نمی تواند به منزله خروج از شمول قانون تأمین اجتماعی و حتی 
خروج از شمول آیین نامه های معامالتی و مالی مصوب و جاری 
باشد و تنها به منزله خروج از شمول برنامه و بودجه مصوب است 

که در هر شرایط خاص می تواند صورت پذیرد. 
متن تبصره های بودجه ناظر بر خارج از شللمول: »به میزان پنج 
صدم درصد ز درآمدهای صندوق در اختیار هیأت مدیره و مدیر 
عامل قرار می گیرد )به صورت خارج از شمول( تا حسب ضوابطی 

که به تصویب هیئت مدیره می رسد هزینه گردد«. 
 بنابراین در هزینه کردن  این اعتبارات: 

اوالً : الزامات قانون تأمین اجتماعی رعایت شللود و فقط به بیمه 
شده و مستمری بگیران و پرسنل قابل پرداخت است. 

ثانیاً: هزینه کرد این مبالغ بایستی با رعایت آیین نامه های مالی 
و معامالتی صورت گیرد. 

ثالثاً: فقط مجوز خروج از شللمول برنامه و بودجه مد نظر بوده و 
تجویز شده اسللت. به ویژه آنکه بحث خارج از شمول فصل سوم 
)تهیه و تنظیم و تصویب بودجه( در ذیل ماده ۳۸ )مجوز هزینه 
یک دوازدهم برای زمانی که بودجه مصوب نشده است( در قالب 
تبصره ۱ و ۲ این ماده آمده است و در نتیجه ناظر به بودجه است 
هر چند که عدم شللمول مقررات عمومی کلله در متن آمده در 
حیطه و اختیارات هیأت امناء نیست و بدیهی است که قوانین و 
مقررات عمومی و از جمله قانون تأمین اجتماعی کماکان ناظر بر 

این نوع از هزینه ها خواهد بود.
همچنین در تبصره۲ مللاده ۴۱ و همچنین ماده۵۳ نیز که ناظر 
به این موضوع اسللت، آمده: تبصره ۲ ،  وجللود اعتبار در بودجه 
بخودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی ایجاد حق 
ننموده و اسللتفاده از اعتبارات باید با رعایللت قوانین و مقررات 
مربوط انجام شود. ماده ۵۳ در متن اسناد فارغ از آنکه پرداخت 
بابت چه موردی باشد ضروری است مشخصات و هویت گیرنده 
وجه و موضوع پرداخت بطور مشروع قید شود. و به همین دلیل 
هیچگونه پرداخت نا شناس و محرمانه ای در سازمان وجود ندارد. 
بنابرایللن بللا توضیحات فللوق که فقط بخشللی از مسللتندات 
درخصوص نحوه هزینه کللرد از محل »در اختیار« اسللت الزم 
اسللت دادگاه محترم اقدام عاجل و عملی در خصوص استرداد 
کلیه وجوه پرداختی از این محل به کلیه افراد حقیقی و حقوقی 
مندرج در گزارش به عمل آورداز سوی دیگر، کلیه پرداخت های 
ضربدری که در ماه پایانی مدیریت آقای مرتضوی بصورت وجه 
نقد، کارت هدیه، سللکه و نظایر آن با عناوینی همچون کارانه، 
تقدیر، تولید ویژه نامه و... دسللتور خورده اسللت؛ می بایست به 

صندوق سازمان عودت داده شود.
الزم است به منظور رمزگشللایی از شللیوه عمل و دالیل اصلی 
چنین حاتم بخشی کلیه پرداخت کنندگان و دریافت کنندگان 
شللامل آقایان روح بخش، معاون وقت اداری مالی، سیدعیسی 
حسللینی، معاون وقت امور مجلس، رخشللنده رو، معاون سابق 
اداری مالللی، ادیب نیا معللاون درمللان، بختیارملکی، مدیرکل 
دفتر مدیرعامل، پیرداده خانی، مدیرکل امورمالی، پورحسینی 
تفت، مدیرکل دفتر راهبری سیستم ها و محمدحسین دهقانی 
اشکذری، از پرسللنل دفتر مدیرعامل که متاسللفانه بسیاری از 
موارد توزیع وجوه و اقالم مزبور از طریق ایشان بوده؛ به فوریت 

احضار و موردسوال قرارگیرند. 

نامه نگاری مجلسی ها در باره صدور حکم مرتضوی؛

پرونده مرتضوی ،نامه شد

 انهدام یک تیم تروریستی در جنوب شرق کشور

عربستان در پی جذب هم پیمانان 
جديد

پادشاه عربستان در راستای جلب حمایت بیشتر کشورهای 
منطقه برای ادامه تجاوزها و حمالت خود در یمن، با رییس 
جمهوری آذربایجان دیدار کرد و سعی دارد تا برای مداخله 
مستقیم خود در کشللورهای آشفته همسللایه، هم پیمانان 

جدیدی برای خود پیدا کند.
ملک سلللمان، پادشللاه عربسللتان از الهام علی اف، رییس 
جمهللوری آذربایجللان در ریاض اسللتقبال کللرد. دیداری 
که علت هللای آن کامال مشللخص نشللده و تنهللا برخی از 
خبرگزاری های عربسللتانی، هدف از این سللفر را بررسللی 
همکاری های دو جانبه میان دو کشللور و راه های تحکیم آن 

اعالم کردند.
رییس جمهللوری آذربایجان، چند روز پس از سللفر رییس 
جمهوری سنگال به عربسللتان به ریاض، پایتخت این کشور 

سفر کرد.
در پی این سللفر ، یکی از خبرگزاری های رسللمی عربستان 
اعالم کرد که ملک سلللمان، پادشاه کشللور به دنبال جذب 
هم پیمانان مشترک در عملیات نظامی خود در یمن است به 
همین خاطر فعالیت های دیپلماتیک خود را در این راستا از 

سر گرفته است.
تحلیلگران عربسللتانی اعالم کردند که ریللاض پس از اینکه 
مرحله آزمایشللی عملیات نظامی خود در یمن را با موفقیت 
پشت سر گذاشللته اکنون فعالیت های گسترده دیپلماتیک 
خود را از سر گرفته تا در این مسیر حمایت دیگر کشورهای 
بزرگ را در جنگ هللای رخ داده در منطقه از آن خود کند تا 

آنان در این مسیر با عربستان همراه شوند.
عربستان فعالیت گسترده دیپلماتیک خود را با اعالم شروع 
عملیات نظامی در یمن و آن هم با مشارکت ۱۰ کشور عربی 

و دیگر کشورهای اسالمی آغاز کرد.
یک دیپلمات سللابق در سللخنانی اظهار کرد که سفر اخیر 
رییس جمهوری آذربایجان به ریاض در راسللتای همسویی 
با سیاسللت های عربسللتان و متحد کردن تعداد بیشتری از 
کشورهای عربی و اسالمی برای مشارکت در طرح سیاسی و 
نظامی عربستان و با هدف متوقف کردن تهدیدات احتمالی 
علیه منافع ایللن کشللور و هم پیمانان آن اسللت و حتی اگر 
ضرورتی ایجاد شود این کشور برای تحقق منافع و اهداف خود 

به هر کشور دیگری به جز یمن نیز حمله می کند.
این دیپلمات سابق که خواست نامش فاش نشود اظهار کرد: 
با اینکه مسئوالن نظامی در میان اعضای هیات همراه رئیس 
جمهللوری آذربایجان در ریاض نبودند اما این سللفر نشللان 
دهنده این است که عربستان در پی جذب هم پیمانان جدید 
برای شرکت در عملیات آتی در یمن است که احتماال مجبور 
است برای دفاع از منافع خود ترتیب دهد و احتماال در آینده 

نزدیک شامل هماهنگی نظامی نیز با آذربایجان می شود.

پشت يمن را خالی نمی کنیم
معاون رییس شورای اجرایی حزب اهلل لبنان در سخنانی اعالم 
کرد که عربستان دست به یک ماجراجویی نسنجیده در یمن 
زده و آنچه که در حال حاضر در یمن اتفاق می افتد درحقیقت 

نبرد حق با باطل است.
شللیخ نبیل قاووق، معاون رییس شللورای اجرایی حزب اهلل 
لبنان، طی سخنانی با انتقاد از عربسللتان و دخالت های این 
کشور در امور داخلی یمن تاکید کرد: عربستان در یمن دست 
به یک ماجراجویی نسنجیده ای زده که عواقب آن را در نظر 
نگرفته است و پس از حمالت هوایی متعدد خود بر این کشور 
ناگهان با پایداری و وحدت مردم یمن روبه رو شده است؛ اما 
عربستان نه تنها تا امروز نتوانسته هیچ یک از اهداف آشکار و 
پنهان خود را در زمینه سیاسللی و میدانی محقق کند، بلکه 
تنها چیزی که عاید آن شده، ترس و حسرت است.وی تاکید 
کرد: موضع حللزب اهلل مقابل حمالت عربسللتان با همکاری 
آمریکا بر یمن، واضح و مشخص است و حمایت از این کشور 
وظیفه اخالقی، انسانی و دینی ماست. معاون رییس شورای 
اجرایی حزب اهلل لبنان عنوان داشللت: کسانی که بر حمالت 
و تجاوزهللای نظامی علیه یمن مهر تاییللد می زنند، مرتکب 
خیانت تاریخی و انسانی در حق کشللورهای عربی شده اند؛ 
چراکه آنچه هم اکنون در یمن در حال رخ دادن است همان 
مساله رویارویی حق و باطل است و بهای آن هرچقدر هم که 
باشد ما پشت حق را خالی نمی کنیم و یقین داریم که جنگ 

رخ داده در یمن به نفع هیچ کس نیست.
شیخ قاووق در ادامه با صحبت درباره مردم بی گناهی که مورد 
حمالت وحشللیانه ائتالف عربی قرار گرفته اند این سللوال را 
مطرح کرد که آیا این یمن است که بر عربستان و کشورهای 
منطقه حمله کرده است؟ چه کسی است که آغازکننده این 

حمالت است؟
وی افزود: طرف هایللی که آتش فتنه و جنگ را در سللوریه، 
عراق و لبنان شللعله ور کردند همان کسللانی اند که در یمن 
جنگ و فتنه به راه انداختند و روش و تفکرات تکفیری است 
که آنها را مجهز و حمایت می کند؛ چراکه سللران تکفیری ها 
می خواهند بدون اینکه چهره های خود را نشان دهند با هدف 
قرار دادن محور مقاومت، به اهداف خود برسند. اما باید بدانند 
که اولین نتایج حمالت بر یمن رسوا کردن کسانی است که 
مدعی میانه روی هستند.شللیخ قاووق در ادامه تصریح کرد: 
هدف از حمله به یمن و همچنین عراق، سوریه و لبنان هدف 
قرار دادن موقعیت سیاسی و هویت یمن است؛ چراکه سران 
جنایتکار نمی خواهند یمللن در محور مقاومت علیه حمالت 
اسللرائیل و آمریکا و روش های جنایتکارانلله تکفیری ها قرار 
گیرد و کسانی که از ادامه حمالت بر یمن حمایت می کنند، 
به نتایج آن توجهی ندارند و این نشللان می دهد که هدف از 
این حمالت، مساله مقابله با “کودتا” و اقدام نظامی نیست و 
ادعاهای مطرح شده درخصوص این حمالت، تنها ادعاهای 
واهی و بیهوده است و آنچه هم که در بحرین اتفاق می افتد، 

به معنای مقابله با کودتای نظامی علیه نظام موجود نیست.
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برای رفع مشکل صنعت راهی جز استیضاح 
نعمت زاده  نیست

عضو فراکسیون رهروان والیت با بیان اینکه نمایندگان در استیضاح وزیر 
صنعت مصمم هسللتند، گفت: تالش داریم بللرای تقویت وزارت صنایع 
و رفع مشللکل صنعت کشللور، آقای نعمت زاده را اسللتیضاح کنیم.نادر 
قاضی پللور، نماینده مردم ارومیه و عضو فراکسللیون رهروان والیت  بیان 
اینکه حضور نعمت زاده در وزارات صنعت، مشللکالت عدیده  اقتصادی را 
به دنبال داشللته است، گفت: برای نجات صنعت کشور، دولت می بایست 
آقای نعمللت زاده را از وزارت صنعت برکنار می کرد اما متاسللفانه دولت 
محتللرم به توصیه های دلسللوزانه توجهی نکرد.وی با بیللان اینکه، طرح 
استیضاح وزیر صنعت در اختیار هیات رییسه مجلس است، تصریح کرد: 
حضللرت آقللا، توصیه به همدلی و همزبانی کردنللد و ما این توصیه را به 
روی چشللم می گذاریم اما این موضللوع منافاتی با نظارت مجلس ندارد؛ 
معنللی همدلللی و همزبانی این اسللت که دولت وقتللی می بیند وزیرش 
نمی توانللد در وزارت خانه مدیریت کند به احترام مردم، او را برکنار کند.
قاضی پور گفت: ما روی استیضاح آقای نعمت زاده مصمم هستیم و حتماً 
اسللتیضاح را انجام خواهیم داد تا انشااهلل دولت محترم، وزیری که بتواند 
حداقلی ترین شللرایط را برای مدیریت وزارت صنعت داشللته باشد را به 
مجلس معرفی کند ما با دولت همدل و همزبان هستیم و برای همدلی با 
مردم، مجبوریم در دفاع از حقوق مردم، وزیرناکارآمد را استیضاح کنیم.

فرمانده منطقه دوم دریایی سپاه گفت: تهدید سخت دشمن به سمت دریا 
است که در این مورد، آمادگی همه جانبه را می طلبد.

سردار سرتیپ دوم پاسللدار علی رزمجو در آیین گشت دریایی رزمندگان 
منطقه دوم دریایی سللپاه، با خیر مقدم به بسللیجیان، بلله برخی تحوالت 
منطقه خاورمیانه و خلیج فارس اشاره کرد و گفت: نفوذ اسالم و جمهوری 
اسللالمی ایران اکنون به همه نقاط جهان کشیده شده است و دشمن برای 
مقابله با این نفوذ و گسترش، اسالم ستیزی و اسالم هراسی را در دستور کار 

خود قرار داده است.
وی با تأکید بر اهمیللت دفاع مردمی افللزود: دفاع مردمی یللک نوع دفاع 
ارزشمند و هوشمندانه اسللت که در مقابل دشمنان یک سد نفوذناپذیر به 
وجود می آورد.فرمانده منطقه دوم دریایی سپاه، با اشاره به قدرت مردم در 
دوران انقالب و دفاع مقدس گفت: قدرت مردمی در کارنامه دفاعی بخش 
مهم و تأثیرگذاری از انقالب اسللالمی و دفاع مقدس بود که در قالب ارتش 
۲۰ میلیونی، قدرت خود را به جهانیان نشللان داد.سردار رزمجو با اشاره به 
تهدیدات نرم و سخت دشمن افزود: تهدید سخت دشمن به سمت دریا است 

که در این مورد، آمادگی همه جانبه را می طلبد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفللت: ارتش می تواند 
با به کارگیری نیروهای جوان و کوشا و نیز بالگردها 
و تجهیزات مکانیزه خود، در امر امدادرسللانی مقام 

نخست را در کشور داشته باشد.
امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان، در دیدار با کارکنان 
و فرماندهان نیللروی زمینی ارتش، با تبریک سللال 
۱۳۹۴ که از سوی مقام معظم رهبری به نام »دولت و 
ملت، همدلی و همزبانی« نامگذاری شده است، گفت: 
در بهمن ماه سال گذشللته در مالقاتی که با فرمانده 
معظم کل قوا داشتم، به ایشللان عرض کردم که من 
حامل سللالم تک تک همکاران خود به شما هستم و 
ایشللان هم در جواب گفتند که سالم ما را هم به این 

عزیزان برسانید.
فرمانده نیللروی زمینی ارتش اظهار داشللت: نیروی 
زمینی ارتش باید از چهارچوب یللک نیروی نظامی 
مصرفی خارج شللود و در زمینه های خدمت رسانی 

فعالیت های چشمگیری داشته باشد.

وی افزود: نیروی زمینی ارتش می تواند با بکارگیری 
نیروهای جوان و کوشللا و نیز بالگردهللا و تجهیزات 
مکانیزه خود، در امر امدادرسللانی مقام نخست را در 

کشور داشته باشد.
امیر سرتیپ پوردسللتان در ادامه، با اشاره به بعضی 
از خدمات و فعالیت هللای نیروی زمینللی ارتش در 
زمینه های ورزشی و در حوزه بهداشت و درمان گفت: 
بزرگترین خّیر کشللور، نیروی زمینی ارتش اسللت؛ 
نیروی زمینی ارتش بللا در اختیار قرار دادن زمین به 
خیرین در زمینه های عمرانللی و آموزش نیز فعالیت 

دارد که باید نیروی زمینی را تکیه گاه ملت خواند.
فرمانللده نیللروی زمینی ارتللش در بخللش پایانی 
سخنان خود تأکید کرد: من از شما عزیزان به عنوان 
تصمیم گیرندگان نیروی زمینللی ارتش می خواهم 
که با همدلی، همکاری و همزبانی در این سال که به 
همین نام نیز نامیده شده است، این روند را ساماندهی 

کنید.

 رییس کمیتلله هسللته ای مجلللس تاکید کللرد: نقدهای 
کارشناسللی و دلسللوزانه توام با حمایت از مذاکره کنندگان 

کمک کننده تیم خودی است.
ابراهیم کارخانه ای، رییس کمیته هسته ای مجلس شورای 
اسالمی، تاکید کرد: همه باید از تیم مذاکره کننده حمایت 
کنند. مهمترین حمایت بیان نقد و بررسی کارشناسان دلسوز 
است که به سمع و نظر تیم مذاکره کننده می رسانند لذا باید 
همه به تیم مذاکره کننده کمک کنند تا در سه ماه باقی مانده 

منافع ملی دچار خدشه نشود.
وی درباره تفاهمات انجام شللده در لوزان سللوئیس و وجود 
اختالفات محتوایی در اظهارات تیم مذاکره کننده ایرانی و 
مقامات کشورهای عضو ۵+۱ اظهار داشت: مسائلی که آقای 
ظریف و خانم موگرینی در بیانیه مشللترک بیان داشتند با 
ادعاهای اوباما تفاوت های فاحشللی وجود دارد، برنامه های 
زنده تلویزیونی آقایان ظریف و عراقچی را هم اگر با اظهارات 
آمریکایی ها مقایسه کنیم، به تناقض های مهمی بین این دو 

گفته ها برمیخوریم.
رییس کمیته هسللته ای مجلس با اظهار تاسف در خصوص 

این همه اختالف میان اظهار نظرهللا تصریح کرد: این واقعا 
جای تاسف است، بعد از این که مذاکرات ۹ روز ادامه داشته 
و قاعدتا باید خروجی مذاکرات یک بیانیه شفاف و روشن در 
خصوص تفاهمات انجام شده باشد، به محض پایان جلسات 
هر کدام از طرفین حرف های خودشللان را زده و تفسیرهای 
خودشان را بیان می کنند، این همه فاصله میان دو متن قرائت 
شده قابل قبول نیست، باید خروجی این همه مذاکره، واحد 
باشد نه این که مبتنی بر نظرهای هر کدام و سلیقه شخصی 

طرفین قرائت شود و هر کس نظرات خودش را بگوید.
کارخانه ای در خصوص برنامه مجلس برای شللفاف سللازی 
مذاکرات انجام شللده، تاکید کرد: ما منتظر هستیم که این 
مسائل شفاف تر بشود تا بتوانیم مفاهیم اصلی که مورد نظر 
هر دو طرف بوده را مورد نقد و بررسللی قرار دهیم. البته روز 
گذشته آقای ظریف به کمیسیون امنیت آمدند، اما سواالتی 
مطرح شد که وی گفت پاسخ آنها را در صحن مجلس خواهم 

داد.
وی در ادامه گفت: شفاف سازی و بیان صریح  به روشن شدن 
فضای فکللری همه کمک می کنللد؛ در این مذاکللرات، لغو 

تحریم ها که یگانه تعهد ۵+۱ و به ویژه آمریکا اسللت مساله 
اختالفی است که باید هر چه سریع تر، موضوع روشن شود.

»مسللاله ای کلله جمهللوری اسللالمی و دولللت در 
رابطلله بللا ایللن مذاکللرات بلله شللدت پیگیللری می کند، 
مسللاله لغللو فللوری تمامللی تحریم هاسللت و اگللر قللرار 
 باشللد ایللن اتفللاق رخ ندهللد ایللن مذاکللرات هیللچ 

فایده ای ندارد.«
نماینده مردم همدان در مجلس اظهار داشت: مذاکره کننده 
جمهوری اسللالمی عنوان می کند تمللام تحریم ها با اجرای 
توافق نامه لغو خواهد شد، دقیقا همان چیزی که رهبر معظم 
انقالب بر آن تاکید کردند، یعنی تحریم های شورای امنیت، 
دولت آمریکا، کنگره آمریکا و اتحادیلله اروپا به طور کل در 
همان روز اجرای توافق نامه لغو می شللود، به عبارت دیگر به 
محض آغاز فاز اجرایی توافق نامه، باید همزمان باشللد با لغو 
تمامی تحریم ها، این صحبتی اسللت که تیم مذاکره کننده 
و آقای ظریف اظهار کرده اند و به مردم گفته و در رسللانه ها 
منعکس شده است در حالی که  آمریکایی ها اعالم می کنند 
که مسللاله لغو صحت نللدارد و مسللاله مورد توافللق تعلیق 

تحریم ها است.
کارخانلله ای در ادامه گفللت: در حالی کلله آمریکایی ها در 
بیانیه خودشان در کاخ سفید و سخنرانی اوباما و جان کری 
با صراحللت تمام اعالم می کننللد تخفیف یللا تعلیق تحریم 
ها منللوط به اعالم راسللتی آزمایی از سللوی آژانللس انرژی 
اتمی در رابطه با مسللائل تعهللد ایران اسللت، باید گفت که 
 آژانس هیچ گاه گزارشللی صریح و بدون جانب داری منتشر

 نکرده است.

تهديد سخت دشمنان
 درحوزه دريا  است

 امکان به کارگیری کارکنان و بالگردهای
 ارتش در امدادرسانی

نقدهای دلسوزانه توام با حمايت، از تیم خودی است



یادداشت
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غذای آلوده، منشا ۲۰۰ بیماری است
دبیر کل سازمان ملل متحد گفت: غذای آلوده به باکتری ، ویروس، انگل   یا مواد شیمیایی 
باعث ۲۰۰ نوع بیماری از اسهال گرفته تا سرطان می شود. بانکی مون عنوان کرد: همه 
ما نقشی برای حفظ سالمت غذا از مزرعه تا سفره داریم. در پیام بان کی مون آمده است 
که غذای آلوده به باکتری ها، ویروس ها، انگل ها یا مواد شیمیایی باعث ۲۰۰ نوع بیماری 

از اسهال گرفته تا سرطان می شود.

