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حضرت آیــت ا... خامنــه ای رهبر معظــم انقالب 
اسالمی صبح پنجشــنبه در دیدار رییس و اعضای 
مجلس خبرگان، این مجلس را اســتثنایی، بسیار 
مهم و تاثیرگذار در حال و آینده  کشــور خواندند و 

با تاکید بر ضرورت احســاس مسئولیت مسئوالن 
درقبال مردم به ویژه در مســائل معیشتی افزودند: 
باید با تــالش بی وقفه و عینی کــردن آثار اقتصاد 

مقاومتی در زندگی مردم...

رهبر انقالب در دیدار رییس و اعضای مجلس خبرگان رهبری:

مردم اثر اقتصاد مقاومتی را
نمی بینند

بر اساس اعالم بانک مرکزی؛   تعاونی اعتبار ثامن الحجج منحل شد

وزیر نفت در کاشان خبر داد:    افزایش 300 میلیون مترمکعب گاز تولیدی در عسلویه

این روزها در آستانه نوروز خیابان های شهر شلوغی سرســام آوری دارد و به هر طرف که می نگری، مردم با عجله می روند تا به کارهای 
پایان سال خود برسند. در کنار این همه شلوغی خیابان ها، بازارها و پاساژ ها نیز شلوغ است اما انگار نمایشگاهی از انواع ...

رونقی که به بازار شب عید
اصفهان نرسید
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بازارهای شلوغ و دخل های خالی؛

هزینه 4میلیارد تومانی شهرداری
برای پاکسازی برچسب های تبلیغاتی؛

خبری از برخورد نیست!
15

پایان سال تلخ سپاهان 
با توقف در مشهد

صفحه 14

اصفهان، قطب توریسم درماني 
منطقه مي شود

صفحه 15

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
کشور دچار سرطان ناکارآمدی 
مدیران و مسئوالن است
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ذوب آهن
در بحران نیست
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پیشنهاد سردبیر:
کنایه وزیر ارتباطات به فعالیت توئیتری احمدی نژاد

رییس پیشین سیا  :

 لغو برجام، آمریکا را 
منزوی تر از ایران می کند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام    :

کشور دچار سرطان ناکارآمدی 
مدیران و مسئوالن است

تایید حضور ایران،روسیه و ترکیه 
در نشست آستانه

دیوید پترائوس، رییس پیشــین ســیا تاکید کــرد که تصمیم 
آمریکا برای لغو توافق برجام بیش از آنکه تهران را منزوی کند، 

باعث انزوای واشنگتن خواهد شد.
 دونالد ترامپ پیش تراعالم کرده بود کــه توافق برجام بدترین 
توافق ممکن اســت.پترائوس کــه هم اکنون رییس موسســه 
جهانی KKR اســت همچنین به برخی نکات مثبت دیگر توافق 
هســته ای ایران از جمله کاهش قابل توجه فعالیت های اتمی 
تهران اشاره کرد.به گزارش ایســنا، مقامات جمهوری اسالمی 
ایران همــواره ضمن رد ادعاهای بی اســاس آمریــکا وغرب بر 
صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای ایران تاکید کرده اند.یوکیو 
آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشــنبه در 
دیدار با رکس تیلرسون، وزیر خاجه آمریکا بر منافع برجام تاکید 
کرده است.آمانو همچنین اعالم کرد که اطمینان دارد همکاری 

خوبی با آمریکا در قبال برجام خواهد داشت.

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظــام با بیان اینکه کشــور از 
ناکارآمدی مدیران رنج می برد گفت: همه مســئوالن و مدیران 
دلســوز نظام هســتند و هدف خدمت دارند؛ امــا ناکارآمدی 
برخی از آنان کار را دشــوار کرده است.سرلشکر محسن رضایی 
پنجشنبه شب در یادواره سردار شهید حســن کربالیی که در 
مســجد حاج آقابابــای تبریز اظهار داشــت: باید بــه روحیه و 
مدیریت کارآمد زمان جنگ برگردیم و این تنها نســخه نجات 
بخش کشور اســت.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره 
به تاکید رهبر معظم انقالب مبنی بر احیای روحیه انقالبیگری 
در کشــور گفت: رهبــر معظم در ســال های اخیر شــدیدا بر 
انقالبی گری تاکید دارند و معتقدند که این روحیه بایســتی در 
بین مدیران و مســئوالن احیا شــود.وی با بیان اینکه مدیران و 
فرماندهان زمان جنگ با دســتان خالی حماسه ای بزرگ خلق 
کردند افــزود: متاســفانه در دهه های اخیر و با وجــود منابع و 
امکانات کافی ما نتوانسته ایم آن گونه که شایسته است پیشرفت 
کنیم. رضایی تصریــح کرد: برای مدیــران و فرماندهان جنگی 
هیچ راه بن بستی وجود نداشت و بنده به یاد ندارم که ما در زمان 
جنگ به بن بســت بخوریم و همیشــه با توکل و درایت جوانان 
راهی را پیدا کردیم.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره 
به بدهی های کالن دولت ها خاطرنشــان کرد: طبق آمار، دولت 
در حال حاضر حدود 700 هزار میلیارد تومــان بدهی دارد که 

بخش عمده آن را هم از دولت های قبل به ارث رسیده است . 

بنابر اعــالم وزارت خارجه قزاقســتان در نشســت بعدی صلح 
سوریه در آستانه، ایران،روسیه و ترکیه حضور خواهند داشت.

وزارت امور خارجه قزاقســتان اعالم کرد نشســت بین المللی 
بلند پایه بعدی در خصوص ســوریه طی روزهــای چهاردهم و 
پانزدهم مارس در آســتانه، پایتخت قزاقســتان، برگزار خواهد 
شــد و روســیه، ترکیه و ایران مشــارکت خود را در آن تایید 
کرده اند.وزارت امور خارجه قزاقســتان در بیانیه ای مطبوعاتی 
اعالم کرد، مقامات بلند پایه ای از روســیه، ترکیه و ایران در این 
مذاکرات صلح شــرکت خواهند کرد.دعوت نامه هایی همچنین 
برای نمایندگانی از ســازمان ملل متحد، آمریکا و اردن ارسال 
می شود.در این بیانیه آمده اســت انتظار می رود هیئت دولت 
 سوریه و هیئت مخالفان مسلح سوری نیز در این نشست شرکت 

کنند.

نیروهای مسلحواکنشانتخاباتخبر

قائم مقام جمعیــت زنان مســلمان نواندیــش گفت: 
اصالح طلبــان در تمام نقاط کشــور 30 درصد ظرفیت 
لیست های انتخاباتی خود را به زنان اختصاص می دهند.

آذر منصوری  در نشست زنان، شوراها و مدیریت شهری 
در مشهد افزود: از دیدگاه ما لیست هایی که این ظرفیت 
را به زنــان اختصاص ندهنــد فاقد برنــد اصالح طلبی 
هســتند. وی اظهار کرد: اگر نتوانیم نرخ حضور زنان در 
انتخابات شوراها را افزایش دهیم فرصت اثرگذاری زنان 

در بهبود مدیریت شهرها را از دست می دهیم. 
وی گفت: دولت ها اصرار دارند که تعداد زنان در شوراها 
افزایش یابد چون توسعه پایدار مهم است و برای تحقق 
توســعه پایدار باید فرصت های برابر بــرای آحاد جامعه 
فراهم شود.  این فعال سیاسی افزود: در دوره گذشته ١٢ 
هزار زن در انتخابات شوراها شرکت کردند که 6 هزار نفر 

از این تعداد رای آوردند. 
منصوری با بیان اینکه شورا به دلیل اینکه نهاد انتخاباتی 
است یک نهاد سیاسی نیز می باشــد افزود: با این حال 
شــوراها نباید محلی برای درگیری سیاســی و جناحی 

شوند بلکه کارکرد آنها اجتماعی است. 

رییس ســازمان انرژی اتمی،گفت: برخی غیرمنصفانه 
از مذاکرات هســته ای، ایرادهای عوامانه می گیرند که 
باید به آنان گفت چرا با افــکار عمومی بازی می کنید؟ 
می گویند در برجام چه کار کردید؟شما بگویید چه باید 
می کردیم که انجام نشد؟ علی اکبر صالحی افزود: انسان 
با امید حرکت می کند اما متاسفانه نمی دانم بعضی ها 
چرا به دنبال از بردن امید هستند، شاید بحث انتخابات 
و منافع حزبی باشد که این خیلی برای من جا نمی افتد.

وی افزود: کشور ما توانسته در نهایت عزتمندی آنچه که 
حقش بود را در برجام به دست آورد.

صالحی ادامه داد: ما امروز اکتشــاف، تحقیق و توسعه، 
غنی ســازی و رآکتورهای خودمــان را داریم حاال چه 
 چیز را باید نگه می داشــتیم که نداشــتیم، نمی دانم. 
وی اضافه کرد: برخی دوســتان ایرادات عــوام گرایانه 
ای می گیرند و می گویند که ما ٢0 هزار ســانتریفیوژ 
داشــتیم و اما امروز تنها 6 هزار تا داریــم در حالی که 
١0 هزار ســانتریفیوژ ما اصال کار نمی کرده اســت و ما 
اورانیومی نداشتیم که بخواهد سانتریفیوژهای ما با آن 

کار کند یا بچرخد.

قائم مقام جمعیت زنان مسلمان   نواندیش:

30 درصد لیست های 
اصالح طلبان مختص زنان است

صالحی:

 چه باید می کردیم
 که نکردیم ؟

محمود احمدی نژاد:

فعال و البته فعال در انتخابات 
مستقیم وارد نمی شوم 

جانشین فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران:

از اقتدار نظام مقدس جمهوری 
اسالمی دفاع خواهیم کرد

 به گزارش »انتخاب«، گزیده ســخنان احمدی نژاد 
در جمع شوراهای بازخوانی خط امام)ره( را در ادامه 
می خوانید: من خودم فعــال و البته فعــال در مقوله 
انتخابات مستقیم وارد نمی شوم؛ ولی بقیه دوستان 
که منعی ندارند. اینکــه رهبری عزیــز فرمودند تو 
کاندیدا نشو معنی اش این نیســت که من نسبت به 
انقالب و وضعیت کشــور بی تفاوت باشــم و سکوت 
کنم. ســکوت کنم که کشور را دو دســتی بدهند به 
آمریکا؟!ما با صدایی رســا و بلند مــی گوییم به هیچ 
یک از دو جریان سیاســی کشور وابســتگی نداریم.

ســکوت بنده ادامه نخواهد داشــت و بــه اتهاماتی 
که متوجــه عملکــرد دو دولــت نهم و دهم شــد 
پاســخ های کوبنده و پی در پی خواهم داد. به فضل 
الهی، به وقتش ســیلی های پی در پــی خواهد آمد. 
خیال می کنند ملت مرده اســت و کســی پیدا نمی 
شــود جواب اینها را بدهد ؟ چه کســی تو را اینقدر 
 پر رو کرده که راجــع به ملت ایــران این طور حرف 

می زنی ؟ انگار به دیوار سفت نخوردی ...  .

امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان، جانشین فرمانده کل 
ارتش جمهوری اســالمی ایران با حضور در فرماندهی 
آموزش تخصص های دریایی باقرالعلوم)ع( نداجا اولین 
برکت وجود آمادگی را اعتماد به نفس دانســت و افزود: 
حفظ آمادگی رزمی و تمرین های عملی و پر تکرار موجب 
می شود که در هرجا که الزم باشد رزمنده با قدرت حضور 

یابد. 
وی تصریح کرد: امروز شاهد ناامنی فراوان در کشورهای 
همسایه خود هستیم که مردم در وضعیت بسیار سختی 
زندگی می کنند، اما به برکت وجود آمادگی همه جانبه 
نیروهای مســلح جمهوری اســالمی ایران و همچنین 
جوانان و درجه داران با غیرت و والیتمداری مثل شــما 
دریادالن امنیت و آسایش در کشور ما حکم فرماست. وی  
اضافه کرد: ســومین برکت وجود آمادگی، بازدارندگی 
است؛.دشمنان شــاید شــروع کننده باشــد اما تمام 
 کننده نخواهند بود. در هرجا که نیاز باشــد ما هستیم و 
 از اقتــدار نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی دفاع 

خواهیم کرد.

حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به ضرورت عمق و کیفیت 
بیشتر فعالیت های مجلس خبرگان با قرائت بخشی از فرمان 
معروف حضرت علی )علیه الســالم( به مالک اشتر، افزودند: 
امیرمومنان در این بخــش از فرمان خود تاکیــد دارند که 
مسئولین باید برای هر اقدام و ســخن و حتی سکوت خود 
در برابر خداونــد و مردم حجت داشــته باشــند و بتوانند 

پاسخگوی آن باشند.
ایشان گفتند: در کالم حضرت امیرالمومنین )علیه السالم(، 
عالوه بر لزوم داشــتن حجت روشــن مســئوالن در برابر 
 خداونــد و مــردم، تصریح شــده اســت نحــوه  عملکرد
  مســئوالن باید زمینه ســاز اعتماد و عالقه  مــردم به آنان
  شــود و آثار اقدامــات آنــان روی زمین قابل مشــاهده و

 ملموس باشد.
اگــر  انقــالب اســالمی خاطرنشــان کردنــد:   رهبــر 
احساس مســئولیت در مســئوالن به گونه ای بود که آنان 
همواره دغدغــه  کار و تــالش و هدف گرایــی و مجاهدت 
داشــتند، نشــان می دهد آنان در خطــوط اصلی حکومت 
اسالمی حرکت می کنند اما اگر برخالف این بود باید بدانیم 

که از چارچوب های حکومت اسالمی خارج شده ایم.
ایشــان به یک نکته  حاشــیه ای اشــاره کردند و افزودند: 
برخی روشــن فکرنمایان به گونه ای صحبــت می کنند که 
گویا آموزه های غرب منشــأ و مروج احساس مسئولیت در 
قبال مردم است درحالی که مسئولیت اجتماعی و احساس 
مسئولیت در قبال خداوند و مردم از مبانی اسالمی حکومت 

و معارف و مفاهیم قرآنی است.
رهبر انقالب اســالمی، »احساس مســئولیت مسئوالن« 
را موضوعی »فوری، ضروری و واجــب« خواندند و گفتند: 
در قبال مســائل فرهنگی و معیشت مردم، به شدت مسئول 
هستیم و اگر حتی یک جوان مومن در اثر عملکرد ما خدای 

ناکرده از راه منحرف شود، ما مسئولیم.
حضرت آیــت ا... خامنــه ای در ادامــه بــه اختالف نظر و 
سالیق متفاوت در موضوعات اصلی کشــور و امکان وجود 
اســتدالل های گوناگون برای صاحبان هریک از دیدگاه ها 
اشــاره و خاطرنشــان کردند: در چنین مــواردی، راه حل، 

رجوع به مبانی و اصول و محکمات نظام اسالمی است و اگر 
استدالل مطرح شده با اصول همخوانی داشت، صحیح است 

و در غیر این صورت، مردود خواهد بود.
ایشــان با تاکید بر اینکه محکمات و اصول نظام اســالمی 
به صورت مکرر در بیانات امام راحل)ره( آمده است، گفتند: 
تاکید همیشــگی و فراوان من برای رجوع مسئوالن، مردم 
و به ویــژه جوانان بــه بیانــات و وصیت نامه  امــام بزرگوار 

)رحمه ا...( به همین علت است.
 رهبر انقــالب اســالمی، »تحقق احــکام اســالمی ولو به

  صــورت تدریجــی«، »عقب نشــینی نکــردن از رونــد 
 اجــرای احــکام اســالمی«، »مبــارزه بــا اســتکبار و

نظــام  محکمــات  از  را  آن«  بــه  نداشــتن  اعتمــاد    
 اســالمی برشــمردند و گفتنــد: »مبــارزه با اســتکبار و 
 مقابلــه با اســتبداد بین المللــی و برتری جویــی اهل کفر

 بر اهل ایمــان«، از لــوازم حتمی و بی چون وچــرای نظام 
اسالمی است.

رهبــر انقالب اســالمی افزودند: مبــارزه فقط بــه معنای 
رویارویی نظامی نیســت بلکه ابعاد و شــیوه های گوناگون 

فرهنگی، فکری، سیاسی و امنیتی دارد.
»مردم گرایــی و اعتمــاد بــه مــردم«، »عدالت طلبی«، 
»ایستادگی در برابر ظلم و فســاد« و »اعتمادبه نفس ملی و 
عزت ملی« از دیگر مبانی و اصولی بودند که حضرت آیت ا... 
خامنه ای به آنها اشــاره کردند و گفتند: »احساس سیادت 
فرهنگی« و »ذلیل نبودن در مقابل فرهنگ بیگانه« از دیگر 
مبانی و محکمات نظام است و ما نباید در فرهنگ، احساس 
ضعف و فرودســتی کنیم بلکه باید همواره احساس برتری 

فرهنگی داشته باشیم.
حضرت آیت ا... خامنه ای حرکت جهــادی در همه زمینه ها 
ازجمله در عرصه  علم و دانش را از دیگر مبانی نظام اسالمی 
دانســتند و گفتند: »خودداری از گرایش به اشرافی گری« 
از دیگر محکمات نظام اسالمی اســت؛ اما متاسفانه یکی از 
مشکالت امروز جامعه، گرایش به نمایش اشرافی گری حتی 
در طبقات متوســط و پایین در اثر عملکرد برخی مسئوالن 

است.

ایشان، »دلسوزی بســیار برای طبقات ضعیف« را از دیگر 
اصول نظام اســالمی برشــمردند و تاکید کردند: مهم ترین 
وظیفه  مجلس خبرگان، در درجه  اول بررسی وجود صفات 

برشمرده شده در رهبری و همچنین استمرار آنهاست.
حضرت آیت ا... خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشــان، 
تکرار تعبیــر »اقتصاد مقاومتــی« را در بیان مســئوالن، 
کارشناسان و صاحب نظران، نشــانه  پذیرش این چارچوب 
فکری برشمردند و افزودند: مهم این است که این چارچوب 

در عمل تحقق یابد.
ایشــان با یادآوری اینکه در ســال ۹۴ نیز مســئله  اقتصاد 
مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته بود، افزودند: چون آن سال، 
حرکت مطلوبی در عمل شکل نگرفت، سال ۹۵ را »اقتصاد 

مقاومتی، اقدام و عمل« نام گذاری کردیم.
رهبــر انقالب اســالمی افزودنــد: البته مســئوالن دولتی 
کارهای قابــل توجهی در این زمینه انجــام داده اند اما این، 

فقط بخشی از کارهای الزم است.
ایشــان خاطرنشــان کردند: اگر همه  کارهای ضروری در 
موضوع اقتصــاد مقاومتی انجام شــده بود، امــروز تفاوت 
محسوسی را در اوضاع اقتصادی کشور و زندگی مردم شاهد 

بودیم.
حضرت آیــت ا... خامنــه ای افزودنــد: بــه رییس جمهور 
محترم هم گفته ام که بیان شــاخص های کالن خوب است 
البته اگر آمارها قابل خدشه نباشــد، اما به هرحال اینها در 
 زندگی و معیشــت مــردم در کوتاه مــدت و میان مدت اثر 

نمی گذارد.
 رهبــر انقالب اســالمی بــا تاکیــد بــر اینکــه راه هایی 
 بــرای اثرگــذاری عینــی در زندگی مــردم وجــود دارد،

افزودنــد: شــکایات مــردم و دیدگاه هــای صاحب نظران 
 به دســت ما می رســد و بایــد در مســائلی نظیــر تولید، 
اشــتغال، از بین بردن رکود به معنای واقعی کلمه، قاچاق 
و واردات و صادرات به گونه ای عمل کــرد که مردم تاثیر آن 
را در زندگی خود کامال احســاس کنند؛ اما اکنون این گونه 

نیست.
ایشــان »جذب ســرمایه گذاری خارجی« را اقدامی مثبت 
برشــمردند اما افزودند: تاکنــون میزان کمــی از توافقات 
خارجی محقق شده اســت، بنابراین نباید به امید و انتظار 
ســرمایه گذاری آنها نشســت بلکــه بایــد آن کاری را که 

خودمان می توانیم، در داخل انجام دهیم.
ایشان در جمع بندی این بخش از سخنانشان تاکید کردند: 
اقتصاد مقاومتی بــا مبانی محکم فکری و نظــری، تنها راه 

عالج مشکالت کشور است و باید اجرا شود.
بخش سوم ســخنان رهبر انقالب اسالمی در جمع خبرگان 
منتخب ملــت به تبییــن چرایی و ابعاد مختلف دشــمنی 

سلطه گران جهانی با نظام اسالمی اختصاص داشت.
ایشــان »تالش نظام اســالمی بــرای تحقق اســالم ناب 
محمدی« و »حرکــت عظیــم و جهادی ملت به ســمت 
آرمان هــا« را علت اصلــی خصومت عمیــق و همه جانبه 
مســتکبران با جمهوری اســالمی خواندند و خاطرنشــان 
کردند: آنها با حکومــت روحانیان و اجــرای ظواهر احکام 
اسالم مادام که با منافعشــان تضادی نداشته باشد، مخالف 
نیســتند و به همین علت بــا برخی کشــورهای دارای این 

خصوصیات روابط حسنه ای دارند.
رهبر انقــالب اســالمی، »نجات کشــور از وابســتگی به 
قدرت ها« و »بســته شــدن راه سوءاســتفاده ی آنها« را از 
نتایج روند تدریجی تحقق اســالم ناب در ایران برشمردند 
و افزودنــد: همین االن نیــز اگر اجازه دهیــم آمریکایی ها 
مثــل دوران طاغوت، همــه کاره  ایران باشــند و بــه آنها 
 اعتمــاد کنیم، هیچ مشــکلی با نام »جمهوری اســالمی«

 نخواهند داشت.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به مراتب مختلف خصومت 
جبهه  زورگویان جهانی با ایران، افزودند: دشــمنی آمریکا و 
رژیم صهیونیســتی، »نقد و تند و عملیاتی« است اما برخی 
دیگر، به علت منافعشــان، این دشــمنی را در زبان و عمل 

چندان نشان نمی دهند.
رهبر انقالب اســالمی، اســتناد به اطالعات موثق، مسائل 
امنیتی و سیاسی، فشار شــدید اقتصادی و هجوم وسیع اما 
بی سروصدا در عرصه  فرهنگ را از محورهای اصلی طراحی 

و عملیات جبهه  دشمن دانستند و افزودند: هدف اصلی آنها 
ناامید کردن مردم از نظام اســالمی و گرفتن این پشــتوانه 

اساسی از مسئوالن در ایستادگی مقابل دشمن است.
حضرت آیت ا...خامنه ای، »مقابله  قــوی، تهاجمی و متکی 
بر منطق« را راه اساســی خنثی کردن طرح ها و توطئه های 
جبهه  مســتکبران خواندند و افزودند: باید در همه  زمینه ها 
ازجمله حقوق بشــر، تروریســم و جنایات جنگی در مقابل 

غرب حالت هجومی داشته باشیم.
ایشان انتقادات شــدید اخیر آمریکا از انتخابات در ایران را 
به ســخره گرفتند و افزودند: آمریکایی ها کــه با پلیدترین 
و ضدبشــری ترین رژیم هــای منطقه همکاری دوســتانه 
دارند و این افتضــاح بزرگ را در انتخابات اخیرشــان به راه 
 انداختند، انتخابات ملت ایران را مــورد هجوم و انتقاد قرار

می دهند.
رهبــر انقــالب اســالمی خاطرنشــان کردند: بــا وجود 
هجوم بی وقفــه  همه  ابرقدرت هــا و امپراتوری رســانه ای 
صهیونیســت ها، ملت ایران پس از انقالب در همه  زمینه ها 

به پیش رفته است.
حضرت آیت ا... خامنه ای افزودنــد: حتی در زمینه  فرهنگ 
که با حساسیت و نگرانی و دغدغه  بنده همراه است، به پیش 
رفته ایم و جوانان امروز با عمق بسیار بیشتر از جوانان اوایل 
انقالب، آماده  دفــاع و جان فشــانی در عرصه های مختلف 

هستند.
رهبــر انقالب اســالمی، عمــق راهبردی عمیق و وســیع 

جمهوری اســالمی در دنیا 
و به خصوص در غرب آسیا 
را از مهم ترین پیشرفت های 
چهار دهه  اخیر دانســتند 
و خاطرنشــان کردند: نفوذ 
روزافزون ایران و طرفداری 
ملت هــا از نظام اســالمی، 
عقبه  مســتحکم ماست و 
این واقعیت، آمریکایی ها را 
عصبانی کرده و تحلیلگران 
آنها را به فکر چاره ای برای 
مقابله بــا نفــوذ روزافزون 

ایران انداخته است.
حضرت آیــت ا... خامنه ای 
سخنانشــان،  پایــان  در 
موفقیت ها  و  پیشــرفت ها 
را نشــانه  الطــاف الهــی 
خواندند و مســئوالن را به 
قدرشناســی ایــن نعمات 
فراخواندند و تاکید کردند: 
عمل مســئوالن به وظایف 
ســنگین خود یعنی شکر 

واقعی این نعمات.
رهبر انقالب اســالمی همچنین در ابتدای سخنانشــان با 
تبریک ایــام والدت حضرت فاطمه  زهرا )ســالم ا... علیها(، 
یاد و خاطــره ی مرحــوم آقای هاشــمی رفســنجانی را 
گرامی داشــتند و با اشــاره به حضور فعال و اثرگذار ایشان 
در مجلس خبرگان از ابتدای تشــکیل این مجلس، گفتند: 
مرحوم آقای هاشمی شخصیتی باارزش و از عناصر موثر در 
نظام جمهوری اســالمی بود و یاد این برادر عزیز از ذهن ما 

فراموش نمی شود.
حضرت آیــت ا... خامنــه ای، یــاد و خاطره  مرحــوم آقای 
شاهرخی نماینده  مجلس خبرگان در استان لرستان را نیز 

گرامی داشتند.
ایشان به جان فشانی آتش نشــانان فداکار هم اشاره کردند 
و افزودند: این انســان های فداکار و عمدتا جوان برای حفظ 
جان و مال مردم از جان خود گذشــتند و وجود این روحیه 
نشان می دهد در شرایطی که چنین انسان ها و روحیه هایی 
کمیاب است، روحیه  فداکاری در کشــور و در میان جوانان 

آن همچنان زنده است.
رهبر انقالب اســالمی همچنیــن از رییــس و نمایندگان 
مجلس خبــرگان به دلیل فعال کردن کمیســیون های این 

مجلس قدردانی کردند.

مبارزه فقط به 
معنای رویارویی 

 نظامی نیست
 بلکه ابعاد و 

شیوه های گوناگون 
فرهنگی، فکری، 
سیاسی و امنیتی 

دارد

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی صبح پنجشــنبه در دیدار رییس و اعضای مجلس 
خبرگان، این مجلس را اســتثنایی، بســیار مهم و تاثیرگذار در حال و آینده  کشــور خواندند و با تاکید 
بر ضرورت احساس مسئولیت مسئوالن در قبال مردم به ویژه در مســائل معیشتی افزودند: باید با تالش 
بی وقفه و عینی کردن آثار اقتصاد مقاومتی در زندگی مردم، حرکت پرافتخار چهار دهه  اخیر را شــتاب و 

رونق بیشتری بخشیم.

رهبر انقالب در دیدار رییس و اعضای مجلس خبرگان رهبری:

مردماثراقتصادمقاومتیرانمیبینند

عکس روز

کنایه وزیر ارتباطات به فعالیت 
توئیتری احمدی نژاد

وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات دولت یازدهــم با کنایه آغاز 
فعالیت  توئیتری احمدی نژاد گفت : شرایط جامعه باعث شده به 
فضای مجازی بپیوندند وگرنه االن هم اگــر بتوانند همه چیز را 

می بندند.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پاسخ به این 
سوال که آنان که خودشان مانع فعالیت  در شبکه های اجتماعی 
می شدند حاال به این شبکه ها پیوسته اند، به نظر شما این متاثر 
از تغییر نگاه آنان اســت، اظهار کرد: نه اینها تفکرشــان عوض 
نشده اســت. واعظی ادامه داد: شــرایط جامعه بعضی مسائل را 
به این افراد دیکته کرده اســت. وزیر ارتباطات تاکید کرد: االن 
هم به دنبال این هســتند که همه چیز را ببندند. به گزارش آنا، 
به تازگی محمود احمدی  نژاد رییــس جمهور دولت های نهم و 
دهم با انتشــار ویدئویی در توئیتر فعالیت  خود را آغاز کرد. این 
در حالی اســت که فعالیــت در فضای مجــازی در دولت وی با 

محدودیت های متعددی مواجه بود.

اخبار

 بوسه آیت ا... امیني 
بر پیشاني یادگار امام)ره(
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پیشنهاد سردبیر:
فرهنگیان اصفهانی خواستار اصالح پرداخت حقوق ها شدند

يادداشت

بحران مالی و ناتوانی تعاونی اعتبار غیرمجاز ثامن الحجج 
در بازپرداخت سپرده های مردم، منجر به تشکیل کارگروه 
ویژه رسیدگی به این موضوع شد و این کارگروه از نیمه دوم 

آذر ماه ۱۳۹۴ آغاز به کار کرد.
در مرحله نخســت با همکاری نهادهای نظارتی، بازرسان 
بانک مرکزی در تعاونی مســتقر شــده و به جمع آوری 
اطالعات و مستندات و تجزیه و تحلیل آنها اقدام کردند و 
پس از حدود دو ماه از آغاز کار با وجود تمام کارشکنی ها، 
شناخت نسبی از تعاونی حاصل شد و با توجه به بازپرداخت 
سپرده های کالن به برخی افراد سفارش شده و به منظور 
جلوگیری از سوءاســتفاده های احتمالــی و از بین رفتن 
 منابع محدود موجود، حســاب های تعاونی در بانک ها و 
 موسســات اعتباری بــه دســتور قضائی توقیف شــد و 
 مدیرعامــل و اعضای هیئــت مدیره ممنــوع الخروج و

 ممنوع المعامله شدند.
در مرحلــه دوم از فاز اول برای کنترل بحــران مالی ایجاد 
شده، ابتدا بانک پارســیان به عنوان بانک عامل انتخاب و 
بازپرداخت سپرده ها با اولویت سپرده های خرد، همزمان با 
ایام مبارک دهه فجر آغاز شد و در فاز نخست حساب های 
تا سقف ۳۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۵۰ میلیون ریال به سپرده 
گذاران پرداخت و حساب های تا سقف ۵۰۰ هزار ریال و ۵۰ 
میلیون ریال که صاحبان آنها در مهلت مقرر برای تسویه 

حساب مراجعه نکردند نیز به بانک عامل منتقل شد. 
در فاز دوم طرح، ابتدا سامانه متمرکز تحت وب شفق برای 
شعب تعاونی و بانک عامل راه اندازی و حساب های تا سقف 
۲، ۱ و ۳ میلیــارد ریال با برنامــه زمان بندی و محدودیت 
برداشــت طی دوره معین به بانک عامل منتقل شــد. به 
این ترتیب از مجموع ۱,۲۵۷,۰۰۰حســاب با مبلغ ۱۲۸ 
هزار میلیارد ریال، تنها ۱۳,۰۰۰ حساب با مبلغ ۳۲,۰۰۰ 

میلیارد ریال بالتکلیف باقی مانده است
در فاز ســوم طرح: الف( مدیریت شــرکت تعاونی اعتبار 
ثامن الحجج دانش آموختگان ســبزوار )در حال تصفیه(، 
برنامه ریزی، نظــارت و اجرای فرآیند تبدیــل دارایی ها، 
وصول مطالبات و ادامه روند پرداخت دیــون آن تعاونی، 
مطابق قانون ازجانب هیئت تصفیه انجام و هر گونه اخبار 
و اطالعات مرتبط از طریق پایگاه اطالع رسانی آن هیئت 
منتشر خواهد شد. ب( حساب های ســپرده گذاران با هر 

نصابی تا سقف مبلغ قابل انتقال، تعیین تکلیف می شوند.
ج( ارزیابی امالک و دارایی های تعاونی آغاز شده و مزایده 
عمومی اموال منقول در آینده ای نزدیک و مزایده عمومی 

امالک و شرکت ها نیز به تدریج برگزار خواهد شد. 

بر اساس اعالم بانک مرکزی؛

تعاونی اعتبار ثامن الحجج 
منحل شد

ويژه

در شهر

رسول زرگرپور در اجالس ماهانه رؤسای صنفی اتاق اصناف 
استان، اظهار داشــت: امروز متدین ترین و دلسوزترین افراد 
به عنوان رؤســای اتحادیه ها و اعضای اتاق اصناف انتخاب 
شــده اند که همگام با انقــالب و نظام برای رفــع و رجوع 

مشکالت مردم تالش می کنند.
استاندار اصفهان در ادامه به اشاره به ظرفیت ها و در کنار آن 
معضالت و چالش های استان، گفت: ظرفیت ها و مزیت های 
اســتان از جمله نیروی انســانی متخصص، دلسوز و وجود 
صنایع بزرگ کشــور در این استان و همچنین ظرفیت های 
گردشــگری و صنایع دســتی اصفهان در هیچ جای کشور 
دیده نمی شود. وی افزود: اصفهان با مجموعه ای از چالش ها، 
معضالت زیســت محیطی، آب و مشکالت اقتصادی مواجه 
است و مدیریت در این فضا هنر اســت. زرگرپور با تاکید بر 
اینکه باید از این ظرفیت ها برای برطــرف کردن چالش ها 
استفاده شود، خاطرنشــان کرد: برای اینکه توسعه استان 
متوقف نشود و در مسیر توسعه فراگیر قرار گیرد باید امکانات 
به بخش غیردولتی، اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون 
واگذار شــود. وی با بیان اینکه در دنیا بــه ازای هر ۴۰۰ نفر 
یک واحد تجاری و در کشــور به ازای هــر ۴۰نفر یک واحد 
تجاری قرار دارد، گفت: در اســتان اصفهان به ازای هر ۲۲ 

نفر یک واحد تجاری فعالیت می کند که نسبت به متوسط 
کشور دو برابر واحد تجاری داریم. زرگرپور با تاکید بر اینکه 
باید اتاق اصناف تدبیری در این خصوص به کار گیرد، گفت: 
ســاماندهی واحدهای صنفی باید مورد توجــه قرارگیرد. 
وی افزود: نزدیک به همان تعداد واحــد صنفی که با پروانه 
کسب فعالیت می کنند؛ حدود ۲۵ درصد واحدها نیز بدون 
پروانه فعالیت می کنند که باید ساماندهی شوند و این امر در 

دستور کار قرار گیرد.
استاندار اصفهان با اشــاره به اینکه اتحادیه ها برنامه ساالنه 
داشته باشــند،گفت: اتحادیه ها باید برنامه های بلند مدت، 
کوتاه مدت و بودجه تدوین کنند. وی اظهارداشت: بازرسی، 
مهم ترین ابزار رؤســای اتحادیه هاســت ولــی در برخی از 
اتحادیه ها بازرسی جدی گرفته نمی شود و باید اتاق اصناف و 

اتحادیه ها به این امر توجه جدی داشته باشند.
زرگرپور افزود: اتاق اصناف الزم اســت ضمن رعایت حقوق 
اصناف، حقوق مصرف کنندگان را نیز مدنظر قرار دهد چرا 
که تامین مایحتاج مردم و آرامش آنان باعث رضایت مردم و 
خداوند خواهد بود. وی گفت: تالش می کنیم که مشکالت 
واحدهای اقتصادی را بــه حداقل برســانیم و رییس اتاق 

اصناف مجموعه مشکالت این واحدها را  ارائه کند.

رییس اتحادیه گز و شیرینی استان اصفهان گفت: قیمت گز 
در روزهای پایانی سال ثابت خواهد بود و هیچ گونه افزایش 

قیمتی از سوی اتحادیه به اصناف ابالغ نشده است.
به گزارش خبرگزاری فارس یکی از تخلفات رایج در ســطح 
شهر و خصوصا در سطح میدان امام خمینی)ره( در آستانه 
شــب عید، تغییر کاربری برخی مغازه ها بــه فعالیت های 
درآمدزا در این ایام اســت. بر همین اساس، برخی مغازه ها 
در این ایام، رو به فروش ســوغات اصفهان و خصوصا گز در 
تعطیالت نوروز می آورند تا از حضور پر رنگ مســافران در 
این میدان، حداکثر سوءاستفاده را صورت دهند. این اقدام 
که مصداق بارز ماده ۲۷ قانون نظام صنفی کشور است از نظر 
این ماده تخلف محسوب شــده و تعزیرات حکومتی مکلف 

است طبق قانون مذکور، اقدام به پلمب مغازه متخلف کند.
دیگر تخلف آشکاری که بارها در اصفهان و خصوصا در ایام 
نوروز اتفاق افتاده، فروش گزهای تقلبی و سوءاســتفاده از 
نام و نشان های معروف اســت که در آن از محصوالت تاریخ 
گذشته استفاده شــده، درصد مغز موجود در آن با واقعیت 
همخوانی ندارد و یا از مواد دیگری نظیر باقاال به جای پسته 
در آن استفاده شده اســت.این گزها که عمدتا در شهرهای 
خارج از استان اصفهان تولید می شــوند بارها موجب بروز 

شکایات از سوی مسافران شــده و نام و نشان گز اصفهان را 
مورد تهدید قرار داده اند.

در ایــن رابطه جــواد محمــدی فشــارکی در گفت وگو با 
فارس ضمن تایید تخلفات مذکــور در فروش گز گفت: گز 
و صنایع دســتی از جمله اقالمی است که بازرسی اصناف به  
شدت پای آن ایســتاده و به دلیل حساسیت آن، هیچ گونه 
اغماضی در این زمینه از خود نشــان نمی دهد.وی در ادامه 
افزود: در رابطه با تغییــر کاربری غیرمجاز مغازه های میدان 
امام خمینی)ره( و حاشــیه آن در ماه پایانی ســال، امسال 
نظارت کاملی صورت گرفت و تا کنــون ۴۰ مغازه متخلف 
پلمب شده اند. مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان 
همچنین وجود محصوالت تقلبی در بازار را چالشی جدی 
خواند و تصریح کرد: اغلب این گزها با نام و نشــان تقلبی در 
سطح شهر توزیع می شوند و بازرســان اصناف نیز در حال 
نظارت مستمر بر فروشــنده های این محصوالت هستند و 

برخوردهای زیادی صورت گرفته است.
محمدی همچنین خاطرنشان کرد: فروش گز زیر ۱۸ درصد 
کامال خالف است .این نوع تخلفات تهدید برای گز اصفهان 
اســت و مردم باید برای جلوگیری از به خطــر افتادن نام و 

نشان تجاری گز اصفهان همکاری الزم را داشته باشند.

استاندار اصفهان:

۲۵ درصد واحدهای صنفی در اصفهان بدون پروانه فعالیت می کنند
ريیس اتحاديه گز و شیرينی استان اصفهان خبر داد:

عزم جدی برای مقابله با گزهای تقلبی

اصنافخبر

معاون وزير کار اعالم کرد:

فارغ التحصیالن 
حق الزحمه 
کارورزی 
می گیرند

معــاون اشــتغال وزارت تعــاون،کار و رفــاه 
اجتماعی از پیش بینی ایجاد شــغل برای یک 
میلیون جوان فارغ التحصیل در برنامه  ششــم 
خبر داد و گفت: بــرای کارفرمایانی که جوانان 
فارغ التحصیل را به خدمت بگیرند، معافیت ها 
 و مشــوق های بیمه ای خاصــی درنظر گرفته

شده است.
عیســی منصــوری ، اظهــار کــرد: در برنامه 
فــارغ  کارورزی  طــرح  توســعه  ششــم 
التحصیالن دانشــگاهی پیش بینی شــده که 

از جهت اشــتغال زایی بــرای تحصیلکردگان 
حائــز اهمیــت اســت و می تواند بــه لحاظ 
افزایــش میزان اشــتغال پذیری نیــروی کار 
 فارغ التحصیل، دســتاوردهای خوبی به دنبال

داشته باشد.
معــاون اشــتغال وزارت تعــاون،کار و رفــاه 
اجتماعی با اشــاره بــه پیش بینــی معافیت 
بیمه ای برای کارفرمایــان در این طرح افزود: 
کارفرمایانی که نیروهای جوان فارغ التحصیل 
را در واحدها و کارگاه هــای خود به کار بگیرند 

از مشــوق ها و معافیت های بیمه ای برخوردار 
می شوند.

وی درعین حال از ورود ۷۰ درصد مشــارکت 
کنندگان طرح کارورزی به بــازار کار خبرداد 
و گفت: خوشــبختانه نتیجه طــرح کارورزی 
فارغ التحصیالن دانشــگاهی مثبــت بوده به 
نحوی که برابر بررســی ها ۷۰ درصد کســانی 
 کــه در این طــرح شــرکت کرده انــد جذب

بازار کار شده اند.
منصــوری در پاســخ بــه ایــن پرســش که 

فارغ التحصیــالن تا چــه مــدت در این طرح 
کارورزی خواهند کــرد؟ گفت: طول دوره این 
طرح یک سال اســت که افراد عالوه بر دریافت 
مبلغی به عنوان حق الزحمــه کارورزی تحت 

پوشش بیمه حوادث هم قرار می گیرند.
به گفتــه وی ادارات کل کار در اســتان ها در 
اجرای این طرح مشــارکت دارند و بخشــی از 
هزینه های نیروهای مشــمول طرح کارورزی 
 توســط دولت و بخش دیگر توسط کارفرمایان

پرداخت می شود.

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت در زمینه 
اقتصاد مقاومتی فقط حرف زده است، گفت: در عمل اتفاقی نیفتاده و 
از ۲۰، نمره ۴ به دولت می دهم. حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگو 
با تســنیم درباره عملکرد دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی در ســال 
»اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« اظهار داشت: بنده به عملکرد دولت 
در این زمینــه از نمره ۲۰، ۴ می دهم.وی افــزود: در زمینه صحبت و 
گفت وگو راجع به اقتصاد مقاومتی دولت عملکرد بهتری داشته است، 
در این مورد فعال تر عمل کرده و می تــوان از ۲۰، نمره ۱۵ تا ۱۷ را به 
دولت داد اما در عمل اتفاقی نیفتاده است.نماینده مردم شاهین شهر، 
برخوار و میمه در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: دولت در حرف و 
صحبت، به اقتصاد مقاومتی پرداخته اما در عمــل کاری انجام نداده 
است. با اینکه امسال باید در زمینه اقتصاد مقاومتی از حرف گذشته و 

عمل و اقدام می کردیم اما این اتفاق صورت نگرفته است.

رییس اتحادیه پیتزافروشــان و ساندویچ فروشــان اصفهــان گفت: در 
آستانه نوروز امســال تعداد ناظران و بازرســان اتحادیه پیتزافروشان و 
ساندویچ فروشان اصفهان افزایش یافته اســت. سید مصطفی موسوی ، 
پیرامون بازرســی های صورت گرفته بر پیتزافروشان و ساندویچ فروشان 
اصفهان در آستانه نوروز اظهار داشت: از واحدهای صنفی به صورت مرتب 
بازرسی  می شود که در آســتانه نوروز امسال با تشدید نظارت ها به صورت 
مشترک با اداره اماکن و اداره بهداشــت پیرامون کیفیت، بهداشت و دارا 
بودن پروانه اشــتغال هماهنگی صورت می گیرد. وی با بیان اینکه حدود 
6۰۰ واحد صنفی پروانــه دار و حدود ۳۰۰ واحد صنفی در دســت اقدام 
برای دریافت پروانه در این صنف وجود دارد، افزود: صنف پیتزافروشان و 
ساندویچ فروشان، یک صنف جوان گراست و بیشتر متقاضیان ورود به این 
صنف از جوانان هستند.موســوی تصریح کرد: در نوروز امسال هیچ گونه 
افزایش قیمت نداریم و قیمت اغذیه بر اساس نرخ متعارف تعیین می شود.

حاجی دلیگانی:

 به اقدام و عمل دولت
 نمره »۴« می دهم

ريیس اتحاديه اغذيه فروشان اصفهان خبر داد:

تشديد نظارت بر  فست فودها 
در آستانه نوروز

در کنار این همه شــلوغی خیابان ها، بازارها و پاســاژ ها نیز 
شلوغ است اما انگار نمایشگاهی از انواع البسه، پوشاک و مواد 
خوراکی به راه افتاده اســت، گویی اغلب برای تماشا آمده اند 

نه خرید...
یکی از مغازه داران پاســاژ ســپاهان که به تازگــی ویترین 
فروشــگاه خود را مطابق با سلیقه شــب عید مردم چیدمان 
کرده، انتظار ورود تماشــاگران برای خریــد جنس به داخل 
را دارد؛ اما هیچ خبری نیســت. در را بــاز می کنم و به داخل 
می روم، جوانی ۳۸ ساله است که از کسادی بازار گله می کند 
از او می پرسم که به نظر شما چرا بازار کساد است؟ عطشانی، 
صاحب مغازه می گوید نمی دانم؛تمام اجناس فروشگاه من، 
ایرانی اســت و از تولیدی های اصفهان و تهران تهیه کردم و 
در زمان خرید ســعی کردم بهترین جنس موجــود در بازار 
را برای شــب عید خریداری کنم و قیمت هــا را نیز زیر نظر 
اتحادیه به لباس ها زده ام اما فکر می کنم مشــکل بیشــتر از 
این حرف هاست.می پرسم مشکل کجاست؟ عطشانی با آهی 
عمیق می گوید: چند ماهی است که کسبه بازار منتظر بازار 
شب عید هســتند، اما با توجه به مشکالت اقتصادی، قدرت 
خرید مردم کم شده و حتی اگر این اجناس را به قیمت خرید 
خود هم به مــردم بدهیم، باز هم مشــتریان راضی به خرید 
نمی شوند.فروشنده پوشاک پاساژ سپاهان گفت: به نظر من 
مشکل از اینجاســت که مردم ما انقدر مشکالت مادی دارند 
که شاید خرید لباس از گزینه های خرید شب عید آنها حذف 

شده باشد و من به شــخصه روزانه افراد زیادی را می بینم که 
فقط از پشت ویترین مغازه ام، به اجناس نگاه می کنند.