3

شعار سال جاری روز جهانی بهداش��ت، »ایمنی غذا، از مزرعه تا 
سفره« نامگذاری ش��ده تا اهمیت موضوع سالمت تغذیه مردم، 

بیش از پیش مورد توجه کشورهای دنیا قرار بگیرد. 
به گزارش زاینده رود به نقل از  مهر، تغذیه سالم همراه با مواد غنی 
 و مغذی، عالوه بر اینکه س��المت افراد را تضمین می کند، باعث 
می شود تا هزینه های درمان ناشی از تغذیه مواد غذایی ناسالم و 
بعضا آلوده نیز کاهش چشمگیری یابد؛ بنابراین، یکی از اهداف 
اصلی نظام های س��المت در هر جامعه ای، سالمت مواد غذایی 

است که در برنامه غذایی مردم قرار دارد.
متاس��فانه وضعیت س��المت محصوالت کش��اورزی و فرآورده 
ه��ای غذای��ی در کش��ور م��ا، به دلی��ل اس��تفاده نادرس��ت و 
غیرعلمی از س��موم و کودهای ش��یمیایی، به مخاط��ره افتاده 
است. همین مس��اله سبب  ش��ده که مس��ووالن نظام سالمت 
و وزارت بهداش��ت در ت��الش برای کاس��تن از ای��ن مخاطرات 
باش��ند؛ اما ب��ا توج��ه ب��ه می��زان ب��االی تولی��د محصوالت 
 کش��اورزی در کش��ور، بهبود این وضعیت نیازمند زمان تقریبا 

طوالنی است.
بررسی سموم و کودهای ش�یمیایی در محصوالت 

کشاورزی

بررسی س��موم و کودهای ش��یمیایی باقی مانده در محصوالت 
کشاورزی، موضوعی بود که سال گذشته مدیران سازمان غذا و 
دارو آن را مطرح کردند.به گفته مدیر کل نظارت بر مواد غذایی 
و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، بررسی میزان سموم و کودهای 
شیمیایی باقی مانده در هفت محصول کشاورزی سال گذشته به 
صورت پایلوت در کشور انجام ش��د.آن طور که هدایت حسینی 
عنوان داش��ته اس��ت، بررس��ی وضعیت موجود باقیمانده آفت 
کش ها و س��موم در محصوالت کشاورزی، بر اس��اس بند »و« 
 ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم توس��عه، از تکالیف وزارت بهداشت

 است.
البته حسینی به این موضوع اشاره کرده است که بررسی سموم 
باقی مانده در ۱۰۰ میلیون تن محصوالت کشاورزی که هر سال 
در کشور تولید می شود، کار سخت و شاید نشدنی باشد.این در 
حالی است که گفته می شود فهرس��ت سموم مجاز محصوالت 
کشاورزی در س��ال ۸۶ تعیین ش��ده و بر همین اساس، وزارت 
بهداشت کمیته سیاس��ت گذاری در این ارتباط تشکیل داده تا 
وضعیت سموم و کودهای ش��یمیایی باقی مانده در محصوالت 

کشاورزی را بررسی کند.
بر اساس سندی که در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۹۳ از سوی رییس 

سازمان غذا و دارو برای ۱۰ دانش��گاه علوم پزشکی کشور ابالغ 
ش��د، آنالیز چند محصول کش��اورزی در چند نقطه از کشور تا 
پایان سال گذشته می بایست انجام می شد.محصوالتی همچون 
خیار، گوجه فرنگی، س��یب درختی و برنج، از جمله محصوالتی 
بودند که قرار بود تا پایان س��ال گذشته بیش از پنج هزار  و ۷۶۰  
نمونه از میزان سموم باقی مانده در این چهار محصول کشاورزی 
بررسی شود. همچنین، میزان کودهای شیمیایی باقی مانده در 
سه محصول پیاز، سیب زمینی و کاهو نیز در چند نقطه از کشور 
مورد بررس��ی قرار گرفت که در مجموع ۷ ه��زار و ۵۶۰ نمونه از 
میزان سموم و کودهای شیمیایی باقی مانده در این ۷ محصول 

کشاورزی، بررسی و نتایج آن اعالم خواهد شد.
 افزایش دقت و سرعت تشخیص سموم کشاورزی

رس��ول دیناروند، معاون وزیر بهداشت و رییس س��ازمان غذا و 
دارو، از افزایش دو برابری میزان دقت و سرعت تشخیص سموم 
محصوالت س��المت محور در کش��ور خبر داده و گفته است که 
دس��تگاه های تجهیز آزمایشگاهی تهیه شده اس��ت که با یک 
تزریق، بالغ بر ۱۹۰ ن��وع باقیمانده س��موم را همزمان تعیین و 
مشخص می کند؛ در حالی که در گذشته تشخیص این سموم در 

حدود ۱۰۰ نوع بود.
کنسروهای کنار خیابانی

س��هیل اس��کندری، مع��اون اداره کل ف��رآورده ه��ای غذایی 
آرایش��ی و بهداش��تی س��ازمان غ��ذا و دارو در خص��وص 
 کنس��رو تن های ماهی ک��ه در حواش��ی خیابان ه��ا به فروش
  می رس��د، گفت: از نظر س��ازمان غذا و دارو ای��ن محصوالت  و

فرآورده های مشابه به هیچ وجه مورد تائید نیستند و از آنجا که 
محصوالت فوق اصطالحا » زیر پله ای « محس��وب می شوند و 
نظارتی بر آنها وجود ندارد قطعا تقلباتی در آنها رخ خواهد داد. وی 
افزود: ممکن است فعل و انفعاالت شیمیایی که به دالیل مختلف 
در آنها رخ  می دهد خطر مسمومیت و حتی مرگ را نیز به همراه 
داشته باشد.اسکندری معتقد است که تقلب در این محصوالت 
می تواند شامل مواد مصرفی و کیفیت نازل فراورده ها، کیفیت 
مواد بسته بندی و نوع بسته بندی باشد یا اینکه پروانه بهداشتی 

آن جعلی بوده و حتی از نام برند معتیر سوءاستفاده کرده باشد.
اصالح روغن های خوراکی

 هوم��ن رئوفی، ریی��س اداره نظ��ارت و ارزیابی ف��رآورده های 
غذایی و آش��امیدنی با منش��اء دام��ی و دریایی س��ازمان غذا و 
دارو، در خص��وص اص��الح و تعدی��ل روغ��ن ه��ای خوراک��ی 
 در تمام��ی م��واد غذای��ی گف��ت: برنام��ه اص��الح و تعدی��ل

 روغن های خوراکی در تمامی مواد غذایی و با اولویت روغن های 
خوراکی در دستور سازمان غذا و دارو قرار دارد و در وهله اول قصد 
دارد اسیدهای چرب ترانس را به صفر رسانده و میزان اسیدهای 
چرب اشباع را در حد امکان تعدیل نماید اصالح این دو شاخص 
می تواند تاثیر بس��یار مهمی در ارتقاء سالمت مصرف کنندگان 
و جامعه داشته باشد.وی با بیان اینکه ویژگی های مواد غذایی را 

باید با شاخص های سالمت محور تعریف کرد، عنوان داشت: نباید 
دنبال مطرح کردن یک یا چند نوع روغ��ن یا ماده غذایی خاص 
باش��یم زیرا چیزی که س��المت مردم را تامین می کند ترکیب 
مناسب مواد غذایی است که باید با شاخص های سالمت محور 

همخوانی داشته باشد نه نوع ماده غذایی یا روغنی خاص.
سس های ساالد

مینو حاجیان، کارش��ناس اداره غذایی و آشامیدنی سازمان غذا 
و دارو، معتقد اس��ت که سس های س��االد بین ۳۶ تا ۵۶ درصد 
چربی دارند و مابقي مواد تش��کیل دهنده آن از سرکه یا آبلیمو 
و نشاسته است که از این میان مي توان به سس تارتار، خردل و 
سس فرانسوی اشاره کرد.وی به مصرف کنندگان این محصوالت 

توصی��ه کرد: در ح��د اعتدال 
رو ب��ه پایین ای��ن محصوالت 
را مص��رف کنن��د و ب��رای 
استفاده از چاش��نی غذاهاي 
خود از روغن زیتون، س��رکه 
و آبلیمو و آب نارنج اس��تفاده 
کنند.کارشناس اداره سازمان 
غذا و دارو به  اف��رادی که بی 
 رویه از انواع س��س اس��تفاده

 مي کنند هشدار داد: به دلیل 
اینکه در تهیه انواع سس ها از 
ادویه جات اس��تفاده مي شود 
که بس��یار آلرژي زا هستند،  
افرادي ک��ه س��رماخوردگي 
یا  بیماري گوارشي دارند باید 
در مصرف این محصوالت دقت 
الزم را داش��ته باشند؛ چراکه 
استفاده بیش از حد انواع سس 
 ها مضر و بیماري آنها را تشدید 

مي کند.
حاجیان گفت: در صورتي که هموطنان با آگاهی و با توجه به رژیم 
غذایی و حساب ش��ده این محصوالت را مصرف کنند با مشکل 

خاصي مواجه نمي شوند.
وي اف��زود: بس��یاري از تولیدکنندگان انواع س��س ه��ا از انواع 
نشاسته ها و روغن به عنوان قوام دهنده و حجم دهنده استفاده 
می کنند که همین امر موجب چاقي فرد مي ش��ود.حاجیان در 
ادامه به طبقه بندي س��س ها اش��اره کرد و اظهار داشت: سس 
سفید )مایونز( جزو سس هاي سرد محس��وب مي شود؛ به این 
دلیل که فرآیند گرمای��ی ندارند و براي ماندگاري بیش��تر مواد 
نگهدارنده به آنها اضافه مي کنند ولي سس هاي قرمز که برپایه 
رب گوجه فرنگي اند و در ترکیباتشان سرکه، مواد افزودنی مثل 
 ادویه و گلوکز اس��تفاده مي کنند جزو س��س هاي گرم معرفي

مي شوند.

 اهمیت تغذیه مردم، مورد توجه کشورهای دنیا قرار گرفت

ایمنی غذا، از مزرعه تا سفره 

یادداشت

 انهدام سه باند تهیه و توزیع
 مواد افیونی 

فرمانده انتظامی ویژه غرب اس��تان تهران از انهدام سه باند تهیه 
و توزیع موادمخدر و کش��ف ۷۵۰ کیلوگرم موادمخدر در ۱۵ روز 
گذش��ته خبر داد. س��ردار ناصر اصالنی گفت: با افزایش اقدامات 
کنترلی و عملیاتی پلیس، شاهدکش��فیات خوب موادمخدر در 
مدت زمان گذش��ته بودیم. فرمانده انتظامی ویژه غرب اس��تان 
تهران افزود: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر اس��تان با انهدام 
سه باند تهیه و توزیع موادمخدر، دستگیری ۱۳۲ قاچاقچی، توزیع 
کننده، حمل کننده و نگهدارنده موادمخدر، شش دستگاه وسیله 
نقلیه را توقیف کرده و توانستند ۷۵۰کیلوگرم انواع موادمخدر را 
کشف کنند. اصالنی یادآور شد: در نتیجه تشدید اقدامات کنترلی 
و بهره گی��ری از اکیپ های عملیاتی پلیس مب��ارزه با موادمخدر 
استان و سایر یگان های انتظامی، میزان کشفیات در حوزه مبارزه 
با قاچاق و عرضه موادمخدر در ۱۵ روزگذش��ته در فروردین ماه، 
رشد خوبی داش��ت که بیانگر فعالیت مضاعف کارکنان انتظامی 
این اس��تان در مبارزه جدی ب��ا عرضه و قاچ��اق موادمخدر بوده 
است. فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران با اشاره به جرئیات 
کشفیات موادمخدر گفت:در ۱۵ روز گذش��ته،۶۳۱کیلو و ۴۵۴ 
گرم تریاک،۵۲ کیل��و و ۴۶۲ گ��رم هرویین،۱۵کیلو و۷۱۰ گرم 
مرفین،یک کیلو و ۹۲۴ گرم شیشه،۴۵ کیلو و ۳۴۰ گرم حشیش 
کشف و یک هزار و ۳۸۱ معتاد پرخطر توسط پلیس جمع آوری و 

راهی کمپ های ترک اعتیاد شدند.

توقف جست و جوی قربانیان سقوط 
هواپیمای جرمن وینگز 

با آن که نیمی از اجساد مسافران پرواز جرمن وینگز هنوز پیدا نشده 
است جست و جو برای یافتن اجساد متوقف شده است.

جس��تجو برای یافتن بقایای اجساد ۱۵۰ سرنش��ین هواپیمای 
مس��افربری جرمن وینگز که ماه مارس در ارتفاعات آلپ فرانسه 
سقوط کرد  به دلیل ش��رایط جوی و متالشی ش��دن اجساد در 
ارتفاعات غیر قابل دس��ترس، متوقف می ش��ود. ب��ا وجود این، 
جستجو برای یافتن اشیای شخصی قربانیان و نیز آزمایش دی ان 
ای بقایای اجساد جمع آوری شده ادامه می یابد.آندریاس لوبیتز، 
کمک خلبان ۲۷ ساله ایرباس A ۳۲۰ ، در ۲۴ ماه مارس درِ کابین 
را به روی خلبان بست و هواپیما را به عمد به کوه های آلپ فرانسه 
کوبید. جعبۀ س��یاه این هواپیما همچون دستگاه ثبت مکالمات 

کابین، عمدی بودن سقوط را تایید می کند.

208  میلیون نفر از خدمات اورژانس 
استفاده کردند

اورژانس بیمارس��تان های دولتی از ۲۷ اسفند ۹۳ تا ۱۴ فروردین ۹۴ 
پذیرای ۲۰۸ میلیون بیمار بودند که از این تعداد۷۷/۴درصد از خدمات 
درمان سرپایی و ۲۲.۶ درصد افراد نیز بس��تری شدند. معاون درمان 
وزارت بهداشت افزود: در طرح ویژه نوروز، بیش از ۱۲۸ هزار عملیات 
اورژانس پیش بیمارستانی انجام شد. همچنین طی ۷۹ سورت پروازی 
اورژانس هوایی در ۱۷ پایگاه، ۱۴۸ بیمار و مصدوم به بیمارس��تان ها 
منتقل شدند. محمد آقاجانی گفت: در عملیات های اورژانس مربوط 
به حوادث ترافیکی بیش از ۲۲ ه��زار نفر پس از دریافت مراقبت های 
پزشکی اولیه توسط تکنسین های فوریت های پزشکی به بیمارستان 
منتقل شده اند. همچنین طی فوریت های پزش��کی دیگر ۳۸ هزار و 
۱۷۷ نفر در محل درمان شده و ۶۲ هزار و ۶۴۳ نفر به بیمارستان اعزام 
شده اند. آقاجانی ادامه داد: در نوروز امسال ۱۸هزار تکنسین اورژانس 
کشور در ۲ هزار و ۱۱۹ پایگاه اورژانس به خدمات  رسانی پرداخته  اند.

جزییات جدید از بسته خدمات درمانی 
مدیرعامل س��ازمان بیمه سالمت از ارتقاء بسته خدمات درمانی و 
بیمه ای بیمه ش��دگان در سال ۹۴ خبر داد و گفت: توانمندسازی 
بیمه ش��دگان یکی از اقدامات مهمی است که اجرایی خواهد شد. 
انوش��یروان محسنی بند پی افزود: در سال جاری برنامه ها و طرح 
های زیادی اجرایی خواهد ش��د که البته ادامه و توس��عه برخی از 
طرح های در دس��ت اجرای سال ۹۳ نیز در دستور کار قرار دارد. 
وی تاکید کرد: در سال گذشته پوشش فراگیر بیمه ای برای افراد 
فاقد بیمه در کش��ور ایجاد شد؛ به طوریکه  هشت میلیون نفر نیز 
تحت پوش��ش قرار گرفته و از خدمات س��رپایی و بس��تری مراکز 
درمانی بهره مند می شوند. محسنی بندپی با اشاره به اینکه ارتقاء 
بس��ته خدمات بیمه پایه یکی از برنامه های سازمان بیمه سالمت 
اس��ت، گفت: قصدداریم با ارائه برنامه هایی در س��ال جاری بسته 
خدماتی بیمه ش��دگان را ه��م در بخش خدمات س��رپایی و هم 
بس��تری ارتقاد دهیم . به گفته وی، در حال حاضر بیمه ش��د  گان 
بیمه س��المت در صندوق روستاییان و ش��هرهای دارای جمعیت 
کمتر از ۲۰ هزار نفر، س��ه درصد و سایر بیمه شدگان حدود شش 
درصد هزینه های بستری را پرداخت می کنند. مدیرعامل سازمان 
بیمه س��المت به توانمند سازی بیمه ش��دگان اشاره کرد و گفت: 
با تش��کیل اداره توانمند س��ازی در جهت حقوق بیمه ش��دگان و 
همچنین س��المت آنان، نوع بیماری و مشکالت درمانی خودشان، 

آگاهی های الزم ارائه می شود.

 پیگیری برای استخدام مربیان
 پیش دبستانی 

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پ��رورش با بیان اینکه 
ممکن اس��ت مجلس درباره عملکرد این وزارتخان��ه دربرخی موارد 
حرف داشته باشند، عمده ترین آن را موضوع استخدام مربیان پیش 
دبستانی عنوان کرد و گفت: حل این مشکل در دست اقدام و است؛ ما 
پیگیر استخدام مربیان پیش دبستانی هستیم و منتظریم تا سازمان 
مدیریت مجوز بدهد.مصطفی ناصری زنجانی، در پاس��خ به پرسشی 
درباره دریافت کارت زرد دوم وزیر از سوی نمایندگان مجلس در سال 
گذشته و احتمال استیضاح فانی، اظهار داشت: مجلس شورای اسالمی 

رویکرد مثبتی به آموزش و پرورش دارد.
وی افزود: حیطه فعالیت آموزش و پرورش وسیع است و جمع کردن 
کار با این وسعت مشکل است. تعداد مدیران ما به اندازه پرسنل برخی 
وزارتخانه هاست؛ البته منظور مدیران مدرسه نیست، بلکه تنها عدد 
مدیران ستادی، اس��تانی، مناطق و نواحی آموزش و پرورش با تعداد 

پرسنل برخی وزارتخانه ها برابری می کند. 

حوادث

اخبار کوتاه 

رییس مرکز توس��عه پیش��گیری س��ازمان بهزیس��تی 
کش��ور از راه اندازی سامانه رصد آس��یب های اجتماعی 
خبرداد و افزود: برای مداخله، برنامه ریزی و پیشگیری 
از آس��یب های اجتماعی باید از وضعیت حقیقی آنها در 
جامعه آگاه شویم؛ که راه حل رس��یدن به این آگاهی ها 

راه اندازی »سامانه رصد آسیب های اجتماعی« است.
مجید رضازاده، در ارتباط با مش��کالت اصلی رسیدگی 
به آسیب های اجتماعی درکش��ور گفت: در حال حاضر 
اطالعات دقیق و مستندی از برخی آسیب های اجتماعی 

در دست نداریم. 
وی افزود: برای مثال در حال حاض��ر اطالعات به روز و 
مس��تندی از وضعیت اعتیاد کشور وجود ندارد، هرچند 
آمارهای رس��می از س��وی س��تاد مبارزه با مواد مخدر 
منتشر می ش��ود اما اکثر آنها برای سالیان قبل بوده و به 

روز نیستند.
رییس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور 
تصریح کرد: آمارهایی از این دس��ت ،ک��ه هرازگاهی در 

رسانه ها منتشر می ش��وند، برای برنامه ریزی های دقیق 
و اصولی به منظور مداخله، برنامه ریزی و پیش��گیری از 

آسیب های اجتماعی مناسب نیستند.
رضازاده ضمن بی��ان اینک��ه درحال حاضر ب��ه منظور 
دستیابی به اطالعات دقیق و مستند طرح هایی از قبیل 
شیوع شناسی اعتیاد در سازمان بهزیستی کشور در حال 
پیگیری است، تاکید کرد: یکی دیگر از نیاز های اساسی 
در خصوص رسیدگی به آس��یب های اجتماعی مسئله 

پیش بینی و پیشگیری از آسیب است.
وی تصریح کرد: در واقع نباید منتظر آن باشیم که آسیب 
ایجاد و س��پس به فکر ارائه راه حل برای آن باشیم، بلکه 
باید برای پیشگیری از هر آس��یب تمامی عوامل خطر و 

محافظ آن را شناسایی و رصد کرد. 
رییس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور 
از اجرای ۲ فاز سامانه رصد آس��یب های اجتماعی خبر 
داد و افزود: در حال حاضر دو فاز از طرح ایجاد س��امانه 
رصد آسیب های اجتماعی برای پنج آسیب اساسی اجرا 

شده است. 
وی در خصوص پنج آس��یب اساس��ی که عوامل خطر و 
محافظ آنها در سامانه رصد اجتماعی مورد بررسی قرار 
گرفته است، گفت: این آسیب ها ش��امل کودکان کار و 
خیابان، خشونت، فحش��ا، روابط برون ازدواجی و اعتیاد 

هستند.
رضازاده در خصوص راه های دستیابی به اطالعات مستند 
هرآسیب اظهار داشت: این اطالعات براساس مدل های 

پژوهشی گوناگون کسب و آنالیز می شوند. 
وی در ادام��ه تصریح کرد: برای مث��ال اطالعات مربوط 
به یک آس��یب خاص مانند طالق، ممکن است از طریق 
اطالعات مرکز آم��ار حاصل ش��ود در حال��ی که برای 
دس��تیابی به اطالعات برخ��ی آس��یب های دیگرمانند 
 اعتی��اد نی��از ب��ه اج��رای طرح های ش��یوع شناس��ی

 است. 
رییس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور 
گفت: با استفاده از اطالعات مس��تند هر آسیب، و آنالیز 
آنها می توان نمودار صحیحی از وضعیت هریک از آسیب 
ها در کشور بدس��ت آورده و برای مداخله، برنامه ریزی 
و پیشگیری صحیح آنها و همچنین پیش بینی وضعیت 
هر آس��یب در آینده، برنامه ریزی ک��رده و راه حل های 

اصولی ارائه داد.

یک عضو شورای شهر اصفهان گفت: افزایش ۲۰ درصدی 
نرخ کرایه تاکس��ی در  اصفهان به تصویب ش��ورای شهر 
رسیده است این در حالی اس��ت که میزان کرایه تاکسی 

در اصفهان از میانگین کرایه تاکسی کشوری باالتر است.
ابوالفضل قربان��ی در خصوص افزای��ش ۲۰ درصدی نرخ 
تاکس��ی در اصفهان، اظهار داش��ت: افزایش ۲۰ درصدی 
کرایه تاکسی ها هنوز ابالغ نش��ده است چراکه چرخه آن 
تکمیل نیست و فقط توسط شورای شهر به تصویب رسیده 

است و باید در فرمانداری نیز تایید شود.
وی با بیان اینکه مصوبه افزایش قیمت تاکس��ی یک روال 
کشوری دارد و اصوال پس از افزایش قیمت در تهران دیگر 
کالن ش��هرهای کش��ور نیز این کار را انجام خواهند داد، 
افزود: تورم سالیانه و مطالبه تاکسیرانان از دالیل افزایش 
قیمت است و اصال به قیمت سوخت ارتباطی ندارد چراکه 

افزایش قیمتی در این مدت رقم نخورده است.

این عضو شورای شهر اصفهان با اشاره به اینکه هر کورس 
تاکس��ی پس از تصوی��ب از ۳۵۰ تومان در ک��ورس اول 
به ۴۲۰ تومان در باالتری��ن قیمت می رس��د، ادامه داد: 
 از ک��ورس دوم به بعد ه��ر کورس ۴۰۰ تومان محاس��به 
می ش��ود و هیچ راننده ای حق ندارد بی��ش از این میزان 
دریافت کند؛ با توجه به اینکه میزان الیحه ۲۵ درصد بود 

اما شورا با افزایش  ۲۰ درصدي آن موافقت کرده است.
قربانی با هشدار به سازمان تاکسیرانی و تاکسیرانان نسبت 
به افزایش قیمت گف��ت: میانگین قیمت کرایه تاکس��ی 
در اصفهان باالتر از میانگین قیمت کش��وری است، پس 
تاکسیرانان باید خدمات به مراتب بهتری نسبت به دیگر 
ش��هرهای کش��ور ارائه کنند و در صورت تخط��ی از نرخ 
مصوب و یا درخواست مدام افزایش قیمت خودشان ضرر 
می کنند. وی اضافه کرد: مردم بی ش��ک ب��ا افزایش نرخ 
تاکسي ها قطعا مسافران استفاده از اتومبیل هاي شخصي 
و اتوبوس هاي واحد را ترجی��ح مي هند و این موجب بروز 
اشکال در حمل و نقل عمومي و ضرر تاکسي رانان خواهد 

شد.
این عضو شورای شهر اصفهان خاطر نشان کرد: البته باید 
به این نکته توجه ش��ود که تاکس��یرانی متعلق به بخش 
خصوصی اس��ت و تاکسی و تاکس��یرانی بر اساس همین 
کرایه ها تامین منابع مالی می کنند، اما باید تکرار کرد که 
به دلیل باال بودن نرخ کرایه تاکسی در اصفهان رانندگان 

هم باید خدمات بهتری ارائه دهند.

مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت اصفهان گفت: ب��ا آغاز تدوین 
برنامه زیست مدیریت تاالب گاوخونی قرار است دولت در زمینه 
حمایت ویژه  از احیای این تاالب و رفع تگناهای مالی مرتبط در 

این زمینه اقداماتی انجام دهد. 
حمید ظهرابی در ارتباط با اهداف و دس��تاوردهای س��فر اخیر 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به اصفهان اظهار داشت: 
خانم ابتکار در این س��فر از تاالب گاوخونی و حوضه آبخیزداری 
این منطقه بازدید کرد تا از نزدیک با مس��ایل و مشکالت در این 

ارتباط آشنا شود.
وی اف��زود: در جلس��ه ای ک��ه پ��س از ای��ن بازدید ب��ا رئیس 
 س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت داشتیم قرار ش��د که اولویت 
وی��ژه ای ب��ه مس��ائل ت��االب گاوخون��ی و رفع مش��کالت آن 
تخصیص داده شود و قول های مس��اعدی برای در نظر گرفتن 
 اعتبار و رفع تنگناهای مال��ی مرتبط با احیای ای��ن تاالب داده

 شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان اصفهان تاکید کرد : 
اداره محیط زیست اصفهان تدوین برنامه زیست مدیریت تاالب 
گاوخونی را با همکاری دانشگاه های استان، مردم جوامع محلی 
و دیگر دستگاه های اجرایی آغاز کرده است و قرار است با اجرای 
این برنامه دولت نیز حمایت ویژه ای در راس��تای احیای تاالب 

گاوخونی انجام دهد.
وی ادامه داد: امیدواریم ت��ا پایان ۶ ماهه اول س��ال ۹۴ تدوین 
این برنامه به اتم��ام برس��د و در ۶ ماهه دوم س��ال ۹۴ بتوانیم 
 زیرساخت های ۵ گام اول آن را تکمیل و برنامه را برای اجرا آماده

 

کنیم.
ظهرابی بیان داشت: در طول این مدت فعالیت های اداره محیط 
زیس��ت اس��تان در ارتباط با گاوخونی متوقف نخواهد ش��د و با 
 تمام توان برنامه های خود در راس��تای احی��ای این تاالب ادامه

 می دهیم.
وی با توجه ب��ه تاثیر بازگش��ایی زاین��ده رود در رفع معضالت 
تاالب گفت: برداش��ت های حوض��ه آبریز زاین��ده رود در طول 
مس��یر به قدری زیاد اس��ت که به ش��کل مس��تقیم هیچ گونه 
آبی، حتی در صورت بازگش��ایی به آن نمی رس��د اما به ش��کل 
 غیرمس��تقیم روان آب های جاری تا حدودی ت��االب را تغذیه

 می کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تاکید کرد: هم 
اکنون از بند شاه کنار حدود ۲۵۵ لیتر در ثانیه آب به سمت تاالب 
جریان دارد که در مرطوب نگه داشتن بستر تاالب و جلوگیری از 

پراکنش ریزگردها موثر است.

یک عضو شورای شهر اصفهان؛

کرایه تاکسی اصفهان، باالتر از میانگین کشوری

رییس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی گفت:

اطالعات ناقص از وضعیت اعتیاد کشور 

مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان

برنامه زیست مدیریت گاوخونی تدوین می شود
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 تغذیه سالم همراه 
با مواد غنی و 

مغذی، عالوه بر 
اینکه سالمت افراد 
را تضمین می کند، 

باعث می شود تا 
هزینه های درمان 

ناشی از تغذیه 
مواد غذایی ناسالم 

و بعضا آلوده نیز 
کاهش چشمگیری 

یابد



اشتغاليادداشت

 بسته جديد برای شکستن 
قفل بیکاری

 با وج��ود اینکه ریی��س جمهور ح��ل مس��اله بی��کاری جوانان و
 فارغ التحصی��الن را از مهمترین اولویت های امس��ال دولت اعالم 
کرده؛ ام��ا کارشناس��ان می گویند با  چه��ار هزار میلی��ارد تومان 

نمی توان مشکل بیکاری میلیونی را حل کرد.
  ریی��س جمه��ور در س��خنان ن��وروزی خ��ود ب��ا م��ردم یکی از 
مهم ترین برنامه ها و وعده های دولت تدبیر و امید را در سال ۹۴، 
مقابله با بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان دانست و عنوان کرد در 

این راستا اقدامات ویژه ای از سوی دولت انجام خواهد شد.
از مردادماه سال ۹۲ که دولت یازدهم امور اجرایی کشور را در دست 
گرفت تاکنون، وعده ها و مباحث فراوانی پیرامون مقابله با بیکاری 
و برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال جوانان داده شده و پیرامون این 

مساله نیز آمارها و ارقام گوناگونی ارائه شد.
به دفعات از س��وی باالترین مقامات دولتی درباره بیکاری و خطر 
هجوم چند میلیونی بیکاران به بازار کار سخن گفته شده و به گفته 

وزیر تعاون، کار و رفاه آژیر بیکاری نیز بارها به صدا درآمده است.
بارها آژير بیکاری به صدا در آمد

در یکی دو س��ال گذش��ته مرتب بر ای��ن نکته تاکید ش��ده که به 
 زودی بازار کارکش��ور با م��وج  چهار میلی��ون و ۵۰۰ هزارنفری از 
فارغ التحصیالن دانشگاهی مواجه خواهد شد؛ بنابراین باید در این 

زمینه تصمیمات فوری گرفته شود.
رییس جمهور در بخشی از پیام نوروزی خود گفت: هدف ما در سال 
جدید رونق پایدار، افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد فرصت  های 
جدید برای اش��تغال به ویژه برای جوانان عزیز، تحصیل کردگان و 
فارغ  التحصیالن دانشگاه  هاست و در این زمینه با کمک شما مردم 
در سال جدید، قدم های نویی را برخواهیم داشت، صادرات غیرنفتی 

را افزایش خواهیم داد و زمینه اشتغال را فراهم خواهیم کرد.
یک��ی از مهم تری��ن مباحث مربوط ب��ه فراهم ش��دن زمینه های 
 ح��ل معض��ل بی��کاری ک��ه ط��ی س��الیان متم��ادی از س��وی 
دولت های مختلف دنبال ش��ده، میزان منابع مالی است که بتوان 
برای مقابله ب��ا بیکاری و ایجاد فرصت های جدید ش��غلی فراهم و 

اختصاص داد.
هرچند دولت ها تالش می کنند تا س��رمایه ه��ای خصوصی را به 
سمت تولید و در نتیجه اشتغال زایی سوق دهند؛ اما دولت ها خود 
نیز با اختصاص منابعی از شبکه بانکی به صورت دستوری به اینگونه 
مباحث وارد می شوند. در دولت گذشته تنها برای ایجاد اشتغال از 
طریق بنگاه های کوچک زودبازده ۲۸ هزارمیلیاردتومان از منابع 

بانک ها اختصاص پیدا کرد.
همچنین برای اجرای طرح مشاغل خانگی نیز منابع فراوانی هزینه 
شد و حاال دولت تدبیر و امید نیز چنین رویه ای را دنبال می کند. 
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه مجموع اعتبارات مربوط به ایجاد 
اشتغال در کشور را در سال جاری  چهار هزار میلیارد تومان اعالم و 
ابراز امیدواری کرد با ایجاد تحرک در این حوزه، بخش قابل توجهی 

از بیکاران جذب بازار کار شوند.
 مقامات دولت��ی معتقدند از طری��ق اختصاص هدفمن��د منابع به 
طرح های اش��تغال زایی، تامین س��رمایه در گ��ردش و نقدینگی 
واحدها و همچنین تالش برای حفظ اشتغال موجود می توان بازار 
کار را به سمت تعادل سوق داد. همچنین عنوان می شود در برخی 
صنایع مانند کفش، زمینه های میلیونی ایجاد اشتغال فراهم است.

فقط چهار هزارمیلیارد تومان برای مقابله با بیکاری
وزیر کار با بیان اینکه س��ال ۹۴ س��ال تولید و اش��تغال اس��ت بر 
ل��زوم تح��رک هرچ��ه بیش��تر در ای��ن بخش ه��ا تاکی��د کرد و 
 گف��ت: دولت ع��الوه ب��ر اجرای سیاس��ت ه��ای حمایت��ی برای

 سرمایه گذاری های کالن، موضوع اشتغال را نیز در واحدهای ُخرد 
و کوچک با جدیت دنبال می کند.

کارشناسان بازار کار می گویند: اختصاص تنها چهار هزار میلیارد 
تومان منابع از سوی دولت برای ایجاد اشتغال به عنوان طرحی که 
رییس جمهور از آن به عنوان یکی از سه اولویت اصلی دولت در سال 
جاری یاد می کند نمی تواند چندان امیدوار کننده باشد و در حال 
حاضر، بازار کار برای خروج از بحران به منابع به مراتب بیش از این 

ارقام نیازمند است.
هزينه ايجاد هر شغل چقدر است  

 بررس��ی برخی از این اظهارات نش��ان م��ی دهد، مع��اون علمی 
فناوری رییس جمه��ور در آذرم��اه ۹۲ هزینه ایجاد هر ش��غل را 
۱۶۰ میلیون تومان اعالم کرده و در ش��هریورماه س��ال گذش��ته 
نیز مع��اون وزی��ر کار هزینه ایج��اد ه��ر ش��غل را ۳۰۰ میلیون 
تومان اعالم کرد.همچنی��ن وزیر کار در آذرم��اه ۹۳ هزینه ایجاد 
هر ش��غل را ح��دود ۱۵۰ میلیون توم��ان و در مقاطع��ی نیز ۲۰ 
تا ۷۰ میلی��ون تومان اع��الم کرده ب��ود. ربیعی از س��ویی معتقد 
 اس��ت، هزینه ایجاد هر ش��غل در صنایع بزرگ ۲ میلی��ارد تومان

 است. با این حساب، مشخص نیست در س��ال گذشته برای ۴۰۰ 
هزار ش��غل جدیدی که وزیر کار می گوید ایجاد شد چقدر هزینه 
شده و از س��ویی این مش��اغل در چه بخش هایی بوده اند و میزان 
پایداری این مشاغل چقدر است. آیا شاغالن جدید در این بخش ها 

با شروع سال به سر کار رفته اند و یا دوباره خانه نشین شده اند.
کارشناس��ان اقتص��ادی انتظ��ار دارن��د ب��ا بازگش��ت رون��ق 
ب��ه اقتص��اد کش��ور و انج��ام س��رمایه گذاری ه��ای جدی��د، 
فضاه��ای جدیدی نی��ز ب��رای اش��تغال زای��ی فراهم ش��ود. در 
عین ح��ال، ت��ا آن زم��ان ب��ازار کار ت��وان پذیرش درخواس��ت 
 میلیون��ی بی��کاران و ف��ارغ التحصی��الن دانش��گاهی را نخواهد

 داشت.اگر بخواهیم مقایسه ای بین ارقام اختصاص یافته از سوی 
دولت برای اشتغال زایی به عنوان اولویت بسیار مهم سال جاری با 
رقم اختصاص یافته برای بخش آب و برق داشته باشیم، ناچیز بودن 
۴ هزار میلیارد تومان به خوبی نمایانگر می ش��ود. وزیر نیرو اعالم 
کرده صنعت آب و برق در سال جاری ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیاردتومان 
فقط منابع دولتی در اختیار خواهد داشت که مقایسه آن با بودجه 
در نظر گرفته شده برای اشتغال، نشان دهنده ناچیز بودن ۴ هزار 

میلیارد تومان برای مهار بیکاری است.
از س��ویی، دقیقا مشخص نیس��ت هزینه ایجاد هر ش��غل در سال 
جاری چقدر در نظر گرفته شده که وزیر کار امیدوار است با صرف 
۴ هزارمیلیارد تومان بتوان بخش قابل توجهی از بیکاران )به روایت 
مرکز آمار ۲/۵ میلیون نفر و به روایت های دیگر تا ۱۰ میلیون نفر(، 
جذب بازار کار ش��وند.به عقیده کارشناسان، آشفتگی های آماری 
در بازار کار یکی از مهمترین مسائلی است که به پیچیده تر شدن 
معضالت در این بخش می افزاید؛ به نحوی که تنها در مورد هزینه 
ایجاد هر ش��غل در کشور، ارقام متفاوتی از س��وی مقامات رسمی 
دولت بیان می ش��ود، در حالی که می توان این انتظار را داشت که 

برای ایجاد یک شغل پایدار، توافق نظر وجود داشته باشد.

4
عیِد پیامکی همراه اول و ایرانسل عزا شد

 خالف انتظارها از بازار پررونق پیامک ها در ایام عید طبق رویه سابق، امسال برای اولین بار حجم پیامک های 
ارسالی در شبکه اپراتورها کاهش یافت و برنامه هایی نظیر وایبر جایگزین پیامک ها شد. 

تمامی مسووالن و دست اندرکاران ارتباطی که گمان می کردند تنور پیامک های تبریک عید نوروز داغ 
باشد، رو به سردی گرایید.
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یک کارش��ناس اقتصادی گف��ت: هرچند تعیی��ن درآمد 
۲/۵میلی��ون تومان برای ح��ذف یارانه ده��ک های باالی 
جامعه از لیس��ت یارانه بگیران توس��ط کمیس��یون تلفیق 
مجلس ش��ورای اس��المی اقدامی ش��جاعانه بود؛ اما کاری 

غیرکارشناسی است.
کمیسیون تلفیق بودجه و دولت باالخره در خصوص حذف 
یارانه پردرآمدها توافق کردند و قرار شد که یارانه درآمدهای 

باالی ۲/۵میلیون تومان از سال آینده حذف شوند.
 بنابر این مصوب��ه، از مجموع درآمد حاص��ل از هدفمندی

 یارانه ه��ا در س��ال ج��اری ۳۷ ه��زار میلی��ارد تومان به 
منظور پرداخت نق��دی و غیرنقدی موضوع م��اده ۷ قانون 
هدفمندک��ردن یارانه ها به چهار گروه پرداخت می ش��ود. 
به این ترتیب مجموع یارانه نقدی قابل توزیع امس��ال پنج 
هزار میلیارد تومان کاه��ش خواهد یافت و ای��ن به معنی 
حذف یارانه نقدی ح��دود ۱۰ میلیون نفر از ابتدای س��ال 

جاری است.
غالمرضا کیامهر، اظهار داشت: مدت ها بود که توپ حذف 
یارانه پردرآمدها بی��ن مجلس و دولت در رف��ت و آمد بود 
و مجلس اص��رار بر حذف دهک های باال داش��ت؛ اما دولت 
معتقد بود برای انج��ام این کار نمی تواند به حس��اب های 

مردم سرک بکشد.
وی ادامه داد: کمیس��یون تلفیق بودجه در مجلس، نهایتا 
 با اقدام��ی ش��جاعانه، س��قف ۲/۵ میلیون توم��ان را برای

 خانواده های واجد ش��رایط دریافت یارانه تعیین کرد و به 

بالتکلیفی ها خاتمه داد؛ اما تعیی��ن و تعمیم این رقم برای 
سراسر کشور غیرکارشناسی است.

کیامهر، با بیان اینکه این اقدام باز ش��باهت به همان شیوه 
پرداخت یارانه ب��ه همه و با مق��دار یکس��ان دارد، تصریح 
کرد: هزینه های زندگ��ی مردم در ش��هرهای بزرگ مانند 
تهران و اصفهان و ش��هرهای کوچک هیچ تناس��بی با هم 
ندارن��د، بنابراین تعیین این مقدار برای همه کش��ور کاری 

غیرکارشناسی است.
این کارش��ناس اقتصادی خاطرنش��ان کرد: برای این کار 
باید مجلس هزینه های زندگی در شهرهای مختلف مانند 
کالنشهرها، ش��هرهای بزرگ و ش��هرهای کوچک را طبقه 
بندی می کرد و س��قف پرداخ��ت یارانه نیز براین اس��اس 

تعیین می شد.
وی گفت: براس��اس برخی آمار، خط فقر در کالنشهر ۳/۵ 
میلیون تومان است؛ بنابراین برای کالنشهری مانند تهران 
باید باالترین رقم برای دریافت یارانه نقدی با توجه افزایش 

سطح عمومی قیمت ها در مواد غذایی اعالم می شد.
کیامهر تصریح کرد: به اعتقاد من سقف دریافت یارانه برای 
کالنش��هرها باید ۴ تا ۴/۵میلیون تومان، شهرهای بزرگ ۳ 
میلیون تومان و شهرهای کوچک نیز ۲ میلیون تومان تعیین 
ش��ود. این کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه متاسفانه در 
تعیین رقم ۲/۵ میلیون تومان چند شاخص اصلی فراموش 
شده است، اظهار داشت: شاخص مس��کن، شاخص هزینه 
 های زندگی و ش��اخص تعداد اعضای خان��واده مهم ترین

 ش��اخص های هر خانوار به ش��مار می رود که در تصمیم 
کمیسیون تلفیق فراموش شده اند.

وی ادام��ه داد: از لح��اظ مس��کن باید دید مس��کن ملکی 
است یا استیجاری. چرا که مسکن اس��تیجاری ۶۰ درصد 
از درآمده��ای هر خان��واده را به خود اختص��اص می دهد. 
همچنین ج��دا از هزینه های مختلف زندگ��ی مانند خورد 
و خوراک، تعداد اعضای خانواده و نیز فرزندان دانش��جو یا 

مدرسه ای هم باید تعیین می شد.
ک��رد:  اضاف��ه  کیامه��ر 
بنابراین هرچند اصل اقدام 
کمیسیون تلفیق شجاعانه 
بود؛ ام��ا ی��ک کار تکمیلی 
به ش��مار نم��ی رود چرا که 
به مهم ترین ش��اخص های 
زندگی در آن توجهی نشده 

است.
این کارش��ناس اقتصادی با 
بی��ان اینکه رق��م یارانه هم 
باید تغییر کند، خاطرنشان 
کرد: تصمیم گی��ری درباره 
پرداخت یارانه باید سیال و 
انعطاف پذیر بوده و متناسب 
با شاخص تورم باشد و یارانه 
هم باید تغییر کند؛ چرا که 

شاخص ها در حال تغییر هستند و یک رقم ثابت نمی تواند 
پاسخگوی واقعیت های روز باشد.

کیامهر گفت: ارزش ۴۵ هزار تومان یارانه در سال ۸۹ به یک 
سوم در سال ۹۳ رسیده است و این مبلغ هم تاثیر چندانی در 
حفظ قدرت خرید مردم ندارد؛ بنابراین دولت می تواند بعد از 
شناسایی و حذف افرادی که نیازی به این مبلغ ندارند و برای 

جبران افزایش قیمت ها مبلغ یارانه را باال ببرد.
وی با تاکید بر اینک��ه پرداخت مبلغ یکس��ان به همه افراد 
عادالنه نیست، افزود: هزینه زندگی کسانی که در کالنشهرها 
زندگی می کنند۱۰ تا ۲۰ برابر ش��هرهای کوچک اس��ت 
بنابراین افزایش مبلغ یارانه هم باید متناسب با هزینه های 

زندگی در هر شهر باشد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی 
قانون هدفمندی یارانه ها، پرداخت یارانه به بخش تولید و 
صنعت از مح��ل افزایش قیمت حامل های ان��رژی بود؛ اما 
متاسفانه نه تنها به بخش تولید و صنعت توجهی نشد بلکه 

با عدم حمایت و واردات بی رویه تولید کشور هم از پا افتاد.
کیامهر گف��ت: انتظار م��ی رود دولت ب��ا همراهی مجلس 
خصوصا در شرایط اقتصاد مقاومتی، تصمیمی جامع گرفته و 
قبل از به گل نشستن کشتی تولید، سهم واقعی بخش تولید 

از یارانه نقدی را بپردازند.

طرح حذف يارانه 2/5 میلیون بگیرها، بايد مطابق هزينه های محل زندگی باشد 

میلیاردرها، اولین بار کجا شجاعانه، اما غلـط
استخدام شدند؟!

معم��وال اولی��ن ش��غل آدم ه��ا، ش��غل رویایی 
 آنه��ا نیس��ت و برعک��س اف��راد ب��ه نخس��تین
  ش��غل ش��ان به دید ی��ک نقط��ه ش��روع نگاه
 می کنند. نخستین شغل شما و نخستین جایی 
که در آن اس��تخدام م��ی ش��وید در واقع حکم 
معرفی شما به دنیای کسب و کار را دارد تا با چم 
 و خم آن آش��نا ش��وید و بری ادامه راه آبدیده تر

 باشید.
قضیه ب��رای میلیاردره��ا هم به همی��ن ترتیب 
اس��ت. پولداره��ای دنی��ا ه��م از روز اول پولدار 
 نبودن��د و از جای��ی ش��روع ک��رده ان��د. ب��رای 
نن��د بدا ک��ه  اس��ت  جال��ب  ه��ا   خیل��ی 
 نام آشنا ترین های دنیای پول پارو کردن روزگار 
 جوانی شان را با چه شغلی سر کردند. با هم مرور 

میکنیم :
جف بزوس:

جف بزوس، که نامش این 
روزه��ا ب��ا آم��ازون گره 
خورده، در زمان نوجوانی 
تابستان ها در مک دونالد 
کار می کرد. پدرش مایک 
ه��م روزگاری در م��ک 

دونالد مشغول به کار بود.
مايکل دل:

آق��ای دل، م��رد پول��دار 
دنیای تکنولوژی در دوره 
نوجوانی و در ۱۲ سالگی 
برای نخستین بار در یک 
رستوران چینی مشغول 
به کار شد. کار او در آنجا 

ظرف شستن بود.
اپرا وينفری:

بانوی نامدار دنیای رس��انه 
در حالیک��ه ی��ک ب��ورس 
تحصیلی کامل از دانشگاه 
تنسی داشت، در نخستین 
ورود خود به دنیای کار در 
یک س��وپرمارکت در کنار 

آرایشگاه پدرش کار می کرد.

افت بورس عربستان در پی 
تفاهم هسته ای ايران

نوبرانه   ها، با قیمت های 
نجومی آمدند

 بورس کش��ورهای عربی حاشیه خلیج فارس واکنش��ی متفاوت به تفاهم 
هسته ای ایران نش��ان دادند و در حالی که ش��اخص بورس عربستان افت 
۱/۷درصدی را تجربه کرد، سایر بورس های منطقه از جمله بورس های دبی 

و قطر با رشد شاخص مواجه شدند.
 شاخص س��هام دبی به دلیل امیدواری به افزایش حضور کسب و کارهای 
ایرانی رشد داشت، در حالی که شاخص سهام عربستان به دلیل نگرانی از 
کاهش قیمت نفت افت کرد. شاخص سهام مصر نیز پس از انتشار آمارهای 

ضعیف اقتصادی به افت خود ادامه داد.
تفاهم هس��ته ای، اگر ت��ا روز ۳۰ ژوئ��ن در قالب یک تواف��ق نهایی تایید 
 شود، به فرض پذیرش آن از سوی کش��ورهای عرب حاشیه خلیج فارس،

 می تواند موجب کاهش تنش های ژئوپلتیک در منطقه ش��ده و سرمایه 
گذاری خارجی را در کل منطقه تشویق کند.

رییس اتحادیه میوه وسبزی با اشاره به ورود میوه های نوبرانه ای مانند چغاله 
و گوجه سبز به بازار، گفت: گوجه سبز، برعکس چغاله هرچه درشت تر باشد 
قیمت اش نیز بیشتر است. سید حس��ین مهاجران درباره ورود میوه های 
نوبرانه به بازار اظهارداشت: یکی از این میوه ها توت فرنگی است که در طول 
سال نیز در بازار وجود داشت و قیمت آن دارای نوسانات زیادی است، ضمن 
اینکه در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم  از این میوه بین ۴ تا ۱۲ هزار تومان 
است. وی افزود: چغاله ش��یراز نیز هم اکنون در بازار موجود است که این 
محصول به دلیل آنکه درشت ش��ده به قیمت  ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان عرضه 
می شود، همچنین باالترین قیمت چغاله ریز کاشان ۴۰ هزارتومان است. 
مهاجران  اضافه کرد: گوجه سبزهای موجود در بازار متعلق به گرمسار، قم 
و ساوه اس��ت، ضمن اینکه قیمت این میوه بین ۶۰ هزار تا حدود ۴۰ هزار 

تومان است.