مردم قدرت خريد پايینی دارند
رییس اتحادیه پوشاک دوخته شــهر اصفهان در گفت وگو با 
خبرنگار تسنیم با اشــاره به فراوانی جنس در بازار می گوید: 
با وجودی که امسال قیمت پوشــاک نسبت به سال گذشته 
افزایش چندانی نداشته؛ اما بازار خرید شب عید هنوز رونقی 
به خود نگرفته است و متاسفانه شهروندان تنها از مغازه های 
پوشــاک دیدن می کنند اما با توجه به حقــوق اندک خود، 

قدرت خرید پایینی دارند.
ابراهیم خطابخش با بیان اینکه قیمت پوشاک شب عید باال 
نیست اما توان خرید مردم کمتر شــده به گونه ای که قدرت 
خرید آنها بیــن ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته اســت، گفت: 
کاهش درآمد مردم و رکود در همه بخش ها، موجب شــده 
تا خرید پوشــاک را در اولویت های خود قرار ندهند، ترجیح 

مردم تامین دیگر مایحتاج حیاتی شان است.
رکود در بازار تنقالت شب عید

اما این رکود فقط در بازار پوشاک نیست، بلکه مانند ویروسی 
در تمام بازارها پخش شده اســت، به طوری که رسوم و آداب 
ایرانیان خرید آجیل و خشــکبار شــب عید را جزو الزامات 
کرده است که متاسفانه با گشتی که در مغازه های این صنف 
می زنیم، ردپای رکود و توان پایین مــردم را نیز در این بازار 
مشاهده می کنیم. حســبیان، یکی از فروشــندگان آجیل 

و خشکبار به خبرنگار تســنیم می گوید: با توجه به اینکه به 
روزهای پایانی سال نزدیک می شویم، ما آجیل های تازه خود 
را به مغازه آورده ایم اما هنوز فروش خاصی نداشــتیم و شاید 
مردم آخرین گزینه خرید شــب عیدشان خرید آجیل باشد. 
وی اضافه کرد: بازار خرید آجیل تنها برای عید نوروز و شــب 
یلدا رونق می گیرد که امسال هنوز استقبالی صورت نگرفته 

است. 
گرانی مواد غذايی؛ دغدغه اصلی مردم

اما حکایت قدرت پایین خرید مردم به ویژه اقشــار کم درآمد 
تنها به خرید پوشاک و آجیل ختم نمی شــود، بلکه به قول 
عامه خرید واجب تری هم نه تنها برای نوروز بلکه برای همه 
روزهای ســال وجود دارد، آن هم خرید مواد غذایی است که 
گرانی گوشت و مرغ و مواد غذایی دیگر تبدیل به دغدغه  ای 
همیشگی برای مردم شده اســت. بشارتی یکی از شهروندان 
اصفهانی اســت که دراین باره به خبرنگار تســنیم می گوید: 
بنده حدود دو ماه یک بار با مراجعه به برخی فروشــگاه های 
زنجیره ای سطح شهر کاالهای خوراکی خود از جمله گوشت 
را تهیه می کنم، قیمت عرضه گوشــت نسبت به دفعات قبل 
مراجعه بنده به شــدت افزایش یافته و جای تعجب دارد. وی 
ادامه می دهد: قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی ۴۸ هزار 
تومان و گوشت شترمرغ ۴۷ هزار تومان است که در ماه های 
اخیر افزایش بی سابقه داشته اســت، اما جالب اینجاست که 
در این بین از کاهش تورم صحبت می شود، مردم این چنین 
احساس نمی کنند. این شــهروند اصفهانی می گوید: شاید 
مسئوالن امر اکنون و در زمان شــب عید بگویند که افزایش 
قیمت نداریم اما این افزایش قیمت از دو تا ۳ ماه قبل از عید 
آغاز شده است که جایی برای اعتراض باقی نماند، در صورتی 
مسئوالن می توانند بگویند که افزایش قیمت نبوده یا حداقل 
نامحســوس بوده که عالوه به افزایش درآمد روزانه و ماهانه 

مردم، قیمت آن را با حداقل یک سال گذشته مقایسه کنند.
قیمت های ثابت اجناس شب عید

اما استاندار اصفهان در جلســه تنظیم بازار استان می گوید 
که بر اســاس نظارت های مداوم بر بازار، ثبات قیمت در بازار 
محسوس اســت و قیمت ها نســبت به ماه های قبل افزایش 
نیافته اســت. رســول زرگرپور بر نظارت و کنترل گسترده 
بر بازار و تامین رضایت مردم تاکید کــرد و گفت: با توجه به 
خدمات رســانی اصناف، فروشــگاه های روز و کوثــر و ارائه 
تخفیف های ویژه به مردم، نیازی به برپایی فروشگاه بهاره در 

شهر اصفهان نیست.
وی با اشاره به ذخیره ســازی هشــت هزار تن گوشت مرغ 
منجمد در انبارهای شرکت پشتیبانی دام استان افزود: مرغ 

مورد نیاز استان حداقل برای ۲ ماه آینده تامین شده است.

بازار خريد شب 
عید هنوز رونقی به 
خود نگرفته است و 

متاسفانه شهروندان 
تنها از مغازه های 

پوشاک ديدن می کنند 
اما با توجه به حقوق 

اندک خود، قدرت 
خريد پايینی دارند

بازارهای شلوغ و دخل های خالی؛

رونقی که به بازار شب عید اصفهان نرسید

اين روزها در آستانه نوروز خیابان های شهر شلوغی سرســام آوری دارد و به هر طرف که می نگری، مردم با 
عجله می روند تا به کارهای پايان سال خود برسند.

جمعی از فرهنگیان اصفهانی با تجمــع در مقابل اداره کل آموزش 
و پرورش استان اصفهان خواستار اصالح پرداخت حقوق ها شدند.

به گزارش تسنیم ، ظهر پنجشنبه جمعی از فرهنگیان مشغول به کار 
و بازنشسته اصفهانی در مقابل اداره کل آموزش و پرورش اصفهان 
واقع در خیابان هشت بهشت تجمع کردند.تجمع کنندگان فرهنگی 
که در مقابــل آموزش و پــرورش اصفهان به اعتــراض پرداختند 
خواستار اصالح پرداخت حقوق خود بودند.یکی از معلمان حاضر در 
تجمع در گفت وگو با خبرنگار تسنیم درباره این تجمع اظهار داشت: 
این تجمع برای اعتراض به اختالف بسیار در پرداخت حقوق هاست 
که این مسئله برای بازنشسته ها بیشتر است.وی افزود: اگر دریافتی 
یک معلم را با دیگر کارمندان مقایســه کنید تفاوت بسیاری دارد 
البته ممکن است در حقوق مساوی باشند اما در پرداخت مساوی 
نیستند، پرداختی تعداد زیادی نیز به صورت دیون، عقب افتاده اما 

اعتراض اصلی ما روی حقوق است.

عضو انجمن فوالد با اشــاره به تداوم رکود در صنعت فوالد گفت: 
شمش فوالد طوری قیمت گذاری می شود که قیمت آن در داخل 
گران تر از قیمت میلگرد تمام می شــود. بهمن قاســمی در یک 
نشست خبری اظهارداشت: رکود در صنعت فوالد همچنان ادامه 
دارد و پیش بینی ما این است که در ســال آینده نیز ادامه داشته 
باشد.وی با بیان اینکه رکود باعث شده کارخانه های داخلی، تولید 
محصوالتشان را بر مبنای ســفارش روزانه انجام دهند، گفت: در 
حال حاضر کارخانه ها به اندازه چنــد روز فروش خود برای تولید 
محصول اقدام می کنند و اگر رونق اتفاق بیفتد در مدت چند روز 
نمی توانیم پاسخگوی نیاز بازار باشیم.قاسمی با بیان اینکه در حال 
حاضر ۱۵ درصد ظرفیت کارخانه ما فعال اســت، گفت: به دلیل 
رکود مجبور شدیم 6۰۰ نفر از ۱۱۰۰ نفر کارگر کارخانه را تعدیل 
کنیم. وی اظهارداشت: در شرایط فعلی رونقی اتفاق نخواهد افتاد.

سرانه مصرف فوالد در ایران در حال حاضر ۲۰۰ کیلوگرم به ازای 
هر نفر است که در شرایط رونق باید به ۳۵۰ کیلوگرم برسد اما با 
توجه به برنامه ریزی های دولت بــرای مهار تورم، این اتفاق عملی 

نخواهد شد.

در حالی معاون وزیر راه از ورود هواپیماهای پیر به ناوگان هوایی 
حمایت کرده که سازمان هواپیمایی کشوری از صدور مجوز برای 

۲۰ هزار و ۵۰۰ پرواز برای ایام نوروز ۹6خبر داده است.
علی عابدزاده رییس سازمان هواپیمایی کشــور در هفته ای که 
گذشت با دفاع از ورود هواپیماهای ۱۸ و ۲۰ ساله به ناوگان هوایی 
گفت: فضای مالی کشور امکان ورود هواپیمای نو را به ایرالین ها 
نداده  لذا آنها ناچــار به ورود هواپیماهای ارزان قیمت هســتند. 
ایرالین ها  توانمندی های مالی متغیــری دارند و با توجه به منابع 
مالی داخلی به سمت خرید هواپیماهای ارزان قیمت می روند.وی 
با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری اجازه ورود هواپیما با سن 
بسیار باال را نمی دهد، تصریح کرد:  شرکت های هواپیمایی ناچار 
به خرید هواپیماهای دست دوم هستند و این امر مغایر سیاستی 
که ما دنبال می کنیم، نیست.این در حالی است که روابط عمومی 
سازمان هواپیمایی کشوری از صدور مجوز ۲۰ هزار و ۵۰۰ پرواز 
داخلی و خارجی در ایــام نوروز۹6 خبر داده اســت.جعفرزاده با 
بیان اینکه عملیات پروازهای نوروزی امســال ۲۵ اسفند ۹۵ آغاز 
و ۱۵ فروردین ۹6 به پایان می رســد، تصریح کرد: شرکت های 
هواپیمایی ضمن حفظ اصول ایمنی در انجام این پرواز ها به سه 
محور از جمله مراقبت جدی بر سیستم توزیع بلیت های نوروزی، 
پاسخگویی و اطالع رسانی از طریق شــماره تلفن های مسافران 

اقدام کنند.

واردات ۲۱۸ ردیف تعرفه پوشاک بر اســاس تصمیم اتخاذ شده 
کارگروه پوشــاک برای دارنــدگان گواهی فعالیــت نمایندگی 
شــرکت های خارجی صادره از مرکــز امور اصنــاف و بازرگانان 
امکان پذیر شــد. پیرو تصمیمات اتخاذشــده در کارگروه اخیر 

پوشاک شرایط جدید واردت به کشور اعالم شد.
علــی علی آبــادی فراهانی مدیــرکل دفتر مقررات صــادرات و 
واردات سازمان توســعه تجارت با ارسال نامه ای به فرود عسگری 
معاون فنی و امور گمرکی گمرک کشور این شــرایط  واردات را 
به  صورت زیر اعــالم کرد.در اجرای بند ۱۷ دســتورالعمل نحوه 
صدور گواهی نامــه فعالیت نمایندگان و شــعب شــرکت های 
خارجی عرضه کننده پوشــاک در ایران و دســتورالعمل ابالغی 
واردات پوشاک از تاریخ صدور این نامه، واردات پوشاک به کشور 
توســط دارندگان گواهی فعالیت نمایندگی شرکت های خارجی  
صادره از مرکز امور اصناف و بازرگانان با رعایت مقررات و ضوابط 
مربوط امکان پذیر می باشــد؛ لذا خواهشمند اســت شرایط را به 
گمرکات اجرایی ابالغ فرمایید. بنا بر ایــن گزارش در میان ۲۱۸ 
تعرفه وارداتی شامل انواع پوشــاک، کاله، دست کش، جوراب و 
محصوالتی مانندالبســه با الیاف و کرک  طبیعی از حیوانات، بز 

کشمیر،ابریشم و ..  نیز مشاده می شود. 

منابع هندی اعالم کردند اواخر امســال ممکن است انبه تولیدی 
در ایالت های شــمالی هند به ایران صادر شــود. دی کی سینگ 
رییس اتحادیه توسعه صادرات محصوالت کشاورزی و غذایی هند 
گفت: »وقتی فصل انبه در ماه مارس آغاز شود، انواع مختلف انبه 
تولیدی هند فرصت هایی برای صادرات خواهند داشت؛ اما وقتی 
انبه تولیدی از بخش های شــمالی هند در اواخر ژوئن و جوالی 
برســند، دیگر تقاضایی وجود نخواهد داشت. بنابراین ما تصمیم 
گرفته ایم این نوع انبه ها را در کشــورهای مختلف تبلیغ کنیم. 
اگر همه چیز طبــق برنامه ریزی پیش برود، انبــه تولیدی ایالت 

اوتارپرادش امسال به ایران صادر خواهد شد.«

با تجمع در مقابل اداره کل آموزش و پرورش؛

فرهنگیان اصفهانی خواستار 
اصالح پرداخت حقوق ها شدند

عضو انجمن فوالد:

 رکود صنعت فوالد 
در سال ۹۶ ادامه می يابد

صدور مجوز ۲۰ هزار پرواز برای 
هواپیماهای پیر در ايام نوروز

اسامی پوشاک خارجی مجاز 
اعالم شد

هند به ايران انبه صادر می کند

اخبار
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دانستنیها

استرس باعث 
چاقی شکم 

می شود

یک متخصص تغذیه در انگلیس معتقد اســت که 
اضطراب و تنش سبب ترشــح هورمون آدرنالین در 
بــدن و در نتیجه افزایش چربی دور کمر می شــود. 
دکتر مارلین گلــن ویل می گویــد: زندگی مدرن 
شامل انواعی از وضعیت های تنش زا مانند ترافیک، 
دیر رسیدن به وســایل نقلیه عمومی، از دست دادن 
قرار مالقات ها، نگرانی های مالی، کاری و مسئولیت 
های خانوادگی است. وی افزود: زمانی که تحت تنش 

قرار می گیریم، تقریبا به طور دائم هورمون آدرنالین 
در بدن ما ترشح می شــود که تاثیری قوی داشته و 
می تواند ســبب افزایش چربی دور کمر شــود. این 
درحالی اســت که اندازه بازوها و پاها ممکن اســت 
قابل قبول به نظر برسند اما محیط دور کمر باوجود 
رژیم غذایی و ورزش، چاق می شــود. به گفته وی، 
افزایش محیط دور کمر می تواند خطر ابتال به دیابت 
نوع دو، بیماری قلبی، سکته مغزی، فشار خون باال و 

حتی سرطان به ویژه سرطان سینه را افزایش دهد. 
دکتر گلونویل افزود: متاســفانه نوع این چربی نیز 
بسیار سرسخت اســت و رژیم عادی غذایی و ورزش 
شــدید به ندرت می تواند کارا باشد. وی خاطرنشان 
کرد: برای مقابله با افزایش محیط دور کمر باید تالش 
کرد تا سطح قند خون و انرژی را با مصرف منظم غذا 
ثابت نگه داشــت. این متخصص تغذیه گفت: برای 
این منظور صبحانه، نهار و شام را به همراه یک میان 

وعده در ظهر و بعدازظهر صرف کرده و ســعی کنید 
ساعات میان صرف غذا بیشــتر از سه ساعت نشود. 
همچنین سعی کنید بعد از ساعت 6 بعدازظهر دیگر 
کربوهیدرات مصرف نکنیــد. این متخصص گفت: 
این نحوه غذا خوردن مانع افت قند خون می شــود 
و بدن شما دیگر تمایلی به غذا خوردن سریع ندارد. 
وی افزود: همچنین باتوجه به اینکه قند خون ثابت 

می ماند، نوسانات خلقی نیز ایجاد نمی شود.

کره بادام زمینی جزو لذیذترین محصوالت تهیه شده از این 
محصول است و حدود یک ســوم بادام زمیني کشت شده 
در سراســر دنیا، صرف تهیه کره آن مي شــود. اما باید دید 
خوردنش به چه کســاني توصیه مي شود و براي چه کساني 

ممنوع است. 
عده ای کره بادام زمینی را روی نان تست مالیده و به عنوان 
صبحانه میل می کنند و برخی آن را در خمیر کیک و کلوچه 
به کار می برند. به هر شکلی که اســتفاده شود غذای بسیار 
جذاب و پرطرفداری اســت که اگر یک بــار آن را خریداری 
کنید، بعد از آن همیشــه یک بســته کــره بادام زمینی در 
آشــپزخانه خود خواهید داشــت. همانند کره  بسیاری از 
مغزهای گیاهی، کره بادام زمینی نیز حاوی چربی و کالری 
بســیار باالیی اســت )حدود 90 کالری و 16گرم چربی در 
هر 2قاشــق غذاخوری(. خبر خوب این است که با خوردن 
2 قاشــق کره بادام زمینی، عالوه بر دریافــت 190کالری، 
مقدار بسیاری زیادی از مواد مغذی را نیز دریافت می کنید. 
مغزها و کره های آنها منبع بسیار خوبی برای پروتئین، فیبر، 
ویتامین ها، مواد معدنی و مواد شیمیایی گیاهی هستند. در 
سال 2003 ســازمان نظارت بر غذا و داروی آمریکا، ادعای 
فواید ســالمتی برای کره بادام زمینی و برخــی از مغزهای 
گیاهی را تایید و اعالم کرد که شواهد علمی نشان می دهد 
خوردن بیشــتر مغزهای گیاهی به مقــدار  42 گرم در روز 

)به عنوان بخشــی از برنامه غذایی کم کلسترول و کم چربی 
اشباع شده( می تواند خطر بیماری های قلبی را کاهش دهد. 
بیشتر تحقیقات نشان می دهد فواید سالمتی مغزها شامل 
کاهش خطر بیماری های قلبی عروقی یا عوامل زمینه ساز 
آنهاست، اما شواهدی نیز وجود دارد که نشان می دهد ممکن 
اســت مغزها به کاهش بیماری های دیگر نیز کمک کنند؛ 
مثال کره بادام زمینی منبع ماده شیمیایی گیاهی ریزوراترول 
)resveratrol( اســت؛ ماده ای که در پوســت انگور نیز 
وجود دارد. مطالعه اخیر در آلمان نشان داد که این ماده در 

پیشگیری  از سرطان کولورکتال )روده( نیز موثر است.

تعطیالت نوروز مخصوصا به خاطر طوالنی بــودن آن، ایامی 
است که الگوهای بدنی و تغذیه ای بسیاری از ما تغییر می کند 
و تــازه بعد از تعطیالت متوجه می شــویم که بــا پرخوری و 

کم تحرکی چه بالیی سر خودمان آورده ایم.
غافلگیری عضالت

افراد، متناسب با نوع و میزان فعالیت خود، از یک الگوی تقریبا 
مشخص فعالیت بدنی در طول روز برخوردارند که ممکن است 
در حد سرکار رفتن و جابه جایی بین محل کار و منزل و برای 
تعدادی نیز عــالوه بر انجام فعالیت روزمــره، به اندازه حضور 
در باشگاه های ورزشــی، پارک یا پیاده روی باشد. این الگو در 
تعطیالت نوروز به دالیل مختلف همچون ســفررفتن، دید و 
بازدیدها، به هم خوردن ساعات خواب و بیداری و حضور بیشتر 
در جمع خانواده، تا اندازه ای تغییر می کند و ممکن است باعث 
کم تحرکی افراد شــود. اســتراحت طوالنی مدت و نشستن  
نامناســب و زیاد در برابر تلویزیون، باعــث ضعف عضالنی و 
درنتیجه درد کمر و گردن می شود. به منظور پیشگیری از بروز 
این مشکالت الزم است افراد از ورزش های گردن، پشت و کمر 

کمک گرفته و از بی تحرکی  طوالنی اجتناب کنند.
ورزش حرفه ای ممنوع!

برخالف عده ای کــه تعطیالت را فرصتی بــرای بی تحرکی، 
زیاد خوابیدن  و بیرون نرفتن از خانــه می دانند و این روش را 
شیوه دلخواه و مناسب خود برای اســتراحت کردن معرفی 

می کنند، عــده ای دیگر نیز تعطیــالت را زمانی مغتنم برای 
جبران زمان های از دست رفته به منظور تبدیل شدن به یک 
ورزشــکار حرفه ای تلقی می کنند. متوسل شدن به هر کدام 
از این روش ها بسیار خطرناک و آســیب زننده است؛ چراکه 
بدن درعرض یک سال به انجام فعالیتی محدود عادت داشته 
و مواجه کردن ناگهانی آن بــا ورزش های پرتحرکی همچون 
فوتبال، والیبال یا کوهنوردی ســنگین می تواند عارضه ساز 
باشد. ممکن است فرد به مشکالت قلبی یا فشار خون پنهان 
مبتال باشــد که از آن خبر نــدارد و انجام فعالیت ســنگین 

به صورت ناگهانی باعث آسیب او شود.

با خواص کره بادام زمینی آشنا شوید

 محققان دانشگاه برشــای ایتالیا دریافتند برخی از افراد جوان 
که دچار میگرن هستند ممکن اســت در معرض ریسک پارگی 
شــریان های گردن قرار داشــته باشــند که می تواند منجر به 
افزایش احتمال سکته مغزی در این افراد شود. محققان در ادامه 
می افزایند هنوز علت دقیق پارگی این عروق مشــخص نیست؛ 
با این حال دکتر الســاندرو پزینی اذعان می کند احتمال اینکه 
افراد میگرنی دچار چنین شــرایطی موسوم به »قطع شریانی« 

شوند، خیلی اندک است.
محققان با بررسی دقیق تر الگوی میگرن مرتبط با پارگی عروق 
و ســکته مغزی، دریافتند که میگرن بدون عالئم هشدار حسی 

)آئورا(، ارتباط نزدیکی با ناهنجاری های عروق خونی دارد.
آئورا به معنای تغییرات حسی نظیر مشاهده نقاط نورانی، نقاط 
تاریک یا احساس سوزن شدن دست ها، پاها یا سر است که قبل 

از میگرن یا در طول آن اتفاق می افتد.

مطالعات محققان نشــان می دهد که احتمال بروز بیماری های 
قلبی در افرادی که در رژیم غذایی خود از ویتامین C بیشــتری 
استفاده می کنند، کمتر است. این مطالعه با بررسی رژیم غذایی 
حدود 100 هزار شــهروند دانمارکی صورت گرفته است و نشان 
می دهد کــه رژیم غذایی حــاوی ویتامین C نقــش مهمی در 
جلوگیری از بیماری های قلبــی دارد. در ادامه این گزارش آمده 
 C است که رژیم غذایی حاوی ســبزی و میوه هایی که ویتامین

دارند، از مرگ زودرس نیز جلوگیری می کند.
تحقیقات نشــان می دهد که ویتامین C، ســبب توسعه بافت 
همبند در بدن می شــود که از ارگان های داخلی بدن محافظت 
 ،C می کند. عالوه بر این، آنتی اکســیدان موجــود در ویتامین
سلول ها و مولکول های زیســتی را در مقابل استرس محافظت 
می کند. استرس یکی از مهم ترین دالیل بروز بیماری های قلبی 

است.

میگرن؛  فاکتور هشداردهنده 
بروز سکته مغزی

 کاهش بیماری های قلبی
 C با ویتامین

نکات مهم ورزشی برای تعطیالت نوروز!
ورزشدرمانی

اخباریادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

آزمایش جدید خون برای تشخیص سریع محل سرطان

دانستنیها

خواصخوراکیها

زیبایی

۱. سیر
با خوردن چند حبه ســیر در روز، بدن شــما می تواند به 
راحتی با انواع باکتری ها و ویروس ها و عفونت ها بجنگد. 
سیر ارگانیک در تسکین عالئم سرما خوردگی و آنفلوآنزا 
و درد دندان و همچنین درمان عالئم ناشی از ایدز، دیابت 

و فشار خون باال بسیار موثر است.
برای بهره مند شــدن از خواص آنتی بیوتیکی ســیر، آن 
را به صورت خام یا له شــده در غذاهایی مانند ســوپ و 
خورشت ها اســتفاده کنید و از این هدیه طبیعت نهایت 

استفاده را ببرید.
۲. پیاز

پیاز خواصی مشابه ســیر دارد و برای درمان عفونت های 

ناشی از ســرما خوردگی و آنفلوآنزا، کاهش درد و التهاب 
کاربرد دارد. این ماده غذایی پرخاصیت را همچون سیر به 
صورت خام مصرف کنید. پختن پیاز باعث آزاد شدن مواد 

غذایی آن می شود.
۳. عصاره هسته گریپ فروت

 )GSE(عصاره هسته دارابی یا عصاره هسته گریپ فروت
که با عنوان عصاره هســته مرکبات نیز شناخته می شود، 
مایعی تهیه شــده از دانه ها، تفاله و غشــای سفید میوه 
گریپ فروت اســت. برخی از پزشــکان طــب جایگزین 
اظهار داشته اند که این عصاره دارای خواص ضد باکتری، 
ویروس و قارچ است. عده ای از این عصاره ضد میکروب در 
ضد عفونی کردن سرویس های بهداشــتی نیز  استفاده 

می کنند.
4. ترب کوهی

ترب کوهی نام یک گونه از تیره شب بویان است که شامل 
خردل، واسابی، کلم بروکلی و کلم پیچ نیز می شوند. ترب 
کوهی یک انرژی بخش بی نظیر است و عالوه بر این بدن 
را در برابر بیماری هــای بالقوه یاری مــی کند. هنگامی 
که ترب کوهی در معده شکســته می شود، خواص آنتی 

بیوتیکی اش را بروز می دهد!
ترب کوهی بــرای درمان انــواع عفونت هــای ادراری تا  
بیماری سنگ کلیه و برونشیت قابل استفاده و موثر است. 
برای بهره مندی بیشتر از خواص این معجزه طبیعت، آن 
را به صورت خام با مقداری ســرکه طبیعی رقیق مصرف 

کنید.
C ۵. ویتامین

این ویتامین در طیف وســیعی از میوه ها مانند پرتقال و 
نارنج و آناناس یافت می شــود. ویتامین C موجب تقویت 
سیســتم ایمنی بدن می شــود و به همین علت است که 
در زمان ســرماخوردگی با خوردن آن، احســاس راحت 
تری دارید. یک لیــوان آب پرتقال و یک تا دو عدد پرتقال 
طبیعی را در چنــد روز هفته مصرف کنید تــا ویتامین 

بدنتان از مقادیر کافی این ماده پرخاصیت تامین شود.
۶. دارچین

دارچین دارای خواص آنتی باکتریال اســت که به درمان 
انواع بیماری های قارچی کمک می کند. راه های زیادی 
برای مصرف آن وجود دارد که یکی از بهترین  آنها مصرف 
چوب دارچین در چای و پــودر آن در غذاهایی مانند لوبیا 

پلو و عدس پلو است.
۷. سرکه سیب

اســید مالیک موجود در سرکه ســیب طبیعی، خواص 
آنتی بیوتیکــی دارد کــه در درمان و تســکین گلودرد و 

کشتن میکروب های بیماری زا معجزه می کند.
۸. زنجبیل

بارها از زنجبیــل و خــواص آن گفته ایم؛ ولــی همانند 
دیگر گیاهان طبیعی این خــواص تمامی ندارد. زنجبیل 
در درمان ســرما خوردگی و آنفلوآنــزا، همچنین تهوع و 
دردهای عضالنــی و مفاصل و درد معده بی نظیر اســت. 
بهتر اســت زنان بــاردار از مصرف مقادیر زیــاد زنجبیل 
خودداری کنند؛ چرا که عده ای از متخصصین آن را سقط 

کننده جنین می دانند.
۹.  اکالیپتوس

برگ هــای اکالیپتوس دارای خواص ضــد عفونی کننده 
است. از این گیاه در چای و همچنین ازطریق بخور دادن، 
برای درمان سرفه استفاده می شــود. این ماده همچنین  

یک دشمن سرسخت برای قارچ ها به شمار می رود.

با این آنتی بیوتیک های طبیعی به جنگ عفونت ها بروید!

شــامپو یکــی از متداول ترین لوازم آرایشــی مورد 
استفاده برای ســر بوده که اســتفاده از آن در تمام 
سنین رایج است. عوامل پاک کننده و تقویت کننده 
کف سر، حالت دهنده مو، نگهدارنده و صدفی کننده 
و همچنین غلیظ کننــده، از مواد تشــکیل دهنده 

شامپو هستند.
یک ماده شــیمیایی کــه در اکثر شــامپوها یافت 
می شود سدیم لوریل اتر ســولفات نام دارد که یکی 
از دالیل مهم حساســیت های پوســتی و ریزش مو، 

کیفیت این ماده مصرفی در شامپوست. 
حال اگر این مــاده دارای ناخالصی های بیش از حد 
استاندارد جهانی باشد، موجب خارش سر، ریزش مو 

و تحریکات پوستی و حتی سرطان نیز می شود.
با توجه به اینکه پوست و موی اطفال حساس است، 
شــامپوهای بچه طوری فرموله شــده که خاصیت 
برندگی کمتری داشــته باشــند و پاک کننده ها یا 
ســورفکتانت هایی به شــامپو بچه اضافه می کنند 
که دارای PH خنثی و مالیم تر باشــد؛ به طوری که 

چشم های کودکان را نسوزاند. 
حتی مواد افزودنی، نــرم کننــده و ویتامینه را هم 
به شــامپوی بچه اضافــه نمی کننــد؛ بنابراین الزم 
 است برای کودکان از شــامپوی مخصوص استفاده 

کنید.
شــامپوها بر اســاس نوع مو، به چــرب، معمولی و 
خشک تقســیم می شــوند. برخی از شــامپوها نیز 
ساختار متفاوت و کاربردهای بخصوصی دارند؛ مثل 
شــامپوهایی که جنبه دارویی و طبی دارند که باید 

طبق دستور پزشک مصرف شوند. 
همیشــه باید به یاد داشــت که موقع خرید حتما به 
تاریخ انقضا و تولید شــامپوها توجه شود. در صورتی 
که پس از مصرف یک نوع شامپو، متوجه ریزش مو، 
تغییر رنگ مو یا چرب و خشــک شــدن موهایتان 
شــدید فورا شــامپو را عوض کرده و از پزشــک یا 

داروساز راهنمایی بخواهید.
شامپویی که دوفاز شــده و رنگ و بوی نامطبوع دارد 
و یا در ته بســته شامپو رســوب دیده می شود، قابل 

استفاده نیست.
هرگز به ظرف شامپوی خود آب اضافه نکنید؛ چراکه 
این کار سبب عوارضی همچون بیماری های قارچی 
روی پوست سر مصرف کننده می شود و نه تنها راهی 
برای صرفه جویی نیســت بلکــه هزینه های درمانی 

سنگینی را برای مصرف کننده در پی دارد.

هرگز به ظرف شامپوی خود 
آب اضافه نکنید

 دانشمندان با استفاده از یک شیوه جدید پیشرفته برای تشخیص 
زودهنگام ســرطان، نیاز به انجام عمل های جراحی تهاجمی نظیر 
بیوپســی را حذف می کنند. تشخیص ســرطان با آزمایش خون 
ازطریق غربالگری DNA آزادشده از طریق سلول های مرده تومور 
و تشــخیص DNA تومور در خون بیماران مبتال به سرطان انجام 
می شود. کان ژانگ، استاد دانشگاه کالیفرنیا، در این باره می گوید: 
»آگاهی از محل وجود تومور برای تشخیص زودهنگام و موثر بیماری 
ضروری است.« به گفته محققان، زمانی که تومور شروع به تسخیر 
بخشی از بدن می کند، به منظور به دست آوردن مواد غذایی و فضای 
الزم برای رشد خود، به رقابت با سلول های عادی می پردازد و طی 
فرآیندی آنها را ازبین می بــرد. با از بین رفتن ســلول های عادی، 
DNA آنها در جریان خون منتشر شده و از آن برای تشخیص بافت 
تحت تاثیر سرطان استفاده می شود. به این متد جدید »هاپلوتیپ 
متیالسیون CpG« گفته می شــود. هر بافت بدن از طریق امضای 
منحصربه فرد هاپلوتیپ های متیالسیون آن قابل شناسایی است. 
به گفته ژانگ، »اگر بتوانیم هم سیگنال های سلول سرطانی و هم 
سلول های دیگر را ادغام کنیم، می توانیم وجود یا عدم وجود تومور و 

محل آن را تعیین کنیم.«

یک فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان گفت: احتمال ابتال به 
دیابت در افرادی که قند خونشان پس از صرف غذا کاهش می یابد، 
بیشتر اســت. شــاداب صالح پور فوق تخصص غدد و متابولیسم 
کودکان گفت: به طــور طبیعی قند خون افراد پــس از صرف غذا 
افزایش پیدا می کند، زیرا مواد غذایی برای ســوخت و ساز در بدن 
به قند تبدیل می شوند؛ ولی در صورتی که افزایش قند خون از حد 
مجاز بیشتر باشــد، اختالل و بیماری در بدن به وجود می آید. وی 
اظهار داشت: افرادی که دچار اختالل تحمل قند هستند یعنی در 
شرایط پیش دیابت قرار دارند، قند خونشــان ممکن است پس از 
صرف غذا بین 140 تا 200 میلی گرم در دسی لیتر باشد که طی این 
عارضه، قند فرد باالتر از 140 میلی گرم در دسی لیتر است و اگر قند 
پس از غذا باالتر از 200 میلی گرم در دسی لیتر باشد شخص مبتال 
به دیابت است. این فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان عنوان 
کرد: فعالیت بدنی و ورزش ناکافی، اســتراحت طوالنی، استرس و 
اضطراب زیاد، وجود سابقه خانوادگی، مصرف بیش از حد شیرینی و 
چربی، بیماری چربی خون، اضافه وزن و چاقی و به طور کلی رعایت 
نکردن اصول صحیح زندگی، احتمــال افزایش قند خون را پس از 

مصرف غذا افزایش داده و فرد را مستعد ابتال به دیابت می کند.
 وی درخصوص اشخاصی که مستعد ابتال به دیابت هستند، افزود: 
این گروه از افراد، دو تا سه ســال پیش از اینکه مبتال به دیابت نوع 
2 شوند، قند خونشــان پس از غذا خوردن و بخصوص مصرف مواد 
نشاســته ای مانند برنج و نان کاهش پیدا می کند و به عبارتی قند 
خون این اشــخاص پس ازصرف غذا پایین تر از سطح طبیعی قرار 
می گیرد.  صالح پور با بیان اینکه یکــی از وظایف لوزالمعده، تولید 
انســولین برای تنظیم قند خون اســت، تاکید کرد: در افرادی که 
قند خونشان پس از صرف غذا افزایش می یابد، لوز المعده مجبور 
است چهار تا پنج برابر شخص عادی انسولین بسازد تا قند خون را 
در محدوده نرمال نگه دارد که همیــن کار باعث کاهش قند خون 
پس ازغذا خوردن می شود؛ بنابراین پس از گذشت سه تا چهار سال، 
لوزالمعده که برای مدت طوالنی انسولین را به مقدار باال تولید کرده 
است، دچار خستگی می شــود و قند خون بعد از صرف غذا باالتر از 

140 یا 200 میلی گرم در دسی لیتر می شود.

خبر خوش برای کسانی که قرار است مادر شوند: خوردن 30 گرم 
شکالت در روز می تواند در رشــد و نمو جنین مفید واقع شود. این 
نتیجه  مطالعات اخیــر در زمینه  بارداری اســت. مصرف متعادل 
شکالت می تواند فواید بسیاری به همراه داشته باشد که یکی از آنها 
داشــتن فالوانول )نوعی از زردینه( است که باعث کاهش احتمال 
بیماری های قلبی و عروقی و همچنین کاهش کلسترول می شود. 
هر چه شکالت تلخ تر باشد ، فالوانول آن بیشتراست. مطالعات قبلی 
نیز نشان داده بودند که مصرف متعادل شکالت در دوران حاملگی 
می تواند از احتمال پری-اکالمپسیا )کاهش خون رسیده به جنین 
به دلیل فشــار خون باال ی مادر( بکاهد. اما محققان کانادایی نتایج 
تحقیقات انجام شده درزمینه رابطه  بین مقدار شکالت مصرفی در 
دوران حاملگی و پری-اکالمپســیا را متناقض خواندند و این باعث 

کنجکاوی آنها برای جست و جوی بیشتر شد.
شکالت چه با فالوانول کم و چه زیاد، برای جنین مفید است

محققان 129 مادر را که تک قلو بــاردار بودند و در هفته های 11 تا 
14 دوران بارداریشان قرار داشــتند، مورد بررسی قرار دادند.تمام 
زنان در آزمایش شاخص نبض شریان رحمی داپلر دو امتیاز گرفتند. 
آزمایش شاخص نبض شریان رحمی داپلر، برای اندازه گیری جریان 
خون رحم، جفت و جنین استفاده می شود و هر امتیاز، نشانه ای از 
خطر پری-اکالمپسیا،  فشار خون باال و عواقب دیگر بارداری  است. 
به شــکل تصادفی به هرکدام از مادران مورد آزمایش به مدت 12 
ماه ، روزانه  30 گرم شــکالت با مقادیر فالوانول مختلف داده شد. 
در پایان آن 12 ماه ، آزمایش شــاخص نبض شریان رحمی داپلر را 
دوباره انجام دادند و روند سالمتی آنها  تا زمان زایمانشان پیگیری 
شد. تیم تحقیقاتی هیچ تفاوتی میان گروه های مختلف در مقدار 
دریافت فناوانول ها از نظر پری-اکالمپســیا، فشــار خون دوران 
بارداری و وزن نوزاد بعــد از تولد نیافتند. با ایــن وجود، محققین 
بهبودی چشمگیری در نتایج آزمایش شاخص نبض شریان رحمی 
داپلر در هر دو گروه فالوانول کم و زیاد مشاهده کردند و افزودند که 
شاید شکالت با هر مقداری از فالوانول بتواند برای رشد و نمو جنین 
مفید باشد. محققین یادآور شدند که بهبودی مشاهده شده، بسیار 

فراتر از آن بود که در کل پیش بینی می شد. 
این مطالعات نشان می دهد که شکالت می تواند تاثیرات مثبتی بر 
رشد و نمو جفت و جنین داشته باشد؛ اما این تاثیرات تنها به دلیل 

فالوانول نیست.
محققین در پاسخ به باید یا نباید مصرف شکالت روزانه بانوان باردار 
گفتند: ما نمی توانیم با مطالعاتمان، راجع به تاثیر کلی شکالت بر 
خطر پری-اکالمپســیا نظری بدهیم؛ چون هیچ گروهی را بدون 
مصرف شــکالت تشــکیل ندادیم. با این حال، بر اساس مطالعات 
اپیدمیولوژی قبلی و یافته های ما می توان چنین نتیجه گیری کرد 
که مصرف شکالت تلخ در دوران بارداری می تواند عملکرد جفت را 

بهبود بخشد و خطر پری-اکالمپسیا را کاهش دهد. 
آنها افزودنــد: قدم بعدی مــا، ایجاد یک آزمایش کنترل شــده با 
جمعیت آماری بیشتر است؛ برای تشخیص بهتر تاثیر شکالت در 
کاهش خطر پری-اکالمپسیا و ســایر اختالالتی که به علت فشار 

خون در دوره  بارداری به وجود می آیند.

آزمایش جدید خون برای تشخیص 
سریع محل سرطان

چگونه قند خون بعد از غذا را کنترل 
کنیم؟

در دوران بارداری شکالت بخورید

اسید مالیک 
موجود در 

سرکه سیب 
طبیعی، خواص 
آنتی بیوتیکی 

دارد که در 
درمان و تسکین 
گلودرد و کشتن 

میکروب های 
بیماری زا معجزه 

می کند

همه ما احتماال هنگام ابتال به عفونت، به پزشــک مراجعه می کنیم و پزشــکان نیز با نســخه ای پر از 
آنتی بیوتیک، ما را روانه منزل می کنند. اما متاســفانه این داروها عالوه بــر از بین بردن پاتوژن های بد، 
باکتری های ســالم بدن را نیز از بین می برند؛ درنتیجه مضرات آنها بیش از فوایدشــان است. با این حال 
امروزه آنتی بیوتیک ها جای خودشان را به خوبی در میان مردم محکم کرده اند؛ اما آیا تا به حال به درمان 
طبیعی عفونت با مواد غذایی سالم و مفیدی که طبیعت با بخشــندگی فراوان در اختیارمان گذاشته فکر 
کرده اید؟ در ادامه چند آنتی بیوتیک طبیعی را معرفی و تقاضا می کنیم که این بار به جای قرص های متنوع 

و مضر آنتی بیوتیک، از این مواد استفاده کنید!
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پیشنهاد سردبیر: 
مزایا و معایب خرید محصوالت تعمیر شده اپل

اثبات وجود نظم در بی نظمی
طبق نوشته کتیبه ای کهن مربوط به ۳۵۰۰ سال پیش، 
زمانی یک حکیم سومری در عهد باستان به ستارگان 
آسمان نگریســت و در آنها نقش یک شــیر، یک گاو و 
یک عقاب را دید و این گونه بــود که صورت های فلکی 
به دنیای اخترشناسی وارد شدند. امروزه نیز اگر آسمان 
پرستاره شب را در منطقه ای کویری یا کوهستانی و به 
دور از آلودگی های شهرهای بزرگ به تماشا بنشینید 
دقیقا همان نقش های جالب و شگفت انگیز را درمیان 
انبوه ستارگان مشاهده خواهید کرد اما سوال اینجاست: 

آیا چنین نقش هایی واقعا درمیان ستارگان وجود دارد؟
اکنون می دانیم که سیاره زمین و منظومه شمسی در 
نقطه ای نزدیک به حاشیه کهکشان ما یعنی راه شیری 
قرار دارند. تمامی ســتارگان آسمان شــب هم درواقع 
همان میلیاردها ستاره کهکشان راه شیری هستند که 
بخش کوچکی از آنها با چشم غیرمسلح دیده می شوند 
بنابراین آیا واقعا دلیلی برای شــکل گیری نقش های 
منظمی در میان این انبوه ستارگان پراکنده وجود دارد؟

ریاضیات پاســخ بســیار جالبی را به این پرسش ارائه 
می دهد. در سال ۱۹۲۸، یک ریاضیدان برجسته به نام 
فرانک پالمپتون رمزی ثابت کرد که چنین نقش هایی 
عمال در هر ساختاری که اجزای بســیار زیادی دارد- 
خواه مجموعه ای از ستارگان باشد یا آرایه ای از ریگ ها یا 
زنجیره ای از اعداد حاصل از انداختن تاس-همواره وجود 
دارد. به عبارتی هرقدر هم که یک ســاختار در نگاه اول 
نامنظم به نظر برسد بازهم می توان الگوهای منظمی را 
در پشت بی نظمی ظاهری آن پیدا کرد. مثال با بررسی 
مجموعه ای با تعداد کافی از ستارگان، همیشه می توان 
گروهی از آنها را یافت که با تقریب بســیار خوبی یک 
نقش خاص را پدید می آورنــد. بدین ترتیب پالمپتون 
رمزی ثابت کــرد که هر ســاختاری در جهان-هر قدر 
هم در ظاهر بی نظم به نظر برســد-الزاما شــامل یک 
زیرساختار منظم است. حدود ۴۰ سال پس از این اثبات 
شــگفت انگیز، یک ریاضیدان آمریکایی به نام تئودور 
موتسکین نشان داد که نظریه رمزی تلویحا حاکی از آن 

است که بی نظمی کامل در جهان غیرممکن است.

شــرکت اپل اعالم کرده مشــغول رفع حفره های امنیتی اســت 
که احتمــاال ســازمان اطالعــات جاسوســی آمریــکا از آنها در 
 برنامه های جاسوســی خود اســتفاده می کرده اســت. به گزارش

apple insider، وب سایت ویکی لیکس بیش از ۸ هزار سند از 
جزئیات برنامه های رمزگشایی و سرقت اطالعات سازمان CIA را 
از گوشی ها، خودروها وتلویزیون های هوشمند منتشر کرد. طبق 
اطالعات ویکی لیکس، ســازمان CIA بدافزاری در اختیار دارد که 
می تواند در گوشــی های آیفون، مک و سیستم های عامل OS را 
جاسوسی کند. درهمین راستا اپل طی بیانیه ای اعالم کرد هرگونه 
نقطه ضعفی را در این خصوص برطرف می کند. در بیانیه اپل آمده 
اســت: اپل عمیقا به حفظ حریم خصوصی و امنیت مشتریان خود 
تعهد دارد. در آیفون های امروزی از بهتریــن فناوری های امنیت 
اطالعات استفاده می شود و ما به طور مداوم سعی داریم تا بهترین 
کیفیت را حفظ کنیم. محصوالت و نرم افزارهای ما طوری طراحی 
شده اندکه به سرعت آپدیت های امنیتی را در اختیار مشتریان قرار 
دهند. درهمین راســتا ۸۰ درصد کاربران از آخرین نسخه سیستم 
عامل ما استفاده می کنند. هرچند تحلیل های اولیه نشان می دهد 
بســیاری از اطالعاتی که امروز فاش شده در آخرین نسخه iOS به 
آن اشاره شده، اما ما همچنان به فعالیت ادامه می دهیم تا به سرعت 
هرگونه نقطه ضعفی را شناســایی و برطرف کنیم. ما همیشــه از 
کاربران می خواهیم  آخرین نسخه iOS را دانلود کنند تا جدیدترین 

آپدیت های امنیتی را  در اختیار داشته باشند.