مدیر امور ناش��ران شرکت س��پرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تسویه وجوه گفت: با ورود بیش از ۶۳۳ 
هزار نفر در سال ۹۳ تعداد سهامداران ایرانی به مرز ۸ 

میلیون نفر رسید.
مطهره مروج با اشاره به این که با ورود بیش از ۶۳۳ 
هزار نفر در سال ۹۳ تعداد سهامداران ایرانی به مرز 
۸ میلیون نفر رسید افزود: تعداد کدهای صادر شده 
در پایان سال گذش��ته به رقم ۷ میلیون و ۹۹۶ هزار 
و ۷۲۸ کد رسید و از این تعداد در حال حاضر حدود 

شش میلیون کد در بازار سرمایه فعال است.
مدیر امور ناش��ران شرکت س��پرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تسویه وجوه خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر ۴ میلیون و ۴۳ هزار مرد و یک میلیون و ۷۰۹ 
هزار زن در بازار سرمایه ایران کد سهامداری دریافت 
کرده اند که ۳۳۷ س��هامدار خارجی نیز در این بازار 

فعال هستند.
وی درباره اوراق حق تقدم تس��هیالت مس��کن نیز 
گفت: ۲۳ هزار نفر در اس��فندماه گذش��ته از طریق 
فرابورس خانه دار شدند تا مجموع کل افرادی که از 
این اوراق از سال ۸۹ اس��تفاده کرده اند به رقم ۸۳۸ 

هزار نفر برسد.

طالیی به پتانسیل های کشور در زمینه نرم افزاری 
اشاره کرد و اظهار داش��ت: ایران با توجه به نیروی 
انسانی خوب و پتانسیل مناسبی که در حوزه صادرات 
نرم افزار دارد؛ اما متاس��فانه هنوز نتوانسته است به 

جایگاه واقعی خود در این حوزه دست پیدا کند.
وی بزرگترین رقیب ایران در زمین��ه صادرات نرم 
افزار در منطقه را هندوس��تان عن��وان کرد و گفت: 
این کشور با رقمی بالغ بر ۸۰ میلیارد دالر صادرات 
نرم افزاری در سال توانس��ته  است بازار منطقه را در 

دست بگیرد.
طالیی اف��زود: ای��ران هم اکنون جایگاه مناس��بی 
در ح��وزه تولی��د و ص��ادرات نرم اف��زار ن��دارد و 
انتظار م��ی رود که دس��تگاه های دولت��ی با کمک 
به بخ��ش خصوص��ی و معرف��ی این پتانس��یل ها 
 ب��ه ب��ازار بتوانن��د فراین��د ص��ادرات نرم اف��زار را

 آسان تر کنند. وی تدوین نشدن نقشه راه را موجب 
کمرنگ شدن نقش ایران در حوزه بین المللی دانست 
و اضافه کرد: در صورت حمایت دولت ایران می تواند 
نیاز منطقه را پاسخ دهد و رتبه اول در زمینه صادرات 

نرم افزاری را از آن خود کند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اس��تان تهران با 
اش��اره به اینکه ۳۰۰ هزار نفر از جوانان آموزش و 
سنجش مهارت شغلی دیده اند گفت:آموزش های 
فنی و حرفه ای رکن اساسی توسعه اقتصادی کشور 
اس��ت.حمیدرضا خانپور، با تأکید بر ن��گاه اقتصاد 
مقاومتی و ب��ذل توج��ه دولت به سیاس��تگذاری 
اقتص��ادی منتج به ش��غل، اظهار داش��ت: یکی از 
دالیل بی��کاری در کش��ور فق��دان مه��ارت های 
مورد نیاز بازار کار از س��وی جویندگان کار اس��ت 
و آموزش ه��ای فنی و حرفه ای به س��بب انعطاف 
پذیری نش��أت گرفت��ه از خصیصه های ب��ازار کار 
و اوض��اع اقتصادی کش��ور و نیز ب��ه دلیل آموزش 
و ایج��اد مهارت ه��ای الزم در افراد ب��رای توانایی 
 در اح��راز مش��اغل، نقش به س��زایی در اش��تغال

 دارد.
وی کس��ب آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای را 
رکن اساسی توسعه اقتصادی عنوان نمود و افزود: 
چنانچه کسب مهارت در کش��ور مورد غفلت و کم 
توجهی قرار گیرد، اش��تغال ه��ا کاذب و درآمدها 
ناپایدار می شود و به تدریج آسیب جدی به اقتصاد 

کشور وارد می سازد.

رییس اتحادیه صادرکنن��دگان نرم افزار با اش��اره به 
س��هم کم صادرات محصوالت »های تک« در اقتصاد 
ایران گفت: ایران نیز برای رسیدن به جایگاه مناسب 
در عرصه صادرات و تولیدات نرم اف��زاری باید امنیت 
سرمایه گذاری در حوزه فناوری و اطالعات را افزایش 

دهد.
محمدرضا طالیی، رییس اتحادی��ه صادرکنندگان و 
تولیدکنندگان نرم افزار، با بیان اینکه میزان صادرات و 
تولیدات نرم افزاری ایران در سال ۹۳ هنوز نهایی نشده 
است، گفت: به دلیل اینکه ش��رکت های صادرکننده 
نیازی به آمار گمرکات ندارد، بنابراین تا زمانی که آمار 
خود را ارائه نکنند میزان صادرات مشخص نخواهد شد.

وی به بیان میزان صادرات و تولیدات نرم افزاری ایران 
در س��ال ۹۰ و ۹۱ پرداخ��ت و اظهار داش��ت: میزان 
صادرات و تولیدات نرم افزاری ایران در سال ۹۰، ۱۰۰ 
میلیون دالر و در سال ۹۱،  ۹۰ میلیون دالر بوده است 
که براین اساس، میزان صادارت و تولیدات نرم افزاری 
سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ با ۱۰ درصد کاهش مواجه 
بوده اس��ت.طالیی افزود: میزان ص��ادرات نرم افزاری 
سال ۹۲ براس��اس آمارهای غیر رسمی ۴۰۰ میلیون 

دالر بوده است.

تعداد سهامداران ايرانی به 
مرز ۸ میلیون نفر رسید

هندوستان ،  رقیب 
صادرات نرم افزاری ايران

آموزش و سنجش مهارت 
شغلی ۳۰۰ هزار جوان

سهم ناچیز صادرات 
»های تک« در اقتصاد کشور

سرمايه داران

هزينه های زندگی 
مردم در شهرهای 

بزرگ مانند تهران و 
اصفهان و شهرهای 

کوچک هیچ تناسبی 
با هم ندارند، 

بنابراين تعیین 
اين مقدار برای 

همه کشور کاری 
غیرکارشناسی است



یادداشت
کنفرانس بین المللی کپی رایت به همت فیدیبو )فروشگاه مجازی کتاب الکترونیک( 
خرداد ماه امسال در ایران برگزار می شود. مدیر پروژه فیدیبو گفت  فیدیبو بناست در 
خردادماه امسال، کنفرانس بین المللی کپی رایت را در تهران برگزار کند که مهمانان 
 آن، از اتحادیه جهانی ناش��ران، اتحادیه ناش��ران انگلیس و جمعی از ناش��ران داخلی 

خواهند بود.
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هفت هنریادداشتبرگزاری کنفرانس بین المللی کپی رایت در ایران 

قفسه

آغاز تمرینات ارکستر سمفونیک 
از هفته آینده 

ارکستر سمفونیک تهران، با آغاز سال جدید تمرینات خود را 
آغاز می کند. رهبر ارکس��تر سمفونیک اظهار داشت: من تازه 
به تهران آمده ام و تمرین های ارکس��تر نیز از شنبه ی هفته ی 

آینده آغاز خواهد شد.  
علی رهبری ادامه داد: من برنامه های ارکستر در سال جدید را 
در یک نشست خبری به طور کامل اعالم خواهم کرد. ارکستر 
س��مفونیک تهران و اعضای گروه ُکر پس از حدود س��ه سال 
تعطیلی، با نواختن سمفونی ش��ماره 9 بتهوون به طور رسمی 

اعالم موجودیت کردند.
 این کنسرت با حضور مقامات کش��ور در تاالر وحدت برگزار 
شد و اجرای عمومی ارکستر نیز اردیبهشت ماه به رهبری علی 

رهبری روی صحنه خواهد رفت.

 »سنجد خبرنگار«
 به تلویزیون می آید 

سوسن کرامتی از تولید سری جدید برنامه »سنجد خبرنگار« 
برای پخش در س��ال 94 خبر داد. این تهیه کننده اعالم کرد: 
 »س��نجد 94« قرار است با مش��ارکت س��ازمان توانیر تولید

 شود. 
طی قراردادی که بس��ته ش��ده، قرار اس��ت 100 قسمت 15 
دقیقه ای برای س��ال جدید تولید کنیم که پخش آن از اواخر 
اردیبهشت 94 در شبکه دو آغاز می شود. سری جدید »سنجد 
خبرنگار« این روزها در اس��تودیوی شبکه دو مراحل تولید  را 

می گذراند. 
 وی افزود: در س��ری جدی��د از برنام��ه »س��نجد خبرنگار« 
گروهی جدید با عنوان »نینا« تش��کیل می ش��وند که شامل 
پنج کودک هس��تند و کارش��ان امدادرسانی اس��ت، آنها در 
عین حال کاره��ای مربوط ب��ه صرفه جوی��ی در مصرف برق 
را انجام می دهند. س��ری جدی��د این برنامه مثل همیش��ه با 
حضور س��نجد و نگار اس��تخر همراه خواهد بود و س��نجد به 
 عنون خبرن��گار هر ش��ب خبره��ا و گزارش های��ش را اعالم 

می کند. 
کرامت��ی گف��ت: تولی��د »س��نجد خبرن��گار« جدی��د ک��م 
و بی��ش در ح��ال انج��ام اس��ت. از هفت��ه دوم فروردی��ن 
قس��مت های مرب��وط ب��ه س��نجد و ن��گار اس��تخر را ضبط 
 خواهیم ک��رد و مابقی را در اردیبهش��ت  م��اه تصویربرداری

 می کنیم.

 اهدای جایزه ادبی »پروین« 
در بهار۹۴ 

مدیر عامل بنیاد شعر و ادبیات داس��تانی ایرانیان از برگزاری 
ششمین جایزه ادبی پروین اعتصامی در بهار سال جاری خبر 
داد. مهدی قزلی، درباره آخرین وضعی��ت جایزه ادبی پروین 
اعتصامی که در نشس��ت خبری سال گذش��ته خود برگزاری 
آن را به س��ال جاری موکول کرده بود، اظهار داش��ت: جایزه 
ادبی پروین در س��ال جاری و طی فصل به��ار برگزار خواهد 
 ش��د اما هنوز به طور مش��خص زمان برگ��زاری آن را تعیین

 نکرده ایم. 
قزلی اف��زود: این جایزه بر اس��اس اس��اس نام��ه مصوب آن 
در ش��ورای عال��ی انق��الب فرهنگ��ی و ب��ا هدف رش��د 
و اعت��الی خالقیت ه��ا و آفرین��ش های ادبی بان��وان 
و معرفی چهره های ش��اخص زن��ان ادی��ب و پژوهن��ده و 
 تقدیر از زن��ان فع��ال درعرص زب��ان و ادب فارس��ی برگزار

 می شود. 
به گفته قزلی مراحل اجرایی این جشنواره در دست انجام است 
و برنامه اصلی بنیاد در فصل بهار نیز اجرای کامل و شایس��ته 

این جشنواره است. 

 مسابقه ای متفاوت
 با موضوع مطالعه

محمد س��لوکی ب��ه دنبال س��اخت مس��ابقه ای ب��ا موضوع 
 ارتقای سرانه مطالعه هدفمند و بحث ش��بکه های اجتماعی

 است.  
وی با اش��اره به حوزه هایی که قرار اس��ت در س��ال جدید به 
برنامه سازی درباره آنها فکر کند، گفت: ما یک تیم تحقیقاتی 
 در حوزه برنامه س��ازی داریم و قرار اس��ت امس��ال به سراغ 
ح��وزه های��ی برویم ک��ه ت��ا االن کمت��ر کار ش��ده و آن 
 ه��م تمرک��ز روی موض��وع ش��بکه ه��ای اجتماع��ی

 است.
 سلوکی با بیان اینکه در دنیای امروز باید برنامه های تخصصی 
تری ب��ه تولید رس��اند، تصریح ک��رد: مخاطب رس��انه امروز 
به ش��کلی تخصص��ی برنامه ه��ا را دنبال می کند و ش��ما در 
 جنگی رسانه ای قرار گرفته اید که فرمول ها و قوانین خود را

 دارد. 
اینکه در برنامه س��ازی های کنونی سطح س��واد مخاطب را 
در نظر بگیرید و متناس��ب با امکانات برنامه سازی و خواسته 
مخاطبان یک جریان تلویزیونی راه بیندازید از اهمیت زیادی 

برخوردار است.
 تهی��ه کنن��ده برنام��ه »س��تاره ش��و« از ای��ن برنام��ه که 
س��ال 9۳ روی آنتن رفت به عن��وان یک جری��ان اجتماعی 
یاد ک��رد و گفت: م��ا در این برنامه ب��ه دنبال یافت��ن افرادی 
در ح��وزه های مختل��ف اجتماع��ی، علمی، فن��ی و... بودیم 
 که به نوعی س��تاره بودن��د و بازخوردهای مثبت��ی هم از آن

 گرفتیم.
 در واق��ع برنام��ه »س��تاره ش��و« یک��ی از مراح��ل اولی��ه 
تحقی��ق در همی��ن ح��وزه ش��بکه ه��ای اجتماع��ی بود و 
 ح��اال تحقیقات م��ا در این حوزه با س��اخت برنامه ه��ا ادامه

 دارد. 
س��لوکی با اش��اره به اینکه از جمله اهداف او و تیم تحقیقاتی 
اش افزای��ش س��رانه مطالع��ه هدفمن��د در طول یک س��ال 
است، یادآور ش��د: در این پروژه فرهنگی طوالنی مدت، تیم 
علمی و برنامه س��از ما مجموعه ای از اس��تراتژی ها از جمله 
 اس��تفاده از اپلیکیش��ن های مختلف، برگزاری مس��ابقات و 
بین��ی  پی��ش  را  اجتماع��ی  ه��ای  س��ازی  جری��ان 
 ک��رده اس��ت ت��ا بتوانی��م ب��ه ای��ن ه��دف دس��ت پی��دا 

کنیم.

»داستان های شاهنامه « برای 
نوجوانان منتشر شد

مجموع��ه  داس��تان های ش��اهنامه  با عن��وان »نام��ه   نامور« 
 در 12 جل��د، هم زم��ان با آغ��از س��ال جدید تجدی��د چاپ
 شد. این مجموعه، سال گذشته برای نخستین بار در بیست و 
ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برای عالقه مندان 
داستان های حماسی عرضه ش��د. »نامه   نامور« داستان های 
»شاهنامه « حکیم ابوالقاس��م فردوسی شاعر و حماسه سرای 
قرن چهارم را با نثری س��اده و امروزی برای نوجوانان روایت 

می کند.
»رستم و سهراب« نوشته جعفر ابراهیمی)شاهد( و تصویرگری 
کمال طباطبای��ی، »بیژن و منی��ژه« و »ب��ازی اهریمن« به 
نویسندگی سوسن طاقدیس و تصویرگری محرم اسالم نژاد و 
نازنین عباسی، »رستم و اکوان دیو« نوشته افسانه شعبان نژاد 
و تصویرگری سحر حقگو، »داس��تان فرود« کاری از اسداهلل 
شعبانی و تصویرگری راهله برخورداری و »رستم و اسفندیار« 
نوش��ته مرجان فوالدون��د و تصویرگری پژم��ان رحیمی زاده 

عنوان های شش جلد از کتاب های این مجموعه است. 
»نامه   نامور« ب��رای گروه س��نی »د« )دوره اول متوس��طه( 
توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در 
قطع رحلی و با جلد س��خت به چاپ رس��یده است. هر یک از 
کتاب های این مجموعه با قیمت 7200 ت��ا 9200 تومان در 

دسترس عالقه مندان قرار دارد.

نفرین شده به چاپ سوم رسید
چاپ س��وم رمان »نفری��ن ابدی ب��ر خواننده ای��ن برگ ها« 
نوش��ته مانوئل پویی��گ با ترجمه احمد گلش��یری، توس��ط 
انتش��ارات آفرینگان منتشر و راهی بازار نش��ر شد. این رمان 
دومین عن��وان از مجموعه »ش��اهکارهای کوتاه« اس��ت که 
انتشارات آفرینگان چاپ آن را انجام می دهد و به موجب آن، 
ترجمه آثار کوتاه و مطرح نویس��ندگان جهان را به چاپ می 
 رساند. کتاب های ش��اهکارهای کوتاه در قطع پالتویی چاپ

 می شوند.مانوئل پوییگ، نویسنده آرژانتینی است که متولد 
سال 19۳2 و درگذشته به سال 1990 است.

 این نویس��نده که در مقعطی از زندگی اش در رش��ته سینما 
 تحصیل کرده بود، ش��یفته س��ینما ب��ود و آرش��یو بزرگی از 
فیلم ه��ای م��ورد عالق��ه اش را به ص��ورت ن��وار ویدیویی 
گردآوری کرده ب��ود. پوییگ به غیر از زبانش که اس��پانیولی 
اس��ت، به ۳ زبان دیگر رمان و داس��تان کوتاه نوش��ته است. 
او ن��گارش نمایش��نامه را ه��م در کارنام��ه دارد و مخاطبان 
ایران��ی، نمایش��نامه »بوس��ه عنکب��وت« را از او که توس��ط 
انتش��ارات افراز به چاپ رس��یده، ب��ه خاطر دارن��د. پوییگ 
اولی��ن نویس��نده از نویس��ندگان آمریکای التین اس��ت که 
 گرایش ها و ارزش ه��ای پسامدرنیس��م را در آثارش جا داده

 است. 
شخصیت های داس��تانی او، با پناه بردن به خیال پردازی، از 
درماندگی و یاس حاصل از موقعیت نابهنجار خود می گریزند 
 و به ی��اری فرهنگ ب��ا بی عدالتی ه��ای اط��راف خودمقابله 

می کنند.

تئاتر ش��هر ارش��اد در پروژه شهید 
کش��وری با مس��احت 50 هزار متر 
مربع و اعتبار ملی، یا پروژه تئاتر شهر 
شهرداری در 5 هزار متر با هزینه 7 
میلیارد تومانی تا 18 ماه دیگر در چهارباغ، کدام به نتیجه 

خواهد رسید؟
به گزارش زاین��ده رود، اداره فرهنگ و ارش��اد اصفهان به 
عنوان متولی اصلی تئاتر ش��هر اصفهان چندی است که 
از پروژه  پردیس شهید کشوری به عنوان سالن تئاتر شهر 
اصفهان  یاد می کند؛ پروژه ای که پیش از عید مقدمات آغاز 

ساخت دوباره آن پس از سال ها توقف کلید خورد.
 در همین راستا  اردیبهشت سال گذشته شهردار اصفهان 
کلنگ تئاتر شهر را در محدوده خیابان چهارباغ به زمین زد 
که  به گفته شهردار منطقه یک اصفهان، مبلغ 7 میلیارد 
تومان برای احداث این پروژه در طرح شهرداری منطقه یک 

در نظر گرفته شده است.
تئاتر ش�هر با هزینه ۴ میلیاردی در ش�هرک 

شهید کشوری
محمد قطبی، مدیر کل ارشاد اصفهان در گفتگو با زاینده 
رود، اظهار داشت: این پروژه قرار است در زمینی با مساحت 
50 هزار متر مربع احداث ش��ود ک��ه 2500 متر مربع آن 

مجتمع تئاتر می شود.

قطبی افزود: در حال حاضر نقشه های این پروژه که ردیف 
بودجه مل��ی دارد کامل اس��ت و پیمانکار آن مش��خص؛ 
همچنین از پی��ش از عید با تکمیل نقش��ه های معماری 

داخلی و بیرونی، ساخت دوباره آن آغاز شده است.
سالنی که زیر نظر اداره فرهنگ و ارشاد ساخته 

شود، تئاتر شهر می شود
قطبی در پاس��خ به این پرس��ش که باالخره کدام س��الن 
 به عنوان تئاتر ش��هر پیگیری و به بهره برداری می رس��د،
 می گوید: قطعا پروژه ای که زیر نظر اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی است،  به عنوان تئاتر شهر معرفی می شود که آن 
هم پروژه پردیس س��ینمایی در محدوده شهید کشوری 
است.وی می افزاید: پروژه ای که شهرداری در حال پیگیری 
آن است به عنوان س��الن تئاتر شهر، سالن تئاتر و مجتمع 
تجاری محسوب می ش��ود که زیر نظر ش��هرداری عمل 
می کند.پروژه شهرداری اما از ابتدای کلنگ زنی تا به اکنون 
در مرحله بررسی قرار دارد و هنوز اقدامات اجرایی بر روی 
آن صورت نگرفته است  و اعضای شورای شهر اصفهان نیز 
بر شفاف سازی الیحه این پروژه تأکید دارند.فتح اهلل معین، 
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان در گفتگو با زاینده رود با 
اشاره به الیحه شهرداری در خصوص خرید زمین موقوفه 
موجود در چهارباغ عباسی برای راه اندازی تئاتر شهر می 
گوید: شهرداری متقاضی خرید این زمین است و تاکنون 

دو الیحه برای این طرح به ش��ورای اسالمی شهر اصفهان 
ارایه کرده است.

وی با بی��ان اینکه الیحه ش��هرداری اصفهان در خصوص 
راه اندازی سالن تئاتر اصفهان همراه با راه اندازی مجموعه 
 تجاری نیز اس��ت، ادامه می دهد: ش��هرداری ب��ه دنبال

 برنامه ریزی طرحی است که در آن راهی برای فروش ویژه 
آثار هنری و فرهنگی داشته باشد و در انتهای آن نیز تئاتر 

شهر را راه اندازی کند.
این عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان با تاکید بر اینکه 
هنوز اعضای شورای شهر با الیحه ارسالی از سوی شهرداری 
برای خرید زمین چهارباغ برای تئاتر شهر موافقت نکرده اند، 

می  افزاید: الیحه شهرداری 
در خصوص نح��وه خرید 
و همچنی��ن وضعی��ت 
مس��تاجران فعل��ی این 
مجتم��ع تج��اری برای 
اعضای شورا شفاف سازی 
نشده و شهرداری باید این 

امر را شفاف سازی کند.
وی ادام��ه م��ی ده��د: 
ش��هرداری باید در الیحه 
خ��ود مش��خص کن��د 
ک��ه تس��ویه حس��اب با 
مستاجران فعلی مجتمع 
تجاری روبه روی مدرسه 
چهارباغ بر عهده خریدار 
اس��ت و ی��ا فروش��نده.
همچنی��ن در خص��وص 

خرید زمین پشت این مجتمع و نحوه توسعه آن نیز برای 
اعضای شورا شفاف سازی کند.

اما شهردار اصفهان در پاسخ به انتقادات اعضای شورای شهر 
می گوید: الیحه ارائه شده به شورای اسالمی شهر اصفهان 
در خصوص خرید زمین و راه اندازی تئاتر شهر برای اعضای 
شورا شفاف سازی شده و تمام کارهای کارشناسی برای این 

پروژه نیز صورت گرفته است.
 وی که معتقد است اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان 
بر سر قیمت پیشنهادی برای خرید این زمین مشکل دارند، 
می افزاید: باید توجه داشت که تمام هزینه این زمین به کام 
تئاتر نیس��ت و نباید منت هزینه این پروژه را بر سر تئاتر 
گذاشت. وی در ادامه با بیان اینکه ش��هرداری قصد دارد 
زمین پشت مجتمع تجاری و محل سابق سینما مولن روژ 
را خریداری کند، می گوید: با خریداری این زمین، مجموعه 
تجاری و سالن تئاتر شهر اصفهان در زمینی به مساحت 5 

هزار متر به بهره برداری خواهد رسید.

شهردار اصفهان که معتقد اس��ت اعضای شورای اسالمی 
شهر اصفهان نباید از تصویب الیحه شهرداری در خصوص 
راه اندازی سالن تئاتر ش��هر بترسند، می گوید: طرح تئاتر 
شهر اصفهان در حال آماده شدن اس��ت و پس از تصویب 
شورای اسالمی شهر اصفهان آغاز به کار خواهد کرد. وی 
مدت زمان بهره برداری از این پ��روژه را از زمان آغاز به کار 

18 ماه عنوان می کند.
هنرمندان، شهرداری را موفق تر می دانند

اگرچه اداره فرهنگ و ارشاد اصفهان، پروژه خود را شایسته 
تئاتر شهر شدن می داند، اما هنرمندان در این زمینه نظر 
متفاوتی دارند، آنها معتقدند پروژه ای که ارشاد در دست 

ساخت دارد برای تئاتر شهر شدن مطلوب نیست.
محس��ن عرب زاده در گفت وگو با زاین��ده رود می گوید: 
شهرداری بیش از اداره فرهنگ و ارشاد برای تئاتر اصفهان 
تالش می کند و به نظر می رسد در ساخت سالن اصلی تئاتر 

شهر اصفهان موفق تر است.
وی می افزاید: س��النی که ارش��اد برای تئاتر شهر در نظر 
گرفته است در شهرک شهید کشوری است و به درد تئاتر 
اصفهان نمی خورد؛ زیرا مس��یر آن به مرکز ش��هر بسیار 
طوالنی است، اما پروژه ای که ش��هرداری آن را پیگیری 
می کند در مرکز شهر قرار دارد که از نظر موقعیت مکانی 

مطلوب تر است.
عرب زاده ادامه م��ی دهد: تاکنون جلس��ات متعددی  با 
شهرداری در این خصوص انجام شده است که احتمال به 
نتیجه رسیدن پروژه شهرداری بیشتر است. وی می گوید: 
اداره ارشاد اصفهان برای تئاتر، کار زیادی انجام نداده است.

در گذشته سالن فرش��چیان را به تئاتر اختصاص داد که با 
خصوصی شدن آن فعالیت های تئاتری نیز کم شد.عرب زاده 
می گوید: از زمانی که س��الن فرش��چیان خصوصی ش��د 
اجراهای تئاتر به 10 تا 12 شب کاهش یافت، در صورتی که 
تاالر هنر که زیر نظر شهرداری است تا 25 شب به هر تئاتر 
زمان برای اجرا می دهد. وی تصریح می کند: تئاتری های 
اصفهان از اداره فرهنگ و ارشاد شاکی هستند؛ زیرا این نهاد 
باید متولی تئاتر باشد نه شهرداری، به همین جهت امید 
بستن به پروژه تئاتر شهر شهرداری بهتر به نتیجه می رسد.
 در حالی که اداره فرهنگ و ارشاد و شهرداری بر تئاتر شهر 
نامیدن پروژه خود اس��رار دارند، اما هنوز مشخص نیست 
که باالخره کدام طرح به نتیجه می رس��د؛ اما آشکار است 
که شهرداری و اداره فرهنگ و ارشاد، صرفا دغدغه ساخت 
تئاتر شهر را ندارند و هرکدام به فکر ساخت مراکز تجاری در 
کنار این پروژه ها و یا خصوصی سازی آنها مطابق با منافع 
خود هستند. باید دید کدام پروژه تئاتر شهر به نتیجه خواهد 
رسید؛ تئاتر شهر ارش��اد در پروژه شهید کشوری یا پروژه 

تئاتر شهر شهرداری؟

رقابت شهرداری و ارشاد بر سر ساخت تئاتر شهر؛

تئا تر ، فیلم شد

انتشار سوم برای آلبوم »رد انگشتان من« 
خالق آلبوم موس��یقایی »رد انگشتان من« در آستانه 
سومین بار انتش��ار این اثر از کم توجهی مخاطبان به 
موسیقی های بی کالم انتقاد کرد. علی جعفری پویان 
گفت: خیلی خوش��حالم که بعد از گذشت تقریبا دو 
سال از انتشار آلبوم »رد انگشتان من«، همچنان این 
اثر توانسته با استقبال خوبی از سوی مخاطبان مواجه 
شود و در آستانه چاپ سوم قرار گیرد. گرچه فروش دو 
هزار نسخه ای یک آلبوم در حد یک شوخی است و اصوال یک اثر موسیقایی باید بیشتر از این ها 
مورد استقبال مردم قرار گیرد، اما همین که یک آلبوم به سهم خود توانسته در این بازار شلوغ 
و غیرکانالیزه شده موسیقی کش��ورمان به فروش خود ادامه دهد، جای خوشحالی دارد. وی 
ادامه داد: فروش دو هزار نسخه ای یک اثر موسیقایی نشان دهنده سطح شنیداری مخاطبان 
است که می تواند مورد بحث و بررسی بیشتری قرار گیرد. آلبوم »رد انگشتان من« قطعا یک 
شاهکار نیست ولی من فکر کردم که بتوانم با این نوع موسیقی که گوش مردم با آنها آشنایی 
بیشتری دارد، بتوانم میان موسیقی بی کالم و مخاطبان عام نیز یک پل ارتباطی بزنم؛ چرا که 
معتقدم مردم هنوز به شنیدن موسیقی بی کالم عادت ندارند و متاسفانه بسترسازی موسیقی 
ایران به سمتی رفته که آثار خواننده محور جزو پرطرفدارترین ها هستند؛ در حالی که باید به 

سمتی رفت که مردم به شنیدن موسیقی بی کالم توجه بیشتری کنند.

کمتر از یک ماه مانده به برگزاری بیست و هشتمین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران، قائم مقام این نمایشگاه ضمن تشریح 
جزئیات برگزاری، از ورود اولین محموله کتاب های خارجی به 
کشور برای عرضه در این دوره خبر داد. امیرمسعود شهرام نیا، 
درباره آخری��ن اقدامات ص��ورت گرفته برای برگ��زاری این 
دوره از نمایش��گاه کتاب تهران، گفت: ما سعی مان بر این بود 
که تا قبل از پایان س��ال 9۳ بحث های کالن نمایشگاه اعم از 
چارچوب های کالن سیاس��تگذاری، تفکیک کار کمیته ها و 
تدوین و تصویب ش��رح وظایف  و برنامه های آنها را  به انجام 
برسانیم که خوشبختانه همه این مباحث به اتمام رسیده است.
تحویل غرفه ها به ناش�ران ۸ روز مان�ده به آغاز 

نمایشگاه
شهرام نیا درباره وضعیت آماده سازی مصالی تهران گفت: نصب 

سالن های نمایشگاهی هم آغاز شده و تقریباً حدود 70 درصد 
سازه سالن ها نصب شده است؛ هرچند قصد ما این بود که تا 
اول اردیبهشت کار نصب س��الن های بیرونی در خیابان های 
مصلی را به پایان برسانیم، اما فکر می کنم ۶ روز زودتر این کار 
به اتمام برسد. کار تائید متراژ غرفه های ناشران به اتمام رسیده 
و انشاءاهلل حداکثر تا 20 فروردین، متراث غرفه ها که بر اساس 
اولویت هایی مانند تعداد عناوین کتاب تعیین شده است، به 
اطالع همه ناشران خواهد رسید و چنانچه اعتراضی به متراژ 
غرفه شان دارند، تا 25 فروردین فرصت دارند که اعتراض خود 
را ارائه کنند. انشاءاهلل ما 8 روز مانده به شروع نمایشگاه، غرفه ها 

را به ناشران تحویل خواهیم داد.
افزایش ۱۰ هزارمترمربعی فضای نمایشگاه کتاب 

نسبت به دوره قبل

قائم مقام بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
با بیان اینکه به جهت نقشه کلی نمایشگاه، امسال عیناً مشابه 
سال قبل است با این تفاوت که رواق شرقی مصلی با فضایی 
ح��دود 10 تا 12 ه��زار مترمربع هم به فضای نمایش��گاهی 
افزوده شده است، تاکید کرد: بنابراین ما امسال حدود 10 هزار 
مترمربع افزایش متراژ برای برپایی نمایشگاه کتاب داریم و در 
مجموع حدود 1۳5 هزار مترمربع از فضای مصلی تحت پوشش 

نمایشگاه کتاب خواهد بود.
وی در مورد تعداد ناش��رانی هم که برای حضور در نمایشگاه 
امس��ال کتاب تهران ثبت نام کرده اند، افزود: بر اس��اس آمار 
ثبت نام اولیه، بیش از 2700 ناش��ر در بخش ناشران داخلی 
 و حدود 140 ناشر در بخش بین الملل ثبت نام خود را قطعی

 کرده اند. 

قلب »عسل بدیعی« همچنان می تپد 
دو سال از درگذشت عس��ل بدیعی می گذرد و حاال 
قلب او در س��ینه مردی می تپد که با خان��واده او در 
تماس اس��ت و در مراس��م های یادبود این هنرمند، 

شرکت می کند.
نوروز دو س��ال قبل هنرمندان با درگذشت ناگهانی 
عس��ل بدیعی، رنگی از غم گرفت و خان��واده بدیعی 
امس��ال و همزمان با دومین س��الگرد درگذشت این 

بازیگر، تصمیم گرفتند به جای برگزاری یک مراسم عمومی و پرهزینه، برنامه ای خصوصی 
برگزار کنند و هزینه های یک مراسم عمومی را صرف امور خیریه کنند. شاهرخ بدیعی، پدر 
عس��ل بدیعی در همین زمینه گفت: امس��ال مراسم سالگرد درگذش��ت عسل را به صورت 
خصوصی برگزار کردیم و البته مراسم دیگری هم داریم، اما تصمیم گرفتیم هزینه های یک 

مراسم عمومی را صرف امور خیریه کنیم. 
وی که همزمان با درگذشت عس��ل بدیعی اعضای بدن این هنرمند جوان را به درخواست 
خودش، به چندین بیمار نیازمند عضو اهدا کرده بود، اضافه کرد: قلب عس��ل به یک آقایی 
اهدا شده که ایشان با ما در تماس اس��ت و در مراسم های عسل شرکت می کند. تا جایی که 
خبر دارم، کبد او نیز به یک نفر در مشهد اهدا شده و من این موضوع را از طریق مطلبی که 

آن فرد در روزنامه منتشر کرده بود، فهمیدم. 

پوران درخشنده که به تازگی برای اکران فیلم »هیس 
دخترها فریاد نمی زنند« راهی استرالیا شده بود ، گفت: 
آنچه آرزو داش��تم ب��رای این فیلم در کش��ور خودمان 
اتفاق بیفتد  در اس��ترالیا رخ داد. این فیلم س��از افزود: 
فیلم »هیس...« در دو دانش��گاه در ملبورن و سیدنی به 
نمایش درآمد و هر بار با استقبال بسیارخوب تماشاگران 
همراه ش��د، اما آنچه مرا بیش از همه خوش��حال کرد 
نمایش فیلم در یکی از مدارس ملبورن بود؛ چرا که فیلم 
»هیس...« یک فیلم تربیتی است و از ابتدای ساختش 
بس��یار عالقه مند بودم در مدارس کشور خودمان برای 
خانواده ه��ا و معلمان ب��ه نمایش درآید.درخش��نده با 
اش��اره به موضوع فیلمش یادآور شد: یکی از مهم ترین 
مخاطبان این فیلم مربیان ، معلمان و خانواده ها هستند؛ 
چرا که فیلم »هیس...« به نقش آنها در بروز این مسائل 

می پردازد؛ اما متاسفانه در کشور خودمان هرچند فیلم 
در دانشگاه های پزشکی نمایش داده شد  اما در مدارس 
اکران نش��د.این کارگردان س��ینما که ب��رای نمایش 
فیلمش به مدت دو هفته در استرالیا حضور داشته است، 

توضیح داد: ابتدا فیلم در ملبورن به عنوان افتتاحیه یک 
کنفرانس اکران ش��د. در این کنفرانس خود من درباره 
ش��یوه کارکردن خودم در س��ینما و چگونگی انتخاب 
سوژه فیلم هایم، صحبت کردم و پس از آن نیز دو جلسه 
نمایش فیلم داشتیم که بعد از هر نوبت نمایش،جلسه 
پرسش و پاسخ برگزار شد و فرصت بسیار خوبی شد تا 
با مخاطبان که دانشجویان ایرانی، افغانی و ترک بودند، 
گفت وگو کنیم.درخشنده با ابراز خرسندی از استقبال 
مخاطبان از فیلمش افزود: آنها خیلی تحت تاثیر فیلم 
قرار گرفته بودند و پرسش هایشان نشانگر جهانی بودن 
موضوع این فیلم بود. خوشبختانه استقبال آنقدر خوب 
بود که درخواست شد فیلم را در یکی از مدارس ملبورن 
برای خانواده ها و معلمان نمایش دهیم و این آرزوی من 

بود تا فیلم در مدارس اکران شود. 

آرزوی درخشنده در استرالیا برآورده شد 

ثبت نام دو هزار و 7۰۰ ناشر در نمایشگاه کتاب تهران

شهرداری و اداره 
فرهنگ و ارشاد، 

صرفا دغدغه ساخت 
تئاتر شهر را ندارند 

و هرکدام به فکر 
ساخت مراکز تجاری 
در کنار این پروژه ها 
و یا خصوصی سازی 
آنها مطابق با منافع 

خود هستند

گروه 
فرهنگ
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برگزاری جلسات کمیته المپیک با فدراسیون ها پس از تعیین بودجه

کمیته ملی المپیک برگزاری ادامه جلسات تخصصی خود با فدراسیون ها را پس 
از تعیین بودجه از سر می گیرد.اصغر رحیمی، رییس مرکز نظارت بر تیم های ملی 
بیان کرد: ما طرح حمایت از ورزشکاران المپیکی )گروه هایی که سهمیه می گیرند 
و نفراتی که شانس مدال دارند( را آماده کرده ایم اما ابتدا باید دید بودجه چقدر است 

چرا که برنامه ریزی بر اساس بودجه است.
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تور بین المللی 
دوچرخه سواری - تایلند

ملی پوش اصفهانی به جام 
جهانی کره جنوبی می رود

 مرحله پنجم تور دوچرخه س��واری تایلند به مسافت 205 کیلومتر 
برگزار ش��د و پارک س��ونگ بی��ک از ک��ره جنوبی زودتر از س��ایر 

دوچرخه سواران از خط پایان عبور کرد. 
در این رقابت ها مهدی سهرابی بر سکوی دوم ایستاد و ژو چاو هوا از 
چین سوم ش��د، همچنین پرگت میتو و مهدی رجبی از پیشگامان 

کویر یزد به ترتیب پنجم و دوازدهم شدند .
در مجم��وع انف��رادی ت��ور ت��ا پای��ان مرحل��ه پنج��م، ناکاجیما 
یاس��وها از ژاپ��ن پیراه��ن طالی��ی را ب��ر ت��ن ک��رد و یوچیم��ا 
کوه��ی از ژاپ��ن و چی اون��گ کین��گ ل��وک از هن��گ کنگ هم 
در رده ه��ای بع��دی هس��تند. در مجم��وع امتی��ازی، مه��دی 
 س��هرابی از پتروش��یمی تبریز ب��ا 27 امتی��از در جای��گاه چهارم

 قرار دارد.

تیرانداز اصفهانی برای کسب سهمیه المپیک 20۱۶ به مسابقات جهانی کره 
جنوبی اعزام می شود.مس��ابقات جهانی تیراندازی کره جنوبی در رشته های 
تفنگ بادی، درازکش، س��ه وضعیت و در تپانچه بادی و 25 متر و در دو بخش 
مردان و زنان از 20 تا 27 فروردین ماه در ش��هر چانگ وون کره جنوبی برگزار 
می شود.بر این اساس در رشته تفنگ، الهه احمدی، نجمه خدمتی، نرجس امام 
قلی نژاد، مه لقا جام بزرگ، صفیه صحراگرد، حسین باقری )ملی پوش اصفهانی(، 
مهدی جعفری پویا به همراهی الزلو سوچک سرمربی این رشته و محمدرضا 
زائر رضایی به عنوان مربی به این مسابقات اعزام می شوند. همچنین در رشته 
تپانچه نیز الهام هریجانی، فاطمه حسینی، بهناز غالمی، سارا میرابی و محمد 
احمدی به مربی گری سکینه خدابنده لو و به سرپرستی حسین زکی زاده تیم 

ملی کشورمان را همراهی می کنند.

سرمربی تیم فوتبال بارس��لونا با دفاع از عملکرد شاگردانش 
در مصاف با سلتاویگو، گفت که ترجیح می دهد تیمش پیروز 

باشد حتی با یک گل.
 تیم فوتبال بارسلونا، ش��نبه موفق ش��د با یک گل در خانه 
سلتاویگو به برتری برسد و حاش��یه امنیتش در صدر جدول 
رده بندی اللیگا و فاصله  چهار امتی��ازی خود با رئال مادرید 

را حفظ کرد.
لوئیس انریکه در خصوص این ب��ازی که تنها گل آن را ژرمی 
متئو، مدافع فرانسوی بارسا با یک ضربه س��ر به ثمر رساند، 
ضمن تمجید از عملکرد تیم پیشین خود اظهار داشت: ما برابر 

تیمی قرار گرفته بودیم که داشت پرواز می کرد.
سلتاویگو به ما اجازه کنترل بازی را نمی داد. در فوتبال همیشه  
دوتیم روبه روی هم قرار می گیرند که یکی از آنها موقعیت های 
گلزنی بیشتری نسبت به حریفش ایجاد می کند اما ما همیشه 

نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
 در نیمه دوم، دوندگی بازیکنان سلتاویگو آنها را کمی خسته 
کرد و ما کنترل بیشتری بر بازی داشتیم. با این حال ما واقعاً به 

دردسر افتادیم چون سلتا یکی از آن تیم هایی است که شما را 
به طور مداوم تحت فشار می گذارد.

انریکه در خصوص کاهش موقعیت های گلزنی تیمش نسبت 
به بازی های قبلی بارسا هم گفت: ما به سلتاویگو اجازه ندادیم 
موقعیت های زیادی خلق کند اما موقعیت های گلزنی زیادی 

هم خلق نکردیم.
سرمربی بارسا درباره بازگش��ت به خانه تیم پیشین خود هم 
عنوان کرد: واقعاً حس خوبی دارد. فرصتی شد تا با دوستان 

قدیمی  و بازیکنان پیشین خود احوالپرسی کنم.
انریکه درباره تأثیر مثبتی که پیروزی در این بازی بر روحیه 
بازیکنانش خواهد گذاش��ت هم تأکید کرد: در مورد نتایج ما 
قضاوت خواهد شد. نتیجه گرفتن در چنین بازی هایی واقعاً 
می تواند باعث افزایش اعتماد به نفس ما شود. شکست دادن 
حریفی که در سطح باالیی بازی می کند همیشه باعث افزایش 

اعتماد به نفس می شود.
گل دیرهن��گام بارس��لونا و تاکتیک  بازی ای��ن تیم موضوع 
دیگری بود که انریکه به آن اش��اره داش��ت: برنامه ما حفظ 
توپ و یافت��ن فضایی برای حل��ق موقعیت گلزن��ی در یک 
سوم دفاعی حریف بود. س��لتاویگو در سطح بس��یار باالیی 
ب��ازی ک��رد و در نبردهای ت��ن به تن ق��وی بود. ش��اید ما 
 می توانس��تیم زودتر از این پیروزی مان را در این بازی قطعی 

کنیم.
سرمربی پیش��ین س��لتاویگو در پاسخ به این س��ؤال که آیا 
کس��ب چنین پیروزی پر زحمتی برابر تیمی قدیمی اش به 
وجهه بارسا خدش��ه وارد نمی کند، اظهار داش��ت: پیروزی 
هرگز بد نیس��ت حتی زمانی که این گونه ب��ازی را ببرید. ما 
 سه امتیاز با ارزش کس��ب کرده ایم و این اس��ت که اهمیت 

دارد.

 مدافع پیشین تیم فوتبال پرس��پولیس تأکید کرد که 
عدم ثبات مدیری��ت و تصمیم های نادرس��ت درمورد 
انتخاب مربی و بازیکن، مهم ترین مش��کل این تیم در 

چند سال اخیر بوده است.
مهدی هاش��می در مورد اوضاع بحرانی پرس��پولیس 
گفت: در ای��ن مورد خیلی می توان ح��رف زد. موضوع 
مهم به عدم مدیریت درس��ت و اصولی در پرسپولیس 
مربوط می شود و این موضوع البته در مورد فوتبال ایران 

صدق می کند.
 شما می بینید که در سال های گذشته مدیرانی بودند 
که در فوتبال ایران فعالیت می کردند، ولی در زمان آنها 

شاهد این حاشیه ها و مشکالت نبودیم.
او در مورد کناره گیری حمید درخشان از سرمربیگری 
پرسپولیس عنوان کرد: فوتبال ایران به غیر از یکی دو 
باشگاه که تقریبا ساختار نسبتا منظمی دارند، از لحاظ 

مدیریتی مشکل دارد. 

یکی از مشکالت دیگر پرس��پولیس انتخاب های بد در 
قسمت سرمربی است، البته بحث من در مورد درخشان 
نیست، منظور من انتخاب هایی است که در چند سال 
اخیر صورت گرفته اس��ت. موضوع دیگ��ر هم به بحث 
بازیکن مربوط می ش��ود که همه می بینند پرسپولیس 

چه شرایطی دارد.
هاشمی نسب خاطرنش��ان کرد: پرس��پولیس بازیکن 
بزرگ ندارد و دیدید که در س��ال های گذشته چگونه 

ستاره سوزی کردند. 
در همین چند س��ال برخوردهای بدی با علی کریمی، 
مهدی مهدوی کیا و کریم باقری صورت گرفت. اگر آنها 
االن بودند پرس��پولیس به این وضعیت دچار نمی شد. 
شاید خیلی ها باورشان نش��ود، اما همین هایی که اسم 

بردم از بازیکنان فعلی پرسپولیس بهتر هستند.
مدافع پیشین پرسپولیس افزود: مهدی مهدوی کیا با 
۱0 کیلو اضافه وزن از بازیکنان پرسپولیس بهتر است. 
حداق��ل اگ��ر امث��ال مهدوی کی��ا، کریم��ی و باقری 
در پرس��پولیس باش��ند، تماش��اگران زی��ادی ب��ه 
ورزش��گاه می آین��د. در ای��ن فوتب��ال خیلی ه��ا 
 از س��تاره ها می ترس��ند و می خواهن��د آنه��ا را

 نابود کنند.
هاشمی نس��ب در مورد اینکه برخی از پیشکس��وتان 
پرسپولیس تأکید کرده اند که ش��ماری از بازیکنان با 
داللی به ای��ن تیم آمده اند، گفت: وقت��ی مدیرعامل یا 
مربی با ارتباط های مختلف انتخاب می شوند، طبیعی 

است که بازیکن هم با چنین شیوه ای جابه جا شود. 
ای��ن اتفاق��ات در تمامی تیم ه��ا دیده می ش��ود، ولی 
امیدوارم یک روز فوتبال ایران از این زشتی ها پاک شود.

واکنش سرمربی بارسا به پیروزی مقابل تیم پیشین اش؛

مهم بردن است؛ حتی با یک گل
هاشمی نسب: 

بی ثباتی مدیریت ، مهم ترین مشکل است

س��رمربی تیم فوتبال صبای قم گفت: کی روش 
باید در تیم ملی بماند؛ چ��را که ما قطعا پس از آن 
نمی توانیم مرب��ی در حد و اندازه ه��ای او به ایران 

بیاوریم.
مهدی تارتار، با اشاره به احتمال جدایی کارلوس 
کی روش از تیم ملی فوتبال ایران، اظهار کرد: قطعا 
ما نمی توانیم پس از کی روش مربی با سطح باالتر 
یا هم س��طح او به تیم ملی بیاوریم. اگر قرار باشد 
این اتفاق بیفتد کی روش را ب��ا همین هزینه نگه 
می داریم. به هر حال مردم ما کی روش را دوس��ت 
دارند و دل بسته دیسپلین و شخصیتی که در تیم 

ملی ایجاد کرده است شده اند.
س��رمربی تیم فوتبال صبا به همدلی ایجاد شده 
می��ان کادرفن��ی و بازیکنان در زم��ان مربیگری 
کی روش اش��اره کرد و افزود: از نق��اط مثبت کار 
کی روش یک دلی و هماهنگی می��ان کادرفنی، 
بازیکنان و به طور کلی مجموعه تیم ملی فوتبال 
بود. کی روش به نیمکت تیم ملی شخصیت و اعتبار 
داد و مطمئنا پس از او ما این ویژگی را در تیم ملی 

نخواهیم داشت.