شــرکت TCL حــق تولیــد و فــروش گوشــی های برنــد بلک 
بــری را در اغلب بازارهــای جهــان در اختیار دارد امــا حق امتیاز 
 تولید گوشــی هــای بلک بــری در کشــور اندونزی به شــرکت

BB Merah Putih تعلــق دارد. مدتــی اســت که شــایعات 
 مختلفی درباره تولید یک گوشی هوشــمند میان رده جدید به نام

 BB Merah Putih توســط   BalckBerry Aurora  
 شنیده می شــود و اکنون این شــایعات به واقعیت تبدیل شده اند.
 BB Merah Putih بــه صــورت رســمی از بلــک بــری

Aurora رونمایــی کــرد. بلک بــری Aurora اولین گوشــی 
هوشــمندی اســت که پس از اعطای حق امتیاز توســط شرکت 
کانادایــی بلک بری به BB Merah Putin در ســپتامبر ســال 
گذشته توسط این شرکت تولید شــده است. این گوشی همچنین 
اولین دستگاه برند بلک بری اســت که در اندونزی تولید شده است. 
Aurora با در نظر گرفتن مشــتریان اندونزیایی طراحی شده و به 
تمامی قابلیت های امنیتی که مشــتریان از یک گوشــی بلک بری 
انتظار دارند، مجهز شده است. میان رده جدید بلک بری به نمایشگر 
اچ دی ۵/ ۵ اینچی، تراشه اســنپدراگون ۴/۴۲۵ گیگابایت رم و ۳۲ 
گیگابایت حافظه داخلی مجهز شده است. این گوشی دارای دوربین 
اصلی ۱۳ مگاپیکسلی و دوربین اصلی ۸ مگاپیکسلی است. از دو سیم 
کارت پشتیبانی می کند و همراه با باتری ۳۰۰۰ میلی آمپر ساعتی و 
اندروید7/۰ نوقا در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. این گوشی از 
طریق فروشگاه های آنالین تجارت الکترونیک اندونزی قابل پیش 

خرید خواهد بود. قیمت این میان رده جدید ۲6۰ دالر است.

گوشی های خانواده پیکسل گرچه توسط اچ تی سی تولید شدند، اما 
گوگل تمام تالش خود را به کار گرفت تــا جز نام خود هیچ اثری از 
سایر شرکت ها در این دستگاه ها دیده نشود و به عنوان گجت های 
تماما گوگلی معرفی شوند. اما اولین تالش گوگل با مشکالت زیادی 
مواجه اســت و این بار و در ادامه مشــکالت قبلی، خبرها از وجود 
مشکل در بخش میکروفون این گوشــی حکایت دارند. بر اساس 
پست هایی که در انجمن پشتیبانی گوگل به اشتراک گذاشته شدند، 
به نظر می رسد تعدادی از کاربران از عملکرد میکروفون گوشی ها و 

قطع آن شکایت داشته اند. یکی از کاربران این طور ادعا کرده است:
امروز گوشی به دستم رسید و بعد از چند ساعت استفاده و تنظیم 
گوشی میکروفون به طور کامل از کار ایستاد، به غیر از زمانی که در 
حال ضبط ویدئو بودم و کیفیت صدای ضبط شده خوب بود. گوشی 
را به تنظیمات کارخانــه برگرداندم )فکتوری ریســت( و در همه 
بخش ها به غیراز هنگام کار با دوربین، مشکل همچنان باقی است. 
اما خبر خوش اینکه گوگل از این مشــکل مطلع است و به نظر باور 
دارد که این مشکل سخت افزاری است و به نرم افزار ارتباطی ندارد، 
اما خبر بد این اســت که نمی توان انتظار داشــت با ارائه یک وصله 
به روز رسانی این مشکل برطرف شــود. به همین دلیل کارمندان 
گوگل به این دسته از کاربران پیشنهاد می دهند تا برای رفع مشکل 

دستگاه های خود را مرجوع کنند.

چند روزی می شود که گوگل روی دور به روز رسانی سرویس های 
اختصاصی اش افتاده و پشت سر هم تغییرات جدیدی در آنها پدید 
می آورد. اما از میان این تغییرات، شاید قابلیت های تازه هنگ آوتز 
و جیمیل از بقیه شاخص تر باشند. از این به بعد، سرویس جیمیل 
گــوگل از افزونه های بومی پشــتیبانی به عمل مــی آورد. امکان 
اســتفاده از افزونه ها در جیمیل چیز چندان جدیدی نیست، چرا 
که قبال شاهد تعامل افزونه های گوگل کروم با این سرویس ایمیل 
بوده ایم اما تفاوت اینجاســت که حاال افزونه ها می توانند به طور 
 iOS بومی به جیمیل اضافه شده و در پلتفورم های مختلف )شامل
و اندروید( به انجام وظایف خود بپردازند. گوگل برای شروع کار سه 
 افزونه آماده کرده که تقریبا همگی اســتفاده هــای تجاری دارند:

.Salesforce و QuickBooks، ProsperWorks
ProsperWork به کاربران جیمیل اجازه می دهد که اطالعات 
ایمیل مردم را با اطالعات ذخیره شــده در سامانه مدیریت ارتباط 
 QuickBooks خود مطابقت بدهند امــا )CRM( با مشــتری
ابزاری است که به کمک آن می توان بدون خروج از محیط جیمیل، 
برای  افراد فاکتور فروش و انواع صورت حســاب ارســال کرد و در 
نهایت افزونــه Salesforce کاربران جیمیل را قادر می ســازد 
تا از میان مخاطبــان دفترچه تلفن یا از طریــق افزودن مخاطبان 
 جدید، به دنبال افرادی برای مشــارکت در فرصت های وب سایت

Salesforce بگردند.
 الزم به ذکر است که این افزونه ها زمانی پدیدار می شوند که کاربر 
به آنها نیاز داشته باشــد. همچنین گوگل از تمام توسعه دهندگان 
دعوت کرده که برای اضافه شدن افزونه هایشان به جیمیل در برنامه 

Developer Preview ثبت نام نمایند.

اطالعیه اپل درباره خبر ویکی لیکس؛

 نقطه ضعف ها را برطرف می کنیم

میان رده جدید بلک بری به نام 
Aurora رونمایی شد

گزارش مشکل در میکروفون 
بعضی از گوشی های گوگل پیکسل

سرویس جیمیل از افزونه های بومی 
پشتیبانی به عمل می آورد

اخبار

سه سال قبل شــرکت تویوتا با ارائه ایده اولیه ای از خودرویی با سه چرخ و 
گنجایش دو سرنشــین به نام i-Road وارد حــوزه خودروهای الکتریکی 
شد. اکنون این شرکت  همان ایده را با گنجایش سه سرنشین  و  چهارچرخ 
ارائه کرده اســت. این خودرو کــه i-Tril  نام گرفته برای ســفرهای درون 
شهری با سرعت کم مناسب اســت.  جالب آنکه سرنشــین جلو می تواند 
خودرو را در وضعیت خودران  قرار دهد و از ســفر لذت ببرد. ایده اولیه این 
 ED۲ خودروی الکتریکی سبک متعلق به اســتودیوی طراحی فرانسوی
است که عناصری از خودروهای دوبخشــی، الکتریکی، وسایل حمل ونقل 
عمومی و موتورســیکلت را درهم آمیخته و سفری لذت بخش و جالب برای 
سرنشــینان فراهم کند.  i-Tril 6۰۰ کیلوگرم وزن،۲/۸۳ متر طول و۱/۴6 
متر ارتفــاع دارد که در آن از فناوری Active Lean تویوتا نیز اســتفاده 
 شــده اســت. البته غول خودروســازی اعالم کرده خودرو  با هربار شــارژ

 می تواند مســافت ۲۰۰ کیلومتر را طی کند. تویوتا تصمیم دارد آن را برای 
زنان ۳۰ تا ۵۰ ساله در شهرهای کوچک و متوسط بازاریابی کند که  زندگی 

پر جنب و جوشی دارند.

یک کارآفرین ایرانی اپلیکیشــن موبایلی طراحی کــرده که طی دو دقیقه 
تشــخیص می دهد بیمــار نیازمند خدمات درمانی اورژانســی اســت یا 
 Babylon  خیر. دکتر علی پارســا بنیان گذار این اپلیکیشــن در شرکت
Health معتقد اســت چنین برنامه ای به پزشکان کمک می کند تا روی 
درمان بیماری ها تمرکز کنند و دیگر نیازی نیســت مدت زمان زیادی را به 
شناسایی آن و مطالعه عالئم اختصاص دهند. پارسا، امیدوار است ایده اولیه  
»چت- بات« را در خطوط  NHS۱۱۱)خطوط تلفنی برای درخواســت 
کمک های اورژانسی در انگلیس و اســکاتلند( در انگلیس راه اندازی کند. 
شیوه کار آن نیز بسیار ساده است؛ این اپلیکیشــن عالئم بیماری را از افراد 
ســوال می کند و پس از پاسخ کاربر، سواالت بیشــتری از آنها می پرسد تا 
وضعیت بیمار را ارزیابی کند. ســاخت چنین برنامــه موبایلی به معنای آن 
اســت که فناوری به زودی از پزشکان پیشــی می گیرد و در نتیجه فرآیند 
درمان و بهبود با ســرعت بیشــتری انجام خواهد شد. پارســا می گوید: ما 
درباره بیش از ۳۰۰ میلیون موضوع، دانش و اطالعات جمع آوری کرده ایم 

و مغز هیچ انسانی نمی تواند این کار را انجام دهد.

 خودروی الکتریکی سه نفره ویژه زنان
 از راه می رسد

اپلیکیشن تشخیص بیماری توسط یک 
ایرانی ساخته شد

کشت سیب زمینی در مریخ 
امکان پذیر اعالم شد

محققان پس از ســال ها بررسی دریافتند که کشــت سیب زمینی در سطح 
مریخ امکان پذیر اســت؛ همچنین این گیاه قادر است در سخت ترین شرایط 
سطح زمین رشــد کند. محققان با شبیه سازی شرایط ســطح مریخ درون 
یک CubeSat که توســط مهندسان دانشــگاه فناوری و مهندسی لیما در 
پرو ساخته شده است، توانستند ســیب زمینی کشت کنند. محققان شرایط 
روز و شــب مریخ، دمای محیط، فشار هوا و ترکیبات اتمســفر این سیاره را 
شبیه سازی کردند و به منظور بررسی تاثیر این عوامل بر رشد سیب زمینی، 
حســگرهایی را درون محیط قــرار دادند.  مهم ترین هــدف این تحقیقات، 
بررسی امکان کشــت محصوالت کشاورزی در ســطح مریخ است. به اعتقاد 
محققان اگر گیاهان بتوانند در این شــرایط شبیه سازی شده رشد کنند، در 
سطح مریخ نیز رشــد و ادامه حیات آنها امکان پذیر است.  ژنوم سیب زمینی 
بسیار پویاســت و قابلیت انطباق پذیری باالیی دارد. محققان پیش از این با 
استفاده از مهندسی ژنتیک انواعی از سیب زمینی را تولید کردند که در خاک 
شور و شرایط سخت به سادگی رشد می کند. نتیجه تحقیقات گذشته زمینه 

را برای شبیه سازی شرایط آب و هوایی مریخ فراهم کرد. 

اگر بخواهیم به صورت بســیار واضح و روشــن محصوالت 
تعمیر شده اپل را توضیح دهیم باید این گونه شروع کنیم که 
کمپانی اپل محصوالتی دارد که کاربران آنها را به هر دلیلی 
به کمپانی پس داده اند. بیشتر این محصوالت  هم مشکالت 
فیزیکی دارند تا مشکالت نرم افزاری و سخت افزاری. پس از 
بازگشت و مرجوع شدن این محصوالت به کمپانی، کمپانی 
در بررســی هایی این محصوالت را عیب یابی و مشکالت را 
برطرف می کند آنگاه  محصول سالم را به بازار بر می گرداند 
و کاربران می توانند این محصوالت را  با قیمت کمتری تهیه 
کنند) روی این محصوالت برچسب تعمیر شده، وجود دارد( 
برخی اوقات افراد محصوالت تعمیر شده را انتخاب می کنند 
تا پول خود را پس انــداز و صرفه جویی کنند اما باید دید که 

این خرید، خریدی عاقالنه و درست خواهد بود؟
رشد خرید محصوالت تعمیر شده

یکی از اصلی ترین و بدیهی تریــن فواید خرید محصوالت 
تعمیر شــده در واقع پس انداز کردن پول اســت، اگر شما 
محدودیــت مالــی دارید بی شــک خرید یــک محصول 

تعمیرشده می تواند به حفظ بودجه شما بسیار کمک کند. 
معموال پولی که بــرای خریدار در این میــان پس انداز می 
شود چیزی حدود ۱۵ درصد اســت. کاربران می توانند آی 
مک ۲۱/۵ اینچی ســال ۲۰۱7 را که به صورت تعمیر شده 
در وب ســایت قرار دارد با قیمت ۸۸۹ دالر خریداری کنند 
و ۱6۰ دالر را برای خود پس انداز کننــد. این موضوع برای 
دانشجویان بسیار مورد توجه است و بی شک مورد استقبال 
آنها قرار خواهد گرفت. مثال دیگــری برای این تخفیف این 
 Retina 5K است که می توانیم به آی مک با صفحه نمایش
اشاره کنیم. این صفحه نمایش با ۳۰۰ دالر تخفیف و با قیمت 
۱6۹۹ دالر به بازار عرضه شده است و کاربران می توانستند 
این محصول تعمیر شده را با قیمت ۳۰۰ دالر ارزان تر تهیه 
کنند. آیفون، آیپد و اپل واچ نیز با حدود ۱۵ درصد تخفیف 
به فروش می رسند. به عنوان مثال، کاربران می توانند آیپد 
مینی ۲ را بــا ۲۹۹ دالر تخفیف خریداری کنند، آیپد مینی 
۴ با ۳۱۹ دالر تخفیف در لیست محصوالت تعمیر شده قرار 
دارد و آیپد پرو نیز با ۵۰۹ دالر تخفیف عرضه شــده است. 

مدل هایی مانند آیپد ایر ســال ۲۰۱۳ بــا وایرلس و ۱۲۸ 
گیگابایت حافظه با ۳7 درصد تخفیف به بازار عرضه می شود. 
این قیمت ها و این تخفیف ها شرایط بسیار مناسبی است تا 
کاربران اپل از یک تخفیف بسیار خوب برای خرید محصوالت 
بهره مند شوند. در میان آیفون ها نیز، آیفونS6 با ۴۹۹ دالر 
 تخفیف در لیست تعمیر شــده ها قرار دارد و اپل واچ نیز با 
۲۲۹ دالر تخفیــف به صورت تعمیر شــده در وب ســایت 
اپل به فروش می رســد اما از قیمت که بگذریم کیفیت این 
محصوالت نیز بسیار مهم است، تمام محصوالت تعمیر شده 
اپل با یک سال گارانتی به فروش می رسد و در این یک سال 
هر مشکل ســخت افزاری را می توان به صورت رایگان حل 
کرد. در واقع اپل اظهار دارد که کیفیت محصوالت تعمیر شده 
با کیفیت یک محصول تازه تولید شده برابر است و کاربران 
محصوالت تعمیر شده می توانند از تمام امکانات به صورت 

یکسان و بدون هیچ تبعیضی استفاده کنند.
نکات منفی خرید محصول تعمیر شده

در ابتدا باید به این نکته باز هم اشاره کنیم که اپل محصوالت 
تعمیر شــده خود را با یک ســال وارانتی عرضــه می کند، 
بســیاری از کمپانی ها محصوالت تازه و جدید خود را با یک 
سال وارانتی عرضه می کنند، شاید این موضوع به این نکته 
اشاره دارد که اپل از عرضه محصوالت تعمیر شده خود بسیار 
مطمئن است و دیگر ترســی برای ارائه ندادن وارانتی وجود 
ندارد. یکی از معایب بســیار بزرگ خرید محصوالت تعمیر 
شده این اســت که این محصوالت اکثرا به روز نیستند. در 
حال حاضر در ســال ۲۰۱7 هستیم و بسیاری از محصوالت 
تعمیرشده عرضه شــده مربوط به ســال ۲۰۱۴ و یا ۲۰۱۵ 
هســتند، البته اپل در حال بررســی این موضوع است ولی 
در کل بایــد به این موضوع اشــاره کرد کــه تاکنون عرضه 

محصوالت تعمیر شده مطابق با زمان روز نیست.
 یکی دیگر از مشــکالت خرید محصوالت تعمیر شده این 
است که سیستم عامل این دســتگاه ها نیز به روز نیست و 
کاربران باید این نکته را در نظر داشته باشند که دستگاهی 
که با قیمت پایین تر خریداری می کنند در واقع متعلق به ۳ 
الی ۴ سال پیش است و این موضوع نیز معایب خود را دارد. 
برخی از محصوالت تعمیر شــده با تخفیف بسیار مناسبی 
عرضه می شــوند، به عنوان مثال آیپد ایر ۲۰۱۳ با ۴7۹ دالر 
تخفیف به فروش می رســد و این تخفیف در اپل واچ تنها با 
۴۰ دالر تخفیف عرضه می شود، پس کاربری که قصد خرید 
اپل واچ را دارد بهتر است جنس تعمیر شده را خریداری نکند. 
خرید محصوالت تعمیر شــده، امکان بسیار مناسبی است 
که برای کاربران اپل فراهم شــده است ولی باید به این نکته 
توجه داشــت که در کنار ذخیره پول خود در واقع محصولی 
را خریداری می کنند که با تکنولــوژی های روز هماهنگ 

نیست.

کافه اپهوش سنج

نوتیفیکیشــن ها اگر چه مهــم ترین ابزار اطالع رســانی از 
رویدادهــای تازه هســتند، اما وقتــی تعدادشــان از حدی 
گذشت می توانند به بالی جان شما تبدیل شوند. اگر دوست 
ندارید که نوتیفیکیشــن اپ های مختلف تمرکزتان از کار با 
 موبایل را به هم ریخته و آزارتان بدهند، شــاید بد نباشد که

 Notify Box را در موبایــل خــود نصب کنیــد. این ابزار 
فوق العاده کاربردی یک وظیفه بیشتر ندارد، و آن هم خلوت 
نگه داشتن نوار ابزار شماست. Notify Box نوتیفیکیشن 
تمام اپلیکیشــن ها را بســته بــه اهمیت برایتــان تفکیک 
می کند تا فقط موارد ضروری را ببینید، و در فرصتی مناسب 
 به نوتیفیکیشــن های غیر ضــروری برســید. مکانیزم کار

Notify Box بدین صورت اســت که در ابتدا فهرســتی از 
اپلیکیشن های ضروری می سازد. این ها برنامه هایی هستند 
که حتما باید نوتیفیکیشن هایشان را به شکل عادی دریافت 

کنید. اما هر اپلیکیشــنی را که در این فهرســت نگذارید، از 
 Notify آن به بعد نوتیفیکیشن هایش را در جعبه مخصوص
Box مشــاهده خواهید کرد. این جعبه در نوار ابزار اندروید 
مستقر شــده و می تواند نوتیفیکیشــن تمام اپلیکیشن ها را 
در خود گردآوری کند تا در فرصتی مناســب آنها را بررسی 
کنید. نوتیفیکیشن های تمام اپلیکیشــن ها در یک صفحه 
قابل رؤیت هستند و همگی را می توانید با یک اشاره به سطل 
زباله بفرستید. راهکار ســاده Notify Box باعث می شود 
که نه تنها تمرکزتان از صدای نوتیفیکیشــن ها به هم نریزد، 
بلکه بهتر از نوار ابزار اندروید هم بتوانید آنها را مدیریت کنید. 
خوشــبختانه Notify Box تمامی اپلیکیشن های اندروید 
را پشــتیبانی کرده و بر خالف تصور اکثر افراد تاثیر چندانی 
بر افزایش مصرف باتری دســتگاه ندارد.با ایــن اوصاف اگر 
نوتیفیکیشــن های زیادی دریافت می کنید و اهمیت همه 
آنها برایتان به یک اندازه نیســت، مطمئنا Notify Box را 
ابزار مدیریتی بسیار خوبی برای این نوتیفیکیشن ها خواهید 
یافت. این اپلیکیشــن را می توانید همین حــاال و به رایگان 
 از گوگل پلی  و بــا وارد کــردن ایــن آدرس در مرورگرتان

 goo.gl/OWdiUv   دریافت کنید.

معرفی اپلیکیشن Notify Box؛

راهکاری ساده برای مدیریت 
نوتیفیکیشن ها

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

معمای  2097
حسن و مینا ، با هم خواهر و برادر هستند. 

تعداد خواهر و برادرهای حســن با هم برابر است ، اما 
تعداد خواهرهای مینا نصف تعداد برادران اوست.

در این خانواده حداقل چند پســر و چند دختر زندگی 
می کند؟

جواب معمای  2096 
پاسخ معمای سن عروس: زن در روز عروسی ۲۱ سال 

داشته است.
سن این خانم در حال حاضر برابر است با اختالف سن 
او و سن شــوهرش. در آن زمان سن زن ۲۱ سال و سن 
مرد سه برابر ســن زنش، یعنی 6۳ سال بود، االن سن 
زن ۴۲ سال و سن مرد دو برابر ســن زنش، یعنی ۸۴ 

سال است.
لطفا جواب معماهای طرح شــده را به همراه نام 

و شهر محل زندگی خود به نشانی:
rezaei.zayanderoud@gmail.com

 بفرســتید تــا نــام شــما در همیــن صفحــه ذکر 
شود.

خرید محصوالت 
تعمیر شده، امکان 

بسیار مناسبی 
است که برای 

کاربران اپل فراهم 
شده است ولی باید 

به این نکته توجه 
داشت که در کنار 
ذخیره پول خود 

در واقع محصولی 
را خریداری 

می کنند که با 
تکنولوژی های روز 

هماهنگ نیست

کمپانی اپل در وب سایت خود محصوالتی دارد که کاربران به هر دلیلی آن را پس از چند روز استفاده پس داده اند، 
کمپانی هم آنها را بررسی و مشــکالت احتمالی در این محصوالت را برطرف می کند و سپس این محصوالت در 

وب سایت اپل به فروش می رسد.

مزایا و معایب خرید محصوالت تعمیر شده اپل
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دبیر جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات در اختتامیه این جشنواره 
گفت: با برگزاری جشنواره حسنات، شرایطی ایجاد شد تا جوانان 
به رویاهایشــان جدی تری فکر کنند و همه ما نســبت به اهداف 

بلندپروازانه جوانان احساس مسئولیت کنیم. 
 رسول صدرعاملی اظهار داشت: جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات 
تالش کرده تا در طول 6 ســال برگزاری، در راستای استعدادیابی 
و شناسایی فیلمســازان جوانان و معرفی آنها به عرصه فیلمسازی 

حرفه ای تالش کند.
وی تاکید کرد: این جشــنواره، بومی و اصفهانی باقی می ماند؛ اما 
جهانی و کشــوری فکر می کند و از هرنقطه ایران فیلمســازان را 
گرد می آورد. وی اضافه کرد: اگر اتفاقات این سال ها در جشنواره 
حســنات، عنوان نیکوکاری و خیرخواهی ندارد، پس چه عنوانی 
می گیرد؟! یقین بدانید هرکس تالش کند این جشــنواره به قوت 
خود باقی بماند، هم خود شامل برکت می شود وهم برای سرزمین 

ما برکت می آورد.
صدرعاملی ابراز داشــت: تالش برای جشنواره، آینده این کشور را 
می سازد و امیدواریم جشنواره هفتم با همکاری مسئوالن پویاتر 

راه خود را ادامه دهد. 

برگزیدگان بخش فیلمنامه مســابقه ملی ششمین جشنواره ملی 
فیلم کوتاه حسنات معرفی شدند. بهترین فیلمنامه بخش مسابقه 
ملی این دوره از جشنواره، به »ناسور« اثر مجتبی حیدری و جبار 
اجاقلو از زنجان رســید و دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه 

نقدی به این نویسندگان اهدا شد. 
»انتهای کوچه بن بســت« از  نازنین فرخلو از هشــتگرد، دومین 
فیلمنامه برتر و »آتن« نوشــته حسین شــاعری از تهران، عنوان 
سومین فیلمنامه برتر را کسب کردند و به آنها  لوح سپاس، یادمان 
جشــنواره و جایزه نقدی اهدا شــد. جایزه ویژه هیئت داوران در 
بخش فیلمنامه نیز به دو اثر ســپیده اقبالی از تهران رسید و لوح 
ســپاس، یادمان جشــنواره و جایزه نقدی، به این نویسنده تعلق 

گرفت.

شــهردار اصفهان گفت: باید همگی تالش کنیم تا مبادا هنر شهر 
اسطوره ای اصفهان نیز مانند رودخانه زاینده رود خشک شود.

مهدی جمالی نژاد در مراســم اختتامیه ششمین جشنواره فیلم 
کوتاه اظهار داشت: بارها درباره اصفهان گفته و شنیده ایم؛ اما نه 

زبان از گفتن و نه قلم از نوشتن خسته می شود. 
وی با بیان اینکــه نام اصفهان در همیشــه دوران برتارک ایران و 
جهان درخشیده است، افزود: بیش از ۳۰۰سال است که اصفهان 
پایتخت کشورمان نیست اما در طول این  سال ها هرگز این را باور 

نکرده است. 
شهردار اصفهان با بیان اینکه اخیرا توسعه روز افزون و سریع را در 
صنایع  فرهنگی شاهد بودیم، تاکید کرد: شاخص های شهرهای 
فرهنگی شــامل فیلم، تفریح، سرگرمی، رســانه، هنر، مستند، 
آموزش، بهداشت، صنعت، ورزش و غیره در این پارادایم نمودهای 
خوبی هستند. وی بیان اینکه در این شهرها سهم کاالها و خدمات 
فرهنگی بسیار مهم است، تاکید کرد: افزایش نرخ اشتغال، بخش 

کوچکی از ویژگی های شهرهای فرهنگی است.
جمالی نژاد با اشــاره به اینکه آنچه صنایع فرهنگــی  را از صنایع 
ســخت جدا می کند محتوای فکری، ارزشــی و اخالقی است، 
بیان داشت: شــهرها و کشورهایی موفق هســتند که پیام تغییر 
پارادایم را زودتر دریافت کنند واسطوره شهرهایی مانند اصفهان 
می تواند از مصادیق آن باشــد. وی روایت منــدی را از اصول این 
شــهرها دانســت و اضافه کرد: اصفهان به عنوان یک شهر کهن، 
نیازمند روایت مندی است و باید میراث اصیل و فاخر ما که بهترین 

هنرهای روایی هستند، بازخوانی، شناسایی و معرفی شود.
شــهردار اصفهان گفت: اصفهان به عنوان اســطوره شهر نیاز به 
بازخوانی دارد و سینما، تئاترو هنرهای مختلف، بهترین هنر روایی 
شهر اســت که می تواند اصفهان امروز را روی صحنه بیاورد. وی 
با اشــاره به اینکه شهر اصفهان به عنوان شــهر شاخص اسالمی، 
متصف به صفات الهی است، اظهار داشت: امیدوارم این بازخوانی 
را به بهترین نحو انجام دهیم که  جشــنواره حسنات بهترین راه 

برای این بازخوانش فرهنگی است.
جمالی نژاد با تاکید بر اینکه اگر اصفهان نیمی از جهان اســت، نه 
به خاطر جاذبه های صرف تاریخی اســت بلکه میراث معنوی و 
هنرمندان خالق آنها نیمی دیگر از جهــان اصفهان را رقم زده اند، 
تصریح کرد: اصفهان به عنوان شــهر اسطوره ای نباید هنرش نیز 

مانند رودخانه زاینده رود خشک شود.

اکبرعبدی برای نخستین بار پس از گذراندن دوره درمان مقابل 
دوربین مجموعه تلویزیونی »محله گل و بلبل۲« قرار گرفت. 

این بازیگر چند ماه پیــش پیوند کلیه انجــام داد و برای مدتی 
ممنوع المالقات بود.

دبیر جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات:

جشنواره حسنات، اصفهانی باقی 
می ماند؛ اما جهانی می اندیشد

فیلمنامه های برتر جشنواره ششم 
حسنات مشخص شدند

شهردار اصفهان در اختتامیه ششمین جشنواره فیلم کوتاه حسنات:

هنر اصفهان نباید همانند
زاینده رود خشک شود

پس از پایان دوران درمان و بهبودی صورت گرفت؛

بازگشت اکبرعبدی به بازیگری

تکریم از افــراد شــاغل در راه آهن کشــور و خانــواده آنها، هدف 
مســتندی به کارگردانی علیرضا حســینی اســت. این مستندساز 
درخصــوص جدیدتریــن فعالیت خــود چنین گفت: قرار اســت 
در یــک مجموعه مســتند، ۲8 فیلم کوتاه بــا موضوعیت زندگی و 
شــغل راه آهنی ها )که واقعا کم به آن پرداخته شــده است( بسازیم 
تا تکریمی از خانواده و شــغل آنها باشــد. وی افزود: افرادی که در 
این شــغل فعالیت می کنند زحمات زیادی می کشند و از همدلی و 
همراهی خاصی برای کار خود برخوردار هســتند که می توان درس 
گرفت و لذت برد. حســینی در ادامه اظهار داشــت: در این زمینه 
ســفرهایی به غرب و شمال شــرق انجام دادیم و در ادامه به مرکز و 
جنوب کشور خواهیم رفت و تا این مرحله ده قسمت آن فیلم برداری 
شــده و به زودی تدوین آن انجام خواهیم داد و پــس از اتمام برای 
پخش از شــبکه های تلویزیونی و شــبکه های مجــازی، در اختیار 

سازمان روابط عمومی کل راه آهن جمهوری اسالمی قرار می گیرد.

محمد بحرانی که این روزها مشغول صداپیشگی در مجموعه »کاله 
قرمزی و پسرخاله« است، به جمع دست اندرکاران »قند پهلو« ویژه 

نوروز ۹6 پیوست.
 امیر قمیشــی تهیه کننــده و  کارگردان »قند پهلــو« گفت: محمد 
بحرانی پیش از این نیز در مجموعه هــای »لبخندتهران« و »لبخند 
صلواتی« سابقه همکاری در آیتم های نمایشنامه خوانی را با این تیم 
داشــته اســت. وی افزود: بحرانی در بخش جدید »قند پهلو« با نام 
»وضعیت بحرانی« حضور دارد که به پیشنهاد و طبع نازک رضا رفیع 

نامگذاری شده است.
 وی اظهار داشت: در سری جدید »قند پهلو«، عالوه بر محتوای ثابت 
این مسابقه تلویزیونی یعنی طنز منظوم در قالب های کالسیک، شعر 
نو هم در قالب های ســپید و نیمایی و البته با محتوای طنز در بخش 
جدیدی با نام »نو که رســید به بازار« و نثر طنز در بخش »وضعیت 
بحرانی«، به شرکت کنندگان و مخاطبان »قند پهلو« ارائه  خواهد شد.

مستندی با محوریت مشاغل 
راه آهن ساخته می شود

صداپیشه جناب خان 
به »قندپهلو« پیوست

سوژه سینما

از  تعــدادی  »چهارشنبه ســوری«،  آســتانه  در 
عروسک های محبوب نسل های مختلف از فیلم ها و 
سریال هایی چون »شهر موش ها«، »زی زی گولو«، 
»کاله قرمزی و پســرخاله«، »خانــه مادربزرگه« 
و »جناب خــان«، بــر بیلبوردهــای شــهری قرار 
گرفته اند تا با شــعارهایی متفاوت، مــردم را به یک 
چهارشنبه سوری همراه با جشــن و شادی و بدون 

خطر دعوت کنند.
 مرضیه برومند،کارگردان و مدیر خانه عروسک که 
با همکاری جمعی از هنرمندان عروسکی و سازمان 
زیباسازی شــهرداری تهران، شکل گیری این کار را 
در طول یک هفته مدیریت کرده اســت، بیان کرد: 
این بیلبوردها با همکاری خانه عروســک و سازمان 
زیباسازی، در آســتانه  چهارشنبه ســوری تدارک 
دیده شده است و همه صاحبان معنوی و غیرمعنوی 
عروســک ها و همچنین صداپیشــگان آنها، بدون 
دریافت هیچ مبلغــی پذیرفته انــد در این حرکت 

جمعی شرکت کنند.
او تاکید کــرد: این حرکت یــک کار گروهی بود که 

تمامی نمایشــگران عروســکی همکاری کردند و 
کار گرافیک این پوســترها زیر نظر خودم و مرضیه 
سرمشــقی، رفعت هاشــمی و احســان نصرتی با 
همــکاری مرجان پورغالمحســین کــه همگی از 
بچه های خانه عروسک هســتند، در یک هفته کار 
فشرده به سرانجام رسیده است. برومند خاطرنشان 
کرد: همیشه در شعارهای چهارشنبه سوری، ادبیات 
نهی استفاده شده که ادبیات درستی نبوده است؛ ولی 
ما سعی کردیم در این بیلبوردها از ادبیاتی بهره ببریم 
که بتواند حداقل تاثیر را بگــذارد.  ما هم امیدواریم 
بتوانیم چهارشنبه سوری را با شــادی و جشن برپا 

کنیم؛ نه همراه با خطر، دلهره و ترس برای دیگران.
این کارگردان یادآور شــد: در گذشته مردم با روشن 
کــردن یک آتــش کوچــک و جشــن های محلی 
و اجرای مراســم دیگــر همچون »قاشــق زنی« و 
»فال گوش«، چهارشنبه سوری را جشن می گرفتند 
و نارنجک نمی انداختند و کارهای خطرناک و آتش 
افــروزی نمی کردنــد. مدیر خانه عروســک با بیان 
اینکه »شــادی بله و خطر نه« عنوان کمپینی است  
که در فضای مجازی به راه افتــاده، ادامه داد: ما هم 
با نصب این بیلبوردها در ســطح شهر تالش کردیم 
 تا مــردم را به شــادی، دعــوت و تاکیــد کنیم که

حق خطرآفرینی ندارید!

پوستر سینمایی »گشــت ارشاد ۲« ســاخته سعید 
سهیلی در آستانه اکران رونمایی شد.  »گشت ارشاد ۲« 
از ۲5 اسفند در گروه سینمایی استقالل اکران عمومی 
می شود. این فیلم در جشنواره فجر نیز جزو آثاری بود 
که مورد توجه مخاطبین قرار گرفت و در جدول آرای 
برگزیده مردمی حضور داشت. پوستر این فیلم توسط 
صبا سهیلی طراحی شده اســت. »گشت ارشاد1«  در 
ســی امین جشــنواره فیلم فجر روی پرده رفت و در 
بخش های بهترین بازیگر نقــش اول مرد برای حمید 
فرخ نژاد، ساعد سهیلی و پوالد کیمیایی، بهترین بازیگر 
نقش مکمل مرد، حمید رسولیان و بهترین جلوه های 
ویژه، نامزد دریافت ســیمرغ شــدند و ناصر چشم آذر 

دیپلم افتخار بهترین موسیقی متن را دریافت کرد.

همبستگی عروسک ها برای 
»چهارشنبه سوری« بی خطر

رونمایی از پوستر »گشت 
ارشاد 2«در آستانه اکران

اکران

فیلم ســینمایی »پینوکیو، عاموسردار و رییسعلی« 
به کار گردانی ســید رضا صافی، در نوروز ۹6 و گروه 
سینمایی آزاد اکران می شود. قرارداد این فیلم برای 
اکران منعقد شــده اســت و پخش فیلم را شــرکت 
پخش نسیم صبا و ســعید خانی  برعهده دارد. اکران 
فیلم به صورت گســترده از ۲5 اسفند در سینماهای 

سراسرکشور آغاز می شود.
فیلم ســینمایی »پینوکیو، عاموسردار و رییسعلی« 
جوایز بهتریــن فیلم نامه، فیلم و بهترین دســتاورد 
فنی و هنری از بیست و نهمین جشنواره بین المللی 
فیلم های کودک و نوجوان در سال 1۳۹4 و تندیس 
زرین بهترین فیلــم بخش بین الملــل و جایزه ویژه 
هیئت داوران از چهل و ششمین جشنواره بین المللی 

فیلم رشد را به دست آورده است.
بازیگران ایــن فیلــم عبارتند از: حجت شــورکی، 
حســین قفلی، جوهر تنگســتانی، علــی نیک فر، 
اصغر جــوادی، احمد قربانی، علیرضا میرشــکاری، 
جعفر بهســتانی، جهانگیر اژدری، عبــاس بارونی، 
مهدی جهانبخشیان، وحیده حســینی و مهرنوش 

ذوالفقاری.
عوامل فیلم »پینوکیو، عاموســردار و رییســعلی« 
عبارتند از: کارگردان: ســیدرضا صافی،تهیه کننده: 
ناصر عنصری، فیلم نامه نویســان: ســید رضا صافی 
و مریم رنجبر، فیلم بردار: ســید رضا مهیمنیان پور، 
تدوینگر: سید رضا صافی، صدابردار: روح ا... )مسیح( 
حد پور سراج، صداگذار: آرش قاسمی، طراح صحنه و 
لباس: نیلوفر فوالدی، چهره پرداز: جالل امیری مرند، 
موسیقی: محسن شریفیان، جلوه های ویژه رایانه ای: 
جواد رمضانی، مشاور رســانه ای: علی زادمهر، پخش 

نسیم صبا، مدیر پخش سعید خانی.

اکران فیلم »پینوکیو، عامو 
سردار و رییسعلی« در نوروز

جشنواره
پیشنهاد سر دبیر: 

جشنواره حسنات، اصفهانی باقی می ماند؛ اما جهانی می اندیشد

اگر زمانی شهرموش ها، کاله قرمزی، دزد عروسک ها، گلنار 
و... در گیشه موفق بودند و مخاطب کودک را راضی از سالن 
بیرون می فرستادند و خانه دوست کجاست در جشنواره های 
سراسر دنیا، همه نگاه ها را به سوی این گونه سینمایی جلب 
می کرد، شاید بدبین ترین منتقدان و کارشناسان هم در آن 
سال ها نمی توانستند پیش بینی کنند روزی سینمای کودک 
ایران برای جلب مخاطب، به آثاری متوســل شود که هیچ 
ســنخیتی با زمانه اش ندارد و به مراتب از مخاطبش عقب تر 

است.
از رستم تا آدم آهنی

داستان مبارک خیلی سر راست و به دور از پیچیدگی روایت 
می شــود. اژدهاک به کمک عروســک های امروزی، رستم، 
آرش، فریــدون و کاوه آهنگر را می دزدد تــا بتواند بر دنیای 
کودکان به طور کامل مســلط شــود. در این میان گل پری، 
نویســنده جوانی که نوه پیرمردی نقال و صاحب عروسک 
رستم است، به اتفاق مبارک، دیو سفید و اکوان دیو به جنگ 
اژدهاک می روند و موفق می شــوند او را شکست دهند. در 
داستان مبارک به شکلی جدی تقابل سنت و مدرنیته وجود 
دارد و داســتان ها و فرهنگ کهن ایرانــی در معرض خطر و 
تهدید جدی نمایش داده می شود؛ تا جایی که پیرمرد نقال 
مجبور می شود به دلیل عدم اســتقبال از نمایش های خود، 
کارش را تعطیــل کند و مبارک و دوســتانش خانه نشــین 
می شــوند. اژدهاک با دزدیدن عروســک های داستان های 
کهن ایرانی و شــاهنامه، می خواهد آنها را نابود کند. از اینجا 
به بعد رستم و دیو و همه شخصیت ها بدون توجه به دشمنی 
و جنگ در قصه ها، با هم متحد می شوند تا دشمن مشترک 
را شکســت دهند. گل پری به نوعی نماینده نســل جدید و 
کودکان بزرگ شده ای اســت که با وجود شنیدن قصه ها در 
کودکی و حتی همبــازی بودن با آنها، این شــخصیت ها را 
فراموش کرده اند و همین فراموشی باعث نابودی و بی توجهی 
به فرهنگ اساطیری ایران شده است. جایی در پایان داستان، 
گل پری به نمایندگی از این نســل با فراموش کردن قدرت 
اژدهاک ســعی می کند او را نابود کند و به نوعی به گذشته 
خود بازگردد. مبارک برای نمایش شــخصیت هایش برای 
همه آنها در ذهن مخاطب یک پیش زمینه ذهنی قائل شده 
که اتفاقا اشــکال اساسی داســتان همین جاست؛ زیرا نسل 
امروز به واســطه یک کم کاری و بی توجهی عمومی نسبت 

به داســتان های کهن، درباره آنها هیچ نمی داند و فقط نام 
آنها را شــنیده است؛ بنابراین فیلمســاز باید این کاراکترها 
و قهرمانان اساطیری را به شــکلی جذاب معرفی می کرد تا 
کودک امروزی آنها را بشناســد، اما در فیلم تفاوت چندانی 
بین فریدون و آرش و کاوه وجود ندارد و مسلما در ذهن یک 
کودک یا نوجوان نمی ماند و از آن مهم تر اینکه این کاراکترها 
در قســمت عمده ای از فیلم حضور ندارنــد یا مثل تهمینه 
و حتی رســتم، از جایی به بعد گم می شــوند و از آن مهم تر 
سهرابی اســت که در داســتان وجود ندارد و می توانست با 

حضور در داستان، درام گیراتری خلق کند.
از واقعیت تا کارتون

مبارک از تکنیک انیمیشن رئال استفاده می کند که گونه ای 
بســیار پرطرفدار و جذاب در فیلمســازی کودک و فانتزی 
است؛ اما در این فیلم از این تکنیک استفاده حداقلی می شود 
و در بسیاری از قسمت ها گویی بازیگران نتوانسته اند وجود 
کاراکترهای کارتونی را باور و حس کنند و حتی گاهی جهت 
نگاه آنها چندان دقیق نیســت. در انیمیشن رئال، اصل اول 
تلفیق دو نــوع کنش و حرکت در روی تصویر اســت که در 
مبارک به شــکل جدی اتفاق نمی افتد. نکته مهم تر اینکه 
یک تعریف درست از دیده شدن مبارک و دو دیو همراهش 
وجود ندارد و در برخی قسمت ها، بدون اینکه دیده شوند در 
خیابان و میان کاراکترهای واقعی حضور دارند، اما در ابتدای 
داستان بسیار سعی می کنند توسط گل پری دیده نشوند و 
مخفی بمانند که این راکورد در کل فیلم حفظ نمی شــود. 

نویســنده بودن گل پری و قهر او با پدربــزرگ هم چندان 
کاربــردی در قصه ندارد و مخاطب کــودک متوجه اهمیت 
او نمی شود و فقط چندبار می شــنود که این مشکل فقط به 
دست گل پری حل می شــود بدون اینکه این نکته در طول 
داستان رمز گشایی شود؛ البته در پایان سعی می شود همه 
چیز به ذهن و باور این نویســنده جوان ربط داده شود که در 

فیلم جا نیفتاده است.
جای خالی شادی

مبارک به غیر از ابتدا و انتهای آن، اثری شاد و حتی موزیکال 
نیست کما اینکه می توانست با اضافه کردن این نکته و باتوجه 
به ماهیت قصه و حضور شــخصیتی ماننــد مبارک، تبدیل 
به اثری همراه با شــعر و ترانه و موسیقی شــود. این نکته به 
واقع یکی از الزامات کارهای کودکان اســت که باید هر پیام 
و داستانی در بستری از شــادی و جذابیت ارائه شود که در 
مبارک صرفا اکوان دیو و کل کل های او با دیو سپید، این فضا 
را به وجود می آورد و کاراکتر مبارک در طراحی و دوبله، این 

خصوصیت را ندارد و جذاب نیست.
ستاره بودن کافی نیست
بازی النــاز شاکر دوســت که 
قطعا حضورش بار مالی فراوانی 
برای این فیلم به همراه داشته، 
نه تنها نقطه مثبت فیلم نیست، 
بلکه در بســیاری از لحظات به 
نقطه ضعف آن تبدیل می شود؛ 
بازی مبتنی بــر رفتارهایی که 
بیشــتر تقلید یک نــوع بازی 
برای فیلم های کودکان اســت 
و دســتاورد جدی برای فیلم 
ندارد. این نکته در صدا گذاری 
و گویندگان فیلــم هم وجود 
دارد و مشخص نیست  که چرا 
محمد رضا علیمردانی به جای 
کاراکتــر پیرمرد نقــال حرف 
می زند؛ حــال آنکه این ویژگی 
می توانست در نقش های دیگر 
وجود داشــته باشد. استفاده از 

یک بازیگر معروف برای یک فیلم کودکانه، در نگاه اول یک 
امکان و موقعیت فوق العاده اســت که در اینجا به کلی هدر 

رفته و استفاده ای از آن نشده است.
ســاختن فیلم کودک این روزها کار بســیار سختی است؛ 
به گونه ای که سالی یکبار و به واســطه بودجه دولتی و برای 
پرکردن رزومه مدیران ســینمایی یکی دو ماه جدی گرفته 
می شود و بعد معموال اکران هم نمی شود. حاال اگر بخواهیم 
درباره فرهنگ و ادبیاتی بگوییم که در مرز فراموشــی کامل 
است، کار سخت تر هم خواهد شــد. سالن های خالی به واقع 
نشان می دهد این نوع فیلم سازی دیگر جوابگو نیست و باید 
طرحی نو در انداخت؛ اتفاقی که باید به شکل جدی مبارک 

باشد.

نگاهی به سینمای کودک و نوجوان؛

پشت کوه های فراموشی 
ســینمای کودک و نوجوان، اولین گونه ای است که پس 
از انقالب توانست سینمای ایران را به جهان بشناساند 
و اتفاقا طی دوره ای با فروش های فوق العاده توانســت 

سینما را زنده کند.

استفاده از یک 
بازیگر معروف 
برای یک فیلم 

کودکانه، در نگاه 
اول یک امکان و 

موقعیت فوق العاده 
است که در اینجا 
به کلی هدر رفته 

و استفاده ای از آن 
نشده است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

افزایش دوبرابری 
بودجه تئاتر
در سال 96

افزایش دوبرابری بودجه تئاتر در ســال ۹6 و 
تقویــت گروه های نمایشــی بــرای اجراهای 

بیشتر، از برنامه های سال جدید است.
ســیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، درخصوص افزایش بودجه دوبرابری 
برای تئاتر در سال ۹6 گفت: هر روز در تهران، 
۹۰ تا 11۰ نمایش در ســالن های مختلف اجرا 
می شــود و در پی آن هســتیم که این موضوع 
را در ســال ۹6 با افزایش بودجه تئاتر تقویت 
کنیم؛ چراکــه تئاتر می توانــد بازتاب دهنده 

مشــکالت و چالش های جامعه باشــد و این 
میــزان گرایش مردم به تئاتر باید پاســخ داده 

شود.
وی ادامــه داد: معاونــت هنــری درحــال 
برنامه ریــزی جامع و کامل برای ســال جدید 
 اســت تا رویکــرد تــازه ای در تئاتــر ایجاد 

کنیم.
درواقــع تئاتــر باید از نظــر کیفــی و محتوا 
منطبق بــا ارزش های اســالمی و اجتماعی و 
 فرهنگی باشــد، زیرا این هنر در اصالح سبک 

زندگی و اخالق عمومی برای نسل جوان موثر 
است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خاطرنشان کرد: 
تئاتر از کانون های اصلــی جامعه بوده و قدمت 
طوالنــی دارد؛ به همیــن خاطر امــروز اکثر 
هنرمندان سینما در ســابقه  کاری خود تئاتر 
را تجربه کردند و به تعبیر بســیاری از بزرگان 
تئاتر، ریشه  هنر اســت و خوشبختانه در کشور 
ما نیز گرایش های زیادی به سمت هنر نمایش 

وجود دارد.