وی ب��ا اش��اره به اخت��الف نظ��ر به وج��ود آمده 
میان ک��ی روش و دبیر کل فدراس��یون فوتبال و 
برخی از اعضای دیگرادام��ه داد: من فکر می کنم 
صحبت های��ی که می��ان کی روش و مس��ووالن 
فدراس��یون مطرح ش��د، طبیعی بود و این اتفاق 
در فوتبال دنیا چه در س��طح ملی و چه در سطح 
باشگاهی دیده می شود، این حق فدراسیون است 
که با سرمربی تیم ملی جلسه بگذارد و نقطه نظرات 

خود را مطرح کند.
س��رمربی تیم فوتبال صبا با بیان ای��ن که نباید 
صحبت های مطرح شده میان کی روش و اسدی 
رس��انه ای می ش��د، گفت: رسانه ای ش��دن این 
صحبت ها نش��ان می دهد که کی روش دوس��ت 
نداشت در تیم ملی بماند و تمایل داشت با همین 

محبوبیتی که در حال حاضر دارد از ایران برود.
وی درباره حواش��ی به وجود آمده درباره انتخاب 
آزمون و جهانبخش برای تیم ملی بزرگس��االن یا 
امید خاطرنش��ان کرد: باید در این زمینه اولویت 
بندی ص��ورت می گرف��ت. معتقدم ب��د نبود در 
بازی های تدارکاتی تیم ملی از مهاجمان دیگر نیز 

استفاده می شدد. اتفاقاتی که افتاد بیشتر از سر لج 
و لجبازی بود و به نظر من اولویت برای استفاده از 
آزمون و جهانبخش با تیم ملی امید بود، چرا که آنها 

در انتخابی المپیک شرکت می کردند.
تارتار با تاکی��د بر لزوم هماهنگ��ی و تعامل میان 
کادرفنی تیم های ملی گف��ت: مجموعه تیم های 
ملی و کادرهای فن��ی باید در جلس��ات هفتگی 
و ماهانه نقطه نظ��رات خود را مط��رح کنند و به 
یک تعامل و هماهنگی برس��ند تا ما شاهد چنین 

مشکالتی نباشیم.
این کارشناس فوتبال با بیان این که دوست دارم 
کی روش در تیم ملی ای��ران بماندافزود: مهم این 
است که از یک سو مردم عالقه زیادی به کی روش 
دارند و می خواهند او در ایران بماند و از سوی دیگر 
ما فرصت کافی نداریم. کی روش به لحاظ اعتبار و 
شخصیت و نظم و انضباطی که در تیم ملی حاکم 
کرد به فوتبال ما کمک کرد. همچنین تیم ملی ما 
را به لحاظ فیزیکی و بدنی ارتقا بخش��ید و به یک 
سطح بین المللی رس��اند اما به طور کلی اختالف 
نظر هایی که میان او و مس��ووالن و کارشناس��ان 

فوتبال ب��ه وجود آمد نش��ان می دهد ک��ه او هم 
ایرادهایی داشته است.

وی گفت: قطعا پس از کی روش، اگر مربی ایرانی 
برای تیم ملی انتخاب شود با مشکل مواجه خواهد 
شد؛چرا که سطح انتظارات از او بسیار باالست و اگر 
نتواند در چند بازی خود نتایج الزم را به دست آورد 
با مشکالت بس��یاری مواجه خواهد شد. بنابراین 
معتقدم باید به جای کی روش یک مربی خارجی 
بیاوریم. هر چند باز هم تاکی��د می کنم که هرگز 
نمی توانیم مربی در س��طحی باالتر و یا هم سطح 

کی روش به ایران بیاوریم.
تارتار درباره دو بازی تدارکات��ی تیم ملی فوتبال 
مقابل شیلی و سوئد نیز گفت: بازی با شیلی بازی 
خیلی خوبی بود. بازیکنان تیم ملی بعد از این که 
متوجه ش��دند این دو بازی پایان کار کی روش در 
تیم ملی است، برای او سنگ تمام گذاشتند و هر 
چه در توان داشتند در زمین پیاده کردند. این به 
همان همدلی و وحدت به وجود آمده در تیم ملی 
باز می گ��ردد که هنر کی روش ب��ود. فکر می کنم 

شیلی هم از عملکرد ما شگفت زده شد.
وی اصلی تری��ن دلی��ل پیروزی مقابل ش��یلی را 
عدم ترس از باخت دانس��ت و افزود: فکر می کنم 
چون بازی مقابل ش��یلی تدارکاتی بود، بازیکنان 
با اعتماد به نفس وارد میدان ش��دند و ترس��ی از 
باخت نداش��تند. به همین دلی��ل کیفیت باالیی 
را هم به نمایش گذاش��تند. اگر ب��ه نتایجی که با 
کی روش گرفته ایم نگاه کنیم متوجه می ش��ویم 
که نتایج معمولی را به دس��ت آورده ایم و کیفیت 
بازی های ما هم در بازی های رس��می چندان باال 
نبوده است. بنابراین می توانیم به این نتیجه  برسیم 
که در بازی های رسمی ما اعتماد به نفس کافی را 
نداشته ایم و ترس از باخت اجازه نداده کیفیتی را 
که در بازی با شیلی داشتیم در بازی های رسمی 

هم به نمایش بگذاریم.
س��رمربی تیم فوتبال صبای قم همچنین درباره 
بازی مقابل س��وئد نیز گفت: در ای��ن بازی هم ما 
عملک��رد خوبی داش��تیم و کیفیت باالی��ی را به 

نمایش گذاشتیم.
این کارشناس فوتبال در پاسخ به این سوال که آیا 
فکر نمی کنید سوئد با توجه به قدرت بدنی باالی 
بازیکنانش توانس��ت مقابل ما پیروز شود؟ خاطر 
نشان کرد: بله! من هم با این موضوع موافقم که ما 
به لحاظ فنی چیزی از سوئد کم نداشتیم اما آنها 

توانستند به لحاظ بدنی بر ما غلبه کنند. هر چند ما 
در سال های اخیر از لحاظ فیزیکی پیشرفت خوبی 
را داشته ایم اما بازی مقابل سوئد نشان داد هنوز در 
این زمینه نیاز به کار جدی داریم. مدافعان ما مقابل 

قدرت سرزنی سوئدی ها کم آوردند.
س��رمربی تیم فوتبال صبای قم در بخش دیگری 
از صحبت هایش ب��ه عملکرد تیم مل��ی امید در 
مرحله اول مقدماتی المپیک 20۱۶ اشاره کرد و 
افزود: من احترام خاصی برای کادر فنی تیم امید 
قائلم. فرصت کافی ب��رای کادر فنی امیدها وجود 
نداشت ولی می شد عملکرد بهتری هم داشت. ما 
مقابل عربستان یک محک جدی خوردیم که آن 
بازی را با شکست پشت س��ر گذاشتیم. کادرفنی 
با تجربه ای با این تی��م کار می کن��د. در کنار آن 
مدیریتی که در آن مدت زم��ان کوتاه در این تیم 
صورت گرفت نش��ان می دهد که کاشانی شخص 
توانمندی است، چرا که حاشیه ای را در اردوی تیم 
ملی امید شاهد نبودیم اما صادقانه بگویم عملکرد 

تیم خوب نبوده است.
تارتار درب��اره احتم��ال صعود تیم مل��ی امید به 
المپی��ک 20۱۶ گف��ت: اگر اردوه��ای تدارکاتی 
خوب و امکانات الزم فراهم شود با بازیکنان و کادر 
فنی با کیفیتی که در اختیار این تیم قرار دارد فکر 

می کنم بتوانیم در المپیک 20۱۶ حاضر شویم.
سرمربی صبای قم در ادامه به پیروزی تیمش در 
هفته  بیس��ت و چهارم لیگ برتر مقابل س��پاهان 
اصفهان اش��اره کرد و افزود: بازی ب��ا کیفیتی از 
جانب هر دو تیم ش��اهد بودیم. م��ا در ۱5 دقیقه 
ابتدایی فوتبال با کیفیت��ی را ارائه دادیم و خیلی 
خوب توانس��تیم پرس از جلو را در زمین حریف 
اعمال کنیم اما در ادامه و تا پایان نیمه نخست این 
سپاهان بود که توپ و میدان را در اختیار گرفت و 
دو، سه موقعیت خوب را از دست داد که یکی از آنها 

به تیر دروازه برخورد کرد.
وی ادامه داد: در بین دو نیمه تغییری را در تیممان 
انجام دادیم ک��ه به ما خیلی کم��ک کرد. حضور 
ابوالفضل ابراهیمی ضرب آهنگ تیم ما را باال برد و 
ما توانستیم از عمق دفاع سپاهان خطرناک ظاهر 
ش��ویم. یکی از همین حرکات عمق ما هم باعث 
اخراج رحمان احمدی ش��د و پ��س از این اخراج 
بود که شیرازه تیم س��پاهان از هم پاشید. اگر در 
ضربات آخر دقت بیشتری می کردیم می توانستیم 

گل های بیشتری نیز به ثمر برسانیم.

درخواست تاتار برای نگهداشتن سرمربی تیم ملی :

باالتر ازکی روش  نداریم

برنامه مسابقات تکواندوی قهرمانی 
نوجوانان آسیا اعالم شد

هش��تمین دوره مس��ابقات قهرمانی تکوان��دوی نوجوانان آس��یا 
)کیوروگی( از 22 فروردین  ماه به میزبانی چین تایپه برگزار می شود 
و تا 24 فروردین ماه ادامه خواهد داشت. این دوره از مسابقات از روز 
ش��نبه )22 فروردین ماه( به مدت 3 روز در سالن »دانشگاه تایپه« 
چین تایپه برگزار خواهد شد که نمایندگان کشورمان برای شرکت 
در این مسابقات با 20 هوگوپوش فردا )سه شنبه( ساعت 22:45 از 
طریق فرودگاه امام خمینی، راهی محل مس��ابقات می شوند.طبق 
برنامه مسابقات از ساعت 9 صبح تا ۱2 در بخش مقدمانی پیگیری 
خواهد شد. رقابت های نوبت عصر از ساعت ۱4 تا ۱8 برگزار می شود 

و ساعت 20 نیز مراسم توزیع مدال ها برگزار خواهد شد.
ترکیب تیم ملی نوجوانان دختر کشورمان به شرح زیر 

است:
وزن 42- کیلوگرم: شکیال کلهر
وزن 44- کیلوگرم: ناهید کیانی

وزن 4۶- کیلوگرم: مژگان زادمحمد
وزن 49- کیلوگرم: فاطمه اموری

وزن 52- کیلوگرم: مبینا بابالو
وزن 55- کیلوگرم: روناک حسین زاده

وزن 59- کیلوگرم: مهسا جدی
وزن ۶3- کیلوگرم: زهرا شجاعی راد

وزن ۶8- کیلوگرم: پریسا جوادی
وزن ۶8+ کیلوگرم: زهرا پوراسماعیل

سرمربی: ندا زارع
مربی: اعظم درستی و نیلوفر صفریان

مربی بدنساز: لیال سلیمی
ترکیب تیم نوجوانان پسر ایران به شرح زیر است:

وزن 45- کیلوگرم: آرش تبریزی
وزن 48- کیلوگرم: علی چهرقانی
وزن 5۱- کیلوگرم: مجتبی فضلی

وزن 55- کیلوگرم: میرهاشم حسینی
وزن 59- کیلوگرم: هادی تیران

وزن ۶3- کیلوگرم: علیرضا علیاری
وزن ۶8- کیلوگرم: محمد شیردل

وزن 72- کیلوگرم: امیرحسین وقوعی
وزن 78- کیلوگرم: امیرحسین ساسان

وزن 78+ کیلوگرم: فرشاد قیاسی
سرمربی: محمدرضا زوار

مربی: وحید عبدالهی، محمدرضا یاری و روح اهلل رضاپور
تیم تکواندوی کش��ورمان در هفتمی��ن دوره رقابت های قهرمانی 
نوجوانان آسیا که به میزبانی »جاکارتا« اندونزی برگزار شد، در بخش 
پسران با 2 طال، 5 نقره و یک برنز موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی 

شد و دختران نیز یک طال و 3 برنز به دست آوردند.

با رفتن رنگرز، یکی از نخبگان 
مربیگری را از دست دادیم

عضو ش��ورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی کش��ورمان گفت: 
سرپرست تیم بزرگساالن تنها با نظر شورای فنی انتخاب می شود.

بهرام مشتاقی، در پاسخ به این سؤال که آیا انتخاب مهدی شربیانی 
به جای حسن رنگرز به عنوان سرپرس��ت تیم ملی کشتی فرنگی 
کشورمان با نظر شورای فنی بوده است یا خیر، اظهار داشت: من از 
زبان شما این انتخاب را شنیده ام و تاکنون چنین بحثی در شورای 
فنی مطرح نشده است.وی افزود: انتخاب سرپرست برای تیم ملی 
کشتی فرنگی بزرگساالن باید با نظر ش��ورای فنی باشد و انتخاب 
شربیانی بی تردید موقت اس��ت، البته نه اینکه ما مخالف شربیانی 
باش��یم، اما بر اس��اس قانون ابتدا باید چنین بحثی در شورا مطرح 
شود و پس از آن سرپرست انتخاب شود. عضو شورای فنی تیم ملی 
کشتی فرنگی کشورمان خاطرنش��ان کرد: پس از حضور رنگرز به 
عنوان مشاور فدراسیون کش��تی مراکش جایگاه سرپرستی خالی 
است و به همین دلیل مجبور به انتخاب یک سرپرست هستیم؛ اما 
این سرپرست پس از جلسه شورای فنی تایید یا رد می شود.مشتاقی 
ادامه داد: رنگرز گویا تا المپیک قرارداد دارد و با این تیم باید در ادو 
باشد اما به اعتقاد من رفتن وی به ضرر کشتی فرنگی ماست و یکی 
از نخبگان مربیگری را از دست داده ایم، البته چاره ای نیست و چون 
تفاهم نامه ای امضا شده و وی باید با مراکش همکاری کند، مجبور 

هستیم برای وی جایگزین انتخاب کنیم.

 پیروزی مقابل استقالل عیدی 
ما به هواداران بود

سرپرست تیم فوتبال فوالد خوزستان گفت: پیروزی مقابل استقالل 
عیدی ما به هواداران بود و امیدوارم این عیدی را از ما بپذیرند.حسین 
ابن قاسم در رابطه با پیروزی این تیم مقابل استقالل در هفته بیست و 
چهارم لیگ برتر گفت: بازیکنان مان در این دیدار توانستند عملکرد 
خوبی به نمایش بگذارن��د و حاصل تالش های خ��ود را با پیروزی 
گرفتند. حق ما در این مسابقه پیروزی بود و خوشبختانه توانستیم 

به این موفقیت برسیم.
وی در مورد اینکه فوالد خوزستان از چهار بازی امسال خود مقابل 
پرسپولیس و استقالل ۱2 امتیاز کس��ب کرده است اظهار داشت: 
همیشه گفته ام فوالد خوزس��تان مقابل تیم های بزرگ که فوتبال 
بازی می کند می تواند عملکرد خوبی داشته باشد. شما دیدید مقابل 
السدقطر و الهالل عربستان هم عملکرد بسیار خوبی داشته و با وجود 
اینکه این تیم ها میلیاردی هزینه می کنند توانستیم با کیفیت ظاهر 
شویم.ابن قاسم یادآور شد: برعس این شرایط در دیدارهایی برای مان 
اتفاق می افتد که حریف قدرت چندانی ندارد. با احترام به تیم های 
نه چندان مطرح باید بگویم شیوه بازی آنها و دفاع الیه ای فوتبال ما 

را دچار مشکل می کند.
سرپرست فوالد خوزس��تان در رابطه با اینکه امیر قلعه نویی اعالم 
کرده ه��واداران فوالد خوزس��تان به طور دائم فحاش��ی می کردند 
گفت: نمی توانم در این رابطه پاسخگو باش��م. قلعه نویی نظرش را 
بیان کرده اما بنده فحاشی نشنیدم.وی در مورد دیدار حساس فوالد 
خوزستان مقابل الهالل عربستان خاطرنشان کرد: الهالل تیم بسیار 
قدرتمندی اس��ت. س��ال قبل در دیداری که در عربستان داشتیم 
توانستیم نمایش خوبی ارائه دهیم و به حریفمان 5 گل بزنیم. مدیر 
الفتح وقتی من را دید اعالم کرد شما با خمسه خمسه ما را زدید. با 
روحیه ای فراوان آماده بازی با الهالل عربستان می شویم و امیدواریم 
که در این دیدار به پیروزی برسیم.ابن قاسم در رابطه با اینکه آیا پرواز 
طوالنی کاروان فوالد خوزستان به عربستان این تیم را خسته نکرده 
است خاطرنشان کرد: متاسفانه پرواز مستقیم به ریاض موجود نبود. 
تیم های شهرستانی این مشکل را در داخل ایران هم دارند به طور 
مثال ما وقتی می خواهیم به تبریز یا رشت برویم باید ابتدا به تهران 
بیاییم و سپس با پروازی دیگر راهی این شهرها شویم ولی تیم های 
تهرانی به هر شهری که بخواهند به طور مستقیم می روند.سرپرست 
فوالد خوزس��تان در پایان گفت: جا دارد از ه��واداران خوب فوالد 

خوزستان تشکر کنم. 
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یادداشت

 جمع آوری فرآورده دامی غیر بهداشتی 
در چهارمحال و بختیاری

 رییس اداره نظارت بر بهداش��ت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی 
چهارمحال و بختیاری، از جمع آوری  هزار و۱۶۱ کیلوگرم فرآورده 

خام دامی  خبر داد.
سعید حسینی با بیان این مطلب اظهار داشت: در این مدت با انجام 
بیش از  دو ه��زار و 500 مورد بازدید، میزان ه��زار و۱۶۱کیلوگرم 
فرآورده های خام دامی غیر بهداش��تی جمع آوری شد.وی افزود: 
انجام این بازدیدها توس��ط اکیپ های س��ازمان دامپزش��کی، در 
راستای تشدید نظارت بهداش��تی بر مراحل مختلف تولید، توزیع 
و عرض��ه فرآورده های خام دام��ی در این مدت بوده اس��ت.رییس 
اداره نظارت بر بهداش��ت عمومی و مواد غذایی دامپزش��کی چهار 
محال و بختیاری بیان کرد: فرآورده ه��ای خام دامی تحت نظارت 
دامپزشکی شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماهی، تخم مرغ، شیر 
و عسل هستند.حسینی خاطر نشان کرد: هماهنگی الزم با مراجع 
قضایی جهت معدوم  سازی محصوالت غیربهداشتی ضبط شده در 

حال انجام است.

انجام ۵ هزار آزمایش مواد غذایی ویژه 
نوروز در شهرکرد

معاون غذا و داروی، خدمات بهداش��تی و درمانی دانش��گاه علوم 
پزشکی ش��هرکرد گفت: بیش از 5 هزار آزمایش مواد غذایی ویژه 
نوروز در شهرکرد انجام گرفت.رضا محمدی اظهارداشت: پنج هزار 
و 23۶ مورد آزمایش بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 
ویژه نوروز در شهرکرد انجام گرفت.وی با بیان اینکه در ایام نوروز، 
980 نمونه مواد غذایی و آرایشی بهداشتی به این آزمایشگاه ارسال 
شده است افزود: 9۱۱ مورد این آزمایش ها قابل قبول و ۶9 نمونه 
آن غیر قابل قبول اعالم ش��د.معاون خدمات بهداش��تی و درمانی 
دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد بیان کرد: به منظور ارائه خدمات 
هرچه مطلوب تر به مسافران و گردشگران، داروخانه شهرهای فاقد 
داروخانه شبانه روزی و داروخانه ش��بانه روزی در سطح استان به 

صورت شیفتی به مسافران نوروزی خدمات الزم را ارائه دادند.
محمدی از تهیه و تدوین  دو هزار نسخه پمفلت نوروزی در شهرکرد 
خبر داد و خاطرنشان کرد: توصیه های دارویی و غذایی و مسمومیت  
در این پمفلت ها به مس��افران نوروزی ارائه شده است.معاون غذا و 
داروی، خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
از انجام ۱0 مورد بازرس��ی از داروخانه ها و هفت مورد بازرس��ی از 
شرکت های دارویی در راستای نظارت بر خدمات دارویی خبر داد 
و افزود: در همین راستا ۱0 بازرس��ی نیز از بیمارستان های استان 
صورت گرفت.محمدی، تع��داد بازدید انجام ش��ده از کارگاه های 
گزسازی و شیرینی جات اس��تان را 33 مورد اعالم کرد و گفت: در 
ایام نوروز 23 مورد بازرس��ی از س��وپرمارکت های در سطح استان 
صورت گرفت.وی، تعداد بازدید بر مراکز اطالع رسانی هالل احمر، 
شهرداری، آموزش و پرورش، مراکز اقامتی و اسکان، مراکز پلیس 
انتظامی و درمانگاه ها را در ایام ن��وروز ۱2 مورد اعالم کرد و گفت: 
تمامی این مراکز برای ارائه خدمات بهتر به گردشگران و مسافران 

نوروزی تالش کردند.

سبزکوه چهارمحال ، ذخیره گاه 
زیستکره می شود

 مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت چهارمحال وبختیاری از معرفی 
منطقه حفاظت شده سبزکوه به عنوان ذخیره گاه زیستکره ایران 
در سال جاری خبرداد.ذخیره گاه های زیستکره، اکوسیستم های 
خشکی یا آبی هس��تند که در آنها یافتن روش های مختلف تلفیق 
حفاظت از تنوع زیس��تی و اس��تفاده پایدار از آن م��ورد آزمایش 
قرار می گیرد، ذخیره گاه های زیس��تکره دارای مفهومی فراتر از 
مناطق حفاظت ش��ده اس��ت.بر این اس��اس تاکنون ۶2۱ ذخیره 
گاه از ۱۱7 کشور جهان درلیست ش��بکه جهانی ذخیره گاه های 
 زیستکره یونسکو ثبت ش��ده و ایران از کشورهای پیشگام در ثبت
 ذخیره گاه های زیس��تکره اس��ت و تاکنون ۱0 ذخیره گاه شامل 
ارومیه، ارسباران، گنو، حرا، توران، کویر، ارژن و پریشان، گلستان 
و دنا در لیست ش��بکه جهانی ذخیره گاه های زیس��تکره به ثبت 
رسیده است.شهرام احمدی افزود: با معرفی منطقه حفاظت شده 
سبزکوه به عنوان زیستکره بیش از 52 هزار هکتار از مساحت استان 

چهارمحال وبختیاری زیرپوشش یونسکو قرار می گیرد.
وی گفت: مطالعات ذخیرگاه زیس��تکره س��بزکوه س��ال گذشته 
در ۱7جل��د تهیه ش��ده اس��ت.مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت 
چهارمحال وبختی��اری در این دیدار نقش رس��انه ها را در افزایش 
مش��ارکت مردم در حفاظت محیط زیس��ت مهم دانست وگفت: 
حفاظ��ت محیط زیس��ت نیازمند مش��ارکت همه جانب��ه جوامع 
محل��ی و م��ردم دارد. منطقه حفاظت ش��ده س��بزکوه در فاصله 
۱50 کیلومتری ش��هرکرد )مرکز اس��تان چهارمحال و بختیاری( 
و 30 کیلومتری ش��هر لردگان ق��رار دارد.این منطقه با مس��احت 
5۶ هزار و 308هکتار در محدوده شهرستانهای بروجن، لردگان و 
 کیار قرار دارد.منطقه حفاظت شده س��بزکوه از سال ۱3۶5 دلیل 
ظرفیت های غنی گیاهی و جانوری و توپوگراف��ی ویژه، به عنوان 
»منطقه ش��کار ممنوع« تحت حفاظت قرار گرفت و پس از آن در 
سال ۱3۶9 به عنوان »منطقه حفاظت ش��ده« به تصویب شورای 

عالی حفاظت محیط زیست رسید.

بودجه ۲ هزار و ۱۸ میلیارد ریالی 
شهرکرد تصویب شد

عضو شورای شهر ش��هرکرد از تصویب بودجه  2 هزار و ۱8 میلیارد 
ریالی شهرداری ش��هرکرد در س��ال 9۴ خبر داد. نوراهلل همتیان 
اظهار داشت: بودجه 2 هزار و ۱8 میلیارد ریالی شهرداری شهرکرد 
توسط شورای این شهر تصویب شد.وی از افزایش 95 درصدی این 
بودجه نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: با افزایش این بودجه 
می توان خدمات مطلوب ت��ری را به مردم ارائه داد.عضو ش��ورای 
شهر شهرکرد بیان کرد: ۱2 درصد این بودجه جاری و بیش از 87 
درصد آن در بخش عمرانی هزینه خواهد شد.همتیان خاطرنشان 
کرد: بی��ش از ۶00 میلیارد ری��ال از بودجه عمرانی ش��هرکرد به 
برج های دوقلو اختصاص دارد.وی گفت: ای��ن پروژه در زمینی به 
مس��احت حدود ۶ هزار مترمربع و در 2۶ طبقه احداث می ش��ود 
 که ش��امل واحدهای تجاری، خدماتی، درمان��ی، اداری، رفاهی و

 تفریحی است.
 با اح��داث ۶ طبقه پارکین��گ در زیرزمین ای��ن مجموعه تجاری 
و رفاهی و پی��ش بینی اح��داث 325 واحد پارکین��گ در اطراف 
 مس��یرهای ارتباط��ی ، پارکینگ م��ورد نی��از این ط��رح تأمین

 می شود.

محور شهرکرد –ناغان به 
خوزستان بسته شد

رییس رواب��ط عمومی اداره کل راه و شهرس��ازی 
چهارمح��ال و بختی��اری از بس��ته ش��دن، محور 
شهرکرد – ناغان به سمت خوزستان از مسیر سد 

کارون ۴ تا ۱5 اردیبهشت ماه خبرداد.
 اصغر گل محمدی با اعالم ای��ن خبر گفت : محور 
شهرکرد- ناغان به س��مت خوزستان از مسیر سد 
کارون ۴ به عل��ت انجام عملی��ات باقیمانده آماده 

سازی این محور تا ۱5 اردیبهشت ماه بسته است.
وی افزود: بازگشایی موقت این محور ارتباطی، تنها 
به منظور تردد خودروهای سواری در نوروز انجام 
ش��د که تا ۱۶ فروردین با هدف کاهش ترافیک و 
رفاه مس��افران نوروزی و کاهش بار ترافیکی جاده 

شهرکرد، لردگان ، خوزستان صورت گرفت.
گل محم��دی تصریح ک��رد: پس از آماده ش��دن 
کامل این مس��یر، افتت��اح آن با حض��ور مقامات 
 کش��وری در اردیبهش��ت ماه س��ال جاری انجام 

می شود.
محور ش��هرکرد ناغان به خوزس��تان از محورهای 
مه��م اس��تان چهارمح��ال وبختیاری به س��مت 
خوزس��تان اس��ت که به دلیل ایجاد س��د کارون  
چهاربس��ته ش��ده ب��ود ک��ه با نص��ب س��ازه پل 
 قوس��ی ب��ر روی دریاچ��ه ای��ن س��د و تکمی��ل 
جاده های دسترسی اطراف پل در اردیبهشت ماه 
به صورت رسمکی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

دو میلیون متر مکعب آب 
پشت سد سورک ذخیره شد

مدیر بهره برداری شرکت آب منطقه ای چهارمحال 
و بختیاری گفت: دو میلیون متر مکعب آب پشت 

سد سورک ذخیره شد.
نوراهلل کریم��ی، با بی��ان اینک��ه از ابتدای س��ال 
آب��ی تاکن��ون دو میلی��ون مت��ر مکع��ب آب 
پشت س��د س��ورک ذخیره ش��ده اس��ت، اظهار 
داش��ت: از ابتدای س��ال آبی ت��ا ۱0 فروردین ماه 
امس��ال بیش از۴5  روز، ب��ارش وجود داش��ته و 
مجموع ای��ن بارندگی ها در س��د چغاخ��ور ۴88 
 میلیمت��ر و در س��د ناغ��ان ۴۶0 میلی مت��ر ثبت

 شده است.
وی افزود: آمارهای بارندگی موجود در س��دهای 
چغاخور و ناغان، نش��انگرحاکمیت تعداد روزهای 

منجر به بارندگی است.
مدیر بهره برداری شرکت آب منطقه ای چهارمحال 
و بختیاری بیشترین میزان بارندگی 23 بهمن ماه 
سال گذش��ته را برابر5۴/۶ میلیمتر اعالم و خاطر 
نشان کرد: حجم آب س��دچغاخور تا ۱0فروردین 
ماه امس��ال مع��ادل28/92 میلی��ون مترمکعب 
 بوده که نس��بت به سال گذش��ته ۶ درصد کاهش 

داشته است.
کریم��ی حجم آب در س��دناغان را مع��ادل ۱.۶3 
میلیون مترمکعب اعالم و بیان کرد: این میزان در 
مقایسه با سال گذش��ته 20 درصد کاهش داشته 

است.

اخبار کوتاه یادداشت داوری آثار آغاز شد
دبیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه پنج هزار و 930 وبالگ در چهارمین 
دوره مسابقه وبالگ نویسی نماز شرکت کردند، از آغاز داوری آثار رسیده به دبیرخانه این دوره 
از مسابقات خبر داد.حجت االس��الم محمد کریمی از پایان یافتن مهلت ثبت نام در مسابقه 
سراسری وبالگ نویسی نماز و آغاز داوری آثار رسیده به دبیرخانه این دوره از مسابقات خبر داد.
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با رویش الله های واژگون از اواخر فروردین در چهارمحال 
و بختیاری، مسووالن را برآن داش��ت تا برای جلوگیری 
 از تخری��ب این گی��اه در ح��ال ناب��ودی برنام��ه ریزی 

کنند.
دشت الله های واژگون با بیش از  سه هزار هکتار وسعت 
یکی از جاذبه ه��ای دیدنی و گردش��گری چهارمحال و 

بختیاری است.
رویش الله های واژگون ) اش��ک مریم( در دو نوع قرمز و 
زرد و نزدیکی به دیگر جاذبه های گردشگری شهرستان 
کوهرنگ از جمله سرچشمه رودخانه زاینده رود ، چشمه 
دیمه و آبش��ار ش��یخ علیخان از این منطق��ه، تفرجگاه 

مناسبی ساخته است.
رشد الله های واژگون از پیاز است و در صورت چیده نشدن 
گل و باقی ماندن بذر پس از میوه دهی در خاک تکثیر می 
شود؛ با این وجود در سال های اخیر به دلیل چرای دام ، 
کندن الله ها، ناهماهنگی مسووالن برای حفاظت از این 
منطقه و فراهم نبودن زیرس��اخت ه��ای الزم برای ورود 
گردشگران ، دشت الله های واژگون در حال نابودی است؛ 
تا جاییکه امسال این دشت از نظر کیفی20 درصدکاهش 
داشته و از نظرکمی فقط۱00 هکتار از زیستگاه این گل 

وحشی باقی مانده است.
فرماندار شهرس��تان کوهرنگ با اش��اره به ورود س��االنه 
 50 هزار گردشگر به دش��ت الله های واژگون می گوید:

 بزرگ تری��ن ضربه تخریب��ی به این دش��ت بوته کنی و 
کندن پیاز این گیاه بدست گردشگران است که در سال 
های اخیر س��بب از بین رفتن ارزش زیس��ت محیطی و 
 نابودی نسل الله های وحشی در چهارمحال و بختیاری

 شده است.
زمانپور وس��عت دش��ت ، تعداد ان��دک محی��ط بانان و 
نب��ود توقف��گاه خ��ودرو را از عوام��ل مؤث��ر در تخریب 
 منطق��ه گردش��گری دش��ت الل��ه ه��ای واژگ��ون

 می داند.
به گفته وی ورود خودرو به این منطقه س��بب تأخیر در 

بذردهی، گل دهی و تکثیر طبیعی این گل شده است.
مع��اون فن��ی اداره کل مناب��ع طبیع��ی و آبخی��زداری 
چهارمحال و بختیاری هم می گوید: تبلیغات گردشگری 
در خصوص الله های واژگون باعث شده تا گردشگران در 
سفر به دشت الله ها این گونه گیاهی را در معرض خطر 

نابودی قرار دهند.
محمدی می افزاید: دستگاه های متولی گردشگری هم 
در زمینه حفاظت از دشت الله های واژگون تاکنون اقدام 

مؤثری انجام نداده اند.
اما معاون گردش��گری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری، وجود آفات 
در دش��ت الله های واژگ��ون و صدور مج��وز چرای بی 
 رویه دام را از جمله دالیل بروز مش��کالت در این دش��ت 

می داند.
صادقی با اشاره به برنامه ریزی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری در خصوص حفاظت از دشت 
الله های واژگون می گوید: ب��ه دلیل صدور مجوز چرای 
دام و وابستگی مردم به علوفه این منطقه امکان سرمایه 

گذاری وجود ندارد.
وی تبدیل دشت الله های واژگون به پارک موزه را بهترین 
راهکار حفاظت از این جاذبه طبیعی می داند و می گوید: به 
منظور حفاظت از رویشگاه دشت الله های واژگون، امسال 
ورود خودروها به دشت ممنوع شده است و گردشگران از 
 جاذبه گردشگری چش��مه دیمه در قالب تور به رویشگاه

 الله های واژگون منتقل می شوند.
مدی��رکل مناب��ع طبیع��ی و آبخی��زداری چهارمحال و 
بختیاری ه��م وجود 280 به��ره بردار مناب��ع طبیعی را 
تهدیدی برای دش��ت الله های واژگون م��ی داند و می 
گوید: ورود دام به دش��ت الله های واژگون سبب انتقال 
آفات و بیماری به این گل شده که خسارت ۴0 درصدی به 
 دشت الله ها و ضعیف شدن گیاه از پیامدهای این آفات

 است.
عبداللهی می افزاید: بروز این آفات در این منطقه به قدری 

اس��ت که عضو هیأت علمی مرکزتحقیقات کش��اورزی 
چهارمحال و بختیاری را بر آن داش��ته تا طرح مطالعاتی 
 خود ب��ا ن��ام quotation mark شناس��ایی آفات و

 quotation بیماری های دش��ت الل��ه های واژگ��ون 
mark را اجرای��ی کند. دکت��ر حقیقی��ان در این طرح 
 آفات گل الله را شناس��ایی، نمونه گی��ری و جمع آوری

 کرده است.
در ط��رح وی آف��ت quotation mark ب��رگ خوار 
به عنوان ش��ایع ترین آف��ت در میان الله های وحش��ی 
 مش��اهده ش��ده ک��ه ورود ب��ی روی��ه دام عل��ت اصلی

 آن است.
وی تغییر مکان رویش این گل وحشی، ایجاد تنوع زیستی 
و تکثیر گونه ها را از مهم تری��ن راهکارهای مبارزه با این 

آفات می داند.
مدیرمنابع طبیعی و آبخیزداری کوهرنگ هم می گوید: 
هم اکنون بیش از 90 درصد از رویشگاه الله های واژگون 
از بین رفته است و در صورت ادامه تخریب حداکثر تا سه 
سال آینده دیگر اثری از این گونه گیاهی در منطقه باقی 

نخواهد ماند.
مختاری چرای دام ، تخریب زیستگاه، گسترش زمین های 
کشاورزی ، برداشت مستقیم و عرضه به بازار را از مهم ترین 
عوامل تهدید کننده تدوام حیات این گیاه در شهرستان 

کوهرنگ می داند.
وی تغییر ش��یوه معیش��ت و خرید حق��وق عرفی بهره 
قُرق کامل دش��ت و س��اماندهی دام��داران در  برداران، ُ
ش��رکت ه��ای تعاون��ی را مه��م تری��ن راه��کار برای 
 جلوگی��ری از ورود دام ب��ه ای��ن منطقه حفاظت ش��ده 

می داند.
کارشناس منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری می گوید: 
تعیین دستگاه متولی مشخص و ساماندهی گردشگران 
 در کوت��اه م��دت و درازم��دت، مطالعه ، برنام��ه ریزی و
  تأس��یس زی��ر س��اخت ه��ای الزم با به��ره گی��ری از

 ظرفیت ها و توانمندی های بخ��ش خصوصی و جوامع 
محلی و همچنین تغییر و جایگزینی ش��یوه معیش��تی 
دامداران از طریق ظرفیت های گردشگری و ُقُرق کامل 
دشت و ممانعت از ورود هر گونه دام به این جاذبه طبیعی 
 و همچنین شناس��ایی و مقابله با آف��ات و بیماری های

 الله های واژگون، برای نگهداری و حفاظت از این شگفتی 
خلقت اجتناب ناپذیر است.

بابایی گفت : ترویج فرهنگ اس��تفاده از دشت الله های 
واژگون از طریق رس��انه ها به ویژه رس��انه ملی، احداث 
زیرس��اخت هایی نظی��ر مکان نشس��تن و اس��تراحت 
گردشگران و پارکینگ وسایل عمومی، ساماندهی بهره 
برداران و دام��داران منطقه و اجرای ط��رح های مبارزه 
با آفات و بیماری های گیاهی از مه��م ترین راهکارهای 
حفاظت از دش��ت الله ه��ای واژگ��ون در چهارمحال و 

بختیاری است.
زمان رویش و ش��کفتن الله های واژگون در چهارمحال 
و بختی��اری از اواخر فروردی��ن آغاز می ش��ود و تا اواخر 

اردیبهشت ادامه دارد.

راهکارهای حفاظت از اشک مریم

گردشگران، بالی جان  دشت الله ها شدند

تحدیدحدوداختصاصی  
نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ يكباب خانه شماره 2/14549 
مفروزي ازپالك 2/82 واقع درفضل آبادبخش يك ثبت شهرضا 
كه طبق س��وابق و پرونده ثبتی بنام خانم زهره قرش��ي فرزند 
سيدنبي اله و سيدقاسم شريفي فرزند سيدحسين درجريان ثبت 
است و عمليات تحديد حدود قانوني آن به عمل نيامده است اينك 
بنا به دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت وطبق تقاضای 
نامب��رده تحديدحدود پالك مرقوم در روز س��ه ش��نبه مورخ 
94/02/22 ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهدآمد0 لذا 
به موجب اين آگهی به كليه مجاورين اخطارمی گردد كه در روز 
و س��اعت مقرر در اين آگهي درمحل حضوريابندواعتراضات 
مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قان��ون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورتمجلس تحديدی ت��ا 30 روز پذيرفته خواهد ش��د.تاريخ 
انتشار:1394/01/18 مرتضي قديري معاون واحد ثبتي شهرضا 

ابالغ اجراییه 
ش��ماره پرونده: 139304002127000036/1 شماره بايگانی 
پرونده: 9300067 ش��ماره ابالغيه: 139305102127000747 
بدينوس��يله ب��ه آق��ای ج��واد صادقی فرزن��د س��لطانعلی به 
شماره شناس��نامه 320 به ش��ماره ملی 1171114257 متولد 
1359/06/30 به نشانی: ش��هرضا – ميدان ش��هداء – فرعی7 
كه برابر گ��زارش مامور ابالغ ام��كان ابالغ واقع��ی در آدرس 
مذكور وجود نداشته اس��ت ابالغ می گردد براس��اس قرارداد 
ش��ماره 2268 مورخ 1389/10/08 تنظيمی در بانك سپه شعبه 
45 متری ش��هرضا آقای محمد خراج��ی منوچرآبادی به تعهد 
ش��ما و غيره مبلغ 97726653 ريال از تس��هيالت بانك مذكور 
اس��تفاده كه به علت عدم پرداخت و بنا به درخواس��ت مديريت 
ش��عب بانك س��په منطقه اصفهان اجراييه به مبل��غ يكصد و نه 
ميليون و يكصد و ن��ود و نه هزار و پانصد و بيس��ت و نه ريال 
بابت اصل طلب و خسارت تاخير تاديه تا تاريخ 1393/08/10 كه 
از اين تاريخ به بعد روزانه مبلغ چهل و يك هزار و سيصد ريال 
خسارت تاخير تاديه به انضمام هزينه های متعلقه به آن اضافه 
می گردد صادر و تحت ش��ماره بايگان��ی 9300067 در اجرای 
ثبت اس��ناد و امالك شهرضا در جريان رس��يدگی می باشد لذا 
به اس��تناد ماده 18 آيين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 
1387 مراتب ي��ك نوبت در روزنامه زاين��ده رود چاپ اصفهان 
جهت ابالغ به ش��ما درج و منتش��ر می گردد و ظ��رف مدت ده 
 روز پس از انتش��ار آگهی عمليات اجرايی جريان خواهد يافت. 

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا
تحدید حدود اختصاصی 

2033  ش��ماره: 103/93/1882/337-93/5/25 چ��ون تحديد 
حدود شش��دانگ قطعه باغ معروف پنج رج��ل در كوی چلندق 
به شماره پالك 4092  فرعی از ش��ماره 193-اصلی واقع در 

طرق بخش 11 كه به نام خانم اقبال مفيدی طرقی در جريان ثبت 
می باش��د كه به علت عدم حضور مالك در آگهی قبلی بايس��تی 
تجديد آگهی گردد اينك به موجب دس��تور اخير ماده 15 قانون 
ثبت و تقاضای نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در صبح روز 
1394/2/23 در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
اين آگهی به كلي��ه مالكين و مجاورين صاحب��ان امالك اخطار 
می گردد كه در ساعت و روز مقرر در اين آگهی در محل حضور 
بهم رس��انند ضمنًا اعتراض��ات مجاوري��ن و صاحبان امالك 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ صورتمجلس تحديدی تا 30  
 روز پذيرفته خواهد شد.تاريخ انتشار:1394/01/18 م الف:112 

مجتبی شادمان رئيس ثبت اسناد وامالك نطنز
ابالغ وقت رسیدگی

1/7 در خصوص پرونده كالسه 764/93 خواهان مهسا نريمانی 
دادخواستی مبنی بر اثبات مالكيت به طرفيت 1- فرشيد محمدی 
فارسانی 2- ناصر سارلی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای 
مورخ 94/2/19 ساعت 16/30عصر تعيين گرديده است با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئين دادرس��ی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ 
می شود.م الف:135 ش��عبه 39 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی و ابالغ دادخواست و ضمائم

1/8 خانم مريم براهويی درخواستی به مبلغ 5/000/000 ريال به 
طرفيت آقای حبيب ا... صالحی كه اعالم شده مجهول المكان است 
تقديم و به كالسه 4/94 در شعبه 3 حقوقی شورای حل اختالف 
لنجان ثبت گرديده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت 
خوانده برای دفتر ش��ورا و بنا به تقاضای خواهان و به تجويز 
ماده 73 قانون آيين دادرس��ی مدنی مراتب يك نوبت در يكی از 
روزنامه های كثيراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت ميشود در 
مورخ 94/2/23 ساعت 4 عصر در جلسه شورا حاضر و در همين 
خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دريافت نمايد در غير اينصورت وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی 
 و شورا غيابًا رس��يدگی و اتخاذ تصميم خواهد نمود.م الف:10 

شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف لنجان
حصر وراثت

1/9 آقای بهنام طاهری دارای شناسنامه شماره 1118 به شرح 
دادخواس��ت به كالس��ۀ 1/94 از اين دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش��ادروان يارعلی 
طاهری بشناسنامه 39 در تاريخ 93/12/11 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
 به:1- بهنام طاهری فرزند يارعلی ش.ش 1118 )فرزند متوفی(
 2- خدابخش طاه��ری فرزند يارعل��ی ش.ش 4 )فرزند متوفی( 
3- مرتضی طاه��ری فرزند يارعل��ی ش.ش 12 )فرزند متوفی( 
4- معصوم��ه طاه��ری فرزن��د يارعل��ی ش.ش 1222 )فرزند 
متوفی(. اينك با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواس��ت مزبور 
را در س��ه نوبت پی در پی ماهی يكمرتبه آگه��ی می نمايد تا هر 
كس��ی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف س��ه ماه به دادگاه تقديم دارد 
واال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف باغبادران
مزایده 

1/18 اجرای احكام مدنی شورای حل اختالف اردستان در نظر 
دارد در اجرای مفاد اجراييه در پرونده كالسه 151/93 مدنی ش 
كه به موجب آن آقای مس��عود قاسمی محكوم است به پرداخت 
9/426/000 ريال به عنوان اصل خواس��ته ب��ه انضمام هزينه 
دادرسی و خس��ارت تاخير تاديه در حق محكوم له آقای حسن 
مظفريان فرزن��د مصطفی و پرداخ��ت 465/750 ريال به عنوان 
هزينه اجرا در حق صندوق دولت. با توجه به اينكه محكوم عليه 
طوعًا در صدد اجرای مف��اد اجراييه برنيامده اس��ت فلذا اموال 
مشاراليه را به ش��رح ذيل از طريق مزايده به فروش ميرساند: 
تعداد 7 عدد ش��لوار لی جمعًا به مبل��غ 2/745/000 ريال. تعداد 
5 عدد كاپش��ن پس��رانه و دخترانه جمعًا به مبل��غ 7/350/000 
ريال مجموع ش��لوارها و كاپش��ن های مورد مزاي��ده به مبلغ 
10/095/000 ريال می باش��د. متقاضيان خري��د می توانند در 
روز مزايده در جلس��ه مزايده حضور يافته و ت��ا پنج روز قبل 
از تاريخ مزايده اموال را كه آگهی ش��ده مالحظ��ه نمايند. اموال 
فوق به ش��خصی واگذار می گردد كه باالترين پيشنهاد را ارائه 
نمايد برنده مزايده بايد كل بها را فی المجلس به عنوان س��پرده 
به قس��مت اجرا تس��ليم نمايد. تاريخ مزايده: 94/02/24 ساعت 
9 صبح. مكان مزايده: واح��د اجرای احكام مدنی دادگس��تری 
شهرستان اردستان.م الف:531 مدير اجرای احكام مدنی شورای 

حل اختالف اردستان 
ابالغ رای 

1/20 ش��ماره دادنامه: 9309973623101576 شماره پرونده: 
9309983623100799 شماره بايگانی شعبه: 931001 خواهان: 
آقای محمد جواد خانی فرزند رضا به نشانی شهرستان اردستان 
– خ قيام – تعويض روغنی خانی خوانده: آقای سهراب ام الصغير 
خسروشاهی فرزند اسداله به نشانی فعال مجهول المكان خواسته: 
مطالبه وجه چك به انضمام هزينه دادرس��ی و خسارت قانونی 
و خس��ارت تاخير تاديه دادگاه با رعايت تشريفات قانونی ختم 
رسيدگی را اعالم و با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح ذيل 

مبادرت به صدور رای می نماي��د. رای دادگاه: در خصوص 
دادخواس��ت تقديمی خواهان آقای محمدجواد خانی به طرفيت 
خوانده آقای س��هراب ام الصغير خسروش��اهی به خواس��ته 
 مطالبه وجه چك با مشخصات به ش��ماره 216154-93/5/5و
037183-93/6/5 چ��ك اول به مبلغ چهل و هف��ت ميليون ريال 
به عهده بانك مل��ی و چك دوم به مبلغ پنج��اه و چهار ميليون و 
س��يصد هزار ريال به عهده بانك صادرات و هزينه دادرسی و 
خس��ارات تاخير تاديه دادگاه با عنايت ب��ه محتويات پرونده و 
داليل موج��ود از جمله تصاوير مصدق چ��ك و گواهينامه عدم 
پرداخت بانك محال عليه و اينكه اصل آن در يد دارنده )خواهان( 
داللت بر اشتغال ذمه صادركننده دارد و خوانده با وصف ابالغ 
قانونی حضور نيافته و دليلی بر برائت ذمه خود ارائه نكرده ليكن 
با توجه به اينكه خواهان اقرار به دريافت يازده ميليون و سيصد 
هزار ريال از وجه چك اول نموده و كال ن��ه ميليون تومان بابت 
اين چكها طلب كار است لذا با كس��ر مبلغ 11/300/000 ريال از 
وجه چك اول دعوی وارد و ثابت تش��خيص و مس��تنداً به مواد 
198و515و519 از قانون آيين دادرسی مدنی و مواد 310و313 
از قانون تجارت و نيز ماده واحده استفساريه الحاق يك تبصره 
به ماده 2 قان��ون اصالح موادی از قان��ون صدور چك مصوب 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت مبلغ نود 
ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/835/000 ريال بابت 
هزينه دادرسی و نيز خسارت تاخير تاديه از تاريخ واخواست تا 
اجرای حكم )نسبت به الباقی خواسته به لحاظ فقد دليل مستنداً به 
ماده 197 از قانون آ.د.م حك��م به بطالن دعوی( در حق خواهان 
محكوم می نمايد اين رای غيابی و ظ��رف 20 روز از تاريخ ابالغ 
قابل اعتراض در اين شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض 
در محاكم تجديدنظر اس��تان اصفهان اس��ت.م الف:533 زمانی 