تلویزیون
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پیشنهاد سردبیر:
موضوع آب در کشور سیاسی شده است

اخبار

قاسم ســلیمانی اســتاندار چهارمحال و بختیاری در 
نخستین مجمع فوق العاده شــورای سازمان همیاری 
شهرداری های استان اظهار داشــت: واگذاری برخی 
پروژه های دســتگاه های اجرایی به سازمان همیاری 
شهرداری های استان به منظور ارتقای زیرساخت های 
توسعه ای، تقویت توان شهرداری ها و ارتقای وضعیت 
مالی این ســازمان از اقدامات صورت گرفته در دولت 
یازدهم است. وی با بیان اینکه این سازمان در گذشته 
به عنوان حیات خلوت اســتانداری محسوب می شده 
اســت، افزود: هم اینک نــه تنها ســازمان همیاری 
شــهرداری ها حیات خلوت اســتانداری نیست بلکه 
اعتباراتی نیز برای تقویت این سازمان به آن اختصاص 
داده شده است. وی با اشــاره به نزدیکی عید نوروز و 
حضور گردشــگران داخلــی و خارجی در اســتان، 
خاطرنشــان کرد: باید در فرصت هــای مختلف برای 
جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی به منظور انجام 
سرمایه گذاری در حوزه های مختلف و رونق اقتصادی 

و توسعه استان اقدام شود.

علیرضا امیــری رییــس اتحادیه نان هــای صنعتی 
شهرستان شهرکرد با اشــاره به ممنوعیت استفاده از 
جوش شــیرین در نانوایی ها گفت: بازرســان بر روند 
رعایت اصول بهداشتی در نانوایی ها نظارت دارند. وی 
با اشاره به اینکه جوش شیرین ماده ای سرطان زا و مانع 
جذب کلسیم است، تصریح کرد: خوشبختانه تاکنون 
هیچ تخلفی در زمینه استفاده از جوش شیرین در سطح 
استان گزارش نشده است. امیری عمده ترین مشکالت 
این اتحادیه را   عدم افزایش نرخ نان و کیفیت پایین آرد 
دانست و گفت: اتحادیه نان در مناطقی همچون کوی 
فرهنگیان و کوی مهدی آباد به دلیل نبود مکان مناسب 
برای راه انــدازی واحدهای نانوایی با  مشــکل کمبود 
خبازی مواجه  شــده اســت. رییس اتحادیه نان های 
صنعتی شهرســتان شهرکرد با اشــاره به اینکه گندم 
توزیعی بین کارخانه های اســتان از یک نوع اســت اما 
کیفیت آرد تولیدی در کارخانه ها متفاوت است، افزود: 
این موضوع با پیگیری  فرمانداری ها و سازمان صنعت، 

معدن و تجارت استان در حال آزمایش است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد:

جذب سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی برای توسعه استان

رییس اتحادیه نان های صنعتی شهرکرد خبر داد:

ممنوعیت استفاده ازجوش 
 شیرین در نانوایی های استان

با مسئوالن
 مدیر کل جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: 173 
تن گوشــت قرمز در چهارمحال و بختیاری برای بازار شب عید 
ذخیره سازی شــد که از 25 اســفند وارد بازار استان می شود. 
ذبیح ا... غریــب افزود: تمهیــدات الزم برای تامیــن کاالهای 
 اساســی خانوار در روزهای پایانی ســال در اســتان اندیشیده

 شده است.

به گــزارش خبرگزاری صــدا و ســیمای مرکــز چهارمحال و 
بختیاری، بخشدار رودشت شهرســتان لردگان گفت: با پیگیری 
مسئوالن قضائی استان، دادستان شهرستان لردگان، روحانیون، 
ریش ســفیدان و بزرگان روستای دودراه و قشــرهای مختلف 
مردم، خانواده مقتوالن از قصاص گذشتند و رضایت خود را برای 
آزادی قاتالن اعالم کردند. علی ویســی افزود: در سال 93 نزاعی 
بر سر مالکیت زمین در روستای دودراه رخ داد که دو نفر به قتل 
رسیدند و حکم اعدام قاتالن پس از تأیید نهایی و استیذان آماده 

اجرا بود که با گذشت اولیای دم به صلح و سازش انجامید.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح تشــدید 
مبارزه با قاچاق و فــروش مواد محترقه در ایام پایانی ســال در 

استان خبر داد.
ســردار غالمعباس غالمزاده گفت: در آســتانه چهارشنبه آخر 
ســال، طرح تشــدید مبارزه با قاچاق و فروش مواد محترقه با 
هدف جلوگیری از حوادث ناگوار و آسیب های جسمی، روحی و 
روانی ناشی از آن در استان چهارمحال و بختیاری اجرا می شود.

وی، مدت اجرای ایــن طرح را از اول اســفندماه جاری تا پایان 
ایام نوروز 9۶ بیان و اضافه کرد: طی دو هفته گذشــته ماموران 
انتظامی، ۶۶ هزار و 53۴ قطعه مواد محترقه در شهرستان های 
شهرکرد، بروجن و لردگان کشــف و در این رابطه ۴ نفر متخلف 
را به مراجع قضائــی معرفی کردند. غالمزاده از مردم خواســت 
هرگونه تخلف در زمینه خرید و فروش مواد محترقه را به مرکز 

فوریت های پلیس 11۰ گزارش کنند.

رییس دانشگاه علوم پزشــکی شــهرکرد از افزایش واحدهای 
ارائه دهنده خدمات بهداشــتی در استان چهارمحال و بختیاری 

خبر داد.
مرتضی هاشم زاده چالشــتری  با اشــاره به اینکه در ســال 92 
واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشــتی در استان چهارمحال 
و بختیــاری 97 واحد بوده اســت، اظهار کــرد: در حال حاضر 
این تعداد به 1۰7 واحد افزایش یافته اســت. وی بیان داشــت: 
خانه های بهداشت، پایگاه های ســالمت، مرکز آموزش به ورزی 
و مرکز خدمات جامع ســالمت روســتایی از جمله واحدهای 

اضافه شده به مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی بوده است.
رییس دانشگاه علوم پزشــکی شــهرکرد گفت: پس از اجرای 
طرح تحول نظام ســالمت 13 خانه بهداشت با بیش از یک هزار 
مترمربع مســاحت و اعتبار 1۴ میلیارد و 5۶۰ میلیون ریال در 

مناطق مختلف استان چهارمحال و بختیاری احداث شد.
هاشم زاده چالشتری با اشاره به اینکه پس از اجرای طرح تحول 
نظام ســالمت یک مرکز خدمات جامع شــبانه روزی راه اندازی 
شــده اســت، خاطرنشــان کرد: با اجرای این طرح سه مرکز 
خدمات جامع ســالمت روســتایی با بیش از یک هزار و 9۰۰ 
مترمربع مســاحت و بالغ بر 27 میلیارد ریال اعتبار در اســتان 

احداث شد.

نماینده مــردم لــردگان در مجلس گفــت: بــا پیگیری های 
انجام شــده تجهیزات بیمارســتان لردگان تامین و 1۰۰ تخت 

بستری به این بیمارستان تحویل شد.
محمد خالدی اظهارداشــت: با پیگیری هــا و رایزنی های انجام 
شده در وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی یک سری از 

تجهیزات بیمارستان شهدای لردگان تامین شد.
وی افزود: مقرر شد 8۰ درصد هزینه دســتگاه ها توسط وزارت 
بهداشــت و 3۰ درصد توســط بیمارســتان و یا دانشگاه علوم 

پزشکی پرداخت شود.
نماینده مردم لردگان در مجلس شــورای اســالمی با اشاره به 
تعداد دستگاه های دریافت شــده از وزارت بهداشت، بیان کرد: 
1۰۰ عدد تخت بســتری به انضمــام ملحقات، یک دســتگاه 
رادیولــوژی پرتابل، ترالــی اورژانس، ویلچر، برانــکارد و ترالی 

پانسمان از هرکدام ۶ عدد به این بیمارستان تحویل شد.
خالدی خاطرنشــان کرد: همچنین 8 تخت ویژه بخش »ســی 
ســی یو«، 8 عدد مانیتور ثابت، یک مانیتور ســانترال و ۴ عدد 
الکتروشــوک، یک عدد ساکشــن پرتابل، 8 عدد پمپ ســرم، 
۴ دســتگاه نوار قلب و یک دســتگاه ونتیالتــور پرتابل از دیگر 

دستگاه هایی بود که تحویل بیمارستان لردگان شد.
وی گفت: امیدواریم با تجهیز این بیمارســتان بتوانیم خدمات 
بهتــری را به مردم ایــن شهرســتان ارائه دهیم، چــرا که این 
شهرســتان یکی از شهرســتان های محروم اســتان می باشد و 

نیازمند توجه بیشتر مسئوالن است.

برگزاری مراسم صلح و سازش در 
شهرستان لردگان

 اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق
 و فروش مواد محترقه

افزایش واحدهای ارائه دهنده خدمات 
بهداشتی در چهارمحال و بختیاری

۱۰۰ تخت بستری به بیمارستان 
شهدای لردگان تحویل داده شد

ذخیره سازی ۱73 تن گوشت قرمز 
در چهارمحال و بختیاری

مهر: اولین نشســت بین اســتانی هم اندیشی انتقال بین 
حوضه ای آب  با حضور اســتادانی از دانشگاه های شهید 
چمران اهواز، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه شهرکرد، 
دانشــگاه اصفهان و مسئوالن دســتگاه های ذی ربط در 
سطح استانی و کشوری، نمایندگان خوزستان در مجلس 
شــورای اســالمی، اســتانداری، فعاالن محیط زیست و 
بازیگران فعــال در عرصه محیط زیســت از جمله میترا 

حجار از صبح تا شامگاه پنج شنبه برگزار شد.
در ابتدای این نشست، استاندار خوزستان با اشاره به لزوم 
کاهش نشست های احساســی و افزایش نشست هایی با 
بار علمی و کارشناســی گفت: تصمیم گیری درباره منابع 
آبی کشــور باید همراه با دید ملی باشد. قطعا بقا و آبادانی 
فالت مرکزی ایران خواست همه ماســت و کسی در آن 
تردید ندارد اما تصمیم گیــری در این زمینه باید خارج از 

البی گری باشد.
غالمرضا شــریعتی افزود: این تصمیم گیری باید بهترین 
تدبیر و کمترین عوارض را داشــته باشــد و آبادانی یک 
منطقــه و بخش، باعث آســیب در منطقــه و جای دیگر 

نشود. 
وی با اشــاره به لزوم بازنگری در برنامه ریــزی ها درباره 

منابع آبی اظهار کرد: واقعیت های کنونی  باید دیده شود 
و بر آن مبنا تصمیم گیری صورت گیرد. 

شریعتی توضیح داد: نباید نگاه بخشی و منطقه ای داشته 
باشیم. همه ملت ایران را یکپارچه و برادر خود می دانیم. 

در ادامه این نشســت نماینده اهواز، کارون و باوی گفت: 
تاریخچه تمدن در ایران نشــان می دهد هر جا آب بوده 
تمدن شــکل گرفته اســت. کارون یکی از خاستگاه های 

تمدن در تاریخ بوده است.
همایون یوســفی افزود:یکی از دالیل وجود مشــکالت 
زیست محیطی در خوزســتان،کمبود آب است که تنش 

زیست محیطی را در پی داشته است. 
وی با اشــاره بــه وجود شــکنندگی در محیط زیســت 
خوزســتان بیشــتر از هر جای دیگر بیان کــرد: تهدید 
مشکالت زیست محیطی در این استان از خطر دشمنان 
خارجی مهم تر اســت. در برنامه ششــم توســعه یکی از 
راهبردها تخصیص اعتبار اســت اما محیط زیست لحاظ 
نشده اســت در حالی که باید در ســاختار محیط زیست 

کشور تجدیدنظر شود. 
یوسفی با اشاره به لزوم افزایش کنترل در خصوص انتقال 
آب اظهار کرد: موضوع آب در کشــور سیاسی شده است 

و بخشــی نگری در آن موج می زند و فقط اســتان های 
مقصد و معضالت آبی آن در نظر گرفته شــده بدون اینکه 

استان های مقصد لحاظ شوند. 
انتقال آب و مسائل اجتماعی

مشــاور اســتاندار در امور آب نیز در این نشست با اشاره 
به آغاز انتقــال آب بین حوضــه ای از ســال 1332 در 
کشــور گفت: بیشــترین میزان انتقال آب از سرشــاخه 
رودخانه های کارون و دز در حال انجام اســت اما در سال 

1392 مسائل اجتماعی در این رابطه به وجود آمد. 
مهدی قمشــی افــزود: بایــد ایــن موضــوع از زاویه و 
مســیری عبور کند که به مردم و ســطح اجتماع کشیده 
نشــود و در این میان، کارشناســان در صورتــی که قانع 
 شــوند می تواننــد در اقناع افــکار عمومی بســیار موثر 

باشند.
وی با اشاره به برگزاری نشســت هم اندیشی انتقال بین 
حوضه ای آب در ســطح بین اســتانی برای اولین بار در 
کشور توضیح داد:  هرچند دســتگاه های دیگری پیش از 
این به موضوع انتقال آب ورود کــرده اند اما به دلیل نبود 

تعامل، نتیجه ای به دست نیامد. 
قمشــی در پایان اظهار کــرد: از آنجا که کشــور درگیر 
مشکالت عدیده ای اســت، نباید با انتقال غیرکارشناسی 

آب، مشکل جدیدی ایجاد کرد.
لزوم صرفه جویی آب در فالت مرکزی

رییس مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد با اشاره 
به اهمیت برگزاری چنین نشســت هایــی گفت: به جای 
انتقال آب بین حوضه ای باید مدیریــت تقاضا را تقویت 
کنیم تا مشــکل کم آبی در مناطق دارای کمبود آب حل 
شود. فالت مرکزی باید فاز ســازگاری را بپذیرد اما چون 
فکر می کنند انتقال آب و سد ســازی همیشه هست فاز 

تقاضا را در پیش می گیرند. 
وی در ادامه توضیح داد: اســتان های فــالت مرکزی را 
همیشه به عنوان استان های کم آب در نظر می گیرند اما 
خوزســتان و چهارمحال و بختیاری را استان هایی پرآب 
می دانند اما واقعیت این اســت که این دو استان اکنون با 
بحران آب مواجه هســتند در حالی که قبل از سدسازی و 

انتقال آب، چنین مشکلی نداشتند.
صمدی با اشــاره به کاهش منابع آبی در فاصله 1۰ سال 
گذشــته، از 13۰ میلیارد متر مکعب بــه 88 میلیارد متر 
مکعب بیان کــرد:۴/7 میلیون متر مکعــب آب از منابع 
زیرزمینی در اســتان اصفهان برداشــت می شود که رقم 
نسبتا باالیی است و ۶/2 میلیون متر مکعب آب در کرمان 

مصرف می شود. 
یعنی در کرمان به اندازه خوزســتان آب مصرف می شود 
که اگر 1۰ درصد صرفه جویی شــود وابســتگی به حوزه 
کارون از بین می رود. یزد نیز یک هزار و 1۰۰ میلیون متر 
مکعب آب مصرف می کند که اگر همان 1۰ درصد صرفه 
جویی شود مشــکالتش برطرف خواهد شد و دیگر نیازی 

به انتقال آب نیست.

موضوع آب در کشور 
سیاسی شده است و 
بخشی نگری در آن 
موج می زند و فقط 

استان های مقصد و 
معضالت آبی آن در 

نظر گرفته شده بدون 
اینکه استان های 
مقصد لحاظ شوند

در نشستی با موضوع انتقال آب در اهواز بر سیاسی نکردن و عدم دخالت البی ها در بحث انتقال آب تاکید 
شد و توجه کارشناسی به این مسئله برای جلوگیری از تنش های اجتماعی مورد بحث قرار گرفت.

معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان چهارمحال 
وبختیاری گفت: امســال 1۰۰ راهنمــا وامســال15۰نفربه صورت 
تخصصی مســافران و گردشــگران نوروزی را راهنمایــی می کنند. 
حیدر صادقی افزود: این راهنمایان دانشــجویان رشــته گردشگری، 
باستان شناسی و راهنمایان تخصصی گردشگری هستند که به بناهای 
تاریخی استان آشنایی کامل دارند. وی افزود: فنون راهنمایی، آشنایی با 
بناهای تاریخی، آشنایی با تاریخ و جغرافیای استان، ارتباط با گردشگران 
و اخالق گردشگری از ویژگی های شــاخص این راهنمایان است. وی 
افزود: این افراد دربناهای تاریخی وکانون های گردشگری چهارمحال و 
بختیاری از جمله قلعه چال شتر، موزه باستان شناسی، اتاق آیینه ، قلعه 
جونقان و سایر بناهای تاریخی استان که زیرنظر میراث فرهنگی است 

در ایام نوروز 1395 فعالیت می کنند.

امســال گزســازان در بلداجی،پایتخت گز ایران 2۰ هزارتن محصول 
تولید و روانه بــازار مصرف کردند. به گزارش خبرگزاری صداوســیما، 
 رییس اتحادیه گزسازان شــهر بلداجی گفت: روزانه به طور میانگین

 ۴۰ تن گز معادل 1۰۰ هزار بســته تولید می شــود. ترکیان با اشاره 
به تولید هزار و 2۰۰ تنی گز در اســفندماه افزود: چهار نوع گز آردی، 
لقمه ای، مغز پســته ای ،زعفرانی و مغز بادامی در کارگاه های گزسازی 
این شــهر تولید می شــود. وی گز بلداجــی را از معروف ترین گزهای 
تولیدی ایران اعالم کــرد وگفت:گز بلداجی به دلیــل مرغوب بودن و 
کیفیت باال به کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای میانه، افغانستان، 
پاکستان و عراق نیز صادر می شود. وی از فعالیت 1۰۰ کارگاه گزسازی 
در شــهر بلداجی خبر داد و گفت: فعالیت این کارگاه ها زمینه اشتغال 

چهارهزار نفر را فراهم کرده است.

افزایش 5۰ درصدی راهنمایان 
گردشگری در چهارمحال

تولید 2۰ هزارتن محصول 
در پایتخت گز ایران

در نشست بین استانی انتقال آب در اهواز تاکید شد؛

موضوع آب در کشور سیاسی شده است

شهرستان

به گزارش جهانبین نیوز؛ مدیر برنامه »ویتامین خ« شــبکه 
نسیم در گفت وگو با خبرنگار ســامان ما، هدف از ضبط این 
مستند در شهرستان سامان و حاشــیه رودخانه زاینده رود 
را  معرفي جاذبه هاي گردشــگري سراسر کشــور به مردم 
ایران زمین عنوان کرد و بیان داشــت: در حال حاضر زماني 
که صحبت از تعطیالت و ســفر صورت مي گیرد همه مردم 
قصد سفر به شمال را دارند در حالي که در ایران جاذبه هاي 

گردشگري بکر و ناشناخته بسیاری وجود دارد.
رامین کرم یــزدي با بیان اینکــه یکي از جاذبــه هاي بکر 

و ناشناخته در ســطح کشور شهرستان ســامان و حاشیه 
رودخانه زاینده رود اســت، بیان داشت: تبلیغات در راستاي 
این مناطق در ســطح کشــور کم صورت گرفته اســت و با 
توجه به شــرایط و پتانسیل بســیار خوب آن باید تبلیغات 

گسترده تري در این منطقه براي شناسایي صورت گیرد.
کرم یزدي بیان داشــت: در طــول این ســه روزي که در 
شهرســتان ســامان بودیم ضبط برنامه از روســتاي هدف 
 گردشــگري یاســه چاه، پل هوره، پل زمانخــان و... انجام

 شده  است. وی عنوان کرد: شهرستان سامان بسیار جذاب 

و زیباست.
امیر حاجیان یکي دیگر از عوامل برنامــه »ویتامین خ « در 
گفت وگو با خبرنگار ســامان ما، با بیان اینکــه این منطقه 
جذابیت هایي را داراســت که بعضي از آنها را شمال ندارد، 
عنوان کرد: واقعا از این همه چشم انداز زیبا، جاذبه هاي بکر 
و... لذت بردیم و امیدواریم با پخش برنامه از رسانه ملي مردم 

براي سفر به  این مناطق برنامه ریزی کنند.
حاجیان با بیــان اینکه برنامه ما با محوریت طنز و شــوخي 
اســت، اذعان داشــت: ســعي ما بر این اســت که مناطق 

گردشگري کشور را با شادي به مردم معرفي کنیم.
وي با بیان اینکه باید تبلیغات الزم در جهت جذب گردشگر 
براي شهرستان سامان و حاشیه رودخانه زاینده رود با توجه 
به وجود پل ها و مناطق زیباي حاشــیه رودخانه زاینده رود 
صورت گیرد، تصریح کرد: واقعــا این منطقه یکي از مناطق 

جذاب و جالب براي خود من بوده است.
این برنامه 2۰ دقیقه اي با طراحي آیتم هاي مختلف و شــاد 
شــامل دیروزي ها، پاورقي، دعوت )مسافرت به اقصي نقاط 
کشور و به تصویر کشــیدن روســتاها و زندگي روستایي و 
مکان هاي دیدني ایران( و... از بخش هاي این برنامه است که 
روزهاي شنبه، یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه، از ساعت 2۰ 

از شبکه نسیم سیما پخش مي شود.

در بخش زاینده رود؛

حیرت عوامل تهیه برنامه »ویتامین خ« از جاذبه هاي طبیعي  شهرستان سامان

جان محمد الهیاری مدیرکل تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری 
اظهارداشــت: در راســتای رفاه مردم اســتان 13۰۰ تن سیب زرد و 
قرمز و پرتقال در بازار شب عید توزیع می شــود که در حال حاضر در 
سردخانه های تعاون روستایی ذخیره سازی شده است. وی افزود: عالوه 
 بر پرتقالی که از جنوب خریداری شــده مقداری پرتقال وارداتی نیز 
خریداری و ذخیره شده است و این میوه ها در بسته های 13 کیلویی 
بسته بندی و توزیع می شوند. مدیرکل تعاون روستایی چهارمحال و 
بختیاری بیان کرد: در راستای توزیع میوه شب عید 35 غرفه ثابت و ۶۰ 

غرفه موقت و سیار در سراسر استان در نظر گرفته شده است.

۱3۰۰ تن میوه شب عید در بازار 
چهارمحال و بختیاری توزیع می شود

برادر و دوست ارجمندم جناب آقای مهندسدوست و برادر ارجمندم جناب آقای داریوش صفیان بلداجی 
حاج یزدان آقاخانی شهردار محترم سامان 

دوست و برادر ارجمندم جناب آقای حاج احمد طهماسبی بلداجی 

علیرضا رحمانی بلداجی علیرضا رحمانی بلداجی علیرضا رحمانی بلداجی 

درآستانه هفته منابع طبیعی ضمن تکریم و بزرگ داشت 
این هفته، موفقیت ارزشــمند شما را در کسب عنوان 
مرتع دار نمونه تبریک عرض نموده، سربلندی 
و پیشــرفت روزافزون شما را از درگاه 

خداوند متعال خواهانم. 

انتخاب شایســته شــما به عنــوان شــهردار نمونه 
گردشــگری اســتان را صمیمانه تبریک عرض 
نموده، موفقیت حضرتعالی را از درگاه 

خداوند متعال خواهانم. 

مدیریت گز شــاهکار )بلداجی اصلی( انتخاب واحد تولیدی گز بلداجی اصلی به عنوان 
واحد نمونه و برتر ســازمان غذا و داروی ســال 1395 و واحد نمونه سازمان صنعت- 
معدن و تجارت 1388 را به شما و پرسنل زحمت کش صمیمانه تبریک عرض 

می نمایم. 
موفقیت شما را از درگاه خداوند متعال خواهانم. 
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 پیشنهاد  سردبیر: 
خبرنگار سی.ان.ان در برابر دوربین، مغز انسان خورد!

در پــی وقوع آتش ســوزی در 
مرکز نگهــداری از کــودکان 
دست کم 20 کودک جان خود 

را از دست دادند.
آتش نشــانی  دپارتمــان 
گواتماالســیتی با بیان اینکه 
عملیات اطفــای حریق در این 
مرکز به سرعت آغاز شد، اعالم 
کرد: در این حادثه چندین نفر دچار جراحت شده بودند که تحت 
درمان قرار گرفتند.پلیس گواتماالســیتی اعالم کرده درمجموع 
41 نفر در این حادثه مجروح شده اند؛ در حالی که وزارت بهداشت 
این کشــور اعالم کرده اســت 14 نفر به دلیل سوختگی شدید در 
شرایط نامساعدی قرار دارند.طبق اعالم منابع بیمارستانی، 20 تن 
از مجروحان این حادثه که تمامی آنان دختر هستند، از سوختگی 
شــدید رنج می برند که احتمال زنده نماندن آنان وجود دارد.گفته 
شــده اســت این مرکز که برای نگهداری کودکان قربانی تجاوز و 
بی خانمان در نظر گرفته شــده، ظرفیت 500 کودک و نوجوان را 
داشته، اما در زمان آتش ســوزی حدود 800 نفر در آن ساختمان 
حضور داشــته اند. گزارش های اولیه حاکی از آن است که برخی از 
کودکان و نوجوانان این مرکز اقدام به آتش زدن تشــک های خود 
کرده اند که درنتیجه آتش به قســمت های دیگر ساختمان هم راه 

یافته است.

3 مرد مســلح به بیمارســتان  
»ســردار داوودخان« در کابل  
وارد شده و به ســمت بیماران 
شلیک کردند. آنها موفق شده 
بودند تا یک بمــب کارگذاری 
شده پشت یک خودرو را منفجر 
کنند. هر ســه تروریست که به 
اســلحه AK- 47 مجهز بودند، 
به سمت بیماران شــلیک کرده اند. یکی از داعشی ها سعی داشته 
پرچم این گروهک تروریســتی را از پنجره بیمارستان آویزان کند 
که به محاصره نیروهای نظامی درآمده است. این بیمارستان یکی 
از بزرگ ترین بیمارستان نظامی در کابل افغانستان است که اعضای 
داعش سعی در کشتن سربازان ارتشی آن داشته اند.پس از حمله، 

افراد مسلح وارد عمل شده و بیمارستان را محاصره کردند. 
به گفته یک شاهد ماجرا، اعضای داعش در لباس و هیئت پزشکان،  
به ســمت چند بیمار و نگهبان طبقات، شــلیک و آنها را زخمی 
کرده اند.  در ایــن حادثه حداقل 4 تن کشــته و چند تن دیگر نیز 

زخمی شده اند.

در پی فروریختن یک پل روگذر 
در مسیر بزرگراهی در نزدیکی 
شــهر ایتالیایی آنکونا، دو نفر 
کشته شدند. هنگام فروریختن 
پل، یک خودرو زیــر آوار مانده 
و هر دو سرنشــین آن کشــته 
شــدند. گزارش هایی از زخمی 
شــدن دو نفر دیگر نیز منتشر 
شده است. پلی که سقوط کرده، برای نوسازی و سه بانده کردن آن، 
بسته شده و در جریان کار، ســازه موقتی که به عنوان تکیه گاه پل 
ساخته شده بود، سقوط کرده و در پی آن، پل هم فروریخته است.

بزرگراه محل حادثه، در حد فاصل شهرهای لورتو و آنکونا در شمال 
شرق ایتالیا قرار دارد.

والیــت  محلــی  مقام هــای 
شمال شــرق  در  بدخشــان 
افغانســتان می گوینــد گروه 
طالبان در یک دادگاه صحرایی 
یک زن را به اتهام زنا سنگســار 
کــرده اســت. بــه گــزارش 
بی بی ســی، دولت محمد خاور 
ولســوال وردوج می گوید: افراد 
طالبان زن و مرد متهم را به مرکز این ولسوالی به منطقه »چاه کران« 
آورده و در مأل عام مجــازات کردند. به گفتــه وی، به حکم دادگاه 
طالبان، زن متهم به سنگســار و مرد به دره )شالق(، محکوم و این 
احکام در مأل عام اجرا شد. زن و مرد متهم، اهل روستایی در وردوج 
بودند؛ اما دو روز قبل به مرکز ولســوالی انتقال یافتند و در دادگاه 
صحرایی مجازات شــدند. گروه طالبان تاکنون در مورد این رویداد 
چیزی نگفته است. ولســوالی وردوج بیش از یک سال و نیم است 
که در کنترل گروه طالبان قرار دارد. این ولســوالی همیشه شاهد 
درگیری های شدید بین نیروهای دولتی و نفرات مسلح طالبان بوده 
است. طالبان تقریبا یک ماه پیش نیز یک زن 34 ساله و یک دختر 

جوان را در دو محل ولسوالی یمگان و یفتل باال کشتند.

مامــوران امنیتــی بحرین در 
سرویس بهداشتی سالن انتظار 
ترک این فرودگاه، جســد یک 
جنین تازه متولد شــده را پیدا 
کردنــد. امینه عیســی وکیل، 
رییس دادســتانی کــودکان و 
خانواده بحرین گفت: دادستانی 
کل، گزارشــی از بخش امنیتی 
فرودگاه بحرین دریافت کرد که نشان می دهد آنها جسد یک جنین 
تازه متولد شده را در سرویس بهداشتی فرودگاه پیدا کرده اند. با انجام 
تحقیقات مشخص شد که دختر جوانی فرودگاه بین المللی بحرین را 
به مقصد کشورش ترک کرده و جنین را در سرویس بهداشتی سالن 
انتظار خروجی فرودگاه قرار داده است. به گفته مسئوالن بحرینی، 
این دختر جنین را در چمدانش مخفی کرده و سپس در سطل زباله 

سرویس بهداشتی انداخته و سوار هواپیما شده است.

بیست دختر زنده سوزانده شدند!

شلیک داعشی ها با لباس پزشکی
 به بیماران 

ریزش پل در ایتالیا دو قربانی گرفت

طالبان، یک زن را سنگسار کرد

زایمان در سرویس بهداشتی!

حوادث جهان

حوادث ایران

ســارق ســابقه دار کابل های برق که در جریان سرقت، پسر 
جوانی را در یکی از بوســتان های تهران با چاقو کشــته بود، 
در دادگاه کیفری اســتان تهران محاکمه شد. ماموران پس 
از دســتگیری متهم پی بردند که او دارای ســوابق متعدد 
کیفری با محکومیت 155 ســال حبس است؛ اما همیشه با 

قید ضمانت از زندان آزاد شده!
چند ماه پیش دختر جوانی سراســیمه بــه کالنتری رفت و 
گفت: »مرد ناشناسی که قصد سرقت کابل های برق بوستان 

شهری جنت آباد را داشت، با پسر جوان همراهم درگیر شد و 
او را با ضربه چاقو کشت و بعد هم پا به فرار گذاشت.«به دنبال 
این اظهــارات، کارآگاهان به چهره نــگاری از ضارب فراری 

پرداختند و پس از شناسایی، او را دستگیر کردند.
»مهرداد« - 29 ســاله - که به جرم ســرقت های متعدد به 
155 ســال حبس، محکوم و به قید ضمانت آزاد شــده بود، 
در بازجویی ها به کارآگاهان گفــت: »روز حادثه در حالی که 
نتوانسته بودم کابل های برق را بدزدم، در بوستان جنت آباد 

چشمم به پســر و دختر جوانی خورد و به نظرم رسید که با 
هم دوســت خیابانی هســتند، به همین خاطر به شــدت 
عصبانی شدم و به پســر جوان چپ چپ نگاه کردم. او هم به 
طرفم آمد که خیلی ســریع درگیر شــدیم و من با چاقویی 
 که همراهم بود یک ضربه پایین چشــم چپــش زدم و فرار 

کردم.«
متهم به قتل، از زندان به شعبه یازدهم دادگاه کیفری استان 
تهران انتقال یافت و جلســه دادگاه به ریاست قاضی متین 
راسخ و با حضور قاضی حســینی - مستشار - برای محاکمه 
او برگزار شــد. در ابتدای جلســه نماینده دادستان به شرح 
کیفرخواست متهم پرداخت و به اتهام قتل پسر جوان به نام 
»حسین«  22 ساله، از دادگاه خواستار مجازات او شد. سپس 
اولیای دم )پدر و مادر مقتول( بــرای عامل جنایت تقاضای 
قصاص کردند. در ادامه، متهم پای میز محاکمه ایستاد تا از 
خود دفاع کند. وی در بازجویی ها اتهامش را پذیرفت و گفت: 
»اگر باز هم از زندان بیرون بیایم و چشــمم به چنین افرادی 

بخورد، آنها را خواهم کشت!«
متهم ادامه داد: »من از 9 سالگی از خانواده ام طرد شده  و تمام 
عمرم را در خیابان ها گذرانده ام. با اینکه به ســختی زندگی 
کرده ام، اما هیچ وقت تن به رابطه های پلید نداده ام،؛ به همین 
خاطر وقتی دیدم پســر و دختر در بوستان رفتار ناشایستی 
دارند، خونم به جوش آمد و تصمیم گرفتم پسر را ادب کنم؛ 
اما نمی خواستم او را بکشم. ولی حاال که کشته شده، چندان 
پشیمان نیستم!« در پایان جلســه، قضات وارد شور شده و 

قرار است به زودی حکمشان را صادر کنند.

هفته گذشته دو زن در پارک 
پتروشیمی ماهشــهر قربانی 
اسیدپاشــی شــدند.فرمانده 
انتظامی بندر ماهشهر در این 
رابطــه اظهار کــرد: اقدامات 
گسترده ای برای شناسایی و 

دستگیری عوامل این اسیدپاشی ها انجام شده است.  
سرهنگ جلیل زبیدی ادامه داد: سرنخ ها و اطالعات 
خوبی در این رابطه به دســت آمده و بدون تردید به 
زودی عوامل این ناامنی، دستگیر و به مراجع قضائی 

تحویل خواهند شد.

محمد رحیمی مدیــر روابط 
عمومی دادگســتری استان 
گیــالن از وقــوع یــک فقره 
اسیدپاشی در رشت خبر داد 
و گفت: این شــخص به دلیل 
اختالفی که با همســر خود 

داشته، به منزل پدر همسرش می  رود و به صورت او 
اسید می  پاشد. وی ادامه داد: تحقیقات در این زمینه 
ادامه دارد اما متهم، دستگیر و روانه زندان شده است.

مدیر روابط عمومی و ارتباطات دادگستری گیالن در 
پایان تصریح کرد: قربانی اسیدپاشی دچار 30 درصد 

سوختگی و در بیمارستان بستری شده است.

ســخنگوی اورژانــس 115 
مازندران گفــت: براثر ریزش 
ســنگ ازکــوه در محــور 
چالــوس- کــرج روی یک 
دســتگاه پراید، 2 جوان 25 
ســاله جان خود را از دســت 

دادند. زکریا اشــکپورافزود: این حادثه حوالی ساعت 
22 پنجشــنبه شــب درمنطقه »مجالر« نزدیکی 
رســتوران دربند رخ داد که راننده پراید در دم جان 
باخت. وی اضافه کرد: سرنشــین این خــودرو که از 
ناحیه سر و صورت به شدت آسیب دیده بود با وجود 
تالش تیم اورژانس 115 برای احیا و به دلیل مشکل 

تنفسی و ایست قلبی در راه بیمارستان جان باخت.

زن باردار، قربانی اسیدپاشی 
شد

انتقام داماد از پدرزن

مرگ 2 جوان براثر ریزش کوه 
در محور چالوس- کرج

وی در بازجویی ها 
اتهامش را پذیرفت 

و گفت: »اگر باز 
هم از زندان بیرون 

بیایم و چشمم 
به چنین افرادی 

بخورد، آنها را 
خواهم کشت!«

قاتل جوان 22ساله:

هرجاپسریرابادختریببینم،میکشمش!

ســاعت 2 و چهارده دقیقه بامداد چهارشــنبه 18 اسفند، 
گزارش یک جنایــت در آپارتمانی واقــع درمحله نارمک، 
به بازپــرس کشــیک قتل پایتخــت و تیم تحقیــق اعالم 
شــد.دقایقی بعد هم بازپرس مرادی از شعبه دوم دادسرای 

امور جنایی تهران و تیم جنایی راهی محل حادثه شدند.
آنها پس از ورود به آپارتمان مورد نظر با جســد پسر جوانی 
روبه رو شدند که با دست و پایی بســته و با یک رشته سیم 

گره خورده دور گردنش از لوله گاز حلق آویزشده بود.
درادامه تحقیقات مشــخص شــد قربانی ماجرا دانشجوی 
کارشناسی ارشد رشــته مهندســی نفت دانشگاه صنعتی 
شریف است که برای ادامه تحصیل از اصفهان به تهران آمده 

و در یک آپارتمان اجاره ای زندگی می کرده است.
یکی از دوســتان مقتول که خبرکشته شــدن قربانی را به 

پلیس اعالم کرده بود به تیم جنایی گفت: ســاعتی قبل از 
کشف جسد، مادر ســیامک )مقتول( با من تماس گرفت و 
گفت دو روز می شــود که از پســرش بی خبر است،بعد هم 
خواســت به خانه پســرش بروم تا از حال او با خبر شوم. به 
همین دلیل راهی اینجا شدم؛اما هر چه زنگ زدم پاسخ نداد.

بعد ازآن زنگ آپارتمان مدیر ساختمان را زدم و وارد مجتمع 
شدم وبه همراه مدیر ساختمان به آپارتمان سیامک رفتیم. 
در ورودی باز بود، اما هر چه ســیامک را صــدا زدم جواب 
نداد. به همین دلیل وارد آپارتمانش شدیم که ناگهان جسد 

حلق آویزش را دیدیم.
در ادامه تحقیقات مشخص شد که قفل در ورودی آپارتمان 
ســالم بوده و به احتمال قوی جنایت توســط فردی آشنا 
صورت گرفته است. همچنین پزشکی قانونی هم اعالم کرد 

دست کم 12 تا 18 ساعت از زمان قتل گذشته است.
پــس از تحقیقــات مقدماتی،جســد به دســتور بازپرس 

مرادی برای تعییــن علت و زمان دقیق مرگ، به پزشــکی 
قانونــی منتقــل شــد و تحقیقات بــرای رازگشــایی این 
 جنایت دردســتور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 

قرارگرفت.

دانشجوی اصفهانی حلق آویز شد!

اخبار

اوایل اردیبهشت امسال زن جوانی با مراجعه به اداره پلیس 
ضمن طرح شــکایتی گفت: »ســاعتی پیش که سوار یک 
پراید سفید رنگ بودم، در بین راه متوجه شدم راننده جوان 
و دوســت همراهش قصد تعرض به من را دارند. برای آنکه 
بتوانم از چنگ شان نجات پیدا کنم شماره تلفن شان را گرفتم 
و سعی کردم به ظاهر با آنها دوست شوم و بدین ترتیب پس 
از طی مســافتی، باالخره از خودرو آنها پیاده شدم.« پس از 

این شــکایت، ماموران اداره آگاهی با راهنمایی زن جوان به 
چهره نگاری از دو جوان شــیطان صفت پرداختند و پس از 
شناسایی آنها متوجه شــدند که چند روز قبل دختر جوانی 
از سوی این دو تبهکار مورد آزار و اذیت شیطانی قرار گرفته 
اســت. بنابراین باتوجه به اینکه شماره تماس یکی از پسران 

در اختیار زن جوان قرار داشت، 
کارآگاهان موفق به ردیابی و دستگیری هر دو متهم شدند. 
شاهین 25ساله و محمد 24ســاله از زندان به شعبه هشتم 
دادگاه کیفری استان تهران انتقال یافتند و دادگاه به ریاست 
قاضی اصغرزاده و با حضــور قاضی توکلی -مستشــار- به 
محاکمه آنها پرداخت. در ابتدای جلســه مریم میر فروغی، 
نماینده دادســتان، هــر دو متهــم را به اتهام شــرکت در 
آدم ربایی، تجاوز به عنف و ســرقت، مجــرم معرفی کرد و از 
قضات دادگاه خواستار مجازات آنها شــد. آنگاه هر دو متهم 
به طور جداگانه و غیر علنی محاکمه شــدند. آنها در آخرین 

دفاع، به آزار و اذیت دو زن اعتراف کردند.
در پایان جلسه، قضات شعبه هشــتم برای صدور رای وارد 

شور شدند.

محاکمه دوجوان مسافرکش به اتهام تجاوز به دختران

دو تبهکار که جوان جمی را در کوهستان های بخش ریز به قتل 
رسانده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

ســردار حیدر عباس زاده فرمانده انتظامی اســتان بوشــهر 
اظهار داشت: 13 اسفندماه ســال جاری خانواده ای در بخش 
ریز شهرســتان جم با مراجعه به پلیس، از مفقودی »محمد« 
27ســاله خبر دادند. وی اضافه کرد: با حضور اکیپی از پلیس 
آگاهی و ماموران انتظامی بخش ریز، جســد فرد مفقود شده 

درحالی که دچار فســاد شده و دســت و پایش نیز با زنجیر از 
پشت بسته شــده بود، صبح دیروز در کوهســتان های اطراف 

روستای »نارک« کشف شد.
فرمانده انتظامی استان بوشهر بیان کرد: با انتقال جسد به شهر 
جم و پزشکی قانونی، اکیپی از کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام 
تحقیقات میدانی و اقدامات پلیسی، سه نفر مظنون در حادثه 

را شناسایی کردند.
وی تصریح کرد: مظنونین شناســایی شده »م« 29ساله، »د« 
30ساله و »الف« 2۶ساله، همگی اهل ریز دارای سوابق متعدد 

کیفری هستند.
به گفته فرمانده انتظامی اســتان بوشــهر، در یــک عملیات 
پلیسی »م« 29ساله و »د« 30ساله به عنوان مظنونین اصلی 
دستگیر شــدند و در تحقیقات تکمیلی ضمن اعتراف به قتل 
مقتول، گفتند که مقتول را ســوار خودرو کرده و در تلمبه ای 
کشاورزی دست و پایش را با زنجیر و طناب بسته و سپس وی را 

به کوهستان های اطراف برده، شکنجه کرده و به قتل رساندیم.
گفتنی اســت متهمین برای انجام تحقیقات بیشتر همچنان 

دراختیار پلیس هستند.

دستگیری عامالن قتل جوان جمی

هر گوسفندی باید 2 شاخ داشته باشد، 3 شــاخ را هم با اغماض می پذیریم؛ اما 
اگر بیشتر شــد انگشــت حیرت به دندان می گیریم، مخصوصا اگر شاخ های او 

یک شکل و اندازه باشند!

مادر هندی کــه این نوزاد را به دنیا آورده اســت، می گوید: »باورم نمی شــود که 
فرزندم چنیــن نقصی دارد!« پزشــکان هندی نیز با مشــاهده چنین وضعیتی، 

اقدامات اولیه را برای نجات جان این نوزاد انجام دادند تا به مرکز قلب منتقل شود.

اقدام مجری برنامه ای در شبکه ســی.ان.ان آمریکا درخوردن مغز پخته انسان 
درجریان فیلم برداری قســمتی از برنامه گفت و گو با طایفــه ای از آدم خواران 

هندی، با انتقادهای شدید روبه رو شد.

حوادث

خبرنگار سی.ان.ان در برابر دوربین، مغز 
انسان خورد!

قلب این نوزاد 
بیرون از بدن می تپد   

گوسفندی 
با 4 شاخ مساوی
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فرماندار فریدن گفت: دو کمپ گردشگری در شــهر های داران و 
دامنه در ایام نوروز پذیرای مسافران است.

کمال رضایــت با بیان اینکه این شهرســتان از 25 اســفند آماده 
پذیرش مسافران نوروزی اســت، اظهار کرد: با نزدیک شدن به ایام 
پایانی سال و آغاز سفرهای نوروزی 7 مدرسه در فریدن از 25 اسفند 

برای اسکان مسافران نوروزی در نظر گرفته شده است.
فرماندار فریدن با اشاره به موقعیت جغرافیایی این شهرستان عنوان 
داشت:از آنجا که شهرستان فریدن به عنوان حلقه ارتباطی استان 
با غرب کشــور به شــمار می رود در ایام نوروز پذیرای خیل عظیم 

رهگذران و مسافران نوروزی است.
رضایت هم چنیــن از ایجاد دو کمپ گردشــگری در ایام نوروز در 
شهرهای داران و دامنه خبر داد و بر لزوم تامین امنیت گردشگران 
در هنگام تــردد در محدوده این طرح ها توســط شــهرداری ها 
تاکید کرد. وی اظهار داشــت: کلیه نیروهای امدادی از جمله راه و 
شهرســازی، پلیس راه، هالل احمر، اورژانس و آتش نشانی از 25 

اسفند سال جاری تا ۱5 فروردین سال آینده در آماده باش هستند.
فرماندار فریدن از ایجاد ایستگاه امنیت و سالمت در کمربندی شهر 
داران- الیگودرز در زمان سفرهای نوروزی خبر داد. وی با تاکید بر 
لزوم آمادگی و تعامل تمامی دستگاه ها افزود: اداراتی از قبیل اداره 
گاز، شهرداری، اداره آب  و فاضالب و برق وظیفه دارند که نسبت به 

پاک سازی مسیرهای حفاری شده اقدام کنند.