رئيس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردستان 
حصر وراثت

1/24 آقای مجيد صدقی دارای شناسنامه شماره 2456 به شرح 
دادخواس��ت به كالس��ۀ 5/94 از اين دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نم��وده و چنين توضيح داده كه ش��ادروان مريم 
خدمه زاود بشناس��نامه 4234 در تاري��خ 93/11/18 اقامتگاه 
دائمی خ��ود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حين الف��وت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به:1- مجيد صدقی فرزند قنبرعلی ش.ش 2456 
)فرزند متوفی( 2- عصمت صدقی فرزند قنبرعلی ش.ش 2457 
)فرزند متوفی(. اينك با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواس��ت 
مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی يكمرتبه آگهی می نمايد تا 
هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقديم دارد واال 
گواهی صادر خواهد ش��د. م الف:14 شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف باغبادران



 امام سجاد عليه  السالم : 
 بار خدايا! تو مى  دان��ى كه كار دني��ا و آخرِت مرا 
چه چيز به صالح م��ى  آورد؛ پ��س حاجت هايم را 

عطا فرما. 
پاهای تان را ضربدری روی 

هم نيندازید! 826
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رییس کمیته ملی دهمین دوره مس��ابقات ربوکاپ آزاد ایران 
گفت: دهمین دوره مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران از 

امروزبا حضور ۳۴۵ تیم در تهران آغاز می شود.
مرتضی موسی خانی، رییس کمیته ملی دهمین دوره مسابقات 
ربوکاپ آزاد ایران در نشست خبری با اشاره به آغاز این دوره از 
مسابقات از فردا در نمایشگاه بین المللی، اظهار داشت: دهمین 
دوره مسابقات ربوکاپ آزاد ملی ایران 201۵ از فردا در محل 

نمایشگاه بین المللی آغاز می شود.
وی افزود: این دوره از مس��ابقات بعد از یک دهه تالش برگزار 
می شود و هدف آن توسعه دانش هوش مصنوعی و ترویج دانش 
ربوتیک و توسعه انواع ربوتیک ها، س��خت افزارها و نرم افزارها 

است.
رییس کمیته ملی دهمین دوره مس��ابقات ربوکاپ آزاد ایران 
گفت: در این دوره از مسابقات، 7۳0 تیم ثبت نام کرده اند که 
از این میان ۳۴۵ تیم پذیرفته ش��ده اند که ۳09 تیم از ایران و 
۳6 تیم از کشورهای خارجی در این دوره از مسابقات شرکت 

می کنند.
موسی خانی اضافه کرد: در این دوره از مسابقات ربوکاپ آزاد 
ایران، 1۳۵ تیم در بخش دانش آم��وزی و 210 تیم در بخش 

دانشگاهی حضور دارند.
وی افزود: پس از برگزاری این دوره از مس��ابقات س��مپوزیوم 
بین المللی ربوکاپ طی روزهای 2۳ و 2۴ فروردین ماه در واحد 

قزوین دانشگاه آزاد برگزار می شود.
رییس کمیته ملی دهمین دوره مس��ابقات ربوکاپ آزاد ایران 
با اشاره به برخی از تفاوت های این دوره از مسابقات نسبت به 
مسابقات دوره گذش��ته، گفت: در این دوره از مسابقات شاهد 
رشد در بخش دانش آموزی بودیم به شکلی که مجبور شدیم 
امسال مس��ابقات بخش دانش آموزی ربوکاپ را در دو سالن 
برگزار کنیم البته مسابقات بخش بزرگساالن نیز در دو سالن 
مجزا در بخش شبیه سازی و ربات های امدادگر واقعی برگزار 

می شود.
موسی خانی با اشاره به آغاز این دوره از مسابقات از فردا به شکل 
رسمی با حضور برخی مسئولین کشور، اظهار داشت: مراسم 
افتتاحیه این دوره از مس��ابقات فردا با حضور س��ورنا ستاری 

معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس دانش��گاه آزاد و 
سهراب پور قائم مقام بنیاد ملی نخبگان و سفرای کشورهای 

شرکت کننده در این دوره از مسابقات برگزار می شود.
وی با اش��اره به اس��تقبال مدارس تهران و البرز از این دوره از 
مسابقات، افزود: تاکنون بیش از ۴ هزار کارت برای بازدید این 
دوره از مسابقات از س��وی مدارس تهران و البرز دریافت شده 
است البته همه مدارس می توانند از روز چهارشنبه برای بازدید 
مسابقات ربوکاپ از ساعت 9 صبح تا 18 به نمایشگاه بین المللی 

تهران مراجعه کنند.
رییس کمیته ملی دهمین دوره مسابقات ربوکاپ آزاد ایران با 
اشاره به حضور ۵0 تیم از دانشگاه آزاد در این دوره از مسابقات، 
گفت: این مسابقات با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، دانشگاه آزاد، شرکت سهامی نمایشگاه و کمیته ملی 
ربوکاپ و همچنین واحد قزوین دانشگاه آزاد و با حمایت مالی 
بانک ملی، بانک ملت، بانک پاسارگاد، بانک صادرات، شرکت 
صادرات ایران، هتل پارس��یان، کافه بازار، شهرداری مشهد، 
شهرداری تهران، شهرداری و استانداری قزوین برگزار می شود.

موسی خانی با اشاره به تعداد ش��رکت کنندگان در این دوره 
از ربوکاپ ایران، عنوان کرد: در بخش بزرگس��االن 7۵ درصد 
شرکت کنندگان مرد و 2۵ درصد زن هستند به شکلی که دو 
هزار و 126 نفر از ش��رکت کنندگان بخش بزرگساالن مرد و 

610 نفر زن هستند.

تيم های آمریکایی و اروپایی در مسابقات ربوکاپ آزاد ایران

هنگام نشستن، یکی از شیوه های ظاهرا شیک و 
 زیبا، انداختن پاه��ا روی هم به صورت ضربدری 

است.
خیلی ها ه��م در ای��ن حالت احس��اس راحتی 
می کنن��د و هر چن��د دقیقه پایی را ک��ه رو قرار 

می گیرد، عوض می کنند.
از نقط��ه نظ��ر روان��ی البت��ه، برخی ب��ا حالتی 
تقریبا جمع ش��ده، وقتی در موضع تدافعی قرار 
می گیرند، این کار را ب��ه صورت غیر ارادی انجام 

می دهند.
چهار دلیل برای اینکه دیگر نباید هنگام نشستن 
پاه��ای ت��ان را به ص��ورت ضرب��دری روی هم 

بیندازید!
اما جالب اس��ت بدانید که این ش��یوه نشستن، 
اصال شیوه خوبی نیس��ت و آثار زیان  آوری روی 

سالمتی دارد.
۱- بروز درد کمر و گردن

در هن��گام نشس��تن، در ی��ک حالت ای��ده آل، 
 صورت ما به طور مستقیم به جلو نگاه می کند و
 وزن مان را ب��ه صورت مس��اوی، روی دو پامان 
ک��ه روزی زمی��ن ق��رار دارد. متاس��فانه، ای��ن 
حالت به ندرت اتف��اق می افتد، بس��یاری از ما 
اکثرا، وزن خود را به صورت نامس��اوی تقس��یم 
 می کنی��م و بیش��تر وزن را متوج��ه ی��ک س��و

 می کنیم.
از نظر پزشکی، گذاشتن پاها بر روی هم، می تواند 
باع��ث درد کم��ر و گردن ش��ود. ای��ن حالت از 
نشستن، نیرویی بر لگن وارد می کند که می تواند 
باعث چرخش استخوان های لگن شود. ازآنجا که 
لگن، یکی از ستون های اصلی و حمایتی ستون 
فقرات است، این حالت فش��اری غیر ضروری بر 
روی گردن و پشت شما می وارد می کند و حتی 
 می تواند شما را مستعد دیسک بین مهره ای کمر 

کند. 
پس باید طوری بنش��نینید که باسن به درستی 
روی محل نشستن قرار بگیرد. پیشنهاد می کنیم 
در حالتی بنش��ینید که زانوی تان در حالت 90 
درجه باشد و لگن ش��ما به صورت متعادل روی 
 س��طحی که بر روی آن نشس��ته اید، گذاش��ته 

شود.
۲- احتمال ابتال به واریس وریدهای پا

هیچ کس دوس��ت ندارد رگ های واریس��ی یا 
عنکبوتی در پاهایش ظاهر شود. اما مطابق یکی 
از گزارش��ات پزش��کی، ۵۵ درصد از زنان و ۴۵ 
درصد از مردان در آمریکا، با این مشکل دست و 

پنجه نرم می کنند.
به نظر می رس��د واریس وریدهای پ��ا، عالوه بر 
دالیلی مثل مسائل ژنتیکی، یا ایستادن و نشتن 
طوالنی مدت، با شیوه نشستن هم ارتباط داشته 

باشد.
هومن مدیون ، متخصص قلب و عروق در این باره 
می گوید: بین این دو رابطه غیر مس��تقیم وجود 
 دارد. انداختن پا بر روی پای دیگر، فش��ار را در 
رگ ه��ای ش��ما، ک��ه مس��وولیت برگش��ت 
ب��اال ب��ه قل��ب را دارن��د،   دادن  خ��ون 

 می برد.
 فش��ار پایی که ب��ر روی پای دیگر اس��ت، مانع 
جریان خون رسانی عادی پا ی زیرین می شود که 
می تواند به تضعیف یا آسیب به رگ های پا منجر 
شود. در این صورت، خون در درون رگ لخته و 

یا جمع می شود.
۳- افزایش فشار خون

ش��اید تعجب کنید که انداختن پ��ا روی پا چه 
ربطی به فش��ار خ��ون دارد، اما بای��د بدانید که 
 در این حالت، افزایش مقاوم��ت در برابر جریان 

خون رسانی بیشتر می شود.
 از آنج��ا ک��ه فش��ار خ��ون عب��ارت اس��ت از 
می��زان جری��ان خ��ون ض��رب در مقاوم��ت 
ش��ریانی، پس افزای��ش جزء مقاوم��ت عروقی، 
 می توان��د منج��ر ب��ه ب��اال رفت��ن فش��ار خون

 شود!
۴- آسيب به اعصاب پا

انداختن پ��ا روی پ��ا، فقط ب��ر عروق پا فش��ار 
نم��ی آورد؛ بلک��ه می تواند فش��ار را ب��ر یکی از 
عصب های بزرگ پا، موس��وم به عصب پرونئال 

زیاد کند. 
این عصب از زیر زانو  و در امتداد قسمت خارجی 

ساق با عبور می کند.
فش��ار بر این عصب می تواند مجر به بی حس��ی 
 و فل��ج موق��ت ماهیچه ه��ا س��اق و ک��ف پ��ا 

شود.
فشار مداوم بر این عصب می تواند منجر به آسب 
ماندگار در این عصب ش��ود. گرچه عوض کردن 
پا، هر 2 تا ۴ دقیقه می تواند از میزان این آسیب 
بکاهد، اما توصیه بهتر این است که اصال پا را روی 

پا نیندازید.
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هفت طعم مرگ
دیدن نور و تونل ش��اید رایج ترین درک موجود از مرگ باشد. 
موارد عجیب و جدید دیگری از تجربه نزدیک به مرگ گزارش 
شده است. ِریچل نوِور گزارش می دهد که آقای الف، ۵7 ساله، 
یک مددکار اجتماعی در انگلس��تان اس��ت که در سال 2011 
در بیمارستان عمومی س��اوث همپتون پذیرش شد. کارکنان 
پزشکی بیمارس��تان در حال داخل کردن یک میل  جراحی  به 
کش��اله ران او بودند که بیمار با ایست  ناگهانی  قلب  مواجه شد. 
اکسیژن قطع شد و نوار مغزی او بدون نوسان بود. آقای الف مرد. 
با این حال، او به یاد دارد بعد از آن چه اتفاقی افتاد. پزش��کان 
یک » دفیبریالتور خارجی خودکار« را برای احیای مجدد قلب 
مهیا کردند. آقای الف دو بار صدای مکانیکی دستگاه را شنید 
که می گفت: » به بیمار ش��وک دهید.« در این بین، او سرش را 
بلند کرد تا زنی عجیب را در گوشه اتاق و نزدیک سقف ببیند. 
آن زن به او اشاره می کرد. آقای الف، بدن بی جانش را رها کرده 
و پیش او رفت. او می گوید: »احساس کردم که او مرا می شناسد 
و من می توانم به او اعتماد کنم. می دانستم که او به دلیلی آنجا 

است ولی دلیلش را نمی دانستم.«
اس��ناد بیمارس��تان مدتی بعد جمالت »دفیبریالتور خارجی 
خودکار« را تایید کرد. آقای الف در م��ورد افراد حاضر در اتاق 
نیز توضیحاتی داده بود که آن توضیحات تایید شد. او آن افراد 
را پیش از بیهوش��ی ندیده بود. کارهایی که انج��ام داده بودند 
نیز دقیق گفته ش��ده بود. آقای الف چیزهایی را بازگو می کرد 
که در آن فاصله سه دقیقه ای نمی توانس��ته از نظر بیولوژیکی 
دیده باش��د.تمامی ادعاهای آق��ای الف در ژورنال��ی به چاپ 
رسید. می توان گفت که این مقاله یکی از گزارش هایی بود که 
برداش��ت ما از تجربه نزدیک به مرگ را تغییر داد. دانشمندان 
بر این باور بوده اند، زمانی که قل��ب از کار می افتد و خون را به 
مغز نمی فرستد، تمام هوش��یاری به یک باره از بین می رود. از 
لحاظ پزشکی، در این لحظه فرد مرده است. البته علم پزشکی 
نیز تایید می کند ک��ه در برخی م��وارد این پروس��ه می تواند 
برگشت پذیر باش��د. افرادی که این تجربه را لمس کرده اند از 
تجارب خود سخن گفته اند. اما برای مدتی مشکلی وجود داشت. 
پزشکان تمایلی به ثبت این سخنان نداش��ته اند و در واقع آن 
سخنان را »توهم« بیماران خود در نظر گرفته اند. محققان نیز 
در گذشته اهمیت چندانی به تجارب نزدیک به مرگ نمی دادند.

سام پارنیا همراه با 17 همکار خود در نیویورک تصمیم گرفتند 
که این تجارب را ثبت و دس��ته بندی کنند. ب��ه نظر آن ها این 
کار ممکن بود. آن ها می خواس��تند از لحظات پایانی این افراد، 
داده های علمی تهیه کنند. در طول چهار سال، آن ها بیش از دو 
هزار مورد را مطالعه کردند. مواردی که قلب می ایستد و آن فرد 
از نظر پزشکی مرده است.از بین این موارد، پزشکان توانستند 
16 درصد را از شرایط مرگ نجات دهند. پارنیا و همکارانش نیز 
موفق شدند با 101 مورد از آن ها گفتگو کنند. به عبارت دیگر، 
تقریبا با یک س��وم آن ها گفتگویی انجام ش��د. پارنیا می گوید: 
»هدف اصلی این بود که بفهمیم تجربه ذهنی و ادراکی مرگ 
به چه ش��کلی بود؟ در کنار آن نیز ما قصد داشتیم ببینیم که 
کدامیک از آن ها هوشیاری شنیداری یا بینایی داشتند و بررسی 
کنیم که آیا آن ها واقعا هوشیار بوده اند یا بی هوش.«نتایج نشان 
داد که آقای الف تنها م��وردی نبوده که از مرگ خود خاطراتی 
در ذهن دارد. تقریبا نیمی از بیماران از تجارب نزدیک به مرگ 
خود چیزهایی در ذهن داش��تند. در این بین، فقط آقای الف و 
یک خانم دیگر )که شواهد خارجی کافی برای روایت او وجود 
نداش��ت( از اتفاقات واقعی اتاق اطالعاتی دادند. در بقیه موارد 
این چنین نبود .بیماران دیگر داستان هایی را روایت کردند که 
بیشتر شبیه رویا یا خیال بود. پارنیا و همکارانش این تجارب را 
در هفت دسته کلی تقسیم بندی کردند. پارنیا می گوید: »اغلب 
این موارد با تجارب نزدیک به مرگ پیشین همخوانی نداشت. 
به نظر می رسد که تجارب ذهنِی مرگ از آنچه ما فکر می کردیم 

تنوع بیشتری داشته باشد.«
آن هفت دسته کلی عبارت اند از:

ترس
دیدن حیوانات یا گیاهان

نور درخشان
خشونت و اذیت شدن

رویای صادقه
دیدن اعضای خانواده

مشاهده اتفاقات پس از ایست قلبی
 دامنه این تجارب ذهنی از وحش��ت تا احساس رضایت متغیر 
بود. افرادی بودند ک��ه تجربه ترس یا ش��کنجه و آزار دیدن را 
گزارش کردند. برای نمونه، یک��ی از بیماران گفت: »من باید از 
یک مراس��م عبور می کردم... و آن مراسم این بود که باید آتش 
می گرفتم.« مورد دیگری می گفت: »چهار نف��ر با من بودند و 
هر کس��ی که دروغ می گفت جان خود را از دست می داد... من 
کس��انی را می دیدم که در تابوت بودند و آن ها زنده زنده دفن 
می ش��دند.« موردی دیگر گفت: »به من گفتند که قرار است 
بمیری. سریع ترین راه این است که کوتاه ترین کلمه ای که یادم 
می آید را به زبان آورم.«در س��وی دیگر، مواردی وجود داشت 
که احس��اس رضایت را گزارش داده بودند. ح��دود 22 درصد 
افراد احساس »صلح و آرامش و خرسندی« را گزارش کردند. 
برخی موجودات زنده را دیده بودند: »میزان زیادی گیاه دیدم، 
گل ندیدم« یا »ش��یر و ببر.« برخی دیگر نیز از »نور ش��دید و 
درخشان« لذت می بردند یا اعضای خانواده خود را دیده بودند. 
افرادی نیز تجربه »آش��نا پنداری  یا رویای صادقه« را گزارش 
دادند: »احس��اس می کردم که می دانم دیگران قرار است چه 
کاری انجام دهند؛ قبل از اینکه کاری را انجام دهند.« احساسات 
برانگیخته ش��ده، درکی پیچیده از گذر زمان و نوعی احساس 

جدایی از بدن نیز از موارد دیگر بود.
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با توجه به ادعای چوپانان مبن��ی بر حمله پلنگ، همچنین 
موقعیت منطقه که جزو مناطق آزاد به شمار می رود و فاصله 
نزدیک محل مرگ پلنگ با روستا که مسافتی کمتر از یک 
کیلومتر بود، به نظر می رسد که این پلنگ با استفاده از طعمه 

آغشته به سم توسط چوپانان محلی از بین رفته است.
در کمال ناباوری و در حالی که تنها 16 روز از آغاز سال جدید 
می گذرد، الشه سومین پلنگ ایرانی نیز در کوهستان های 

مابین استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد مشاهده شد.
 بر اساس گزارش همیاران محیط زیست مبنی بر مرگ یک 
پلنگ در ارتفاعات روس��تای پشت کوه جلیل در مرز استان 
فارس و استان کهگیلویه و بویراحمد نیروهای یگان محیط 

زیست شهرستان بویراحمد عازم ارتفاعات مذکور شدند.
 سرپرس��ت اداره محیط زیس��ت شهرس��تان بویراحمد در
 این باره گفت: پس از رسیدن به نقطه مورد نظر در ارتفاعات، 
الشه یک پلنگ را مش��اهده کردیم که ظاهرا چند روزی از 

مرگ آن می گذشت.
کامبیز حس��ین پور اظهار داش��ت: پلنگ مذکور به لحاظ 
جنسیت نر بوده و در بررسی وضعیت ظاهری الشه، عالئمی 

از اصابت گلوله به چشم نمی خورد و الشه کامال سالم بود.
چوپانان محلی ادعا داشتند ادعا داشتند که حمله پلنگ به 
دام های شان طی هفته های گذشته باعث تلف شدن تعدادی 

گوسفند و بز اهلی شده است.
حسین پور گفت: با توجه به ادعای چوپانان مبنی بر حمله 
پلنگ، همچنی��ن موقعیت منطقه که ج��زو مناطق آزاد به 

شمار می رود و فاصله نزدیک محل مرگ پلنگ با روستا که 
مس��افتی کمتر از یک کیلومتر بود، به نظر می رسد که این 
پلنگ با استفاده از طعمه آغشته به سم توسط چوپانان محلی 

از بین رفته است.
محل مشاهده الشه در مرز دو استان و در نقطه ای است که 
دقیقا مشخص نیست حوزه استحفاظی کدامیک از ادارات 

محیط زیست می باشد.

بنابراین همزمان نیروهای یگان محیط زیس��ت شهرستان 
رستم از استان فارس نیز در محل حاضر شده و الشه پلنگ 
جهت انجام کالبد گشایی و مشخص شدن علت دقیق مرگ 

به استان فارس منتقل گردید.
پس از کشتار بی رحمانه یک پلنگ در بردسیر کرمان و مرگ 
پلنگی دیگر در کازرون بر اثر برخورد با خوروهای عبوری، این 
سومین پلنگی است که طی دو هفته گذشته از بین می رود.

شرکت کره ای LG در سال گذشته و پس از 
عرضه پرچمدار خود به نام G۳ با نمایشگر 
QHD، توانست غوغای بسیاری به پا کند؛ 
هیاهویی که شاید امس��ال دیگر شاهدش 
نباشیم زیرا چنین رزولوشنی، از سال گذشته 
در پرچمداران اندرویدی مورد استفاده قرار 
گرفته و ح��ال دیگر به ی��ک ویژگی خوب 
تبدیل ش��ده نه خاص.ال جی در 28 آوریل 
از پرچمدار بعدی خ��ود رونمایی می کند و 
گویا سازندگان کره ای، از این موضوع بیشتر 

از کاربران و طرفداران این برند هیجان زده 
هستند، طوری که حتی نتوانسته اند تا این 
تاریخ صبر کرده و از حاال می خواهند کاربران 
را با برخی ویژگی های G۴ آشنا سازند؛ رابط 
 ۴،0 UX کاربری جدید این ش��رکت به نام
نیز یکی از همان ویژگی هاس��ت. در ادامه 
 UX با دیجیاتو همراه باشید. رابط کاربری
۴،0 جدیدترین پوسته ای است که از سوی 
شرکت کره ای بر روی اندروید خالص گوگل 
کشیده خواهد ش��د. ال جی اذعان دارد که 
رابط کاربری تازه، به گونه ای طراحی شده تا 
قابلیت های هوشمندانه بیشتری را در اوج 
 ۴،0 UX .س��ادگی، به اندروید اضافه نماید
چند ویژگی جدید مخصوص به عکاسی نیز 
دارد، Quick Shot یکی از همین قابلیت 
هاست که به شما اجازه می دهد با دوبار فشار 
دادن سریع و پشت سر هم کلید کنترل صدا، 

اپلیکیشن دوربین را اجرا کنید.

 استخدام ۵00 نفر توس��ط سامسونگ برای 
تظاهر به عنوان هوادار!

بر اس��اس گزارش هایی که از شانگهای چین 
منتشر ش��ده، کمپانی سامس��ونگ طی یک 
اقدام عجی��ب ۵00 نفر را اس��تخدام کرد تا 
در کنفران��س خب��ری این ش��رکت که روز 
جمعه در چین برگزار شد، ش��رکت کنند و 
به نوعی طرفدار برای این کمپانی محس��وب 
شوند. سامسونگ این مراسم را برای معرفی 

 S6 پرچم داران جدید خود با نام های گلکسی
و گلکسی S6 اج ترتیب دیده بود که در طی 
آن  هزار نفر در محل کنفرانس حضور داشتند 
که ۵00 نفر از آن ها تقلبی بود )یعنی طرفدار 
محسوب نمی ش��دند و سامس��ونگ آن ها را 
اس��تخدام کرده بود(. اس��تخدام کننده این 
ماجرا نیز روی افراد زیر ۳0 سال تمرکز داشته 
که شبیه به دانش آموز و دانشجو باشند و برای 
هر فرد مبلغ ۳/2 دالر پرداخت شد.عالوه بر 
این افراد استخدام شده مجبور بودند تا یک 
صفحه را در شبکه های اجتماعی الیک کنند 
و در یک گروه خاص وی چت هم عضو شوند 
که برخی از کاربران از این طریق با کنفرانس 
خبری سامسونگ آشنا شدند. اما نکته جالب 
این است که بعد از کنفرانس خبری اغلب این 
افراد ک��ه در واقع هوادار سامس��ونگ بودند، 
توسط آی فون از محصوالت جدید سامسونگ 

عکاسی می کردند.

عجيب؛ اما واقعیغوغای جدید شرکت  ال جی

مرگ سومين پلنگ ایرانی طی دو هفته 

دریچه

 گل هویت بهار است و
  بهار آینه قیامت 

در این آینه خود را تماشا کنیم
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