مدیر منابع طبیعی شهرستان تیران و کرون اظهار داشت: همزمان 
با هفته منابع طبیعی و روز درخت کاری، سنت حسنه درخت کاری 
در شهرستان تیران و کرون انجام و بیش از 4 هزار اصله نهال در این 

هفته کاشته می شود.
مهدی عالیپور افزود: در این هفته مردم به افتخار پدر و مادر خود یک 
اصل نهال می کارند که این برنامه به صورت نمادین همراه با برنامه 

همایش پیاده روی خانوادگی و گردشگری انجام می شود.
مدیر منابع طبیعی شهرســتان تیــران و کرون با اشــاره به نقش 
درخت کاری و حراست از منابع طبیعی، بیان داشت: منابع طبیعی 
متعلق به همه مردم است و گسترش و حفظ آن نیازمند عزم همگانی 

و مشارکت سازمان های مردم نهاد است.
وی ادامه داد: ســازمان های مردم نهاد و مشارکت عمومی مردم در 
شهرســتان تیران و کرون نقش موثری در حفــظ مناطع طبیعی 
داشــته اند و در پیشگیری از آتش ســوزی ها و یا مهار آتش همواره 
 با منابع طبیعی همکاری کرده اند که الزم اســت برای پیشگیری از 

آتش سوزی و تخریب منابع طبیعی فرهنگ سازی شود.
عالیپور با اشاره به اینکه شهرستان طبیعت بکری دارد، خاطرنشان 
ساخت: از این طبیعت بکر مردم بهره می برند ؛اما گاها بی احتیاطی ها 
و عدم خاموش ســازی آتش ها منجر به آتش سوزی بیابان شده که 

برای مناطع طبیعی خسارت های جدی داشته است.

فرماندار فریدن خبر داد:

 فریدن؛ آماده استقبال
 از مسافران نوروزی

 کاشت بیش از 4 هزار نهال 
در تیران و کرون

اخبار

رییس مرکز بهداشــت شــهرضا عنوان کرد: از جمله 
طرح های اجرا شــده در قالب طرح تشــدید سالمت 
نوروزی واحد مهندسی بهداشت محیط مرکز بهداشت 
شهرســتان، افزایش فعالیت آرایشگاه های زنانه است. 
سید حجت ا... موســوی اظهار کرد: طرح ناظم کنترل 
آرایشــگاه ها با حضور دو اکیپ بازرسی، هر روز جهت 
کنترل بهداشــتی و ارائــه آموزش هــای الزم از نیمه 
اسفند ماه تا پایان سال جاری اجرا خواهد شد. رییس 
مرکز بهداشت شــهرضا، از برگزاری جلسه آموزشی با 
موضوع »رعایت اصول بهداشت محیط و نحوه صحیح 
ضدعفونی سبزیجات« توســط کارشناسان مهندسی 
بهداشــت محیط، جهت ۳5 نفر از پرســنل فعال در 
این صنف خبر داد و افزود: بــه دنبال آغاز اجرای طرح 
تشدید ســالمت نوروز، در جریان بازرســی و کنترل 
مراکز تهیه و توزیــع مواد غذایی و اماکــن عمومی از 
سوی بازرسان مهندسی بهداشــت محیط ، دو واحد 
صنفی متخلف به دلیل عدم رعایت اصول بهداشــت 
محیط صنف مربوطه، پملب شدند. موسوی ادامه داد: 
با توجه به فرارسیدن ایام پایانی ســال و اجرای طرح 
تشدید سالمت نوروز، واحد مهندسی بهداشت محیط 
جهت کنترل مراکز تهیه و توزیــع و اماکن عمومی، با 
نمایندگان ادارات ذی ربط از مراکز تهیه و توزیع مواد 
غذایی بازدیــد می کند. وی گفــت: از مجموع ۱00۳ 
مرکز تهیه، عرضه و فروش موادغذایي تحت پوشــش 
از اول تا ۱6 اسفندماه امسال، 408 مرکز بازرسی شده 
که از این تعــداد ۱۳ مورد به مرجــع قضائی معرفی و 
2 واحد پلمب شــده اند، این در حالی است که در این 
مدت ۱57 کارت بهداشــتی نیز برای این صنف صادر 
شده اســت. رییس مرکز بهداشت شهرضا عنوان کرد: 
از مجموع 6۳۳ عدد از مراکز عمومی تحت پوشــش، 
از اول تا ۱6 اســفندماه امســال 57 مورد بازرســی و 
تاکنون ۳9 کارت بهداشــتی نیز برای این صنف صادر 
شده، این در حالی اســت که از این تعداد واحد صنفی 
تخلفی مشاهده نشده است. موسوی بیان کرد: تمامی 
یکصد واحد صنفی بین راهی موجود در شهرســتان 
مورد بازسی قرار گرفته و در ۱6 روز ابتدایی اسفندماه 
امسال نیز 2۱ کارت بهداشتی برای فعاالن این صنف 
صادر شــده اســت. وی اضافه کرد: در این مدت ۱8 
 مورد نمونه برداری از مواد غذایی ســنتی و ۱۱ مورد 
نمونه برداری از موارد غذایی صنعتی انجام شــده که 

نتیجه آنها در دست بررسی است.

بیژن نامدار زنگنــه افزود: قبال ۱0 فــاز در پارس جنوبی 
مشــغول به فعالیت بود کــه از دولت اصالحات شــروع  
شده و در این ســال ما به ۱۱ فاز رســیده ایم؛ این حاصل 
حجم عظیمی از سرمایه گذاری، تالش و مدیریت بود که 
توانستیم به این مقدار تولید گاز دســت پیدا کنیم. وزیر 
نفت بیان کــرد: این حجــم از گاز باید بــه مراکز مصرف 
انتقال پیدا کند؛ یکی از معضالت ما این اســت که مراکز 
تولیــد و مراکز مصرف ما بیــش از هــزار کیلومتر فاصله  
دارند و این خط از عسلویه شــروع  شده و تا تهران بیش از 
هزار کیلومتر فاصله دارد؛ البته تا مناطق دیگر کشور این 
فاصله بیشتر هم می شود، پس ما باید خطوط لوله زیادی 

احداث کنیم. وی ادامــه داد: یک خط لوله 56 اینچ که هر 
کیلومتر آن یک  میلیون دالر هزینــه دارد، فقط می تواند 
۱۱0 میلیون مترمکعب اضافه کنــد؛ برای پارس جنوبی 
که می خواهیم 600 میلیــون مترمکعب تولید کنیم، به 6 

خط اصلی با کمپرسورهای کامل نیاز داریم.
زنگنه تاکیــد کرد: بخشــی از این خط ها در ســال های 
گذشته احداث شده بود و در این سال ها هم تالش کردیم 
خط هــای جدیدی به مجموعــه اضافه کنیم تــا بتوانیم 
گاز را انتقــال دهیم و ایــن گاز استخراج شــده در پارس 
جنوبی حبس نشــود؛ این خطوط برای افزایش فشــار به 
کمپرسورهایی نیاز دارند تا با ســطح مقطع ثابت، مقدار 

دبی بیشتری از گاز را انتقال دهیم.
وی هزینه احــداث هر ایســتگاه افزایش فشــار را ۱00 
میلیون دالر دانســت و گفت: برای احداث هر ایســتگاه 
افزایش فشــار گاز، قریب به ۳50 تا 400 میلیارد تومان 
اعتبــار الزم اســت و این 5 ایســتگاه به همــراه ضریب 
تکمیلی هایی که برای ایســتگاه های دیگر انجام شــده، 

حدود 2 هزار میلیارد تومان هزینه داشته است.
وزیر نفت هزینه صرف شده در ایستگاه های افزایش فشار 
گاز در دو سال گذشــته را ۳ هزار میلیارد تومان دانست و 
خاطرنشــان کرد: خط لوله گاز و فعالیت هایی که در این 
حوزه انجام می شــود، از جمله بخش هایی که اســت که 
نمودی ندارد، یعنی مردم کشــور اصــال آن را نمی بینند؛ 
مردم کشور، پخش گاز در ایستگاه های توزیع را می بینند 

اما خط لوله و ایستگاه های افزایش فشار دیده نمی شود.
وی اضافه کرد: بیش از 95 درصد مردم اســتان اصفهان 
تحت پوشش شبکه گاز هســتند؛ همچنین گازرسانی به 
خور و بیابانک هم در برنامه قــرار دارد ولی جمعیت کمی 
در این منطقــه قرار دارند؛ جمعیت تحت پوشــش گاز به 
عنوان یک نمونــه بی نظیر، حدود 90 درصــد کل مردم 

کشور را شامل می شود.
زنگنه با اشاره به پروژه گازرســانی به زاهدان عنوان کرد: 
عده ای تخصــص خاصــی در تبدیل شــهد فعالیت های 
دولت به شــرنگ دارند؛ در این خصوص جایــگاه رادیو و 
تلویزیون هم نباید نادیده گرفته شود که افرادی در رادیو 
و تلویزیــون باید به دلیــل این تخصصشــان جایزه نوبل 

دریافت کنند.
وی افزود: بالفاصله پس از افتتاح خــط لوله گاز اصفهان، 
گفتند گاز به زاهدان رســید اما به زاهدانی ها نرسید؛ خب 
اگر سواد داشــتند می دانســتند که اول باید گازدار شده 
و ســپس علمک ها نصب شــود و گاز به مردم انتقال یابد؛ 
عده ای از اینکه بگویند این پروژه شدنی نیست خوشحال 
بودند و در روز افتتاحیه هم شرکت نکردند، اما دوستان ما 

یک خط لوله 270 کیلومتری را ظرف ۱0 روز کشیدند.
وزیر نفت تصریــح کرد: بــرای این پروژه هــا حتی یک 
ریال هم از بودجه دولت هزینه نشــده است و ارزش این 
ســرمایه گذاری ها بیش از 9 هزار میلیارد تومان است؛ با 
تالشی که انجام شــد حدود 8 هزار روستا گازرسانی شده 

که جای تقدیر دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: 4۳ درصد مصرف نیروگاه ها 
در سال 92، ســوخت مایع بوده اســت و آن زمان ارزش 
این ســوخت مایع ۱8 میلیارد دالر بود؛ به دلیل تقاضای 
اضافه ای که بر نیروگاه ها می شــود، ساالنه 7 درصد اضافه 
مصرف ســوخت در نیروگاه هــا را داریم، اما امســال ۱0 

درصد سوخت مایع به نیروگاه ها داده شد.
به گــزارش فارس، 5 ایســتگاه افزایش فشــار گاز خنج، 
جهرم، صفاشــهر، نایین و کاشــان با حضــور معاون اول 
رییس جمهور، وزیر نفت و جمعی از مســئوالن استانی و 

شهرستان افتتاح شد.

رییس مرکز بهداشت شهرضا خبر داد:

اماکن تهیه و عرضه محصوالت 
غذایی زیر ذره بین بازرسان

با مسئوالن

پیشنهاد سردبیر: 
کاشت بیش از 4 هزار نهال در تیران و کرون

فقدان سند مالکیت
12/337 شماره صادره :1395/02/343161 نظر به اینکه آقای علی حسنی بافرانی فرزند 
محمدرضا باستناد یک برگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده 
مدعی فقدان سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ خانه پالک شماره یک فرعی از 5971 
اصلی واقع در بخش دو نایین که در صفحه 584 دفتر 111 امالک ذیل ثبت 8934 به نامش 
ثبت و سند مالکیت صادر گردیده و  معامله دیگری انجام نشده و درخواست صدور سند 
مالکیت المثنی نموده لذا طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت اسناد و امالک مراتب 
یک نوبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به اداره ثبت اسناد و امالک 
نایین مر اجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقصا مدت 
مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله 
در صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.  م الف: 413 رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک نایین)181 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اخطاریه

12/336 شماره پرونده: 9100400212200018/1 شــماره بایگانی پرونده: 9100018 
شــماره ابالغیه: 139505102122000166 در خصوص پرونده اجرایی کالسه فوق، به 
موجب گزارش مورخ کارشناس رسمی دادگستری به شرح تصویر پیوست، پالک ثبتی 
1-  فرعی 37 از پالک اصلی 1508/37 در بخش یک ناحیه یک خوانسار واقع در خوانسار 
 700/000/000 ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلــغ ارزیابی پالک مذکور معترض 
می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه 
فیش بانکی دستمزد کارشــناس تجدید 3/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. 
ضمنًا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دســتمزد کارشناس تجدید نظر 
باشد ترتیب اثر داده نخواهد شــد. م الف: 466 واجد اجرای اسناد رسمی خوانسار )117 

کلمه، 1 کادر(
دعوت افراز

12/310 شــماره صادره: 1395/02/342421 آگهی دعوت افــراز موضوع ماده 3 آئین 
نامه قانون افراز مصوب اسفندماه ســال 57 و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نسبت 
به پالک 10 فرعی از 1526- اصلــی واقع در بخش یک نایین نظر بــه اینکه آقای علیرضا 
غالمی آهنگران طی درخواست وارده به شماره 950205641253066 مورخه 95/12/11 
تقاضای افراز سه دانگ مالکیت مشاعی خود را ازپالک فوق نموده و اعالم نموده از آدرس 
آقای قدرت اله غالمی آهنگران دیگر مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ پالک فوق اطالعی 
ندارد، لذا به اســتناد آیین نامه قانون افراز امالک مشاع وقت رســیدگی برای روز شنبه 
مورخه 96/01/19 ســاعت 9 صبح تعیین و بدینوسیله از مالکین مشاعی دعوت می شود 
تا در موعد مقرر در این اداره یا در محل وقوع ملک حضور یابند. بدیهی است عدم حضور 
مانع از رســیدگی نخواهد بود. تاریخ انتشــار: 95/12/21 م الف: 408  اداره ثبت اسناد و 

امالک نایین )149 کلمه، 2 کادر(
احضاریه

12/346 شماره نامه: 9510113638200631 شــماره پرونده: 9309983638200280 
شماره بایگانی شعبه: 930288  نظر به شــکایت آقای قاسم چوپانی فرزند قدرت اله علیه 
خانم اکرم حســینی فرزند فخرالدین دائر بر: ایراد ضرب و جرح عمدی و تخریب اتومبیل 
و با توجه به مجهول المکان بودن متهمه، به نامبرده اخطار می گردد تا ظرف مهلت یکماه 
پس از تاریخ نشــر آ گهی جهت تفهیم اتهام و دفاع از اتهام انتسابی در شعبه اول دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب خوانسار به نشانی خوانسار- ح 15 خرداد دادگستری حاضر 
شــوند. بدیهی اســت در صورت عدم حضور در مهلت مقرر وفق مقررات قانونی اتخاذ 
تصمیم قضایی خواهد شد.  م الف: 467 شــعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 

خوانسار )113 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

12/345  خان معصومه بهارلویی دارای شــماره شناسنامه 229  به شرح دادخواست به 
کالسه 936/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سکینه بهارلویی فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه 585 در تاریخ 95/9/2 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- معصومه 
بهارلویی فرزند علی حســین، ش.ش 229 صادره از خوانســار )دختر متوفی( 2- زهرا 
بهارلوئی فرزند علی حسین، ش.ش 328 صادره از خوانسار )دختر متوفی(. متوفی ورثه 
دیگری ندارد.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک 
ماه از تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی اســت با انقضای مهلت مقرر گواهی 
انحصار وراثت صادر خواهد شــد. م الف: 468 شــعبه 2 حقوقی شــورای حل اختالف 

خوانسار) 144 کلمه، 2 کادر(  

فقدان سند مالکیت
12/338 شماره صادره: 1395/43/342961 نظر به اینکه سند مالکیت پنج سهم و چهار- 
ششم سهم مشاع از بیست و ســه سهم ششدانگ پالک ثبتی شــماره 1907 فرعی از 14 
اصلی واقع در بخش 14 اصفهان ذیل ثبــت 6846 در صفحه 230 دفتر امالک جلد 264 به 
نام محمد حقیری تحت شماره چاپی مسلسل 217248 صادر و تسلیم گردیده است، سپس 
با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 27345 مورخ 1395/11/20  به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 658389 مورخ 1395/11/20 به گواهی 
دفترخانه 371 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر 

اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 39473 اداره ثبت اسناد و 

امالک غرب استان اصفهان ) 235 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی و احضار متهم

پرونــده:  شــماره   9510463747200019 درخواســت:  شــماره    12 /347
9309983747800398 شماره بایگانی شــعبه: 950937  نظر به اینکه در پرونده کالسه 
950937 این دادگاه آقــای وحید احمدی بابادی به موجب مفاد کیفرخواســت شــماره 
9510433747200252 دادسرای شهرستان خور و بیابانک، متهم است به مشارکت در 
سرقت کابل به میزان چهل کیلوگرم و مشارکت در شروع به سرقت کابل به میزان دویست 
و چهل و پنج کیلوگرم موضوع شــکایت اداره برق شهرستان خور و بیابانک با نمایندگی 
آقای حجت شیبانی و با توجه به معلوم نبودن محل اقامت متهم و عدم دسترسی به متهم 
و اینکه وقت رســیدگی پرونده مذکور برای تاریخ 1396/01/20 ساعت 11 صبح تعیین 
گردیده، به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت آگهی می گردد 
تا متهم فوق الذکر در تاریخ تعیین شــده جهت ارائه دفاعیات و آخرین دفاع خود در قبال 
اتهام منتسبه در این دادگاه حاضر گردیده یا وکیل خود را معرفی نماید در غیر این صورت 
دادگاه مبادرت به صدور رای می نماید. م الف: 412 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خور 

و بیابانک ) 168 کلمه، 2 کادر(  
فقدان سند مالکیت

12/354 شماره صادره: 1395/43/343937 نظر به اینکه خانم سمیرا محمد بیگی دهقی 
فرزند حسین با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 25023634 مورخه 95/10/27 
بانضمام دو برگ استشهادیه شهود شــماره 15980 مورخه 95/10/23 دفترخانه 182 
نجف آباد مدعی مفقود شدن سند مالکیت سه دانگ مشــاع از ششدانگ پالک ثبتی 5508 
فرعی از 68 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که ذیــل ثبت 135881 در صفحه 430 
دفتر امالک جلد 671 تحت شماره چاپی 477857 صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند 
انتقال شماره 31674 مورخه 86/6/31 دفترخانه شماره 79 اصفهان به نامبرده انتقال یافته 
و  اظهار داشته که ســند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده  است و درخواست 
صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اند.  لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا  مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 39649 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان  ) 219 کلمه، 2 کادر(  
فقدان سند مالکیت

12/355 شــماره صادره: 1395/00/336829 نظر به اینکه آقای حسن بیابانکی گورتانی 
فرزند حســین با تسلیم یک برگ استشــهاد شهود شــماره 32856 مورخ 1395/11/20 
دفترخانه 137 اصفهان، مدعی مفقود شدن ســند مالکیت دویست و سه سهم مشاع از دو 
هزار و چهارصد و هشتاد سهم ششدانگ پالک شماره 15/881 که در ذیل ثبت 250049 
صفحه 89 دفتر 1132 بخش چهارده اصفهان تحت شماره چاپی 062381 سری ب سال 
94 صادر و تســلیم گردیده و به موجب سند انتقال شــماره 37631 مورخ 1394/11/05 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 137 شهر اصفهان استان اصفهان به نامبرده انتقال یافته و 
اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی نموده است. لذا دفترچه سند مالکیت مذکور از درجه اعتبار ساقط و مقتضی 
است چنانچه سند مالکیت مفقودی جهت انجام هرگونه معامله به آن دفترخانه ارائه گردید 
از انجام معامله خودداری و آن را جهت اعمال مقرارت به این اداره ارسال نمائید. انجام هر 
نوع معامله با سند مالکیت المثنی موکول به اســتعالم از این اداره می باشد.  لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا  مراتب صورتمجلس 
و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 39650 اداره ثبت اسناد و 

امالک غرب استان اصفهان  ) 290 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

12/273  شماره دادنامه: 9509970353601745 شماره پرونده: 9509980365800740 
شماره بایگانی شعبه: 951152 شاکی: خانم نسرین مختاری فرزند امیر به نشانی اصفهان 
ملک شهر 3 راه مفتح اول بهارستان غربی ک فجر بن خرداد پ 23 ط 2، متهم: آقای حسن 
 مختاری به نشانی اصفهان ملک شــهر 3 راه مفتح اول بهارستان غربی ک فجر بن خرداد 
پ 33 ط 2، اتهام: ترک انفاق، گردشــکار: دادگاه پس از بررســی محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص 
اتهام آقای حسن مختاری دائر بر ترک انفاق حسب شکایت شاکیه خانم نسرین مختاری با 
توجه به محتویات پرونده شکایت شاکیه کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم جهت 
دفاع از خود علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی بزه انتسابی محرز و مستنداً به ماده 53 قانون 
حمایت خانواده متهم به تحمل شش ماه حبس محکوم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه سپس قابل تجدید نظر خواهی در شعب 
 تجدید نظراستان می باشــد. م الف: 38705  شــعبه 110 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان

 ) 110 جزایی سابق( ) 183 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ رای

12/348 کالسه پرونده: 761/95 شــماره دادنامه: 10761-95/11/27 مرجع رسیدگی: 
شعبه 39 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ابراهیم قرهی قهی به نشانی اصفهان 
بازار باغ قلندرها جنب سرای ستوده پخش آسیا،  خوانده: رضا نریمانی   به نشانی میدان 
امام بازار قنادها پاساژ غرضی فروشگاه پوشاک، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: 

با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دادخواســت ابراهیم قرهی قهی به طرفیت رضا نریمانی 
به خواســته مطالبه مبلغ 82/000/000 ریال وجه 4 فقره چک به شــماره های 529245-

94/10/27 و 529243-94/12/11 و 529244-94/12/29 و 529229-94/9/6 بــه عهده 
بانک سپه به انضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و 
مال حظه اصول مســتندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ و اطالع وقــت و انتظار کافی در 
جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به 
عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت 
می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به اســتناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین 
دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ هشتاد و دو میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 2/975/000 
به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید لغایت 
زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صــادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این شــعبه 
خواهد بود و پــس از آن  ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظــر خواهی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد.  م الف:38708 شعبه 39 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان) 302 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/349 کالسه پرونده:1921/94 شماره دادنامه:23-95/1/15 مرجع رسیدگی: شعبه 6 
شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک مهر اقتصاد با و کالت محمد دانشور به نشانی 
دولت آباد میدان انقالب بلوار دانشــگاه ابتدای خ آزادگان کوچه کمیته امداد دفتر وکالت، 
خواندگان: 1- محمود شمس ممدی 2- علی شــاهمرادی ممدی هر دو به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوای محمد دانشور به وکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت محمود شمس 
ممدی و علی شاهمرادی ممدی به خواســته مطالبه مبلغ 64/150/000 ریال وجه بخشی 
از یک فقره چک به شــماره 686130 -94/5/3 به عهده بانک کشاورزی شعبه الرگان به 
انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان علی رغم 
ابالغ قانونی از طریق نشــر آگهی در جلســه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که مســتنداً به مواد 212 و 
214 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م  حکم بر محکومیت خواندگان به 
صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 64/150/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 958/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی با احتساب مرحله اجرا و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/5/3(  
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در 
محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:38744 شعبه 6 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان )327 کلمه،4 کادر(  
ابالغ رای

12/350 کالسه پرونده:41/95 شــماره دادنامه:681-95/4/22 مرجع رسیدگی: شعبه 6 
شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک مهر اقتصاد با و کالت محمد دانشور به نشانی 
دولت آباد میدان انقالب بلوار دانشگاه نبش خ آیت اله محقق نبش سایپا یدک دفتر وکالت، 
خواندگان: 1- کامران صفری ده کهند فرزند هادی 2- اکبر صفری ده کهند فرزند شــیخ 
علی هر دو به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه یک فقره چک بانضمام مطلق 
خسارات دادرسی، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوای محمد دانشور به وکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت کامران صفری 
ده کهند مرادفضلی و اکبر صفری ده کهند به خواســته مطالبه مبلغ 190/000/000 ریال 
وجه یک فقره چک به شماره 935813 -94/9/18 به عهده بانک ملی شعبه بلوار رزمندگان 
به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در 
ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان علی رغم 
ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 212 و 214 قانون 
تجــارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م  حکم بر محکومیــت خواندگان به صورت 
تضامنی به پرداخت مبلــغ 190/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 3/058/540 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررسید چک موصوف )94/9/18(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد ولیکن در خصوص خوانده ردیف سوم با عنایت به اینکه وجود امضا نسبت به 
وی در ظهر روی چک احراز می گردد فلذا دعوی مطروحه می شود مستنداً به بند 4 ماده 
84 و 89 قانون آیین دادرســی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد رای صادره 
حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. 
م الف:38743 شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )401 کلمه،4 کادر(  

ابالغ رای
12/351 کالسه پرونده:1951/94 شــماره دادنامه:137-95/2/1 مرجع رسیدگی: شعبه 
6 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک مهر اقتصاد با و کالت محمد دانشــور به 

نشانی دولت آباد میدان انقالب بلوار دانشگاه نبش خ آیت اله محقق نبش سایپا یدک دفتر 
وکالت، خواندگان: 1- مریم موســوی آغچه بدی فرزند ابراهیم 2- سید صادق موسوی 
فرزند علی هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای محمد دانشور به وکالت از بانک مهر 
اقتصاد به طرفیت مریم موسوی آغچه بدی و سید صادق موسوی به خواسته مطالبه مبلغ 
5/580/000 ریال وجه بخشی از یک فقره چک به شماره 303949 -94/9/24 به عهده بانک 
کشاورزی به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان 
علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشــر آگهی در جلســه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 212 
و 214 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و 198و515و519و522 
قانون آ.د.م  حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 5/580/000 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 366/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )94/9/24(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهــان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز 
پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:38741 

شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان )334 کلمه،4 کادر(  
ابالغ رای

12/352 شماره کالســه: 768/95 شــماره دادنامه: 1000-95/11/27 خواهان: 1- امیر 
حسین رضائی 2- سیف ا... رضائی هر دو به نشانی اصفهان خ کهندژ کوچه 35 بن بست 
گلستان، خوانده: مهدی صالحی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه خسارت ناشی 
از تصادف به مبلغ 63/500/000 ریال، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی خواهان امیر حســین و ســیف اله رضائی به طرفیت خوانده مهدی 
صالحی به خواســته مطالبه خســارات ناشــی از تصادف به مبلغ 63/500/000 ریال و 
هزینه کارشناسی و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، نظر به دادخواست خواهان و نظریه 
کارشــناس محترم تصادف که خوانده را مقصر در تصادف اعالم نموده است و نظریه 
کارشناس محترم درپرونده تامین دلیل مبنی بر برآورد خسارات وارده به خواهان و با 
توجه به عدم حضور خوانده با وصف ابالغ و مصون ماندن خواســته از هرگونه تعرض 
و تکذیب، شورا دعوی مطروحه خواهان را مستنداً به ماده 328 قانون مدنی و مواد 198 
و 519 قانون آیین دادرســی مدنی محرز تشــخیص داده و خوانده را بــه پرداخت مبلغ 
15/850/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 1/500/000 ریال بابت هزینه 
کارشناسی و 2/417/500  ریال هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست مورخه 95/8/22 لغایت اجرای حکم که محاسبه آن به عهده اجرای احکام می 
باشــد در حق خواهان اعالم و صادر می نماید. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی و سپس قابل اعتراض در محاکم حقوقی اصفهان میباشد. م الف:38738 

شعبه 16 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )280 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

12/353 شماره دادنامه:9509970353702412 شماره پرونده: 9409980359401037 
شماره بایگانی شعبه: 950540 شاکی: آقای احمدرضا موحدیان فرزند عبدالجواد با وکالت 
آقای مهرداد شماعی زاده فرزند سیف اله به نشانی اصفهان خ شریف واقفی ک 18 پ 25، 
متهم: آقای مهدی اطیابی فرزند محمدرضا به نشانی اصفهان شاهین شهر خ سعدی نبش 
فلکه پارس فاستون بنگاه و کالسکه طالئی، اتهام: اخذ وجه با ادعای اعمال نفوذ و ارتباط 
با وزیر صنعت و معدن و تجارت، گردشــکار: دادگاه با عنایت بــه محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص 
اتهام آقای مهدی اطیابی فرزند محمدرضا، متواری دائر بر اخذ وجه با ادعای اعمال نفوذ و 
ارتباط با وزیر صنعت و معدن و تجارت به میزان 1/244/011/000 ریال، موضوع شکایت 
آقای احمدرضا موحدیــان عطار فرزند عبدالجواد با وکالت آقای مهرداد شــعاعی با این 
توضیح که شاکی اظهار نموده که در سال 88 متهم با ادعای اینکه با وزیر صنعت و معدن 
وقت آقای محرابیان همکار و دارای روابط خانوادگی اســت و قادر است در حداقل زمان 
وام میلیاردی اخذ نمایــد مبالغ  هنگفتی بابت حق الزحمه دریافت کرده که در ســال 90 با 
مراجعه به وزارت خانه و بانک صنعت و معدن مشخص گردید، ایشان موفقیت و پیشرفتی 
در روند اخذ وام و تسهیالت نداشته است. دادگاه با عنایت به شکایت شاکی و پرینت وجوه 
واریزی به حساب متهم و نظر به قرارداد اخذ تسهیالت از سازمان صنایع و معادن اصفهان 
منعقده بین متهم و دیگر شاکی ) صفحه  6 پرونده( آ قای محمد علی اسالمیان فرزند رضا 
که در مورد وی قرار منع تعقیب صادر شده است و با استعانت به نظر کارشناس رسمی 
 دادگســتری و اســتعالم های انجام شــده از بانک تجارت، ملی و صادرات و رسیدهای

 چک  های تحویلی به متهم و با امعان نظر به اظهارات گواهان و اینکه متهم به رغم احضار 
وی از طریق نشر آگهی در روزنامه در مرحله تحقیق- جلسه دادرسی ) 95/11/25( حاضر 
نشده و الیحه دفاعیه ارسال ننموده اســت و نظر به کیفرخواست صادره، سایر قرائن و 
امارات مضبوط در پرونده ارتکاب بزه انتسابی از ناحیه مشارالیه محرز و مسلم است.لذا 
دادگاه با استناد به ماده یک از قانون مجازات اعمال نفوذ بر خالف حق ومقررات قانونی 
مصوب 1315/9/29 متهم را عالوه بر رد مبلغ 1/244/011/000 ریال در حق شــاکی به 
تحمل دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی ده هزار ریال محکوم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ واقعی واخواهی در این دادگاه و بیست روز پس 
از انقضای واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در مرجع محترم تجدید نظر استان اصفهان 
می باشد. م الف:38736 شــعبه 111 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 111 جزایی سابق(  

)438 کلمه،5 کادر(  

وزیر نفت در کاشان خبر داد:

افزایش 300 میلیون مترمکعب گاز 
تولیدی در عسلویه

وزیر نفت در مراسم افتتاح ایستگاه تقویت فشار گاز کاشان اظهار داشت: حجم گازی که در عسلویه تولید 
می شود در این سال ها حدود 300 میلیون مترمکعب بر آن افزوده  شــده، یعنی میزان برداشت ما از میدان 

پارس جنوبی، امروز دو برابر ابتدای دولت است.

برای احداث هر 
ایستگاه افزایش 
فشار گاز، قریب 

به 350 تا 400 
میلیارد تومان 

اعتبار الزم است 
و این 5 ایستگاه 
به همراه ضریب 

تکمیلی هایی که 
برای ایستگاه های 
دیگر انجام شده، 

حدود 2 هزار 
میلیارد تومان 

هزینه داشته است
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پیشنهاد سردبیر:10
سالمندان را تنها نگذاریم تشریح آخرین وضعیت »شبکه 

شاد« دانش آموزی

در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان مطرح شد:

لزوم تخلیه 28 باب مدرسه 
خطرآفرین شهر اصفهان

قائم مقام ســازمان دانش آموزی، آخرین وضعیت و شــرایط شبکه 
شاد دانش آموزی را تشــریح کرد. محمود علیگو قائم مقام سازمان 
دانش آموزی در خصوص شبکه  ای که در ســازمان دانش آموزی در 
دست اجرا بود، اظهار داشت: در دو یا سه سال گذشته »شبکه شاد« در 
سازمان دانش آموزی ایجاد شد و شروع به کار کرد، اما این موضوع کار 
یک ارگان نیست و نیاز به همدلی تعداد قابل توجهی از دستگاه ها دارد. 
وی افزود: نمی توانم بگویم این شبکه موفق نبود و یا اینکه به تنهایی 
موفق نبود، امــا ضرورت های خاصی را باید دنبال کنیم. این بســتر 
بسیار مهم است، زیرا اطالعات تمام دانش آموزان کشور روی آن قرار 
می گیرد و اهمیت خاصی پیدا می کند و به همین دلیل سیستم هایی 
در کشور باید کمک کنند تا به بلوغ برسد. علیگو با اشاره به اینکه تولید 
شبکه های اجتماعی کار ساده ای است و حتی در کشور شبکه بومی 
داریم، خاطرنشان کرد: به نظرم سوار شدن روی یکی از آن شبکه ها و 
یا تغییر یکی از ماژول  های این شبکه ها ،بهتر از آن است که بنشینیم 
از صفر، چرخ را اختراع کنیم. قائم مقام سازمان دانش آموزی با اشاره 
به مشــکالت پیش روی عدم نتیجه گیری در خصوص شبکه شاد 
دانش آموزی گفت: اصلی  ترین موضوع، امنیت شبکه و نرم افزار است. 
ضمن اینکه پیوست فرهنگی آن از همگی مهم تر است و چه کسی 

گفته که وجود آن خوب و عدم آن بد است یا بالعکس.

مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: بر اساس گزارش 
ارائه شده، آمار مدارس تخریبی شهر اصفهان 227 باب مدرسه است 
که باید به سمت بازسازی و مقاوم سازی پیش رویم و 28 باب مدرسه 

پرخطر و خطرآفرین باید هرچه سریع تر تخلیه شوند.
رســول زرگرپور در یک صدوشانزدهمین جلسه شــورای آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان، اظهار داشــت: با توجه به اینکه برخی از 
فضاهای آموزش و پرورش قابل اســتفاده نیست باید از ظرفیت های 
خود دســتگاه برای تبدیل به احســن کردن آنها اســتفاده شود تا 

ارزش افزوده  آن به شهر و به دستگاه برسد.
وی با بیان اینکه باید در کمیســیون ماده 5 بر اساس اصول و ضوابط 
نسبت به تغییر کاربری اقدام کرد، تصریح کرد: چنانچه پیشنهادات 
مغایرتی با ضوابط شهرسازی نداشته باشــد و به نفع جامعه باشد در 
کمیسیون مطرح و مصوب خواهد و باید ســریعا تعداد این امالک و 
اراضی احصا و تا 25 اسفندماه سال جاری به کمیسیون ماده 5 ارسال 
شود. اســتاندار اصفهان افزود: تبدیل به احســن و دوباره به مدرسه 
تبدیل کردن این واحدها بسیار مهم است و در خصوص حفظ سرانه 

آموزشی هیچ مسامحه ای نمی شود.
وی با بیان اینکه در آموزش و پرورش هیچ هزینه ای صورت نمی گیرد 
و همه چیز سرمایه است، گفت: اداره مجموعه آموزش و پرورش تنها 

وظیفه آموزش و پرورش نیست بلکه وظیفه همه دستگاه هاست.
زرگرپور با اشاره به اینکه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 
آینده نحوه اداره کشور را مشخص می کند، گفت: انتخابات شوراها نیز 
نحوه اداره شهرها و روستاها را مشخص می کند؛ بنابراین این دو مقوله 
بسیار اهمیت دارد و باید انتخاباتی باشکوه، با ابهت و در امنیت، آرامش 

و سالمت کامل برگزار شود.
زرگرپور از همه اعضای آموزش و پرورش خواست که با توجه به نفوذ 
کالم و تاثیرگذاری در جهت تشویق مردم به مشارکت و ترغیب افراد 

متخصص و کاردان برای حضور در انتخابات شوراها اقدام کنند.
وی در پایان ضمن تشــکر از تشــکیل منظم جلســات این شورا و 
تصمیمات خوبی که در جهت ارتقا و پیشــرفت این مجموعه عظیم 
اتخاذ شده اســت، گفت: این شــورا برکات و خیراتی را برای بخش 
آموزش و پرورش و همه اســتان داشته اســت. مدیر کل آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان نیز در این جلســه در خصوص ســفر وزیر 
آموزش و پرورش به 5 شهرســتان از جمله شهرستان های کاشان و 
آران و بیدگل و کلنگ زنی و بهره برداری از 25 پروژه آموزش و پرورش 
گزارشی را ارائه کرد. قائدیها با بیان اینکه حدود 200 مدرسه دو نوبتی 
در مناطق 6 گانه شهر اصفهان فعالیت می کنند، گفت: متوسط این 
آمار در کشور 10 درصد و در اصفهان 8/9 درصد و میانگین استان 5 
درصد است و بر همین اساس حداقل 60 فضای آموزشی جدید مورد 
نیاز است. وی افزود: بر اساس گزارش ارائه شده آمار مدارس تخریبی 
شــهر اصفهان 227 باب مدرسه اســت که باید به سمت بازسازی و 
مقاوم سازی پیش رویم و 28 باب مدرســه پرخطر و خطرآفرین در 

شهر اصفهان باید هرچه سریع تر تخلیه شوند.

ذره بین

اخبار کوتاه 

اعالم نقاط پرخطر جاده ها
برای نوروز

آماده باش سراسری 10 میلیون 
همیار پلیس از 22 اسفندماه

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، از مشخص سازی 
نقاط پرخطر جاده ها با چراغ راهنما و نصب عالئم هشداردهنده خبر 

داد.
ســردار تقی مهری، درباره نقاط پرخطر جاده ها و معابر شهری اظهار 
کرد: یکــی از اقداماتی که در آســتانه نوروز و طرح نــوروزی انجام 
داده ایم، شناسایی نقاط پرخطر و حادثه خیز با همکاری راهداری بود.

وی با بیان اینکــه حدود 3200 نقطه حادثه خیــز در معابر و جاده ها 
شناسایی کرده ایم، گفت: ما به دنبال این هستیم که با آشکارسازی و 

نصب عالئم، این نقاط را به رانندگان هشدار دهیم.
رییس پلیــس راهنمایی و رانندگــی نیروی انتظامی بــا بیان اینکه 
کاهش نقاط حادثه خیز در جاده ها جزو اولویت های پلیس راهنمایی 
و رانندگی است، گفت: در این زمینه وزارت راه نیز همکاری خوبی با 
ما داشــته و تاکنون اقدامات خوبی در زمینه کاهش این نقاط انجام 

شده است.
وی درباره معیار شناســایی نقاط حادثه خیز در جاده ها نیز گفت: در 
ســال های گذشــته چنانچه حداقل یک تصادف حادثه ساز و منجر 
به فوت در آنها رخ داده باشــد، به عنوان نقاط حادثه خیز شناســایی 

می شوند.

ســرهنگ عین اله جهانی، معــاون اجتماعی و فرهنــگ و ترافیک 
پلیس راهور ناجا اظهار داشــت: فردا در کشــور مراســم آماده باش 
سراســری 10 میلیون همیــار پلیس برگزار می شــود کــه بر این 
 اســاس در هر شهر و اســتان، این مراســم در یک مدرســه برگزار 

خواهد شد. 
وزارت  هماهنگــی  بــا  مراســم  ایــن  افــزود:  ادامــه  در  وی 
 آموزش و پــرورش و پلیــس راهــور در دســتور کار قــرار گرفته

 است.
ســرهنگ جهانی تصریح کرد: همیاران پلیس باید در حین سفرهای 
نوروزی در راســتای وظایف هفت گانه، در صورت مشــاهده هرگونه 
تخلف از سوی راننده، با رعایت ادب و احترام تذکر دهند و رانندگان 
 نیز باید بــه تذکرات ایــن همیاران پلیــس توجه ویژه ای داشــته 

باشند.
معــاون اجتماعــی و فرهنــگ و ترافیک پلیــس راهــور ناجا، در 
پایان گفــت: در حال حاضر بایــد به موضوع همیــاران پلیس توجه 
ویژه ای شــود تا در آینده ایــن همیــاران، پلیس خود باشــند؛ بر 
 همین اســاس در آینده ترافیک و نظــم ترافیکی بــه مراتب بهبود 

خواهد یافت.

وزیر تعاون:

خدمات بیمه سالمت و تامین 
اجتماعی، به هم متصل می شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برنامه پرونده الکترونیک 
سالمت، اکنون در قالب طرح تحول سالمت پیگیری می شود گفت: 
دولت در نظر دارد برای یکپارچه ســازی خدمات بیمه های سالمت و 

تامین اجتماعی، آنها را به هم متصل کند.
علی ربیعی در حاشــیه بهره برداری از هتلینگ بیمارســتان تامین 
اجتماعی سنندج و رونمایی از طرح حذف دفترچه های این بیمه افزود: 
با این روش، سرعت دسترسی به سابقه بیمار افزایش یافته و از تداخالت 
دارویی جلوگیری می شود؛ همچنین خطاهای پزشکی کاهش یافته و 
تجمیع خدمات بیمه ای برای بیمه گران به سهولت انجام می شود. به 
گفته وی، سازمان تامین اجتماعی، بیمه پیشتاز در حذف دفترچه های 
کاغذی بوده و اجرای این طرح در بیمه سالمت، از اهداف دولت است. 
وزیر تعاون افزود: دولت در نظر دارد طــرح حذف دفترچه های بیمه 
سالمت را در کل سیستم داروخانه های کشور پس از ایجاد زیرساخت 
های آن فعال کند و کاهش هزینه ها، دقت در معاینات و افزایش قدرت 

کنترل بیمه ها، از دیگر مزایای این طرح است.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود گفت: شورای عالی بیمه کشور 
پس از پنج ماه بررسی در دی ماه سال جاری کلیات خدمات پرستاری 
در خانه را تصویب کرده تا پرداخت بیماران به پرستاران در قالب های 

مختلف ساماندهی شود.
وی با بیان اینکه این موضوع، آشفتگی نرخ خدمات پرستاری در خانه 
را ساماندهی می کند، افزود: طی آن، تمامی خدمات از نظر تعداد، اقالم 
و میزان ساعت خدمت مشخص شــده تا عالوه بر حفظ حقوق بیمار، 

پرستاران نیز به حقوق خود دست یابند.
طرح حذف دفترچه های بیمه کاغذی در مراکز ملکی سازمان تامین 
اجتماعی، از 2 سال گذشته کلید خورده و اکنون مردم حدود 20 استان 
می توانند بدون همراه داشــتن دفترچه بیمه به بیمارستان ها و مراکز 

درمانی تامین اجتماعی مراجعه کرده و تحت درمان قرار گیرند.

نگاه

یک فعال حــوزه زنان با طرح این ســوال که آیــا »قدرت« 
میوه ممنوعه زنان اســت، گفت: در حقیقت نهادهای قدرت 
ونهادهای اجتماعی به نزدیک شــدن زنان به قدرت تمایلی 
ندارند. همچنین به دالیل متعدد تاریخی، زنان نیز عالقه ای 
برای نزدیک شدن به مناصب قدرت را ندارند؛ بنابراین زنان با 

دوچالشی مواجه هستند که از چندین روش، قابل حل است.
زهرا نژاد بهرام افزود: زنان در 38 ســال گذشته همیشه در 
انتخابات مشارکت داشته اند و یکی از افتخارات جامعه زنان 
نیز همین اســت که هیچ انتخاباتی بدون حضور آنان برگزار 
نشده اســت. خوشــبختانه نظام جمهوری اسالمی نیازمند 
مشارکت زنان اســت و همواره همه اقشارجامعه را به شرکت 
در انتخابات دعوت می کند. حدود 50 ســال از اعطای حق 
 رای به زنان در کشــور ایران می گــذرد، بنابراین در موضوع

 رای دهی زنان مشکلی وجود ندارد.
این فعال حوزه زنان اضافه کرد: تعداد زنان کاندیدا شــده در 
طول تاریخ بسیار محدود و ناکافی اســت و همواره با مطرح 
شدن مشــارکت سیاســی زنان، به رای دهندگی آنان اشاره 
می شود. در حقیقت زنان پای صندوق های رای می آیند ولی 
آیا در گرفتن مســئولیت های اجتماعی نیز نقشی دارند؟ آیا 
قدرت، میوه ممنوعه زنان اســت و نباید به آن دست بزنند یا 

آنان تمایلی به نزدیک شدن به آن را ندارند؟
وی تصریح کــرد: درمقاطعی که نیازمند مشــارکت پررنگ 
زنان هستیم، تجارب گذشــته می تواند راهگشای این مسیر 
باشد همچنین تشــکل های سیاســی می توانند در جذب 
زنــان در زمینه کاندیداتــوری موثر باشــند.تجربه مجلس 
شــورای اســالمی دوره دهم ،تجربه موفقــی در این زمینه 
بود؛ به طوری که 18 زن رای مردم را به دســت آوردند و 17 
نفرشان نیز وارد مجلس شــورای اسالمی شدند. این موضوع 
نشــان دهنده خوش بینی مردم به زنان اســت. زیرا آنان را  
قابل اعتماد و پرکار می دانند و تجربه کافی برای مشــارکت 
در عرصه های تصمیم گیری و تصمیم سازی را نیز دارند. به 
گفته وی، انتخابات پیش رو فرصت مناسبی برای تشکل های 
سیاسی جامعه است تا با ترغیب وتشویق زنان به مشارکت و 
افزایش میزان حضور آنان در لیست های انتخاباتی و حمایت 
از  آنان در حوزه هایی که لیست انتخاباتی وجود ندارد، بستر 
و زمینه الزم را برای کاندیدا شــدن زنان در انتخابات فراهم 
کنند. این فعال حوزه زنان تاکید کرد: الزم اســت زنان فعال 
در عرصه های قدرت و یا زنان مرجع، زنان دیگر را به مشارکت 
تشــویق کنند و از آنان بخواهند که از قدرت نهراســند زیرا 
قدرت  بد نیســت و اگر به آن نزدیک شوند دچار آسیب های 

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نمی شوند.

یک فعال حوزه زنان:

آیا »قدرت«، میوه ممنوعه زنان 
است؟

با مسئوالن

معاون درمان ســازمان تامین اجتماعی گفــت: مراکز درمانی 
تامین اجتماعی سراســر کشــور با تشــکیل ســتاد نوروزی 
مدیریت های درمان، برای استمرار و ارائه خدمات در تعطیالت 

نوروز، در حالت آماده باش قرار گرفتند.
محمدعلی همتی با اعالم این خبر افزود: به منظور ارتقای سطح 
کیفی و کمی خدمات ســازمان تامین اجتماعی در ایام نوروز و 
برای رفاه حال مراجعه کننده ها به ویژه بیمه شدگان، با هماهنگی 
ریاست دانشگاه علوم پزشکی، طرح آماده باش نوروزی واحدهای 
درمانی تامین اجتماعی با تشکیل ستاد نوروزی مدیریت درمان، 

به اجرا درمی آید.
وی ادامه داد: بر اساس این طرح، فعالیت تمام وقت بیمارستان ها 

و مراکز درمانی شبانه روزی باید کماکان ادامه یابد و متناسب با 
تعداد مسافران نوروزی استان ها، یک یا چند مرکز درمانی در هر 
شهرستان طبق روال سال های گذشــته در طول روز آماده ارائه 

خدمات به مراجعه کنندگان احتمالی باشند.
همتی با تاکید بر اینکه آماده باش مراکز درمانی تامین اجتماعی 
به بیمه شدگان و مسافران هرشهر اطالع رسانی شود، اظهار کرد: 
از طریق رســانه های محلی و نیز نصب پالکاردهای پارچه ای در 
سطح شهر و ورودی های آن، الزم است بیمه شدگان و مسافران از 

ارائه خدمات درمانی و نشانی این مراکز مطلع شوند.
معاون درمان سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: همچنین الزم 
است مدیران درمان و رؤسای بیمارستان ها و مراکز درمانی، در 
طول مدت اجرای طرح آماده باش نوروزی، به صورت مســتمر 
نحوه ارائه خدمت به بیماران را نظــارت کرده و درخصوص رفع 
مشکالت احتمالی به ســرعت اقدام کنند. بدیهی است خروج 
مدیران درمان از حوزه خدمتی در ایام عید، مستلزم هماهنگی 
قبلی، تعیین و معرفی جانشــین و کســب مجوز از این معاونت 
است. همتی افزود: این اقدام باید به نحوی برنامه ریزی شود که 
ضمن فراهم بودن امکان دسترســی کامل بیماران به خدمات 
درمانی، از بروز هرگونه کاستی و اختالل در زمینه خدمت رسانی 

به بیماران به ویژه در بخش اورژانس پیشگیری شود.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی خبر داد:

آماده باش مراکز درمانی تامین اجتماعی در ایام نوروز

رییس پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز آگاهی ناجا، با اشاره به 
اجرای  طـرح سراسری مبــارزه بـا قــاچــاق مواد محترقه 
در اســفند ماه، گفت: بیش از چهار میلیون عدد از انواع مواد 

محترقه کشف شده است.
سرهنگ کـارآگــاه مهــدی قــدمــی اظهار داشت: طرح 
سراســری مبارزه با قاچاق کاال و ارز بــا اولویت  مواد محترقه 
به مدت ۴8 ساعت، با اســتفاده از امکانات و ظرفیت رده های 
 انتظامـــی و بهره گیری از توان پلیس آگاهی استان هـا، در 

سـراسـر کشور اجـرا شـد.
وی عملکرد استان ها را در این طرح مطلوب عنوان کرد و افزود: 
در اجرای این طرح، بیش از چهار میلیون عــدد از انواع مواد 

محترقه از قاچاقچیان کشف شد که این مواد مکشوفه عمدتا 
ساخت کشور چین است.

رییس مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز  گفــت: در اجرای این طرح 
عالوه بر مواد محترقه مقادیر قابل توجهی از اقالم ممنوعه نیز 
کشف شده است. وی از کشــف فرآورده های نفتی به ارزش 
بیــش از 550 میلیارد ریــال در این طرح خبــر داد و گفت: 
همچنین در این راســتا مقدار قابل توجهی کاالی گمرکی و 
دخانی از جمله سیگـار، بـرنـج ، البسـه، پـارچـه، دستگـاه 
تلفن همـراه و تبلت، لـوازم خـانگی، لوازم صـوتی و تصـویری، 
دام زنـده، مـوتـور سیکلت و خـــودروی خارجی، الستیک 
خودرو، ماشــین لباسشویی، آبمیــــوه، چــــای،  قطعات 

کامپیـوتر، کیف  وکفش کشف شد.
این مقـام انتظامی گـفت: در این رابطــــه بیش از 600 نفر 
متهم دستگیر شدند و 359 دستگاه خودرو از قـــاچاقچیان 
تـوقیف شد که مبـــدأ بارگیری بخــش قابــل تــوجهــی 
 از کاالهای مکشــوفـه، استان هـــای غـربــی کشور است.

ریــیس پلیــس مبــارزه بــا قــاچــاق کــاال و ارز گفت: 
پرهیز از درگیــری و عملیات های تعقیــب و گریز در اجرای 
طرح ها، شناســایی و برخورد با قاچاقچیان در ماموریت های 

مبارزه با قاچاق کاال، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

رییس پلیس مبارزه با قاچاق کاال خبر داد:

کشف ۴ میلیون عدد ماده محترقه از قاچاقچیان

مرخصی 8۴ روزه برای زنان شاغل دارای
»فرزندخوانده«

مدیرکل دفتر حمایتی و توانمندســازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از فراهم شدن امکان استفاده از 
مرخصی دوره مراقبت برای مادران شاغلی که کودکی را از بهزیستی به فرزندخواندگی قبول می کنند، خبر 

داد.
 عبدالرحیم تاج الدین، در این بــاره اظهار کرد: مدت این مرخصی زایمان یا بــه عبارت بهتر مرخصی دوره 
مراقبت، 8۴ روز است و مشمول زنانی می شود که کودکانی تا ســن زیر سه سال را از بهزیستی به حضانت 

گرفته باشند.
وی افزود: این بخشنامه از ابتدای اسفندماه جاری توسط سازمان تامین اجتماعی ابالغ شده و الزم االجراست. 
مدیرکل دفتر حمایتی و توانمندســازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به اصالح  بند 21 قانون 
حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در سال 1393، گفت: قبال زنی که سرپرستی افراد 
تحت حمایت این قانون را به عهده می گرفت، از مزایای حق اوالد و مرخصی دوره مراقبت بهره مند نبود که 
با پیگیری و رایزنی های ما، زمینه ارائه این خدمت حمایتی فراهم شد  و این دسته از مادران می توانند طبق 

ماده 67 قانون تامین اجتماعی از 8۴ روز مرخصی کمک بارداری موقت برخوردار شوند.
تاج الدین ادامه داد: به عالوه، آن دسته از زنانی که رحم خود را برای بچه دار شدن در اختیار دیگری می گذارند 
و زنانی که قرار اســت این فرزندان را بزرگ کنند نیز با ارائه مدارک بیمه ای و پزشکی خود می توانند از این 

مرخصی استفاده کنند.
وی درباره شمار مشمولین این مرخصی گفت: آمار دقیقی از مشموالن نداریم اما می توان گفت از 2۴ هزار و 
500 فرزند بهزیستی، در دوسال اخیر 10 هزار نفر به حضانت خانواده ها درآمده اند که باالترین آمار مربوط 

به تهران است.

افسردگی در دوران سالمندی بررسی می شود؛

سالمندان را تنها نگذاریم
ســالمندی زمان از دســت دادن عزیزان و دوســتان سالمند و 
حذف حمایت اجتماعی ایشان است، عاملی که احساس تنهایی 
و بروز افســردگی را رقم می زند. به گزارش ایمنا، افسردگی یکی 
از مهم ترین دالیــل کاهش کیفیت زندگی اســت. این اختالل 
درهمه ســنین و به خصوص در دوران ســالمندی شایع است. 
تقریبا یک چهارم افراد 65سال و باالتر، از افسردگی رنج می برند.

پیری فرآیندی است که متوقف نمی شود و تنها باداشتن زندگی 
سالم و مراقبت های ویژه می توان این دوران را به دوران مطلوب 
و لذت بخش و توأم با ســالمتی تبدیل کرد، که از جمله برقراری 
ارتباط اجتماعی در تمامی عمر به ویژه در دوران سالمندی موجب 
افزایش امنیت و افزایش روحیه ســالمندان می شود. شیوع این 
بیماری در ایران مطابق آمارهای رسمی 7/7 درصد در جمعیت 
باالتر از 15 ســال اعالم شــده اســت.  یکی از دالیل افسردگی 
سالمندان، حذف آنها توسط فرزندانشان است. زهرا آذری، مشاور 
و مدرس دانشــگاه دراین زمینه گفت: سالمندان نیز مانند سایر 
افراد احتیاج به تنوع و زندگی شــاد دارند، در دوران جوانی افراد 
برای داشتن زندگی شــاد تالش می کنند، اما در سالمندی توان 
این تالش از آنها گرفته می شود. از سوی دیگر متاسفانه به دلیل 
مشغله های کاری،بســیاری از افراد آنگونه که باید به پدر و مادر 
خود رسیدگی نمی کنند، لذا یکی از دالیل افسردگی سالمندان، 
حذف آنها توسط فرزندانشان اســت. این مشاوره خانواده معتقد 
است: به رسمیت نشناختن افسردگی در افراد سالمندی باعث می 
شود که این افراد نسبت به درمان بیماری خود اقدام نکنند، این 
قضیه باعث می شود که افراد برای ماه ها از این بیماری رنج ببرند  

و حتی ممکن است در برخی موارد دست به خود کشی بزنند. 

دکتر نگاه توکلی فر متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری 
در زمینه افسردگی سالمندان اذعان می کند: شیوع افسردگی در 
میانسالی و سالمندی اثراتی را روی سالمت جسمی افراد می گذارد. 
وضعیت کلی افســردگی در جامعه رو به افزایش است. با توجه به 
کیفیت زندگی و ارتقای خدمات بهداشتی و سالمت شاهد افزایش 
سن جمعیت هستیم و شیوع باالی افســردگی در سالمندان هم 
وجود دارد. حدود 5 درصد از ســالمندان جامعه دچار افســردگی 
شــدید و حدود 10 تا 15 درصد از سالمندان به افسردگی خفیف 
مبتال هستند. عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی اصفهان می 
گوید: این افسردگی دارای جنبه های متفاوتی است که با توجه به 
عالئم روحی و مشکالت، افزایش خطر ناتوانی های فیزیکی را نیز 
به دنبال دارد. این بیماری در زنان سالمند و سالمندانی که سابقه 

بیماری زمینه داشته باشند شیوع بیشتری دارد.

تحقیقات حاکی از آن اســت که تشخیص افسردگی در 
دوران سالمندی کار ساده ای نیست. اختالل افسردگی 
در دوران ســالمندی با عالئمی همچــون: رنجش زیاد، 
تحریک پذیری و گوشــه گیری اســت. اگر این اختالل 
روانی به درســتی و به موقع درمان نشــود، مشــکالت 
زیادی برای فرد سالمند و اطرافیانش ایجاد خواهد کرد.

تشخیص افسردگی در دوران ســالمندی کار ساده ای 
نیست و باید فقط توســط روان شناس بالینی متخصص 

انجام شود.
احســاس گناه و ناامیدی افزایش و کاهــش ناگهانی و 
غیر طبیعی وزن و احســاس بی ارزشی، دلتنگی، سربار 
بودن، مدام بــه مرگ فکر کردن و اختــالل در خواب از 
مهم ترین عالئم افسردگی اســت. الزم به ذکر است این 
عالئم نشــانه قطعی برای افسردگی نیســتند و ممکن 
اســت عالئم یک بیماری یــا یک اختــالل روانی دیگر 
باشــند.  آذری، مشــاورخانواده درباره علل افسردگی 
سالمندان خاطرنشان کرد: بروز افسردگی در سالمندان 

علل مختلفی دارد، عمده ترین این علل شامل به سوگ 
نشستن عزیزان، از دســت دادن سالمتی، نزدیک شدن 
به مرگ، از دست دادن سالمتی یکی از عزیزان، مجرد و 
تنها بودن و نداشتن دوستان صمیمی  است.  این استاد 
دانشگاه عنوان کرد: عالئم بروز اولیه افسردگی همزمان 
با ضعیف شدن مغز رخ می دهد.افسردگی همچنین می 
تواند بروز بیمــاری های مربوط به عــروق خونی مغز را 
منعکس کند، باالترین میزان افســردگی در سالمندان 

مبتال به انواع سرطان ها و بیماری های بدخیم است.
وی بــا تاکید بــه اینکه تنهایــی دلیل افســردگی در 
ســالمندان اســت یادآور شــد: نقش خانــواده ها در 
پیشــگیری و شاداب شــدن افراد ســالمند موثر است. 
تنهایی اصلی تریــن عامل نیســت، امــا همانطور که 
اشــاره کردیم یکــی از مهم ترین علل بروز آن اســت، 
ســالمندی زمــان از دســت دادن عزیزان و دوســتان 
سالمند ازجمله همســر، ازدواج فرزندان و مشغله و در 
نتیجه دورشــدن از آنها و حذف حمایــت اجتماعی از 
 سالمندان اســت، عاملی که باعث بروز احساس تنهایی

 می شود.

علل افسردگی سالمندان

شیوع باالی افسردگی در سالمندان وجود دارد

توکلی با تاکید بــه این نکته کــه خانواده ها 
مشکل افسردگی سالمندان را جدی بگیرند، 
افزود: بیشتر خانواده ها و سالمندان نشانه های 
افســردگی را جدی نمی گیرند و یا به عنوان 
روند ســالمندی در نظر می گیرنــد و برای 
درمان و پذیرش، دیر مراجعه کرده یا مراجعه 
نمی کنند. تغییــرات خلق و خو، احســاس 
پوچی،  احســاس عدم مســئولیت، کاهش 
اشتها، بی خوابی و مشکالت حافظه و فراموشی 
عالئمی است که معموال ســالمندان افسرده 
با آن روبه رو می شــوند.  عضــو هیئت علمی 
دانشــکده علوم پزشــکی اصفهان به خانواده 
سالمندان توصیه می کند که سالمندان باید 
به مراکز خدمات ســالمت و مراکز پیشگیری 
و ارتقای ســالمت مراجعه کننــد تا آموزش 
الزم در این زمینه به آنان ارائه شــود و با عالئم 
و نشــانه های این بیماری که اثرات مخربی بر 
کیفیت زندگی سالمندان دارد آشنا شوند تا از 
عوارض بعدی این بیماری در افراد ســالمند و 

جامعه پیشگیری کنیم.

افسردگی  ها مشــکل  خانواده 
سالمندان را جدی بگیرند
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پیشنهاد سردبیر: 
برای آنهایی که می خواهند به دور دنیا سفر کنند

دانستنی ها

هر روز که می گذرد افراد بیشتری تصمیم می گیرند کوله خود 
را ببندند و به سفر دور جهان بروند.

این سفر تجربه ای اســت که می تواند زندگی تان را عوض کرده 
و عزت نفس شما را باال ببرد. باعث می شــود که بتوانید با افراد 
جدیدی مالقــات کنید و مــکان هایی را ببینید کــه اصال قبال 
فکرش را هم نمــی کردید که چنین جاهایــی در جهان وجود 

داشته باشد.
قبل از اینکه دست به کار شوید و ســفر خود را شروع کنید یک 
سری نکات وجود دارد که اگر آنها را بدانید بهترین ماجراجویی 
را برای خود رقم می زنید، با ما همراه باشید تا آن نکات را با شما 

در میان بگذاریم.
فقط یک دقیقه طول می کشد تا سرچ کرده و با آب و هوای 
جایی که می خواهید به آن ســفر کنید آشنا شوید، در بعضی از 
جاه هــا بارندگی خیلی زیاد اســت و بهتر اســت کــه در فصل 
بارندگی بــه آنجا نروید مگــر اینکه به بارندگی زیاد و شــرایط 

سخت سفر عالقه داشته باشید.

برای هر کاری از قبل برنامه داشــته باشــید؛ اما با توجه به 
شرایط لحظه حال، انعطاف پذیر باشید.

برای ســفر خود هدف داشــته باشــید. شــهرهای مهم و 
جاذبه های معروف را مشــخص کنید تا حتما آنها را ببینید؛ اما 

انعطاف پذیر باشید و  خود را با مسیر وفق دهید.
بعضی از کشورها هستند که برای وارد شــدن به آنها باید 
ویزاهایی خاص داشــته باشــید، قبل از اینکه برای گرفتن ویزا 

اقدام کنید شرایط آن را بدانید.
شرکت در فســتیوال ها بهترین فرصت برای شناخت افراد 

محلی و فرهنگ هر ناحیه است.
چه کسی بهتر از مردم همان ناحیه آن محل را می شناسد؟ 
آنهایی که در میهمان خانه ها کار می کنند همیشه آماده اند تا 
به شــما کمک کنند و بهترین جاهای دیدنی شــهر را به شما 

پیشنهاد دهند.
اگر قصد ندارید که به تنهایی سفر کنید، یک همسفر خوب 
برای خودتان پیدا کنید، میهمان خانه ها پر از مسافرانی هستند 

که می توانید با آنها صحبت کنید و تجربه های سفری خود را با 
آنها در میان بگذارید.

رفت و آمد با حمل و نقل عمومی هم ارزان تر اســت و هم 
باعث می شود که مثل مردم محلی زندگی کنید.

جهان را با سرعت کمتری تجربه کنید و آن موقع می فهمید 
که چه لذت خاصــی دارد! از جاهایی که مــی روید، مردمی که 
می بینید و چشم اندازهای مختلف لذت ببرید و بهترین استفاده 

را از هر تجربه ای داشته باشید.
آیا می دانید که اگر دانشجوی زیر ۲۶ سال باشید خیلی از 
جاذبه های گردشــگری در پاریس برای شــما رایگان هستند؟ 
همیشــه چک کنید چون شــاید بتوانید از تخفیف اینچنینی 
اســتفاده کنید. این یکــی از آســان ترین راه هایی اســت که 

می توانید با آن در سفر پول خود را پس انداز کنید.
صبحانه میهمان خانه ها معموال ارزان و یا رایگان هستند، 
از این شرایط استفاده کنید و با خوردن صبحانه ای مقوی، خود 

را برای روزی پر انرژی آماده کنید.

سفر به زیباترین
شهرهای خاورمیانه

خاورمیانه جایی متفاوت است و در مکانی بین شرق و غرب قرار گرفته، با اینکه امروزه 
به دالیل مختلفی مثل جنگ در ســرتیتر خبرها قرار می گیرد؛ اما یکی از مهم ترین 

مهدهای تمدن جهان بوده و سه دین مهم مردم جهان در این منطقه به وجود آمده 
اســت. در اینجا یادگاری های حیرت آوری از گذشته تاریخی و جاذبه های معروفی 

مثل بازارهای قرون وسطی و مساجد مختلف را می توانید ببینید. با ما همراه باشید 
می خواهیم بهترین مقاصد خاور میانه  را بهتر بشناسیم.

اســتانبول که در محل تالقی آســیا و اروپا قرار دارد با تاریخ پربار خود از مراکز مهم 
فرهنگی جهان است. این شهر مدرن با چشم انداز مناره های زیبای ایاصوفیه و مسجد 

سلطان احمد به همراه آب های آرام تنگه بسفر و شاخ طالیی همچنان یکی از زیباترین 
شهرهای جهان است.

اورشلیم یکی از قدیمی ترین جاذبه های 
گردشگری اســت و تقریبا دو هزار سال 

اســت که گردشــگران را به خود جذب 
می کند. حتــی در دوران قرون وســطی 

کتــاب راهنمایی بــرای زوار اروپایی بود 
که در مســیر ســرزمین مقدس حتما به 

این محل هم می آمدند. بازدید از اورشلیم 
تجربه بســیار نابی اســت چــون در آن 

می توانید مکان های مقدس مســلمانان، 
مســیحیان ، یهودیــان و خیابان هــا و 

بازارهای این شهر باستانی  را ببینید.

اســکندر کبیر در ســال ۳۳۲ قبل 
از میالد به ســیوا آمد تا با پیشگوی 

این شــهر مشــورت کنــد.  در این 
شــهر بازدید از خرابه هــای آجری 

و گلــی، قبرهای مصریان باســتان 
و عبادتگاه های رومی بــرای تاریخ 
دوستان بســیار هیجان انگیز است.

چشم انداز زیبای این شهر به تنهایی 
برای جذب گردشــگران کافی است 
جایی که درختان نخــل زیادی در 

میان ماســه های صحرای بی انتها 
قرار دارند.

کاپادوکیه منطقه ای در اروپاست که 
در لیســت میراث جهانی یونسکو قرار 

دارد.
 از مناطق محبوب گردشــگری اســت 

چون جاهای تاریخی، فرهنگی  و دیدنی 
زیــادی دارد، بالن ســواری در این ناحیه 

بسیار محبوب است.  ســتون ها و مخروط 
های صخره ای، غارهایی که غار نشین ها در 

آنها زندگی می کردند، کلیساها و روستاهایی 
که کامال زیر زمین هستند از دیگر جاذبه های 

این ناحیه است.

هیچ کس لحظــه ای را که برای 
اولین بار پترا را می بیند فراموش 

نمی کنــد. برای آمــدن به این 
محل باید از باریک ترین دره ها 

عبور کنید. پتــرا در زبان یونانی 
به معنی صخره است و برای این 

به آن پترا می گویند چون همه 
شــهر در صخره ها کنده کاری 

شده اســت. این شــهر در سال 
۲۰۰۷ به عنوان یکی از عجایب 

هفتگانه جدید معرفی شد.

اگر می خواســتید بدانید که 
زندگــی عــرب هــا درقرون 

وسطی چه شکلی بوده قاهره 
بهتریــن محلی اســت که به 

افکار شــما اجازه می دهد که 
آن زمان را خیال پردازی کند. 

در وسط این شهر قدیمی که 
پر از خیابان هــا و کوچه های 

تنگ و پر پیچ و خم، مســاجد 
باستانی، دروازه های تماشایی 

و بازارهای شــلوغ اســت به 
گذشته های دور می روید.

وادی رم نســخه خاورمیانــه ای 
گرند کنیون آمریکاســت که در 

کوه های ناهموار جنوب اردن قرار 
دارد، نام دیگر آن دره ماه است و 

بزرگ ترین وادی اردن می باشد. 
صحرایی خشک که در آن کوه ها 

و تپــه های زیادی وجــود دارد، 
مناظــر زیبا و چشــمگیری که 

گردشگران بسیاری را جذب این 
محل می کند و درآمد قبایل این 

ناحیه هم از گردشگری به دست 
می آید.

برای آنهایی که می خواهند به دور دنیا سفر کنند

اورشلیم- فلسطیناستانبول- ترکیه

واحه سیوا- مصر کاپادوکیه- ترکیه

پترا- اردن

قاهره- مصر

وادی رم- اردن

امروز بار دیگر تاریــخ را ورق می زنیم، به دل آن می رویم و ســفری 
متفاوت را تجربه می کنیم. به ســرزمینی نام آشنا و مقدس خواهیم 

رفت که در میان ادیان مختلف از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار است. 
امروز به سرزمین مقدس خواهیم رفت؛ ســرزمینی پهناور میان رود اردن و 
دریای مدیترانه که به سبب اهمیت و ارزشی که در میان یهودیان، مسیحیان 
و مسلمانان دارد، نزاع های زیادی را باعث شده است. نزاع هایی که همگی بر 
سر تصاحب این اراضی صورت گرفته اند. به عنوان مثال جنگ های صلیبی 
که بیش از صد ســال به طول انجامید برای باز پس گیری این ســرزمین از 
ترکان مسلمان سلجوقی اتفاق افتاد، سرزمینی که پیش از این سلجوقیان از 

اعراب و آنها از امپراتوری روم شرقی تصاحب کرده بودند.
سرزمین مقدس گســتره ای از اماکن و بناهای مقدس و مذهبی را در خود 
جای داده و از این بابت به ویژه برای یهودیان منطقه ای بسیار مهم از لحاظ 
جغرافیایی و سیاسی به حساب می آید. لبنان، سوریه، رژیم غاصب اسرائیل، 

اردن و فلسطین همگی بخشی از سرزمین مقدس محسوب می شوند.
همانطور که گفته شد این ســرزمین در میان ادیان مختلف، جایگاه خاص 
خود را دارد؛ مســیحیان آن را ســرزمین تولد و عروج پیامبرشــان مسیح 

می دانند و مسلمانان معتقدند محل معراج پیامبر اسالم)ص( است.
قصد داریم تا سفری داشته باشــیم به ۱۰۰ ســال پیش این سرزمین تا با 
هم نگاهی به آخریــن روزهای فرمانروایی امپراتوری عثمانی بر ســرزمین 
 مقدس داشته باشــیم. در این تصاویر جالب کوه ها، اماکن مقدس و از همه 
جالب تر مردمانی را خواهید دید که در این سرزمین روزگار می گذراندند. به 
باغ های معنوی، آرامگاه ها، مناظر زیبای صحراها و کوه ها و زندگی سنتی و 
پیش پا افتاده مردم سری می زنیم و خود را در رمز و راز پنهان این سرزمین 

افسانه ای غرق می کنیم.
خوب است بدانید که این تصاویر کمتر دیده شــده، به همت گروه آموزش 
تصویری دانشگاه ایالتی اورگان در آمریکا گردآوری و در معرض نمایش قرار 

گرفته است.

تصاویری قدیمی از آخرین روزهای حکومت 
عثمانی در سرزمین مقدس

چوپانی با طعم صخره نوردی2مردی در حال نیایش1

مردمان به جا مانده از تاریخ7خانه کاهگلی مرد کشاورز و خانواده اش6

پشت دروازه دمشق5محصور میان دو کوه4

آرامگاه ابراهیم نبی3

اورشلیم کهن در میان دیواره های جدید8
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پیشنهاد سردبیر:  عیـــدانه
راهنمای خرید عید

شــب عيد ســفره تمام خانواده هــاي ايراني پر و 
پيمان و مملــو از غذاهاي متنوع و مختلف اســت 
اما براي بســياري از ما عيد اســت و ســبزی پلو با 
ماهی اش؛ ســنتی كه خيلي از ما ســرمان برود، از 
آن نمی گذريم. مگر مي شــود شــب عيد را بدون 
ســبزي پلو با ماهي سر كرد؟ شــايد اين تنها شبي 
اســت كه می توان گفت اكثر ايراني هــا يک جور 
شام دارند. با توجه به اينكه همه ما از كودكي با اين 
سنت بزرگ شده ايم شايد بد نباشد كه كمي دور از 
ســنت نگاه كنيم و ببينيم اين غذاي محبوب شب 
عيد چه خواصي دارد و به طور كلي بايد چطور تهيه 
و طبخ شود تا بتواند در كنار لذيذ بودن تمام خواص 

تغذيه اي اش را هم به شما برساند. 
ماهی جنوب یا شمال!

ماهی های دريای جنوب شدت سردي پاييني دارند 
و مايل به گرمي هســتند. به همين دليل است كه 

متخصص طب سنتي استفاده از آن را به افرادي كه 
مزاج بلغمي دارند يا به اصطالح مزاجی سرد دارند، 
توصيه مي كند. او مي افزايد: »جالب است بدانيد از 
آنجا كه جنوبي ها، ماهي خورهاي قهاري هســتند 
براي دوري از عالئم ســردمزاجي اين غذا، هميشه 
پس از صرف ماهــي چند عدد خرمــا مي خورند تا 
طبع گرم آن بر ســردي ماهي غلبه كرده و به هضم 
بهتر غذا هــم كمک كند.« متخصص طب ســنتي 
توصيه مي كند براي خريد ماهي سراغ انواع كوچک 
برويد. به گفته او سايز ماهي هرچه كوچک تر باشد 
و حركت سريع تري در آب داشــته باشد، فضوالت 
كمتري توليد مي كند و از نظر ســالمت بهتر است 
بنابراين اصال ماهــي بزرگ توصيه نمي شــود. در 
صورت نياز به يد بهتر است سراغ ماهي هاي آب  هاي 
جنوب برويد چون از نظر مــواد معدني و به ويژه يد 

غني  تر از ماهي هاي درياي خزر هستند. 

ریزه كاری های مصرف ماهی با نگاه طب 
سنتی

متخصص طب سنتي رعايت برخي موارد را هنگام 
تهيه و پخت ماهي قابل توجه مي داند كه به شــرح 

زير است: 
 - ماهي بايد با روغن مناسبي مانند روغن زيتون يا 
كنجد با حرارت كم و طوالنی مدت ســرخ شود. اگر 
ماهي مورد طبخ شــور نبود قبل از سرخ كردن آن 
را داخل آب نمک قرار دهيد يــا نمک به آن بزنيد و 

مدتي بگذاريد بماند. 
 - ماهي به خاطر ســردي كه دارد حرارت را پايين 
مي آورد و در مزاج هاي دموي و ســودايي به پايين 
آمدن حرارت بدن كمک مي كند بنابراين اين افراد 
مي توانند همراه ماهي از ليموترش و نارنج استفاده 

كنند و ادويه گرم و خشک استفاده نكنند. 
 - ماهي و تخم مرغ نبايد همراه با هم استفاده شوند. 

رطوبــت بلغم باال مــي رود و خطرناك به حســاب 
مي آيد بخصوص سفيده تخم مرغ. شــير و لبنيات 
هم بلغم زايي ماهي را باال مي برد. به طور كلي توصيه 

مي شود پس از مصرف ماهي آب ننوشيد. 
 - بهتر است ماهي در وعده ناهار مصرف شود و اگر 
فردي مزاج گرمي دارد از خــوردن ماهي در وعده 
شــام خودداري كند چون هم ماهی ماهيت سردی 
دارد و هم شب  زمانی است كه بدن در طول خواب 
سرد می شــود از اين رو احتمال بروز بيماري هايي 

مانند سكته افزايش مي  يابد.

برخی ماهی ها پوست فلسی شكل دارند كه 
يا بايد آن را خودتان تميز كنيد يا هنگام تهيه 
آن را بدون فلس بخريد. توجه داشته باشيد 
پوســت بعضي ماهي ها قابل خوردن اســت 
ولي وقتي پخته يا سرخ مي شود به اشتباه آن 
را جدا مي كنيم يا بعد از ســرخ كردن چون 
به راحتي از گوشــت جدا مي شوند به خيال 
اينكه چربــي زيادي به خود جــذب كرده يا 
ديگر خواص خود را از دست داده، آن را دور 

مي اندازيم. 

با نزديک شــدن به روزهای پايانی سال و 
تعطيالت عيد نوروز بــازار خريد هم داغ 

می  شود؛ كيف، كفش، لباس و همين  طور 
ميوه و آجيل و شيرينی از اقالمی هستند 
كه در روزهای پايانی سال، بازارشان گرم 

می  شود.
 

خيلی  ها معتقدند بهتر اســت خريد عيد 
را زودتر و با تمركز و دقت بيشــتری انجام 
داد و اين كار را تا روزهای پايانی ســال كه 
خيابان ها شــلوغ و پرتردد می شوند و وقت 

كافی وجود ندارد، به تعويق نينداخت. 
۸ قدم به سوی خريد

1- اول از همــه بايــد تــالش كنيد تا 
خريد تان به روزهای پايانی سال موكول 
نشود )البته برای خريد ميوه و شيرينی 
چاره ديگــری نداريد( امــا می توانيد 
ســاير خريد ها را از چند هفته قبل به 

تدريج انجام دهيد.
 2- در صورت امكان، ســاعات اوليه 
روز را بــه خريد اختصــاص دهيد؛ 
چون هم خيابان هــا و مراكز خريد 
خلوت ترند، هم فروشندگان صبر 

و حوصله بيشتری دارند. 
در نتيجه می توانيد اجناس مورد 
نيازتان را راحت تــر تهيه كنيد و 
مهم تر از همــه اينكه گير افتادن 
در گــره هــای كــور ترافيكی، 

اعصابتان را خرد نمی كند.
 3- برای خريد شب عيد مراكز 
خريد مناســب و معتبــر را در 
نظر بگيريد و به فروشگاه های 
بی نــام و نشــان و غيرمعتبر 

اطمينان نكنيد.
 4- اگر فرصت و بودجه شــما 
برای خريد محدود اســت، با 
برنامه ريزی بــه خريد برويد. 
ليســتی از احتياجــات خود 
را تهيه كنيد و بعد بر اســاس 

اولويت ها راهی بازار شويد.
 5- حساب جيبتان را داشته 

باشيد و عاقالنه خريد كنيد.
6- هنــگام خريــد دقت 

كنيد تا اجناس كم دوام 
را به خانه نبريد.

 7- چشم و هم چشمی  را كنار 

اگر احيانا احساس كرديد كه مي خواهيد ماهي 
را ترد كنيد نبايد آن را در پياز بخوابانيد، باعث 
تجزيه خاص پروتئين گوشت ماهي مي شود 
بنابراين بوي بد ماهي را چندبرابر و لذت از آن 
را كم مي كند. اگر خواستيد ماهي را ترد كنيد 
بهتر است از برگ گياه مورد، ميخک، ريحان، 
پودر شاه اســپرغم، رزماري يا اسطوخودوس 
اســتفاده كنيد تا بهترين طعم را به گوشــت 
ماهي ببخشد چون بوي زهم ماهي را به خود 

جذب مي كند و آن را از بين مي برد. 

برخي افراد خيــال مي كننــد هرچه ماهي 
بزرگ تــر وگران تــر باشــد، خوشــمزه تر و 
مرغوب تر بوده و خواص تغذيه اي آن بيشــتر 
است در حالي كه هرچه ماهي بزرگ تر باشد  
ريســک آلودگي آن به عناصر سنگين مانند 
جيوه، ســرب و كادميوم افزايــش مي يابد و 
اين بدان دليل اســت كه هرچه اندازه ماهي 
بزرگ تر باشد، سن و سال بيشــتري دارد و 
ســال هاي زيادي را در دريا و رودخانه آلوده 

زندگي كرده است. 

ماهی را با موادی مانند گــردو، برگ ريحان 
و ترخان پر كنيد ولي روي حرارت مســتقيم 
قرار ندهيد بلكه در فر يــا اجاق بگذاريد. اين 
خالقيت شماســت كه چه نوع ســبزي هاي 
معطر يا دانه هايي مانند گردو را به اين دلمه 
ماهي اضافه كنيد. ليمو هم اسيدســيتريک 
دارد و پوستش ليمونن دارد كه طعم خوبي را 
در ماهی ايجاد مي كند، گاهی مي توان حتي 
از رنده شده پوســت برخي مركبات هم براي 

اين منظور استفاده كرد. 

وقتي ماهي را سرخ مي كنيم اسيد چرب امگا3 به 
روغن درون تابه وارد شــده و آن چيزي كه به جا 
مي ماند عمدتا گوشت و پروتئين تهي شده از اسيد 
چرب امگا3 است!  ماهی را در ظرفی سرخ كنيد كه 
كامال نچسب باشد. اگر روغن زياد باشد در حرارت 
باال، وارد بافت ماهي شده و وقتي شعله را خاموش 
مي كنيم اين روغن دوباره از گوشت ماهي خارج 
شده و به درون تابه بازمي گردد، با اين تفاوت كه 
اين بار اسيد چرب امگا3 و كارنيتين را هم از ماهي 

جدا كرده و از خاصيت گوشت كاهش مي يابد. 

يكي از بهترين روش هاي پخــت ماهي اين 
اســت كه آن را در ورقه هــاي آلومينيومي 
بپيچيد و در يک فر يــا روي زغال قرار دهيد. 
در اين حالــت اليه بيروني يا همان پوســت 
ماهي از حرارت مســتقيم مصــون مانده و 
مواد معطر فراّر تغذيــه اي در اين فضا به دام 
مي افتند و دوباره به خورد ماهي مي روند. به 
اين ترتيب ماهي طعــم و خاصيت تغذيه اي 
بهتري دارد و احتمال توليد مواد سمي ناشي 

از حرارت مستقيم در آن كاهش مي يابد. 

                               فنون خرید و طبخ ماهی شب عید

به پوست ماهي 
توجه كنید

راهنمای خرید عید

 چطور تردش 
كنید

دورماهی بزرگ خط 
بکشید

شکمش  را 
پر كنید

 زیاد سرخش 
نکنید

 در فویل آلومینیوم 
بپیچید

بگذاريد و فقط آنچه را كه واقعا نياز داريد، 
بخريد.

۸- با عجله به خريد نرويد و هميشــه 
برای خريد هايتان زمان بندی داشــته 
باشــيد. اول كاالهايی را بخريد كه 
انتخاب آنها به زمان بيشــتری نياز 
دارد و بعد برای اجنــاس جزئی تر 

وقت بگذاريد.
خريد هديه

شــروع ســال نو بهانه ای اســت تا به 
كســانی كه دوستشــان داريد هديه 
بدهيد و البته اين كار گاهی آســان 
و گاهی بســيار دشوار است. يكی از 

هدايای رايج عطر و ادكلن است. 
در خريد عطــر و ادكلن هيچ گاه 
به زيبايی شيشــه توجه نكنيد و 
بيشتر بوی آن را در نظر بگيريد. 

هنگام خريد عطر، بينی شــما 
به ســرعت اشــباع می شود؛ 
بنابراين بعــد از امتحان چند 
رايحه كمــی قهوه بــو كنيد 
يا چنــد لحظه به شــامه تان 
اســتراحت دهيد و بتوانيد 
رايحــه عطــر را درســت 

تشخيص دهيد.
 خريــد كتاب يا اشــتراك 
مجالت هم هديه نوروزی 
مناســبی اســت. اگر هم 
هديه  می خواهــد  دلتان 
شــما نقدی باشــد، بد 
نيســت بدانيــد كه در 
بانک هــا،  از  برخــی 
كارت هــای اعتبــاری 
هديه موجود است كه 
هديه نقــدی خوبی به 

شمار می رود. 
به هر حال مهم ترين 
نكته اين اســت كه 
هديه  كنيد  ســعی 
را با توجه به عاليق 
اشــخاص بخريــد و 
جنبه كاربردی بودن آن را 

هم مدنظر قرار دهيد.

 با ايده های ســاده و ارزانی كــه در اين 
مطلب به شما نشان می دهيم می توانيد 
ميز غذاخوری تان را متفــاوت و زيباتر از 

هميشه بچينيد.

در تعطيالت عيد نوروز بازار ديد و بازديد 
و دورهمی های خانوادگی به صرف ناهار 
و شام داغ است. با ايده های ساده و ارزانی 
كه در اين مطلب به شما نشان می دهيم 
می توانيد ميز غذاخوری تان را متفاوت و 

زيبا تر از هميشه بچينيد.

اگر ميهمانی شــما به صرف ناهار اســت 
توصيه می كنيــم از رنگ های شــادتر 
و چيدمان هــای خودمانی تر اســتفاده 
كنيد. می توانيد مانند بــاال ميز را با يک 
ســفره رنگی بپوشــانيد و با شمع های 
رنگی و تخم مــرغ هايی كه بــرای عيد 
رنگ كرده ايــد ميزتــان را تزئين كنيد. 
به ســادگی می توانيد تخم مــرغ های 
رنگی تان را بــه طرح و رنگ دســتمال 
ســفره تان در آوريد تا هماهنگی جالبی 

در كل سفره تان ايجاد شود.
از عناصــر طبيعی برای چيــدن ميزتان 
اســتفاده كنيد. با كمک شــاخ و برگ و 
حتی ميوه درختان در تركيب با شــمع و 
عود می توانيد يک ميز غذاخوری با رنگ 

و بوی طبيعت و  ارزان  و زيبا بچينيد.
اســتفاده از شــاخه درخت ليمو ترش با 
ليموهای آويزان را در تزئين ميز بگذاريد 
كه عالوه بر زيبايی، عطر تازگی و طراوت 

ليموها نيز ميز غذاخوری را اشــتها آورتر 
می كند. شايد بســياری از ما رنگ بنفش 
را رنگی مناســب برای اتاق خواب تصور 
كنيم اما انواعی از رنگ بنفش هســتند 
كه شكوه و تجمل را در خود دارند وبدون 
هيچ كار اضافی، به راحتی ميز غذاخوری 

شما را متحول می كنند.
 اگر به تزئينات ســاده و كالســيک ميز 
غذاخوری با رنگ ســفيد عالقــه داريد 

می توانيــد يک رانــر قالب بافی شــده  
روی ميــز غذاخوری تان پهــن كنيد و 
شــمعدان های كريســتال قديمی را از 
انبــاری بيرون بكشــيد و با چند شــیء 
تزئينی نقره ای بــراق به ميزتان جذابيت 

اضافه كنيد.
چيدمان ميزتــان را با طراحــی داخلی 

فضا هماهنگ كنيد. چيدمان ميز بسيار 
ساده و مينيمال را با اســتفاده از تركيب 
رنگ های مشــكی، زرد و ســفيد كه كه 
طراحی داخلی فضا نيــز با همان تركيب 
رنگ اســت انجــام دهيــد. هماهنگی 
چيدمان ميز غذاخوری با دكوراســيون 
داخلی خانــه تان تاثيــر آن را چند برابر 

خواهد كرد.
بهار پر از رنگ های شاد و متنوع است كه 
می توان به راحتی آنها را وارد خانه كرد. 
رنگ صورتی، رنگــی لطيف در عين حال 
صميمی و شاد اســت كه می تواند حال 
و هوايی پر طراوت به ميز غذاخوری شما 

ببخشد. 

اگر ســادگی ســبک مدرن برای شــما 
جذاب اســت باز هم می توانيد ميزی با 
چيدمان تحســين برانگيز داشته باشيد. 
نيازی نيســت حتما از وســايل پر زرق و 
برق اســتفاده كنيد، حتی نيازی نيست 
شمع و عود هم به كار ببريد. زير بشقابی 
و دستمال ســفره ها را با دقت اتو بكشيد 
و بچينيد. اگــر چند مجســمه يا ظرف 
كوچک ســاده نيز داريد به ميزتان اضافه 
كنيد و  بگذاريد ظروف پذيرايی ســاده 
شما خودشان به تنهايی زيبايی شان را به 

رخ بكشند.

 بــرای چيدمــان ميــز غذاخــوری در 
مهمانی تان از ظروفی با دو رنگ مختلف 
اســتفاده كنيد و آنها را به صورت يک در 
ميان بچينيد ســپس با گلدان های گل 

تازه بهاری چيدمانتان را كامل كنيد.

 اگر بالكن، پاسيو و يا حياطی برای صرف 
غذا در بيــرون از خانه داريد پيشــنهاد 
می كنيم در روزهــای بهاری اين فرصت 
را غنيمت شــمرده و ميهمانی خود را در 
فضــای بيرونی خانه برگــزار كنيد و ميز 
غذاخوری را نيز با ســبزه و گياهان تازه 

بياراييد.

تزئین میز شام برای استقبال از نوروز
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پیشنهاد سردبیر: 
هزینه های زیست محیطی بخش الینفک رشد اقتصادی است

اخبار

252 تاالب کشور 
در وضعیت قرمز است 

هشدار محققان: اقیانوس 
منجمدشمالی بدون یخ می شود

18 میلیون درخت بلوط در 
جنگل های زاگرس نابود شد

مدیرکل دفتر حفاظت و شکار و صید عنوان کرد:
کاهش ۴5 درصدی تلفات پلنگ ایرانی

مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 252 تاالب 
در ایران به علت تغییرات اقلیمی و دخالت انســانی در وضعیت 

قرمز قرار دارد.
اســماعیل کهرم  در همایش محیط زیســت و دولت ســبز در 
گچســاران افزود: برخی پروژه های عمرانی از جمله جاده سازی 

و سد سازی نقش مهمی در تخریب محیط زیست داشته است.
وی با بیان اینکه دخالت نادرســت انســان ها تاثیــر مهمی بر 
تغییرات اقلیم دارد افزود: 35 سال پیش 35 سد در کشور وجود 

داشت که اکنون به بیش از 600 سد رسیده است.
کهرم ابراز کــرد: دریاچــه ارومیه در ســال 1352 بیش از 13 
متر عمق داشــت که در ســال های اخیر به دالیل مختلف در 
معرض خشک شدن قرار گرفته اســت. وی ادامه داد: در حوضه 
دریاچه ارومیه اکنون بیش از 40 ســد ساخته شده، 40 سد در 
دست مطالعه و عملیات اجرایی اســت و تعدادی دیگر از سدها 
نیز در این حوضه متوقف شــده است. مشــاور رییس سازمان 
حفاظت محیط زیســت همچنین با بیان اینکــه 300 میلیارد 
ریال بــرای تثبیت کانون های گرد و غبار خوزســتان با منشــأ 
داخلی اختصاص یافت گفت: در صورتی کــه چندین برابر این 
میزان اعتبار اختصاص یابد این مشــکل حل نخواهد شــد. وی 
تصریح کرد: احداث سدها بدون در نظر گرفتن مالحظات زیست 
محیطی تاثیر مهمی در به وجود آوردن این ریزگردها داشــته 
اســت. کهرم گفت: 15 درصد از عوامل ریزگردهای موجود در 
کشور داخلی و مابقی مربوط به کشــورهای حوزه خلیج  فارس 
است. وی تصریح کرد: بخشــی از ریزگردهای موجود در کشور 
از شمال آفریقا وارده شده است. مشاور رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: یک هکتار جنگل ساالنه7/5 تن ریزگرد را 

به خود جذب می کند. 

مدیرکل دفتر آموزش و مشــارکت های مردمی ســازمان حفاظت 
محیط زیســت گفت: 18 میلیون اصله درخــت بلوط جنگل های 

زاگرس در 2 سال گذشته نابود شده است.
محمد درویش در همایش یک روزه محیط زیست و دولت سبز در 
گچساران افزود: اکنون سه برابر مازاد بر ظرفیت، دام در مراتع زاگرس 
حضور دارد که بزرگ ترین تهدید و خطر برای منابع طبیعی و محیط 
زیست این بخش از ایران محسوب می شود.  وی ادامه داد: وجود دام 
مازاد عالوه بر تخریب مراتع، سبب کاهش پوشش گیاهی در مرتع و 
دیگر آثار زیان بار آن می شود. مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت های 
مردمی سازمان محیط زیســت افزود: خشک شدن دریاچه ارومیه 
و بختگان هشداری جدی برای محیط زیســت است. درویش ابراز 
کرد: درختان بلوط منطقه گردشگری گناوه لری از توابع شهرستان 
گچساران دارای قدمتی بسیار باالست که این خود یک زنگ خطر 
برای این منطقه اســت و به جای این درختان باید نهال های جوان 
کاشته شود. وی با اشاره به اینکه خوزستان 32 درصد روان آب های 
کشور را دارد، بزرگ ترین تولید کننده نفت کشــور است و ساالنه 
20 میلیون تن انواع محصوالت کشــاورزی را تولید می کند افزود: 
متاسفانه مردم این استان به دلیل وجود گرد و غبار و ریزگردها دارای 
مشکالت جدی هستند.  وی با بیان اینکه تعدادی از مردم خوزستان 
در فکر مهاجرت هســتند گفت: متولیان امر قبل از برطرف کردن 
مشکل اشتغال، مســکن و تورم باید برای این مشکل حاد چاره ای 
بیندیشند. درویش تصریح کرد:8/7 میلیون گونه گیاهی و جانوری 
در جهان وجود دارد کــه از این میزان تاکنــون1/5 میلیون گونه 
شناسایی شده است. وی ادامه داد: از این تعداد گونه شناسایی شده 
بیش از 500 هزار گونه گیاهی و جانوری به طور دقیق شناسایی شده 

که این خود یک غفلت برای محیط زیست است.  

مدیرکل دفتر حفاظت و شکار و صید ســازمان حفاظت محیط 
زیســت گفت: طبق آخریــن گزارش ها و آمارهــا، تلفات پلنگ 
در سال ۹5 نسبت به هشت سال گذشــته کاهش 45 درصدی 
داشــته اســت. علی تیموری مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت 
شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیســت در مراسم امضای 
تفاهم نامه همکاری ســه جانبه میان ســازمان حفاظت محیط 
زیست، صندوق ملی محیط زیســت و یکی از شرکت های نفتی 
در راستای اجرای برنامه ملی مدیریت و حفاظت از پلنگ ایرانی، 
گفت: تا پیش از سال ۹4 به طور نسبی ســاالنه 16 قالده پلنگ 
تلف می شد اما بر طبق آخرین گزارش ها و آمارها در سال جاری 
حدود ۹ قالده پلنگ تلف شده است که نشان دهنده کاهش 45 

درصدی تلفات پلنگ نسبت به هشت سال گذشته است. 
تیموری افزود:  در پایان ســال ۹4 برنامه ای تحت عنوان برنامه 
مدیریت و حفاظت از پلنگ ایرانی تدوین و ابالغ شــد و معاونت 
محیط زیست طبیعی ســازمان حفاظت محیط زیست به عنوان 

مرجع رسمی اجرای این برنامه شناخته شده است.
وی با بیان اینکه این برنامه شــامل هشــت محور است و یکی از 
برنامه های مهم و ارزشــمند آن طرح بیمه پلنگ ایرانی اســت، 
اظهار کرد: در پایان ســال ۹4، بیمه ما طــی اقدامی داوطلبانه 
و تفاهم نامه ای میان این شــرکت و ســازمان حفاظت محیط 
زیست بیمه پلنگ ایرانی برای 5 ســال را برعهده گرفت و البته 
قرار اســت این اقدام در ســال ۹6 نیز به صدور بیمــه نامه برای 
پلنگ ایرانی منجر شود. مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار 
و صید سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: هم زمان 
با تدویــن برنامه مدیریــت و حفاظت از پلنگ ایرانی، ســازمان 
حفاظت محیط زیست جریمه شکار پلنگ را از 5 میلیون تومان 
به 80 میلیون تومان افزایش داد.تیمــوری ادامه داد: با توجه به 
آموزش هایی که در ســال ۹5 از طریق رسانه ملی، سایر رسانه ها 
و ادارات کل اســتانی انجام شد در ســال جاری تاکنون ۹ قالده 
تلفات پلنگ داشــته ایم که از این میان برای چهار مورد توسط 
بیمه ما خسارت پرداخت شده اســت که میزان جبران خسارت 

برای هر قالده نیز 60 میلیون تومان است.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت 
محیط زیست با بیان اینکه از میان ۹ قالده پلنگی که در سال ۹5 
تلف شده اند، 3 قالده به صورت طبیعی و بر اثر عواملی همچون 
پیری و عــدم توانایی شــکار طعمه یا درگیری بــا یکدیگر تلف 
شدند، گفت: 3 قالده نیز توســط انسان ها شکار شدند که در این 
زمینه هر 3 نفر دســتگیر و به مراجع قضائی تحویل داده شدند و 
صدور رأی آنها در حال نهایی شدن اســت که عالوه بر پرداخت 
80 میلیون تومان خسارت برای هر قالده، قضات می توانند آنها 

را به زندان نیز محکوم کنند.

ویژه

دانشــمندان هشــدار دادند که حتی در صورت اقدام برای 
محدود نگه داشــتن میزان افزایش دمای زمین تا دو درجه 
سلســیوس، احتمال ذوب شــدن تمامی یخ های اقیانوس 
منجمد شمالی برای اولین بار در 100 هزار سال اخیر وجود 
دارد. اقیانوس منجمد شــمالی در دهه های اخیر در قیاس 
با سایر قسمت های جهان، افزایش دمای بسیار بیشتری را 
شاهد بوده است، به طوری که دمای هوای»اسپیتسبرگن« 
)در شــمال نروژ( در زمستان ســال های 1۹61 و 1۹۹0 ، 
هشت تا 10 درجه ســانتی گراد بیشتر از متوسط دمای هوا 

بود. 
باور بر این است که چنین وضعیتی اثر قابل توجهی بر آب و 
هوای بیشتر نیمکره شــمالی زمین دارد و شمار توفان های 
خطرناک را افزایش می دهد. یک کارشناس برجسته هشدار 
داد که این افزایش دما می تواند تاثیر»فاجعه باری« بر آب و 

هوای زمین داشته باشد.
از دست رفتن یخ دریا که بیشتر انرژی نور خورشید را بازتاب 
می دهد، همچنین موجب افزایش میزان گرم شدن هوای 
جهان می شود. محققان دانشــگاه اِکِسِتر انگلیس در مقاله 
ای در مجلــه Nature Climate Change ، احتمــال از 
بین رفتن کامل یخ اقیانوس منجمد شــمالی را در صورت 
افزایش1/5 و یا 2 درجه ســانتی گرادی دمای هوا را بررسی 
کردند. توافق نامه پاریس در زمینــه تغییر اوضاع اقلیمی از 
ضرورت نگه داشــتن میزان افزایش دمای هوای زمین زیر 
2 درجه ســانتی گراد و در صورت امکان حــدود1/5 درجه 
ســانتی گراد صحبت می کند اما در عمل، جهان اکنون به 
سمت افزایش دمای2/6 تا3/1 درجه سانتی گرادی تا پایان 
قرن حاضر پیش می رود. محققان نوشتند، بر اساس ارزیابی 
ما، اگر میزان گرمایش هوا زیر1/5 درجه سانتی گراد بماند، 
احتمال بدون یخ شدن اقیانوس منجمد شمالی کمتر از یک 
در 100 هزار اســت و این احتمال در صورت محدود ماندن 
میزان دمای هوای جهان به دو درجه سانتی گراد، حدود یک 

در سه است.

معصومه ابتکار رییس ســازمان محیط زیست در مراسم 
درخت کاری باغ ملل که با حضور جمعی از سفرا و تعدادی 
از هنرمندان سینما و تلویزیون در سازمان حفاظت محیط 
زیست برگزار شد، اظهار داشت: حرکت آغازین جشنواره 
بین المللی فیلم سبز با درخت کاری توسط انسان های نیک 
و عالقه مند به محیط زیســت و هنرمند انجام می شود که 
امیدواریم با موفقیت، پیشرفت و دستاوردهای خوب برای 

جشنواره همراه باشد.
وی افــزود: امیدواریم تجمیــع این مناســبت ها، عالئم 
و نشــانه هایی از امیــد باشــد و بــا وجود مشــکالت و 
عقب ماندگی های بسیار و موانع و ســنگ اندازی ها برای 
بسیاری از کارها، بتوانیم با اراده ای که در سطح ملی شکل 
گرفته و با کمک ســرمایه های اجتماعی در مسیر بهبود 

وضعیت محیط زیست پیش رویم.
رییس سازمان حفاظت محیط زیســت با اشاره به کاشت 
درخت توســط مقام معظم رهبری تصریح کرد: ایشــان 
طی این مراســم بر حفظ محیط زیست و جنگل ها تاکید 
داشــتند. همچنین رییس جمهور طی مراســم کاشت 
درخت بر ضرورت انجام ارزیابی های زیست محیطی اشاره 

کردند.
ابتکار گفت: اقدامات بســیاری برای رفع معضالت زیست 
محیطی در این دوره انجام شــده است، این اقدامات مورد 
حمایت دولت قرار دارد که برای تــداوم آنها باید گام های 

اساسی با همکاری مردم برداشته شود.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: یکی از 
مؤلفه های مهم شهرهای پایدار و سالم، جریان شکوفایی 
شهری است. ســازمان حفاظت محیط زیست عضو فعال 
این جریان محسوب می شــود و عالوه بر این سازمان در 

موضوع کمربندهای سبز شهری نیز فعال است.
ابتکار با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست طی سه 
سال و نیم گذشته بر حفاظت از جنگل های طبیعی تاکید 
بسیاری داشته اســت، گفت: یکی از مهم ترین عملیات ها 
در این حــوزه، طرح مقابله با آتش ســوزی بــود. در این 
حوزه امســال با اجرای طرح جامع مقابله با آتش ســوزی 
در جنگل ها حــدود 67 درصد کاهش آتش ســوزی در 
جنگل های هیرکانــی و زاگرس را تجربــه کردیم که در 
صورت جلب مشــارکت مردم و همکاری دســتگاه های 
دیگر از جمله وزارت دفاع و به کارگیری امکانات فنی این 
بخش ها می توانیم طرح مقابله با آتش سوزی جنگل ها را با 

موفقیت پیش  ببریم.
وی با اشاره به اینکه بحث تخریب، آلودگی، قاچاق چوب 
و بهره برداری تجاری از جنگل ها مقوله مهم دیگری است 
که در این دوره مورد توجه ما قــرار گرفت، افزود: از دولت 
هفتم ســازمان جنگل هــا توجه ویژه ای بــه این موضوع 
داشته است. در این دوره نیز از ســال ۹2 تعامل خوبی را 
با دســتگاه های مختلف شــروع کردیم تا بهره برداری از 

جنگل ها را به حداقل برســانیم. دولت نیــز مصوبه ای در 
این مورد داشت و برداشــت جنگل ها را به درختان بیمار 

محدود کرد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه تالش 
بــرای واردات چوب و طرح های جایگزیــن برای مقابله با 
بهره برداری از جنگل های طبیعی در این دوره انجام شد، 
گفت: بازرســی از صنایع چوب و کاغــذ از دیگر اقدامات 
برای حفاظت از جنگل های طبیعی کشــور اســت که در 
این دوره اهتمام جدی برای آن وجود داشــت. همچنین 
طبق ماده 48 برنامه ششم توسعه، بحث ممنوعیت کامل 
بهره برداری تجاری از جنگل های طبیعی مطرح شــد که 
سازمان جنگل ها مسئول اصلی این طرح است، اما سازمان 
حفاظت محیط زیست نیز از لحاظ حاکمیتی این موضوع 

را با جدیت پیگیری کند.
ابتکار در ادامه با تاکید بر اینکــه اقتصاد ایران باید همگام 
با اقتصاد جهانی رشــد کند، گفت: برجــام فرصت تغییر 
مناســبات بین المللی را فراهم کرد و فضا را برای حضور 
کشــور ما در عرصه های اقتصادی جهان بهبود بخشید. 
 امروز دیگر رشــد اقتصادی با مســائل محیط زیســت

 رو در رویی ندارد، بلکه در شــرایط حاضر این دو مقوله با 
هم همگرایی کامل دارند.

وی افزود: زمانی رشد اقتصادی به معنای تخریب محیط 
زیســت و آلودگی آب ها و تولید پســاب ها بود، اما امروز 
مفهوم رشــد از مؤلفه های مخــرب جدا شــده و تولید، 
اشــتغال، ســرمایه گذاری، صنعت و نفت بایــد از ابتدا با 
طراحی و مهندسی ســبز و انجام ارزیابی زیست محیطی 

درونی سازی هزینه های زیست محیطی همراه باشد.
رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت گفت: بر اساس 
گزارش سازمان بهداشت جهانی از هر چهار مورد مرگ و 
میر کودکان زیر پنج سال، یک مورد به آلودگی های محیط 
زیســت بازمی گردد. بنابراین هزینه های زیست محیطی 
طرح های اقتصادی پرداخت می شــود و ایــن هزینه ها را 
جامعه در بیمارســتان ها و درمانگاه هــا و از طریق افراد 

مختلف پرداخت می کند.
ابتکار با بیان اینکه الیحه مالیات سبز و فصل مالیات سبز 
الیحه ارزش افزوده که در دســتور کار مجلس قرار دارد از 
جمله گام های موثر برای رشــد اقتصاد سبز است، افزود: 
تاســیس صندوق ملی محیط زیست به منظور حمایت از 
فناوری های سبز از دیگر اقدامات مهم برای ایجاد اقتصاد 
سبز در کشور است. افزون بر این، اصالح فرآیندها و انجام 
ارزیابی زیســت محیطی برای همه طرح هــای عمرانی و 

توسعه ای در این دوره انجام شده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست:

هزینه های زیست محیطی بخش الینفک رشد اقتصادی است

دریچه

سوژه روز

مدیر کل دفتر موزه هــای تاریخ طبیعــی و ذخایر ژنتیکی 
سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به قاچاق »الک پشت 
گوش قرمز« به کشور در ایام نزدیک به سال نو هشدار داد و 
گفت: این گونه غیر بومی بقای الک پشت های بومی کشور 

را تهدید می کند.
 اصغر مبارکی، جزئیات خرید و فروش گونه غیر بومی »الک 
پشت گوش قرمز« را تشــریح کرد و گفت: این گونه مهاجم 
 از راه قاچاق وارد کشور می شــود و به قیمتی نازل به فروش 
می رســد و در نهایت بــا ورود بــه چرخه طبیعــی ایران 

زیستگاه های کشور را مورد تهدید قرار می دهد.
وی با بیان اینکه خرید و فروش این گونه مهاجم به این شکل 
اســت که دســت فروش ها آن را از میدان تره بار خریداری 
کرده و بعــد در کنــار خیابان ها بــه فروش می رســانند، 
اظهارکرد: در حال حاضر متاســفانه »الک پشت های گوش 

 قرمز« در تاالب های شــمال کشــور و رودخانه ها نیز دیده 
می شوند. 

مدیر کل دفترموزه هــای تاریخ طبیعــی و ذخایر ژنتیکی 
ســازمان حفاظت محیط زیســت گفت: در هفته دو تا سه 
تماس از ســوی شــهروندان داریم که می خواهند در مورد 
الک پشــت گوش قرمزی که دارند تعییــن تکلیف کنند و  
این طور مطرح می کنند که ما یک الک پشــت گوش قرمز 
داریم که نمی خواهیم آن را نگه داریم اما نمی دانیم چه کار 

کنیم شما می خواهید یا نه؟
 این باعث خوشحالی اســت که با ســازمان محیط زیست 
تماس می گیرند تا برای تحویل الک پشت به اینجا مراجعه 

کنند.
مبارکی افزود: ولی اتفاق فاجعه آمیز آن است که عده ای بعد 
از اینکه از دست این الک پشت خســته می شوند آن را در 

آب ها و زیستگاه های طبیعی کشــور رها می کنند این کار 
یعنی معرفی گونه غیر بومی به طبیعت ایران که دست آخر 

به فاجعه ختم می شود.
 این خزنده شــناس با بیان اینکــه وقتی گونــه غیر بومی 
»الک پشــت گوش قرمز« وارد زیســتگاه طبیعی تاالبی و 
رودخانه ای ایران می شــود خود را با محیط سازگار کرده و 
به گونه رقیب گونه های بومی از جمله الک پشــت برکه ای 
تبدیل می شــود، گفت: از نظر علمی چون دو گونه در یک 
 زیستگاه نمی توانند زندگی کنند اصل رقابت بین آنها ایجاد 
می شــود و در نهایــت باعث می شــود که گونــه بومی ما 
حذف شود یا اگر حذف نشــود عرصه برای او تنگ می شود 
 چون گونه غیر بومی تبدیل به رقیب غذایی و زیســتگاهی 
می شــود. وی تاکید کرد: اگر این گونه غیــر بومی بیماری 
خاصی داشته باشــد چون ســابقه این بیماری در کشور ما 
وجود ندارد ممکن اســت گونه های بومی را مبتال کرده و از 
پا دربیاورد. مدیر کل دفترمــوزه های تاریخ طبیعی و ذخایر 
ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست در مورد اینکه خرید 
و فروش »الک پشت گوش قرمز« بیشــتر در کدام مناطق 

کشــور صورت می گیرد، با اشــاره به اینکه عمــده خرید و 
فروش این گونه در تهران اســت، اظهار کرد: وجود این گونه 
غیر بومی در مراکز استان هایی چون تهران، شیراز و اصفهان 
بارزتر اســت چون در این نقاط بازار بیشــتری دارد ولی در 

شهرهای دورتر و کوچک تر کمتر دیده می شود.
وی در مورد مقابله با خرید و فروش ایــن گونه با بیان اینکه 
شــهرداری ها هیچ کنترلی روی آن ندارند و مبادی فروش 
آنها به شکلی نیســت که شــهرداری ها بتوانند ورود جدی 
در این زمینه داشــته باشند، گفت: شــهرداری ها به محض 
مشــاهده این گونه ها آنها را توقیف و جمع آوری می کنند 
ولی در کل، پروســه ســختی اســت چون مبادی ورودی 
این گونه قاچاق زیاد اســت و الزم اســت همــه ارگان های 
نظارتی از جمله نیروی انتظامی و شــهرداری ها با یکدیگر 
در این موضوع ورود کنند. مبارکی در پایان با اشاره به اینکه 
دفتر صید و شــکار نیز نامه ای در مــورد منع خرید و فروش 
این گونه غیر بومی به اســتان ها ارســال کرده است، افزود: 
بیشترین فروش »الک پشت گوش قرمز« در ایام نزدیک به 

فصل بهار صورت می گیرد.

در پی رها شــدن ماهی های قرمز تلف شده در میدان مرکزی 
میوه و تره بار، رییس اداره محیط زیســت شــهر تهران گفت: 
جمع آوری صحیح ماهی های قرمز تلف شده برعهده شهرداری 
اســت. محمد حســین بازگیر، با بیان اینکه نظارت بر میدان 
مرکزی میوه و تره بار پیش از ایام نــوروز با هدف جلوگیری از 

تخلفات شــکار و صید انجام می شــود، اظهار کرد: مدیریت 
پسماند و جمع آوری صحیح تلفات ماهی های قرمز و باقی مانده 
سبزیجات و میوه ها وظیفه شهرداری است. محیط زیست نیز 

در صورت وجود تخلف تذکرات الزم را می دهد.
وی با اشــاره به اینکه اخیرا ماموران محیط زیست و سازمان 
مدیریت پســماند برای گشــت و پایش به میــدان مرکزی 
میوه و تره بار رفته اند، گفت: گزارش این گشــت و پایش هنوز 
به دست ما نرسیده اســت. با دریافت گزارش در اسرع وقت به 
مســئله جمع آوری صحیح تلفات ماهی های قرمز رسیدگی 
می کنیم.پیش از این نقی میرزاکریمی - فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیست استان تهران- درباره جمع آوری صحیح تلفات 
ماهی های قرمز گفته بود: با نزدیک شدن به ایام نوروز گشت ها 

و کنترل ها در میدان مرکزی میوه و تره بار تشدید خواهد شد.

مدیرکل دفتر آموزش و مشــارکت های مردمی ســازمان 
حفاظت محیط  زیست از راه اندازی 44 مدرسه طبیعت در 
کشور برای نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از محیط زیست 
خبــرداد. محمد درویش اظهار داشــت: آخرین مدرســه 

طبیعت در شهرستان رشت افتتاح شد. 

وی اظهار کرد: دانش آموزان در این مدارس نحوه برخورد با 
محیط زیست و منابع طبیعی را فرامی گیرند. 

درویش ابراز داشت: جایگزینی فرهنگ استفاده از دوچرخه 
و ناوگان حمل و نقل عمومی به جای خودروهای شخصی و 
رهانکردن زباله در محیط زیست از جمله مواردی است که 

کودکان در این مدارس با آن آشنا می شوند. 
مدیرکل دفتر آموزش و مشــارکت های مردمی ســازمان 
حفاظت محیط زیســت تصریح کرد: آموزش های عمومی 
برای فرهنگ سازی در عرصه صیانت از محیط زیست باید 
با روش های جذاب و زبانی کودکانه در کتاب های درســی 
ارائه شــود. درویش بیان کرد: آموزش شهروندان ساکن در 
جوامع محلی نزدیک جنگل ها و عرصه های طبیعی باید در 

اولویت برنامه متولیان محیط زیست کشور قرار گیرد.

۴۴ مدرسه طبیعت در کشور راه اندازی شدجمع آوری صحیح تلفات ماهی های قرمز وظیفه شهرداری است

قاب روز  ) الک پشت گوش قرمز (

از رها کردن »الک پشت گوش قرمز« در طبیعت ایران جدا خودداری کنید؛

خطر الک پشت »گوش قرمز« در کمین گونه های بومی ایران

 برجام فرصت تغییر 
مناسبات بین المللی 

را فراهم کرد و فضا 
را برای حضور کشور 

ما در عرصه های 
اقتصادی جهان 

بهبود بخشید

رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: امروزه دیگر رشد اقتصادی با مسائل محیط زیستی رو در رویی ندارد، بلکه 
این دو مقوله در همگرایی کامل هستند.
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پیشنهاد سردبیر: 
هیئت مدیره استقالل برکنار  می شود

اتفاق روزک

یک امتیاز تنها دســتاورد ســپاهان از بازی برابر ســیاه جامگان 
مشهد بود. ســیاه جامگان که هفته گذشــته نتیجه خوبی برابر 
اســتقالل در ورزشــگاه آزادی گرفته بود در این بازی هم بهتر از 
مهمان خود کار را آغاز کرد و در 10 دقیقه نخست بیشتر صاحب 
توپ و میدان بود. در ادامه اما ســپاهان رفته رفته بر بازی تسلط 
پیدا کرد و روی دو شوت از پشت محوطه جریمه توسط نویدکیا 
خطر ایجاد کرد. ســیاه جامگان که با دفاع متراکــم اجازه نفوذ 
ســپاهانی ها به محوطه جریمه خود را نمــی داد در ضد حمالت 
برنامه داشت و موفق شــد در آخرین دقیقه نیمه نخست با ضربه 
حســین بادامکی بر خالف جریان بازی به گل برسد.در نیمه دوم 
بازی همانطور که پیش بینی می شد با دفاع مطلق سیاه جامگان 
و حمالت همه جانبه سپاهان دنبال شد. سپاهان که نمی خواست 
دوباره به روند شکست های خود بازگردد فشار زیادی روی دروازه 
میزبان آورد تا باالخره روی یک ارســال و ضربه سر حسن زاده به 
گل تساوی رسید. عطش سپاهان برای به ثمر رساندن گل بعد از 
گل تساوی هم ادامه داشــت اما دفاع فشرده تیم اکبر میثاقیان و 
ناتوانی ســپاهان در باز کردن این دفاع باعث شد نتیجه تساوی 

یک بر یک نتیجه پایانی این بازی باشد.
شرح گل ها:

 1-0 )دقیقه 45- سیاه جامگان(: پاس یرکوویچ از پشت محوطه 
به بادامکی درون محوطه جریمه سپاهان رسید تا او با یک ضربه 

بی نقص دروازه لی اولیویرا را باز کند.
1-1 )دقیقه 75- سپاهان(: ارسال احســان حاج صفی از سمت 
راست با ضربه سر حسن زاده همراه شد که توپ با برخورد به تیر 

عمودی تبدیل به گل تساوی شد.

در صورتی که رئال بتواند مونچی، مدیر ورزشی سویا را به خدمت 
بگیرد، تحول گسترده ای در سیاست های نقل و انتقاالت باشگاه 

ایجاد خواهد شد.
به گزارش ورزش ســه، تابســتان گذشــته، باشــگاه هایی مثل 
بارســلونا، پاری ســن ژرمن و ... به دنبال جذب مونچی بودند که 
در نهایت او در سویا ماندنی شد. در حقیقت هیچ باشگاهی تمایل 
نداشــت حق فســخ 10 میلیون یورویی او را پرداخــت کند. در 
حقیقت رئال به دنبال مدیری اســت که نقل و انتقاالت سویا را از 
سال 2000 در دست گرفت و نقش مهمی در موفقیت های اخیر 
سویا در اروپا ایفا کرد. جذب بازیکنانی مثل کانوته، رناتو، لوئیس 
فابیانو و ... در دوره قدیم نشــان می داد کــه او به خوبی به کارش 

مسلط است.
او ســپس بازیکنان جوانی مثل دنی آلوس، آدریانــو، راکیتیچ، 
گامیرو، کوندوگبیــا و ... را نیز جذب کرد و ایــن بازیکنان نقش 
کلیدی در موفقیت اونای امری در اروپا ایفــا کردند. همچنین با 
فروش آلوس با 40 میلیون، گامیرو بــا 32 میلیون و کوندوگبیا با 

20 میلیون یورو، در درآمدزایی باشگاه نیز موثر بود.
حال رئال به دنبال جــذب چنین مدیر کارآمدی اســت و برای 
حضور او باید تغییراتی نیز در چــارت مدیریتی خود ایجاد کرده 

و پست مدیر ورزشی را به آن اضافه کند.

رســانه های اروپایی از اغتشــاش گروهی از هواداران تیم فوتبال 
پاری ســن ژرمن در فرودگاه پاریس پس از بازگشــت این تیم از 

اسپانیا خبر داده اند.
باشگاه پاری ســن ژرمن تایید کرد که اعضای این تیم بامداد روز 
پنجشنبه در بازگشت از اســپانیا با گروهی از هواداران خشمگین  
مواجه شــده اند که ســعی داشــتند به آنها به خاطر شکســت 
سنگین شان برابر بارســلونا و حذف از لیگ قهرمانان اروپا حمله 

کنند.
بازیکنان PSG پس از قبــول 6 بر یک در خانه بارســلونا در دور 
برگشت از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا که منجر 
به حذف آنها از مرحله یک هشتم نهایی این رقابت ها شد، بامداد 
پنجشنبه به فرانسه برگشتند و در فرودگاه با گروهی از هواداران 

خشمگین روبه رو شدند.
در این ماجرا که ســاعت 5 بامداد پنجشــنبه رخ داد، گروهی از 
هواداران خشمگین PSG در فرودگاه لوبورگه که منتظر بازگشت 
اعضای این تیم بودند، با شعارهای اهانت آمیزشان از آنها استقبال 
کردند. آنها اما پا را فراتر از شــعار توهین لفظی گذاشــتند و به 

خودروی تعدادی از بازیکنان حمله کردند.

گزارشــگر معروف شــاغل در مطبوعــات انگلیس، ســرمربی 
ســالخورده آرســنال را به خاطر عدم جذب یــک بازیکن به باد 
انتقادگرفت.این روزها وضعیت توپچی های شــهر لندن، بحرانی 
است و همه رسانه ها و هواداران در نقطه مقابل تیم و مسئوالنش 
قراردارند.در همین حال دیوید ودز، نویسنده و گزارشگر روزنامه 
معتبر دیلی اســتار در مقاله ای مبسوط آرســنالی ها به خصوص 
»آرســن ونگر« مربی 67 ساله اش 
را مورد انتقاد قرارداده اســت. 
این مقاله نویس در بخشی از 
نوشته  خود مربی فرانسوی 
را به خاطر سستی و عدم 
تالش الزم بــرای جذب 
چند بازیکــن کلیدی 
مورد نقد تند قرار داده 
مثال  عنوان  اســت.به 
وی عنوان کرده آرســنال 
می توانســت هــم اکنون 
»ان گولو کانتــه« بازیکن 
تکنیکی و موثر را در اختیار داشته 
باشــد اما به خاطر کم توجهی و عدم 
تالش الزم و کافی، نتوانســت جذب 

کند.

سیاه جامگان یک- سپاهان یک

پایان سال تلخ سپاهان 
با توقف در مشهد

رئال به دنبال جذب مهره کلیدی 
موفقیت سویا

 استقبال خشونت آمیز هواداران
 از پاری سن ژرمن

 انتقاد تند گزارشگر  دیلی استار
 از آرسن ونگر

فوتبال جهان

منهای فوتبال

هفدهمین دوره مســابقات بســکتبال باشــگاه های 
غرب آسیا از روز شنبه با حضور هفت تیم از جمله سه 
تیم ایرانی در اردن آغاز می شــود. عالوه بر ایران که با 
ســه تیم در این دوره رقابت های بسکتبال باشگاهای 
غرب آسیا حضور خواهد داشــت، لبنان )2 تیم(، عراق 
و فلســطین )یک تیم( دیگر کشــورهایی هستند که 
نمایندگان آنها راهی محل برگزاری مسابقات شده اند. 
شــهر امان در اردن میزبان هفدهمین دوره مسابقات 
بسکتبال باشگاه های غرب آسیاست. در حالی که خود 
نماینده ای در این دوره رقابت ها ندارد. این مســابقات 
از امروز آغاز می شــود و تا 27 اســفندماه ادامه خواهد 
داشت. پتروشیمی که سال گذشته در فینال مسابقات 
باشگاهی غرب آسیا با غلبه بر الریاضی عنوان قهرمانی 
مســابقات را از آن خود کرد همراه با نفت و شــیمیدر 
نمایندگان کشــورمان در این دوره رقابت ها هستند. 
این سه تیم به عنوان تیم های اول تا سوم فصل گذشته 
لیگ برتر ایران، سهمیه حضور در مسابقات باشگاهی 
غرب آسیا را به دست آوردند. بر اساس قرعه کشی انجام 
شده برای مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا، 

پتروشیمی و نفت در یک گروه قرار دارند. 
الریاضی که سال گذشته عالوه بر دیدار فینال در مرحله 
گروهی مســابقات نیز یکی از حریفان پتروشیمی بود 
همراه با نماینده کشور فلســطین دیگر تیم های این 
گروه هستند. حضور دو تیم فینالیست دوره قبل یعنی 
پتروشــیمی و الریاضی همراه با نفت که نایب قهرمان 
لیگ ایران است در یک گروه، لقب گروه مرگ را به آن 

داده است.
گروه بندی کامل مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب 

آسیا به شرح زیر است: 
گروه A: نفت آبادان، پتروشــیمی بندر امام، الریاضی 

لبنان، سریت راماال  فلسطین
گروه B: شیمیدر ایران، ساجس لبنان،  المینا عراق 

هفدهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب 
آسیا در ورزشگاه نادی ارتودکس امان برگزار می شود. 
پس از هفت روز رقابت میان هفت تیم شــرکت کننده 
 در این رقابت ها، رده بندی نهایی تیم ها مشخص شده و 

بر اساس آن تیم های برنر آسیایی نیز معرفی می شوند.
در پایان مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه های غرب 
آسیا سه تیم، صاحب سهمیه آســیا خواهند شد. این 
سه تیم باید از سه کشور باشند. از میان تیم های ایرانی 
حاضر در مســابقات اردن، فقط تیم پتروشیمی تجربه 

حضور در مسابقات باشگاه های آسیا را دارد.

آغاز دوئل ایرانی ها در 
پیکارهای بسکتبال غرب آسیا

در این بین برخی مسائل مبهم و غیر قابل فهم است؛ نکته 
جالب اینجاســت که پیشکســوتان خوش نامی همچون 
مهدی مهدوی کیا و علی کریمی که حمایت ضمنی شــان 
را از این طرح اعالم کرده اند خواســتار شفاف سازی در این 
فراخوان عمومی شده اند. این موضوع اما از سوی مسئوالن 
فعلی باشــگاه پرســپولیس خیلی رعایت نشــده است و 
مشــخص نیســت. در دولت تدبیر و امید که متولیان آن 

همواره دم از شفاف ســازی می زنند چرا مسئوالن باشگاه 
پرســپولیس این سیاســت را اجرایی نمی کنند. چندین 
ماه قبــل بود کــه طاهــری در مصاحبه ای از هــواداران 
پرســپولیس خواســته بود تا هر کدام نفری 5 هزار تومان 
به حساب این باشگاه واریز کنند؛ اما هیچ گاه شفاف سازی 
در این خصوص انجام نشد که چقدر پول به حساب باشگاه 
پرسپولیس واریز شد و حاال باید این بار امیدوار باشیم که 

در صورت به ســرانجام رســیدن این طرح حداقل در این 
مورد شفاف سازی از سوی مدیران باشــگاه صورت گیرد 
هرچند که مسئوالن فعلی پرسپولیس در موارد گوناگون 
نشــان داده اند خیلی با شفاف ســازی موافق نیستند. به 
طور مثال هزینه های بلیت فروشــی در عمــان چقدر بود 
و چه میزان از آن نصیب باشــگاه شــد؟ یا اینکه بازیکنان 
بی کیفیتی همچون گولج و 2 اوکراینی چــرا آمدند، چرا 

رفتند و چقدر گرفتند؟
درباره بلیت فروشی پرسپولیسی ها در عمان ناگفته ها زیاد 
اســت که قطعا در فرصتی دیگر آنها را بیان خواهیم کرد؛ 
اما روی صحبت ما این بار درخواســت کمک از هواداران 
پرســپولیس اســت که چرا در باشــگاهی که مســئول 
اقتصادی وجود دارد،چنین خواســته ای مطرح می شود؟ 
با وجود عضو اقتصادی در هیئت مدیره تاکنون چه میزان 
از مشــکالت مالی سرخ پوشان حل شــده است؟ آیا شیوه 
مدیریت علی اکبر طاهری از ابتدا هــم بنا بود روی کمک 
هواداران باشــد؟ و موضوع مهم در این بیــن هزینه های 

جاری و جانبی باشگاه پرسپولیس است. 
باشــگاهی که چند ماه بــه بازیکنانش پــول نمی دهد تا 
بازیکنان اصلی تمرین نکرده و به نشانه اعتراض به باشگاه 
بیایند چرا باید افراد غیر ضروری را به سفر عمان یا امارات 
ببرد؟ حضور مســئوالن باشگاه که ســمت های اداری و 
پشــتیبانی دارند در اردوی امارات چــه معنایی جز دور 
ریختن بودجه باشــگاه دارد و آنها دقیقا چه کاری در این 

اردو انجام دادند؟ 
مورد دیگر بحث حقوق های بعضا نجومی اســت که برخی 
افراد در باشگاه پرســپولیس دریافت می کنند و باشگاهی 
که تا این حد دچار مشکالت مالی شــده که دست نیاز به 
ســوی هوادارانش دراز می کند اصوال چرا باید حقوق های 
میلیونی به افرادی بدهند کــه جز رابط دلیل دیگری برای 
حضور در پرسپولیس ندارند؟ در این باره گفتنی زیاد است 
که در صورت تکذیب مسئوالن باشــگاه پرسپولیس قطعا 
اســنادی که در اختیار خبرگزاری فارس قرار دارد منتشر 
خواهد شد تا مشــخص شــود چه افرادی در این باشگاه 

حقوق های نجومی می گیرند.
از قدیم ضرب المثلی وجود داشــت که می گفتند »گره ای 
که با دست باز می شود را نباید با دندان باز کرد«، طاهری 
که چندی پیش در مصاحبه ای عنــوان کرده وکالی ژوزه 
حتی پاســخی به تماس های آنها نمی دهند چرا آن زمان 
که مربی پرتغالی حاضر به مصالحه بود کاری انجام ندادند 
تا حاال آنقدر ایــن موضوع بیخ پیدا کند که پرســپولیس 
عالوه بر در آســتانه کســر امتیاز قرار گرفتن باید دست 
نیاز به ســوی هوادارانش دراز کند؟ شاید بهتر بود مدیران 
فعلی باشگاه پرسپولیس به جای خریدن زمان همان ابتدا 
فکری به حال این معضل بــزرگ می کردند تا کار به اینجا 
نمی رسید، تیمی که با تالش برانکو و بازیکنانش در آستانه 
کســب دهمین جام تاریخ باشگاه پرســپولیس است در 

آستانه کسر امتیاز قرار بگیرد.

آخرین تصمیم مدیریت باشگاه پرسپولیس برای حل مشکل ژوزه؛

مدیریت با کمک جیب مردم!

درخواست کمک مالی سرپرست باشگاه پرســپولیس از هواداران این تیم در آستانه سال نوی شمسی آنقدر 
تعجب آور و حیرت انگیز بود که بعد از چند روز که از این درخواست سرپرست باشگاه از هواداران می گذرد هنوز 
نمی توان آن را هضم کرد که چرا باشگاهی با بزرگی پرســپولیس که قیمت برند آن در جریان خصوصی سازی 
قیمتی در حدود 300 میلیارد تومان اعالم شده بود حاال باید برای رسیدگی به امور جاری خود دست نیاز به سوی 
هواداران دراز کرده و اقدامی انجام دهد که شــاید در فوتبال ما نه بی سابقه؛ اما کم سابقه بوده است. چه اینکه 
اکثر عالقه مندان به فوتبال در خرج و مخارج زندگی شخصی خود و زیر بار فشار اقتصادی کمر خم کرده اند و 
حاال در این شرایط نمی دانند با این دست نیاز باشگاه محبوب خود باید چه کنند هرچند که در این دو روز برخی 

از پیشکسوتان و هواداران  پرسپولیس به یاری تیم محبوبشان آمده اند.

 در دولت تدبیر و 
امید که متولیان 

آن همواره دم 
از شفاف سازی 

می زنند چرا 
مسئوالن باشگاه 
پرسپولیس این 

سیاست را اجرایی 
نمی کنند

ذوب آهن به دلیل مشــکالت مالی در یکــی دو فصل اخیر 
چندان در بازار نقل و انتقاالت فعال نبوده؛ اما یک خرید عجیب 
در نیم فصل، نشــان می دهد باشــگاه اصفهانی از نظر مالی 
دغدغه ای ندارد. ربیع عطایا، بازیکن لبنانی جدید اصفهانی ها 
در نیم فصل به این تیم اضافه شــده و در 8 بازی گذشــته از 
نیم فصل دوم، فقط 100 دقیقــه در مجموع تمام بازی ها به 
میدان رفته است. مبلغ قرارداد او، عجیب تر از میزان بازی او در 
تیم مجتبی حسینی است.  ربیع عطایای لبنانی برای یک نیم 
فصل، نزدیک به یک میلیارد و چهارصد میلیون با ذوب آهن 

قرارداد بســته و حاال اکثر بازی ها را از روی نیمکت به تماشا 
می نشــیند و دقایق کوتاه انتهایی به بازی می آید. این خرید 
عجیب و پرابهام در حالی اتفاق افتاده که بازیکنان ذوب آهن 
هفته قبل تا مرز اعتصاب پیش رفتند و آذری،مدیرعامل این 

تیم به دلیل مشکالت مالی در آستانه استعفا قرار داشت.

ســرمربی ذوب آهن در نشســت خبری بعد از دیدار با نفت  
تهران اظهار کرد: بازی مهمی برای ما محسوب می شد و بعد 
از چند باخت پیاپی این بازی برای ما خیلی سخت شده بود؛ 
جمع کردن بچه ها نیز خیلی از لحاظ روحی و روانی ســخت 
بود که با همت بچه ها و فعل خواستن آنها و حمایت مدیریت، 
تیم را جمع کردیم و بازی خوبی انجام دادیم. مجتبی حسینی 
افزود: در نیمــه دوم حاکم مطلق بودیم و قــدر فرصت ها را 
ندانستیم اما از آنها تقدیر می کنم که یک بازی آبرومند را انجام 
دادند و امیدوارم به روندمان برگردیم. سرمربی تیم ذوب آهن 
اصفهان عنوان کرد: تیمی که جوان هست، با یک باخت به این 

روند دچار می شود؛ ما گل های بدی در این چند بازی خوردیم 
و وقتی عقب می افتیم، کار سخت می شود اما مطمئنم با این 
حمایت ها می توانیم در ادامه نتایج را برگردانیم؛ دیگر بحرانی 
نداریم چون چهارم هستیم و بحران برای تیمی هست که در 

حال سقوط است.

بازیکن ذوب آهن؛ جدیدترین 
میلیاردر نیمکت نشین لیگ 

حسینی: 

ذوب آهن در بحران نیست

.. حسینی در پرسپولیس ماندنی شدتساوی المپیاکوس با پاس گل انصاری فرد
کاپیتان باتجربه پرسپولیس که توانسته در این 
فصل هم در بحث رهبری و هم انسجام تیمی 
عملکرد خوبی در ترکیب این تیــم از خود به 
جا بگذارد، قراردادش را به درخواســت برانکو 
ایوانکوویچ با این باشگاه به مدت یک فصل دیگر 
تمدید کرد و به این شکل در فصل هفدهم نیز 
همراه سرخپوشــان خواهد بود. ســیدجالل 
حســینی که بعد از دو فصــل دوری از جمع 
پرسپولیس در ابتدای لیگ شانزدهم به جمع 
این تیم بازگشت، موفق شــد عملکرد دفاعی 

فوق العاده ای از خود به جا بگذارد و به این شکل 
آنها اکنون بهترین خط دفاعی لیگ محسوب 
می شوند و توانستند از شــرایط مناسبی برای 

کسب قهرمانی نیز برخوردار باشند.

تیم فوتبال المپیاکوس در جدال خانگی برابر بشیکتاش ترکیه به 
تســاوی رضایت داد. به گزارش خبرگزاری مهر، دور رفت مرحله 
یک هشتم نهایی رقابت های لیگ اروپا پنجشنبه شب ادامه یافت 
و طی آن تیم های المپیاکوس یونان و بشیکتاش ترکیه به تساوی 
یک بر یک رضایت دادند. گل تیم المپیاکوس را استبان کامبیاسو 
روی پاس دیدنی کریم انصاری فرد در دقیقه 36 به ثمر رساند. در 
آن سوی میدان نیز ویســنته ابوبکر در دقیقه 53 گلزنی کرد. در 
دیگر دیدارهای انجام گرفته این نتایج به دســت آمد:) خنت 2 - 
خنک 5 ( -   )شالکه یک - مونشــن گالدباخ یک( - ) لیون 4 - رم 

204( - )سلتاویگو 2 - کراسنودار یک(.
هیئت مدیره استقالل برکنار  می شود

حســن زمانی، نامی اســت که بازیکنان و کادر فنی استقالل به 
آن آلرژی پیدا کرده اند. افتخاری مدیرعامل باشــگاه اســتقالل 
هم که متوجــه این آلرژی شــده پنجشــنبه  خبر ویــژه ای به 
منصوریان و شــاگردانش داده است. آن طور که ســایت 11 نیوز 
نوشته، مدیرعامل اســتقالل به بازیکنان تیمش گفته: با انتخاب 
 اعضای مجمع باشگاه به زودی همه این اعضا برکنار خواهند شد.

ان شــاءا... کســانی به باشــگاه می آیند که بتوانند کمک کنند. 
اعضای کنونی هیئت مدیره نه از نظر مالی و نه حقوقی توان کمک 
کردن ندارند و فقط با مصاحبه های خود حاشیه درست می کنند 

و البته از باشگاه درخواست گرمکن هم دارند. 

معاون ورزش قهرمانی و حرفــه ای وزارت ورزش 
و جوانان  در مجمع عمومی فدراســیون پزشکی 
ورزشی که به میزبانی مشــهد مقدس برگزار شد، 
ضمن تمجید از خدمات و تالش های فدراسیون 
پزشکی ورزشــی در زمینه های مختلف دغدغه 
های مختلف جامعه ورزش را مورد اشاره قرار داد 
و خواستار اتخاذ یک ســازوکار بنیادین برای فائق 

آمدن بر این دغدغه ها شد.
محمدرضــا داورزنــی ابتدا بــا تاکید بــر لزوم 
ســاماندهی موضوع مکمل های ورزشــی گفت: 
75 درصد مکمل های ورزشی موجود در کشور به 
صورت قاچاق وارد می شود که بی توجهی نسبت 
بــه آن خطر بزرگی بــرای جامعه ورزش اســت. 
موضوع مکمل های ورزشــی یکــی از مهم ترین 
دغدغه های فدراسیون پزشکی ورزشی است که 

باید قبل از دیر شدن راهکاری برای آن پیدا کرد.
داورزنی ادامه داد: وزارت ورزش و جوانان به دنبال 
تعاملی مناســب در خصوص موضوع مکمل های 
ورزشی با وزارت بهداشــت است. وزارت بهداشت 

می تواند با معرفی و نظارت بیشــتر بــر این نوع 
مکمل ها به کمک وزارت ورزش بیاید تا بتوانیم با 
تعامل خوب جلوی آسیب های ناشی از این مسئله 
را بگیریم. در پی تاســیس مراکزی هستیم که از 
طریق آنهــا بتوان با معرفی مکمل های ورزشــی 
مجرایی به منظور تهیه این مکمل های مورد نیاز 

برای باشگاهای ورزشی ایجاد کرد.
معاون ورزش قهرمانی و حرفــه ای وزارت ورزش 
و جوانان با تقدیــر از تالش مجموعه ســتادی و 
استانی پزشکی ورزشی افزود: فدراسیون پزشکی 
ورزشــی باید در حوزه ارائه خدمات به ورزشکاران 
و قهرمانــان ملی کارآمدی و بهره وری بیشــتری 
داشته باشد. این فدراسیون با توجه به مکانیزم ها و 
ابزارهایی که در اختیار دارد می تواند در این جهت 

حرکت کند.
داورزنی خاطرنشــان کرد: یک قهرمان که در تیم 
ملی کشــورمان افتخار آفرینی می کند جســم 
و وقت خود را فدای این کشــور کرده و در هنگام 
افتخار آفرینی غرور یک ملت را برمی انگیزد پس 

وظیفه ماســت در دوره ای که او دچار مشکل شد 
به کمکش برویــم و حداقل کار مــا تامین کردن 

هزینه های درمان وی است.
معــاون ورزش قهرمانی تاکید کرد: فدراســیون 
پزشــکی ورزشــی باید در حوزه روان شناسی و 
مشــاوره به خصوص در حوزه نوجوانان و جوانان 
وارد شــود و ورزشــکاران را در طول یک اردو و یا 
مسابقه از لحاظ روانی آماده نگه دارد. در اردوهای 
تیم ملی بارها مشــاهده شــده که ورزشــکاران 
از چندین اســتان دعوت می شــوند و با توجه به 
اختــالف فرهنگ ها، طبقــه اجتماعی و ســایر 
مسائل مشکالتی در روان ورزشکاران به خصوص 
در رده های پایه ماننــد نوجوانان پیش می آید که 
فدراسیون پزشکی ورزشی در این بخش می تواند 

بسیار موثر واقع شوند.
وی  تصریح کرد: بی گمان فدراســیون پزشــکی 
ورزشــی  در بســیاری از حوزه ها و در چند مورد 
به قهرمانان مــا به خوبی کمک کرده و توانســته 
انتظارات را برآورده کند، اما انتظار ورزشــکاران از 
ما بیشتر است و برای این موضوع باید با همفکری 
کارشناسان و متخصصان یک ساز و کار مناسبی را 

اتخاذ کنیم.

سرمربی کروات قرمزها تا یک ساعت اول هر مسابقه ای می تواند روی نبوغ 11 مرد 
اصلی اش حساب باز کند؛ اما در 30 دقیقه پایانی برای بازگرداندن انرژی از دست 
رفته به تیم  و ایجاد تغییر در ساختار بازی، با چالش روبه رو می شود. فاصله نفرات 
اصلی و مردان نیمکت نشین پرسپولیس زیاد است و همین موضوع، تعویض های 
برانکو را کم اثر و قابل پیش بینی می کند. قهرمانی لیگ شانزدهم برای قرمزها 
کامال در دسترس به نظر می رسد؛ اما آنها از همین حاال باید برای بیشتر کردن 
تعداد مهره های هم سطح در فصل آینده تالش کنند. در اختیار داشتن یک نیمکت 
قوی، همان قدر برای این تیم اهمیت خواهد داشت که ساختن یک ترکیب اصلی 
قدرتمند، اهمیت دارد. در شرایط فعلی، نیمکت پرسپولیس چیزی به جز خوابگاه 

ستاره های کم نام ونشان نیست.

قاب   روز خارج از گود

پرسپولیس و خوابگاهی به نام نیمکت! داورزنی در مجمع عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی:

۷۵ درصد مکمل های ورزشی قاچاق هستند
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پیشنهاد سردبیر: 
در ديدار شهردار با مدير و نماينده دفتر منطقه اي يونسكو خبری  از برخورد نیست!

در تهران مطرح شد:

اصفهان، قطب توريسم درماني 
منطقه مي شود

مدير منطقه 5 شهرداری اصفهان خبر داد:

ايجاد 1000 جای پارک خودرو در 
بخش جنوبی پارک کوهستانی صفه

مدیر منطقه 5 شــهرداری اصفهان اعالم کرد: شهرداری منطقه 
5 با همکاری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، 1000 جای 
پارک خودرو برای رفاه حال شهروندان در قسمت جنوبی پارک 

کوهستانی صفه ایجاد خواهد کرد.
حمیدرضا فرهنگ اظهارکرد: این پروژه در زمینی به مســاحت 
33 هزار مترمربع در قســمت جنوبی پارک ایجاد می شود. وی 
افزود: این طرح تا هفته آینده آماده ســازی شــده و در اختیار 

شهروندان و مسافران نوروزی قرار می گیرد.
وی در ادامــه با اشــاره به فعالیت هــای انجام شــده در پارک 
کوهستانی صفه طی ســال 95، اظهارکرد: در پارک کوهستانی 
صفه هر ســال برنامه های فرهنگی، اجتماعی و عمرانی زیادی 

برگزار می شود.
مدیر منطقه 5 شــهرداری اصفهان ادامه داد: در ایام نوروز 95 
ویژه برنامه هایی درقالب فعالیت های فرهنگی همچون برپایی 
نمایشــگاه محصوالت فرهنگی، برپایی ایســتگاه های ورزش 
صبحگاهی، برگزاری جشــن میالد حضرت زهــرا)س(، برپایی 

کارگاه های آموزشی و اجرای تئاتر نوروزی برگزار شد.
وی خاطرنشــان کرد: در هفته نکوداشــت اصفهان نیز جشن 
میالد حضرت علی)ع(، جشــنواره بادبادک ها و برگزاری برنامه 
آموزش پارک ترافیک با همکاری معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان در محل پارک کوهستانی صفه برگزار شد و 

مورد استقبال شهروندان قرار گرفت.
فرهنگ اضافه کرد: هر سال برای ساماندهی و توسعه مسیرهای 
پارک کوهستانی اصفهان، بودجه هایی درقالب انجام پروژه های 
عمرانی برای صفه درنظر گرفته می شــود. وی گفت: امســال 
ساماندهی اطراف یادمان شهدا، ســنگفرش مسیرهای عابران 
پیاده، بهســازی و توســعه پارک وحش، ایمن سازی مسیرهای 
کوهنوردی و تکمیل محوطه نمازخانه درقالب انجام پروژه های 

عمرانی انجام شده است.

جمعي از ســفیران و نایب ســفیران کشــورهاي صربســتان، 
افغانســتان، هلند و غنا به همراه مدیر و نماینده دفتر منطقه اي 
یونســکو در تهران با مهدي جمالي ن ژاد شهردار اصفهان دیدار و 

گفت و کردند.
بررســي راه هاي همکاري یونســکو با شــهرداري اصفهان در 
زمینه هــاي مختلف مانند فرهنگ، شــهرهاي خــالق، حفظ 
میراث فرهنگي، طرح پیاده سازي دوچرخه سواري در شهرهاي 
دیگر به کمک شــهردار اصفهان، بررســي راه هــاي همکاري 
شــهرداري اصفهان با نمایندگان و  ســفیران سفارت خانه هاي 
حاضــر در نشســت و بازدیــد از شــهرک علمــي تحقیقاتي 
 اصفهــان، ازجمله مــوارد و اهدافي بــود که در این نشســت

مطرح شد.
خانــم اســترکیش الروش مدیــر و نماینده دفتــر منطقه اي 
یونســکو در تهران، در این نشســت بــا بیان اینکه یونســکو 
همواره ارتباط ویژه و نزدیکي با شــهر اصفهان داشــته اســت، 
اظهار کرد: شــهر اصفهــان با قرار داشــتن در رأس توســعه 
کشــور، نقش مهمــي در میان شــهرهاي ایران داشــته و جا 
دارد از شــهردار اصفهــان و همچنین اســتاندار این اســتان 
 بابــت حفــظ میــراث تاریخي ایــن شــهر کمال تشــکر را

داشته باشم.
وي تصریــح کرد: اصفهــان، کانون تمدن و فرهنــگ، پایتخت 
فرهنگ و تمدن ایران و شهر مســاجد و کلیساهاست. این شهر 
عالوه بر اینکه داراي مناظر بســیار زیبایي است، داراي صنایع 

دستي بسیار معروفي نیز هست.
 اصفهان، به قطب صنعت گردشگري منطقه در زمینه 

توريسم درماني تبديل مي شود
شــهردار اصفهان نیز در این نشســت، ضمن معرفي کاملي از 
شهر اصفهان اظهار کرد: رویکرد شــهرداري در برنامه 1400، 
معرفــي اصفهان به عنوان شــهر دانش دوســت و دانش محور 
 اســت تا بازگشــتي به هویت، شــکوه و عظمت گذشته خود

داشته باشد.
وي با بیان اینکه ما بجز توسعه کمي، توسعه کیفي شهر اصفهان 
را نیز مدنظر داریــم، تصریح کــرد: هدف شــهرداري ارتقاي 
شاخص هاي زندگي شهروندي اســت که در همین راستا تالش 
شده با ارتقای دیپلماسي شهري، از تجارب کشورهاي دیگر نیز 

استفاده کنیم.
جمالي نــژاد ارتقای دیپلماســي شــهري را جــزو برنامه هاي 
شهرداري دانســت و افزود: در ســال هاي اخیر ارتباط اصفهان 
با شــهرهاي خواهرخوانده بسیار زیاد شــده و تفاهم نامه هایي 
درقالب موضوعات مختلــف اقتصادي، اجتماعي و شــهري با 

برخي از این شهرها و کشورها به امضا رسانده ایم.
وي با بیان اینکه اخیــرا اصفهان در حوزه صنایع دســتي ثبت 
جهاني شــده و عالوه بر پیوستن به شبکه شــهرهاي خالق، به 
عنوان پایلوت شــهر دوســتدار کودک در منطقه نیز توانســته 
خود را مطرح کنــد، ادامــه داد: راه انــدازي دو مرکز مدیریت 
فن آوري هاي نوین شــهري و مدیریت خالقیــت و نوآوري در 
شــهرداري اصفهان، مي تواند راهبردهاي تبدیــل اصفهان به 

شهرهاي خالق جهان را تسریع و تسهیل کند.
شهردار اصفهان اضافه کرد: امیدواریم ارتباط اصفهان با شهرها 
و کشــورهاي دیگر بیشــتر شــود تا بتوانیم از تجارب آنها در 

زمینه هاي گوناگون استفاده کنیم.
وي با بیان اینکه برنامه هاي بســیار خوبي در آینده نزدیک براي 
شهر اصفهان پیش بیني شده است، گفت: همایش فن آوري هاي 
نوین شهري در سال آینده برگزار مي شــود و نیاز است یونسکو 
با افتتاح دفتری در اصفهان، فرصتي بــراي معرفي هرچه بهتر 

اصفهان به شهرها و کشورهاي دیگر فراهم کند.
جمالي نژاد در ادامه، با اشــاره به پروژه شهرک سالمت اصفهان 
تاکید کــرد: با راه اندازي ایــن مرکز در آینــده اي نزدیک که از 
بهترین پزشــکان ایراني و پیشــرفته ترین تجیهزات پزشــکي 
در آن اســتفاده خواهــد شــد، اصفهــان در زمینه توریســم 
 درماني، بــه قطب صنعــت گردشــگري در کشــور و منطقه

تبدیل خواهد شد.

با مسئوالن

معاون اجرایی ســازمان تاکسیرانی شــهرداری اصفهان  
اظهارکرد: در ایام نوروز 14 ایســتگاه استقرار تاکسی در 
نقاط پرتردد شــهر مستقر هستند. ســیدرضا جعفریان 
افزود: خیابان های ســپه، حافظ، اســتانداری، باغ غدیر، 
باغ گل ها، منارجنبان و کوه آتشــگاه، تله سیژ و آکواریوم 
ناژوان، شهررویاها، سیتی سنتر-میدان خواجو، میدان امام 
علی)ع(، تله کابین صفه و بــاغ فدک، از جمله مکان هایی 
هستند که تاکسی های بی سیم در آنجا مستقر می شوند. 
معاون اجرایی سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان ادامه 
داد: 300 دستگاه تاکسی در این ایســتگاه ها در 2 نوبت 
صبح و بعدازظهر از ساعت 8 الی 12 شب فعال هستند و 
به مسافران خدمت رسانی می کنند. جعفریان خاطرنشان 
کرد: همچنین 4 ایســتگاه بازرســی در نقاط حساس و 
پرترافیک شهر مستقر می شوند تا بر فعالیت تاکسی رانان، 
نظارت و به شکایات سریع تر رسیدگی کنند. وی اظهارکرد: 
روی تمامی تاکسی ها برچسب شماره بازرسی و رسیدگی 
به شکایات نصب شده؛ همچنین در بنرهای اطالع رسانی 
در ایستگاه ها شماره های بازرسی و رسیدگی به شکایات 
وجــود دارد. جعفریان تاکید کرد: کلیه تاکســی ها برای 
محاســبه نرخ کرایه، ملزم به استفاده ســامانه هوشمند 

هستند.

استقرار 14 ايستگاه تاکسی در 
نقاط پرتردد شهر در ايام نوروز

آتش نشانیگردشگریحمل و نقل

آماده باش نیروهای آتش نشانی 
در آخرين چهارشنبه سال

مراکز تفريحی ناژوان؛ آماده 
میزبانی از گردشگران نوروزی

مدیر ســاماندهی ناژوان گفت: تمامی مراکز تفریحی 
ناژوان از جمله باغ پرندگان، تله ســیژ، آکواریوم، باغ 
خزندگان، باغ پروانه ها، نمایشــگاه صــدف ها آماده 
پذیرایی از گردشــگران نوروزی است.  حسن شفیعی 
اظهار کرد: مجموعه گردشگری آکواریوم سال گذشته 
با مساحت 3500 متر مربع و به دنبال افزایش امکانات 
رفاهی و گردشگری شــهر اصفهان افتتاح شد. وی با 
اشــاره به اینکه تونل آکواریوم به طول 30 متر است، 
گفت: گونه های مختلف دریایی آب شــور و شیرین از 
نقاط مختلف جهــان جمع آوری شــده و درمعرض 
دید افراد بازدیدکننده قرار گرفته اســت. مدیر طرح 
ساماندهی ناژوان با بیان اینکه باغ خزندگان نیز دارای 
25 ویواریوم بزرگ و 12 ویواریوم کوچک است، ادامه 
داد: در این مجموعه گردشــگری گونه های مختلف 
خزندگان سمی از جمله مارها، سوسمارها، تمساح و...  
به نمایش گذاشته شده است. شفیعی با اشاره به اینکه 
باغ پرندگان از دیگر مجموعه های گردشــگری ناژوان 
است، گفت: باغ پرندگان به مساحت 55هزار متر مربع 
در بیشه ناژوان و در حدود 4 کیلومتری غرب پل وحید 
قرار دارد که 3500 قطعه پرنــده از حدود 200 گونه 

مختلف در این مجموعه نگهداری می شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شــهرداری اصفهان، از 
آماده باش آتش نشاني در آخرین چهارشنبه سال خبر 
داد و گفت: خودروهای آتش نشانی در مکان های شلوغ 
و پرترافیک شهر مستقر هستند تا در صورت بروز حادثه 
سریع تر خود را به محل برســانند. بهزاد بزرگزاد اظهار 
کرد: سازمان آتش نشانی مانند ســال های گذشته در 
شب آخرین چهارشنبه ســال در آماده باش کامل قرار 
دارد. وی با اشــاره به اینکه بیش از  10خودروی سبک 
و سنگین آتش نشانی در شهر مستقر هستند، ادامه داد: 
همچنین موتورهای گشت آتش نشانی در سطح شهر 
تردد می کنند تا در صورت بروز حادثه، سریع تر خود را 
به محل حادثه برسانند. مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
تاکید کرد: از رنگ فروش ها نیز درخواســت می شود 
درصورت تقاضا براي خرید مواد شیمیایي، از فروش آن 

به نوجوانان و جوانان خودداري کنند.
بزرگزاد با اشــاره بــه اقدامات فرهنگی ســازمان برای 
جلوگیري از حوادث احتمالي در چهارشــنبه ســوري 
تصریح کرد: بروشورهایی حاوي اطالعات الزم در رابطه 
با مواد شــیمیایي توزیع شده اســت؛ همچنین برای 
کاهش حوادث، تذکرات الزم از طریق تلویزیون و رادیو 

به شهروندان ارائه می شود.

بنیاد شهید

رییس بنیاد شهید استان اصفهان با بیان اینکه بنیاد 
شهید در 22 اســفند 58 و به فرمان امام خمینی)ره( 
تاسیس شد، افزود: به همین مناسبت شورای انقالب 
فرهنگی این روز را روز شــهدا نامیده است؛ شهادت، 
رفیع ترین قله انسانی و سرچشمه همه خوبی هاست. 
داریــوش وکیلــی تصریح کــرد: شــهید، محرک 
تاریخ و حماسه ســاز بوده و شــهادت، الگوبرداری از 
برترین هاســت که اوج کمال انســان و الگوبرداری از 
حضرت عباس)ع( اســت. وی عنوان کرد: شــهادت 
عالی ترین منشــأ ایثار است و این شــهدا هستند که 
حاکم کننده اراده الهی در بشــریت هستند. وکیلی 
مطرح کرد: بنیاد شهید نیز برای زنده نگاه داشتن یاد 
شهدا و حفظ آثار آنها تالش هایی کرده و 850 هزار اثر 
از شهدای اســتان ثبت و ضبط و به نسخه دیجیتالی 
تبدیل شــده اســت. وی ادامه داد: موضوع کار بنیاد، 
طبق اساسنامه مصوب مجلس، بر سه رکن شهادت، 
در کنار شــهید بودن و در کنار خانواده شــهدا بودن 
استوار اســت که در رابطه با رکن شــهادت، تحقیق 
و برنامه ریــزی بــرای معرفی آثار شــهادت و احیای 
فرهنگ ایثار در جامعــه، در دســتور کار بنیاد قرار 

گرفته است.

تهیه 850هزار نسخه ديجیتالی 
از آثار شهدای استان

امام جمعــه موقت اصفهــان در 
خطبه  اول نماز جمعــه این هفته 
اصفهان اظهار کرد: سفارش تقوا از 
زبان حضرت علی)ع( بیش از صد 
مورد به هر مناسبت در نهج البالغه 

آورده شده است.
حجت االســالم محمد تقی رهبر 
افزود: موضوع ایــن خطبه، تقوای 
سیاســی اســت که امــر کلیدی 
در حکومت بوده و جــدا از تقوای 

فردی است. تقوای سیاسی به جامعه و سرنوشت 
آن گره خورده اســت و یک سیاست مدار وقتی 
تقوای سیاســی داشته باشــد، عدالت را رعایت 

می کند.
امام جمعه موقت اصفهــان عنوان کرد: عدالت به 
تقوا پیوند خورده و این به معنای این اســت که 
هر چیزی در جای خود قرار داشــته باشــد و در 
سیاست یعنی در زمینه عزل، نصب و دادن رتبه 
به افراد، به لیاقت ها توجه شــود. وی مطرح کرد: 
هرکس عزت حق را رعایت کنــد، عزیز خواهد 
شــد؛ همان گونه که امام خمینی)ره( گفت قلبم 
را برای سرنیزه شما آماده کردم ولی زیر بار ظلم 

نمی روم.

امام جمعــه موقــت اصفهــان عنــوان کــرد: 
شایســته ترین فرد برای انجام مسئولیت کسی 
اســت که برای اجرای حق صبر و تحمل داشته 
باشــد و پایداری کند  و در آزمون زندگی آزموده 
شده باشــد. وی مطرح کرد: این دنیا که برخی از 
افراد حریصانه دنبال آن می روند، خانه نیســت؛ 
گذرگاه اســت و ما مسافر هســتیم و باید توشه 

مقصد را در نظر بگیریم.
رهبر ادامه داد: اگر ســتون دین را حفظ کنید، 
هرچه از دســت بــرود مهــم نیســت؛ همانند 
خانواده هایــی که شــهید داده انــد و الگوی ما 

هستند. 
مقام معظــم رهبری فرمودند که مســئوالن در 

قبال معیشــت مردم مسئول هســتند و دولت 
باید در مورد اقتصــاد مقاومتی گزارش دهد. وی 
با بیان اینکه واردات بی رویه فلج کننده اســت، 
گفــت: اقتصاد مقاومتی درســت اجرا می شــد 
و وضعیت این نبــود اما اکنون کارگــران بیکار 
شده اند و صحبت و مشکل زیاد است. امام جمعه 
موقت اصفهان در ادامه سخنان خود خاطرنشان 
کرد: واردات میوه در شــب عید، کشــاورزان را 
متضرر کرده و کار بی حاصل فراوان اســت ولی 
خدمت هم شــده که برای خدمت گذاران طلب 
یاری خدا می کنیم؛ دشــمن هم فشار می آورد 
و پول های مــا را می بلعد؛ امــا در مقابل آن باید 

جبهه داخلی و اقتصاد مقاومتی را تقویت کرد.

امام جمعه موقت اصفهان:

واردات میوه، کشاورزان را متضرر کرده است

خبر

با صاحبخانــه که از ایــن تبلیغات می گویم، واکنشــش 
عجیب اســت:»الهی خوش نبینند، همین چند روز پیش 
بود که شــهرداری این تبلیغات رو پاک کرده بود... باز هم 

چسباندند تا چهره خانه ها و محله ها رو زشت کنند.«
این خانه و صاحبخانه یکی از ده ها هزار خانه و صاحبخانه 
این شهر هســتند که از بالی تبلیغات شــهری در امان 
نمانده اند؛ تبلیغاتی که از کنار آیفون شــروع شــده و بر 

دیوار منازل منتشر می شوند.
هر سال مدیریت شهری، تاوان این خبط تبلیغ کنندگان 
را با انجام عملیات های میلیونی پاک سازی می پردازد، اما 

از فردا باز همان آش است و همان کاسه...
شــرکت های خدماتی که ایــن روش تبلیغاتــی را برای 
معرفی کاال و خدمات خــود برگزیده اند، نه به در های تازه 
رنگ شــده منازل رحم می کنند و نه به زحمات نیروهای 
شــهرداری و صاحبخانه که روزها با کاردک، سطلی آب 
و انواع پاک کننده های شیمیایی به جان در خانه می افتد 
تا شــاید بتواند به هزار زحمت از شــر این برچسب های 

به ظاهر کوچک اما دردسرساز خالص شود.
بر اساس ماده 92 قانون شهرداری ها، تبلیغات روی معابر 

شــهر بجز اماکنی که شــهرداری آنها را مجاز شناخته، 
ممنوع اســت و متخلفان، تعدی کننده به حقوق عمومی 
و قانون محســوب می شــوند؛ اما ســودجویی عده ای از 
افراد، ضعف آگاهی های شــهروندی و از همه مهم تر عدم 
بازدارندگی این قانون، سبب شده تا تخلف نصب تبلیغات 

بر پیکره شهر ادامه داشته است.
با وجود قانونی درخصوص مقابله با نوشــتن یا چسباندن 
آگهی روی در و دیوار شهر، کمتر کسی به صورت حقوقی 
به این مسئله واکنش نشان داده و از صاحبان برچسب ها 

شکایت می کند.
رضا عباسی یک  شهروند اصفهانی است  که در گفت وگو 
با ایمنا می گوید: چندین بار خودم به اشــخاصی که کار 
چسباندن برچســب را انجام می دادند تذکر دادم ولی با 
این وجود فایده ای نداشــته و هر روز بر تعداد برچسب ها 
اضافه می شــود. وی ادامه می دهد: از اینکــه بخواهیم 
در را دوباره رنگ بزنیم پشــیمان می شــویم؛ چرا که این 

برچسب ها زیبایی در خانه را خدشه دار می کند.
نصب هیچ گونه آگهی پیگرد قانونی ندارد!

رییــس اداره خدمــات شــهری شــهرداری اصفهــان، 

درخصوص این معضل شــهری اظهار کرد: انجام تبلیغات 
با این روش که اکثرا توســط بعضی از لولــه بازکنی ها و 
نشــت یاب ها انجام می شــود، به هیچ عنوان مورد پسند 

شهر و شهروندان نبوده و از فرهنگ شهری به دور است.
غالمرضا ساکتی با اشاره به اینکه دوره پاکسازی و امحای 
برچسب ها، ســه روز در هر ماه توسط پاکبانان هرمنطقه 
از شــهرداری اصفهان انجام می شود، گفت: تعداد 1750 
کارگر پاکبان در سطح مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان 
فعالیت دارند که هر کدام از آنها ملزم هســتند در یک ماه 
غیر از مباحث نظافت و رفت و روب، ســه روز را به امحای 
این برچسب ها اختصاص دهند که در واقع 5 هزار و 250 

نفر روز صرف این کار می شود.
وی ادامه داد: اگر این میزان را تقســیم بــر 30 روز کاری 
در یک ماه کنیم، در ماه 175 کارگر را برای انجام این کار 
درنظر گرفته ایم که اگر ضــرب در حقوق هر کارگر کنیم 
)که آنالیز او با احتساب کارتک و تجهیزات جانبی حدود 
2 میلیون و دویست هزار تومان است(، به طور متوسط هر 
ماه 385 میلیون تومان هزینه نیروی انسانی برای امحای 

آگهی های برچسبی کرده ایم.
رییس اداره خدمات شهری شــهرداری اصفهان تصریح 
کرد: بد نیست شــهروندان اصفهانی بدانند که شهرداری 
اصفهــان از ابتدای ســال جــاری تاکنــون 4 میلیارد و 
620میلیــون تومــان هزینه بــرای امحــای آگهی ها 
پرداخت کرده و با دســتور قضائی، بیش از 650 شــماره 
 تلفن درج شــده روی این تبلیغات برچســبی مســدود 

شده است.
وی با ابراز خرسندی از اینکه در برخی از مناطق پاکسازی 
درب و دیوار منازل از آگهی های برچسبی به صفر رسیده 
اســت، خأل های قانونی را پاشنه آشــیل برخورد جدی با 

متصدیان برچسب های غیرقانونی می داند.
ســاکتی ادامه داد: طبق مــاده 92 قانون شــهرداری ها، 
نوشــتن هر نوع مطلــب یا الصــاق هر نوشــته ای روی 
دیوارهای شــهر که مخالف مقررات انجمن شــهر باشد، 
ممنوع است اما متاســفانه در اجرای این قانون خأل وجود 

دارد و قوه بازدارندگی قانونی باالیی نداریم. 
وي با تاکید بر اینکه متاســفانه دســتگاه قضا و مقامات 
قضائي نســبت به پرونده هاي ارجاعي از سوي شهرداري 
اصفهان براي رســیدگي و برخورد قاطعانــه با متخلفان 
اهمیت زیادي قائل نیســتند، تصریح کرد: این مســئله 
باعث تضییع حقــوق شــهروندان و اتالف بیــت المال 

مي شود.

بر اساس ماده ۹۲ قانون 
شهرداری ها، تبلیغات 

روی معابر شهر بجز 
اماکنی که شهرداری 
آنها را مجاز شناخته، 

ممنوع است و متخلفان، 
تعدی کننده به حقوق 

عمومی و قانون محسوب 
می شوند

هزينه 4میلیارد تومانی شهرداری برای پاکسازی برچسب های تبلیغاتی؛

خبری  از برخورد نیست!

»نظافت منزل، تخلیه چاه، لوله بازکنی، تاکســی سرويس شــبانه روزی و...«؛ روی ديوار را دسته ای از اين 
تبلیغات کوچک و بندانگشتی پر کرده اســت. زنگ در را زده ام، اما تا صاحبخانه اين دق الباب را پاسخ گويد، 
فرصتی دست می دهد تا لیست بلندباالی تبلیغاتی که يک شــانه ديوار را به مرکزيت آيفون اين منزل ُقرق 

کرده است، مطالعه کنم... يک اسم، چند کلمه ای توضیح و دو شماره تلفن، تمام محتوای اين تبلیغات است.

فرمانده قرارگاه سیدالشهدا)ع( اصفهان:

دولت درباره عملكرد خود در 
اقتصاد مقاومتی گزارش دهد

فرمانــده قرارگاه سیدالشــهدا)ع( اصفهان با اشــاره 
به تهدیدات ترامــپ علیه ایران اظهار داشــت: همه 
رییس جمهورهای آمریکا در بدو ورود، ایران را تهدید 
می کنند و می گویند ما برای تامین امنیت اسرائیل هر 
کاری بتوانیم انجام می دهیــم؛ اما این تهدیدات فقط 
درحد سخنرانی است. سردار جواد استکی با اشاره به 
فرمایشــات رهبر معظم انقالب در مورد حقایقی که 
رییس جمهور جدید آمریکا عنوان کرده است، گفت: 
باید از ترامپ تشــکر کرد برای اینکه حقایق آمریکا را 
نشان داد. ترامپ عمق جامعه آمریکا را نشان داد؛ وی 
ضعف ها، آسیب ها، بی قانونی و ظلم و مشکالتی را که 

در آمریکا وجود دارد، برای دنیا بازگو کرد.
فرمانده قرارگاه سیدالشــهدا)ع( اصفهان اضافه کرد: 
امام خمینی)ره( فرمودند آمریــکا یک طبل توخالی 
است و هیچ غلطی نمی تواند بکند؛ آیت ا... خامنه ای، 
مردم ایران، بســیجیان و پاســداران نیــز همین را 
می گویند. سردار استکی با اشــاره به اینکه ما درگیر 
جنگ اقتصادی هســتیم، خاطرنشان کرد: در جامعه 
ایران اسالمی محور رهبری اســت، اگر مردم و به ویژه 
مســئوالن به فرمایشــات و تدابیر رهبر انقالب عمل 

کنند، مشکالت جامعه کمتر می شود.
وی ادامه داد: امســال رهبر انقــالب فرمودند اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل باید در جامعه اجرا شود که اگر 
دولت از اول سال اقتصاد مقاومتی را شروع کرده بود، 

امروز مشکالت کشور خیلی کمتر شده بود.
فرمانده قرارگاه عملیاتی سیدالشــهدا)ع( با تاکید بر 
اینکه در همین دو سه روز گذشته نیز آیت ا.. خامنه ای 
اشاره کردند که انجام اقتصاد مقاومتی با اعداد و ارقام 
نیســت و باید در جامعه و زندگی مردم آن را مشاهده 
کرد که البته این طور نیســت، عنوان کرد: مسئوالن 
باید گزارش دهند که در این مدت با اقتصاد مقاومتی 
چه کرده اند. وی با اشــاره به اینکه راهکار خالصی از 
جنگ اقتصادی فعلی کشــور، فقط اقتصاد مقاومتی 
اســت، تصریح کرد: اقتصاد مقاومتــی یعنی تحکیم 
و اســتحکام اقتصاد از درون؛ یعنی تولیــد داخلی و 

جلوگیری از قاچاق و واردات بی رویه.
سردار استکی با بیان اینکه نترســیدن از دشمن و به 
کارگیری نیروی انســانی جوان و خوش فکر و متفکر 
ایرانی می تواند اقتصاد ما را بیمه کند، گفت: مشکالت 
 اقتصــاد ما وقتی حل می شــود کــه از ایــن عوامل

استفاده کنیم.

شهرداری
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گوناگون

اختراعات باستانی که هنوز 
هم کاربرد دارند)2(

تناسب اندامچی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

 کتاب» بود و نابود « نوشــته سیدهاشم حســینی مشتمل بر 128 
صفحه به تازگی توسط انتشارات سوره مهر )وابسته به حوزه هنری( 

چاپ و روانه بازار کتاب شده است.
 موضوع کتــاب » بود و نابود « در مورد یک ســاواکی اســت که در 

دوران انقالب با مشکالتی مواجه می شود. 
مسائلی منجر می شود که این ساواکی خانواده اش را از دست بدهد 
و زندگی اش با تلخی به پایان برســد. سید هاشم حسینی به زندگی 
خانوادگی ســاواکی در » بود و نابود « پرداخته است و خانواده نقش 
محوری را در این اثر دارد زیرا وی معتقد اســت جوانان به خواندن 
کتاب های تاریخــی خیلی عالقه ندارند و از طریــق این رمان های 

تاریخی می توان آنها را با تاریخ آشنا کرد.
 در قســمتی از کتاب » بود و نابود « می خوانیم: »شــکور چاره ای 
نداشــت جز اینکه تا صبح و آغاز رفت و آمد مردم در همان گوشــه 
مخفی بماند و با ســرما کلنجار برود اما مگر با ســر تراشیده و بدون 
لباس گرم و کاپشن می توانســت در انظار رفت و آمد کند؟ هر کس 

ممکن بود به او شک کند.
 باید احتیاط می کرد تا بار دیگر گرفتار انقالبیون نشــود. اگر دوباره 
بازداشت می شد، انقالبیون بیشــتر از قبل او را تحت فشار و تهدید 

می گذاشتند. 
با فرارش ثابت کرده بود، فردی مرموز یا مطلع در ساواک بوده است. 
صدای اذان صبح هم بر ترس و نگرانی شــکور افزود و هم نور امیدی 
 در دلش نشــاند. پیرمرد کهنسالی عصا به دســت به طرف مسجد 

می رفت. 

ته چین رشته پلو
مواد الزم

برنج 2 پیمانه، رشــته پلویی200 گــرم، زعفران 
آب کرده نصف فنجان، سینه مرغ یک تکه، ماست 
چکیده یک فنجان،تخم مرغ2 عدد، ادویه پلویی 

کمی، نمک و فلفل به میزان الزم،کره150 گرم
 طرز تهیه

ابتدا ســینه مرغ را بگذارید تا خوب بپزد و آب آن 
کامال تمام شود.

پس از اینکــه خوب پخت داخل ظرفــی آن را به 
اصطالح ریش ریش کرده و بــه آن نمک و فلفل 

سیاه بزنید. از ســوی دیگر در ظرفی تخم مرغ ها را شکسته و خوب هم بزنید سپس ماست و زعفران 
آب کرده و مرغ ریش ریش شده را به مخلوط بیفزایید.

برنج را به طور جداگانه به صــورت کته اما با آب کمتر بپزید تا خیلی نرم نشــود در پایان پخت برنج 
رشته ها را نیز خرد کرده و اضافه کنید. 

پس از پخته شدن برنج همراه با رشــته، آن را نیز به همراه کره آب کرده به مخلوط خود اضافه کنید 
و خوب هم زده و پس از آن ظرفی پیرکــس را کمی چرب کنید و مخلــوط را در ظرف ریخته و در 
دمای 170 درجه در قسمت وسط فر قرار دهید و حتما شعله باالی فر را نیز در مدت ده دقیقه مانده 
به اینکه می خواهید آن را از فر خارج کنید، روشــن کرده تا روی آن هم خوب برشته شود. ته چین 
رشته شما آماده است می توانید آن را با کمی رشته پخته شده که در کره و زعفران تفت داده شده و 

همچنین بادام و کشمش سرخ شده تزئین نمایید و سپس آن را سرو کنید.

بود و نابود

گام هایی برای کاهش وزن بدن )3(
۸. غذاهای لقمه ای حاضر و آماده

افرادی که مجبورند زیاد به مســافرت بروند، اغلب بیشــتر از دیگران کالری و چربی مصرف 
می کنند.این افــراد ناگزیرنــد در بین راه مقابل رســتوران ها توقف کــرده و غذاهای چرب 
و سنگین را روانه معده خود ســازند که همین امر ســبب چاقی، به ویژه چاقی های موضعی 
در خانم ها می شود. برای جلوگیری از این امر می توانید ســاندویچ های کوچکی مثال از مرغ 

سوخاری تهیه کنید و یا از ساالدهای بدون چربی در حین رانندگی استفاده کنید.
۹. اشتیاق برای غذاخوردن

وقتی اشتیاق و عالقه شما برای صرف نوعی غذا به اوج می رسد، اگر کمی در برابر آن مقاومت 
کنید، معموال از میزان اشتیاق شما کاســته خواهد شد. برای ایســتادگی بهتر می توانید از 
شیوه هایی نظیر دوش گرفتن، پیاده روی، دوچرخه سواری و یا هر کار دیگری مغایر با خوردن 
استفاده کنید. رابینسون می گوید: »با وجود این شما به خوردن نیاز دارید و با رعایت مواردی 

می توانید این کار را به راحتی و بدون ترس انجام دهید.«
۱۰. اعجازپیاده روی!

پیاده روی، پیش از صرف غذا، بیش از تمرینات بدنی ورزشی در سوخت وساز بدن بسیار موثر 
است. البته اگر پیاده روی با حرکات ورزشی توأم باشد، اثراتی مضاعف در پی خواهد داشت.

۱۱. بهترین شیوه سوزاندن کالری بدن
یک ماشــین پله پیمایی، می تواند چند صد کالری را در طول یک ســاعت بســوزاند. دامنه 
سرعت این ماشین به مراتب بیشتر از کارکرد معمولی پاهای یک فرد است. اگر برای حرکات و 
تمرینات عضالت پا به ماشین پله پیمایی دسترسی ندارید، سعی کنید قدم های شما حین راه 

رفتن بلند و دارای ضرباهنگ یک اندازه باشد تا عضالت پاهایتان تقویت شود.

گرمایش مرکزی: در حدود 1700 سال پیش 
در امپراتوری روم باســتان سیستم گرمایش از کف 
به عنوان یک روش تامین حرارت مطلوب اســتفاده 
می شد. آنها با ایجاد کانال های مخصوص در زیر کف 
کاخ ها و حمام ها در فصول سرد ســال این اماکن را 
گرم می کردنــد. امروزه پس از گذشــت قرن ها و با 
اختراع سیستم های هیدرولیکی و پمپ های انتقال 
سیاالت سیســتم گرمایش از کف به عنوان یکی از 
رایج ترین شــیوه های مدرن گرمایشی برای تامین 
حرارت بســیاری از فضاهای مســکونی و صنعتی 

کاربرد دارد. 
سیســتم گرمایش کفی در جهان، جدید نمی باشد 
و به صورت بسیار ابتدایی و ساده مورد استفاده قرار 
می گرفت. در واقع برای اولین بار گرمایش کفی در 
حدود 60 ســال بعد از میالد یعنی در روم باستان 
مورد اســتفاده قرار گرفته است. رومیان با سوزاندن 
چوب و ایجاد گازهای مشتعل و عبور دادن این گازها 
از کانال های هوایی موجود در کف ساختمان اقدام به 
گرم کردن کف منازل خود می کردند که این اختراع 
باســتانی مدت ها مورد اســتفاده قرار گرفته است. 
آنها با تعبیه کوره هایــی در فضای خالی کف خانه و 
با اســتفاده از لوله هایی درون دیوارها هوای گرم را 

هدایت می کردند. 
Tap�« عطر: به نظر می رسد، عطرسازی به نام

puti« که در لوحی با خط میخــی مربوط به هزاره  
دوم قبل از میالد نوشته شده، اولین شیمیدان ثبت 
شــده  جهان باشــد. نام تاپوتی به خــط میخی در 
بین النهرین مربوط به هزاره دوم قبل از میالد آورده 
شده اســت. او گل ها و روغن را با گیاهان خوشبوی 
دیگر ترکیب کرده و عرق آنها را می گرفت، سپس آنها 
را صاف کــرده و دوبــاره چندین بار در دســتگاه 
عرق کشی می گذاشت. اخیرا قدیمی ترین عطرهای 
زمان باستان در پیرگوس قبرس، کشف شده است. 
قدمت این اختراع باســتانی به 4 هزار سال پیش از 
 میالد بازمی گردد که در یک عطرســازی باستانی

 پیدا شده اند. 
مته دندانپزشکی: سابقه کار دندانپزشکی در 
تمــدن دره ســند به 7000 ســال قبــل از میالد 
بازمی گردد. در قدیمی ترین شــکل دندانپزشکی از 
مته های خم شده برای عمل کردن دندان استفاده 
می شد، شــاید هم صنعتگران ماهر این کار را انجام 
می دادند. نمونه ســازی از شــکل دندانپزشــکی 
باستانیان نشان داد که روش هایی که آنها استفاده 
می کردند هم مورد اطمینــان و هم موثر بود. وجود 
حفره هایــی به عمــق 3/5 میلی متر با شــیارهای 
متحدالمرکز نشان از اســتفاده ابزاری مته مانند در 
دندانپزشکی می دهد. عمر این دندان ها 9000 سال 

تخمین زده می شود.

لبخندک

پند همه ساله
از چند روز مانده به عید تــا چند روز بعد 
از عید رسم اســت که مجری های رادیو 
و تلویزیون هر 5 دقیقه یک بار بگویند: »چه خوب اســت در این 
روزهای پایان سال، همین طور که داریم خونه هامون رو از گرد 
و غبار و دوده پاک می کنیم، دستی به دل هامون بکشیم و غبار 
کینه رو از آبگینه دل پاک کنیم و اگر با کسی قهر هستیم، سال 
نو رو برای آشــتی کردن بهانه کنیم« خب البته این حرف متین 
اســت اما خواهر من )گاهی برادر من( این دو تا االن 28 ســال 

است که با هم قهر هستند!
 تمام عکس های خانوادگی شان سوراخ سوراخ است از بس که 
کله هم را از وســط عکس بریده و درآورده اند. از توی کوچه هم 
رد نمی شــوند. آن وقت چطور یک شبه 28 ســال انباشت بد و 
بیراه، غیبت و سوءتفاهم را پشت ســربگذارند و روی ماه هم را 
ببوســند؟! شــما می دانی این ها به چند تا عقدکنان و عروسی 

نرفته اند از ترس اینکه مبادا با هم چشم توی چشم بشوند؟ 
28 سال دعوا مگر شوخی اســت. حرف یک عمر است. این قدر 
زمان گذشــته که اینها اصال یادشــان نمی آید روز اول سر چه 

چیزی دعوایشان شده است! 
یادشــان نمی آید کدامشــان اولین حمله را کــرد و کدام یکی 
جاخالی داد. این قدر زمان گذشــته که هرکس آن روز کذایی را 
یک طور تعریف می کند. آنها فقط یادشان می آید که 28 سال 
اســت با هم قهر هستند و اســم هم را نمی آورند و این برایشان 

مهم ترین چیز است.
 کســی به این توصیه های شــما گوش نمی کند. راســتش را 
بخواهید خیلی وقت هــا خودتان هم به آنها عمــل نمی کنید. 
دعواها گاهی تمام نمی شــوند چون آدم ها بــه زندگی در این 
شــرایط عادت کرده اند و این برایشــان وضع طبیعی است. کار 
دنیا راحت می شــود وقتی من بدانم شــما دوســت یا دشمن 

هستید.
 چرا باید کلی وقت و انرژی صرف کنم تا این دشمنی به دوستی 
تبدیل شود در حالی که 28 سال اســت که دارم با همین وضع 

زندگی می کنم و اتفاق خاصی هم نیفتاده است؟
 اگر واقعا می خواهید که آنها آشــتی کنند باید یادشان بیاورید 
که در طول این 28 ســال نه فقط جای آن فرد خاص در عکس 
که در زندگی شــان هم خالی بوده است. 28 ســال است که او 

نبوده است.

نداشاه نوری
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تصاویر روز
پسر بچه ای روی شن های  ساحلی پرو  یک زن هندی در جشن رنگ »پرادش« 

یک پسر 5 ســاله زمانی که با برادران و خواهرانش قایم باشک 
بازی می کرد، با قایم شــدن خود این بازی را به بزرگ ترین بازی 
قایم باشک تبدیل کرد چون 25 کیلومتر دورتر از خانه پیدا شد.

این پسر 5 ساله اهل پرت استرالیا به همراه خواهران و برادرانش 
قایم باشــک بازی می کردند که صندوق عقب ماشین مادرش را 
به عنوان مخفیگاه برای خود انتخاب کرد و کســی هم نتوانست 

او را پیدا کند.
بازی این خواهــران و برادران زمانی به بزرگ ترین قایم باشــک 
تبدیل شــد که مادر آنها در همــان موقع با ماشــین خود 25 
کیلومتر از خانه دور شده بود تا به سینما برود و فیلم ببیند و بچه 
هم که برای برنده شدن در بازی صدایی از خود درنمی آورد، در 

صندوق عقب بود.
بعد از ســاعت ها، باالخره یک رهگــذر که از کنــار این خودرو 
می گذشت، صدای پســر بچه را در داخل صندوق ماشین شنید 
و به یکی از نگهبانان امنیتی ســینما خبر داد و نگهبان توانست 
صاحب خودرو را پیدا کند و ســرانجام بچــه از صندوق بیرون 
آورده شد. به این ترتیب بود که پســر 5 ساله 25 کیلومتر دورتر 

از خانه پیدا شد!

بزرگ ترین بازی قایم باشک سریع ترین خواننده کتاب 

این هواپیما به دلیلی کامــال دور از ذهن مجبور به فرود اضطراری 
شد.

 تا به حال دالیل مهم مختلفی مانند به وجود آمدن یک نقص فنی، 
تغییر وضعیت ناگهانی آب و هوا و... پیش آمده که در پی آن قطعا 
یک هواپیما به فرود اضطراری نیاز پیدا کــرده، اما این بار ماجرا با 
مواردی که تا به حال شنیده اید بسیار تفاوت دارد.یک هواپیمای 
مسافربری خطوط هوایی اسپایس جت به منظور انتقال مسافران 
از بنگلور به سمت دهلی نو از زمین بلند شده بود اما به دلیل بوی 
نامطبوعی که از سرویس بهداشــتی به کل هواپیما سرایت کرده 
بود و به شدت مســافران را آزار می داد، مجبور به فرود اضطراری 
شد. مسئوالن این شــرکت هواپیمایی بعد از بررسی این اتفاق و 
تمیز کردن سرویس بهداشتی این هواپیما، با چند ساعت تأخیر، 
188 مسافر را به مقصد رساندند.البته ناگفته نماند که استفاده از 
کلمه خنده دار ترین برای دلیل فرود اضطراری به این معنا نیست 
که مســافران باید این بوی بد را تحمل می کردند و صدایشان در 
نمی آمد، بلکه موضوع این اســت که باید قبل از پرواز این مشکل 
حل می شــد که هواپیما در حین پرواز به این علت مجبور به فرود 

اضطراری و معطل کردن مسافران نشود!

خنده دارترین فرود اضطراری هواپیما

سریع خواندن یک نوشته، مهارتی است که اکثر افراد با تمرین 
کردن و وقت گذاشتن روی آن می توانند حرفه ای شوند اما درک 
کامل مطالب خوانده شــده در این نوع خواندن، بســیار سخت 

است.
 نمونه ای استثنایی از افرادی که می توانستند هم کتاب خود را 
سریع بخوانند و هم آن را به طور کامل متوجه شوند، معلولی بود 
به نام کیم پیک و با این شرایط گاهی هم توسط افراد دیگر با نام 

مگا دانشمند نامیده می شد.
مگا دانشــمند، قادر بود کتاب ها را با ســرعت باالیی بخواند و 
تقریبا همــه آن کتاب ها را به یاد بیاورد و حتی می توانســت در 
زمان کتاب خواندن با یک چشــم یک صفحه و با چشــم دیگر 
صفحه دیگر آن کتاب را بخواند اما زمانــی که مورد آزمون قرار 
گرفت و موفق شــد 98 درصد کتابی را که خوانــده بود، به یاد 

بیاورد، به هوش وی ایمان آورده شد.
بعد از آزمایش هایی که روی پیک انجام شده بود، مشخص شد 
او بدون جسم پینه- رشــته های عصبی که دو نیمکره مغز را به 
هم متصل می کند- به دنیا آمده بود که دلیل خواندن مجزای او 

با چشم هایش را اثبات می کرد.

کشکول
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حضرت علی  )علیه السالم(:
 پس، اى مردم! بینديشید و بینا شويد، عبرت گیريد 

و پندآموزيد و براى آخرت، توشه برگیريد تا سعادتمند شويد.
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