
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

پنج شنبه 26  اسفند  ماه 1395 / 16  مارس  2017 /  17  جمادى الثانى 1438
سال سیزدهم / شماره 2903  /16  صفحه  / 1000 تومان

 

تحویل سال نو  با  نواى باران 

آینده نامعلوم پوپولیسم در غربخاموشى چراغ لوسترهاى اصفهانتداوم زندگى سبز در آسیامصرف کدام گوشت بهتر است؟برپایى نوروزگاه  در سراسر ایرانجنگ توئیترى ایران و اسرائیل بین المللاستانورزشسالمتاجتماعجهان نما

حداقل دستمزد؛930هزارتومان
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در صفحه فناورى بخوانید در صفحه فرهنگ بخوانید

اینستاگرام براى تمام پلتفرم هابدون ترس به سینما بروید!
پس از فشار افکارعمومى در مخالفت با افزایش 100 درصد بهاى بلیت 
سینما، وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمى نیز با این رشد چشمگیر قیمت 
بلیت ها مخالفت کرد تا گروهى از سینمادارها به دنبال راهبرد تازه اى 
براى افزایش قیمت بلیت ها باشند و بحث افزایش حداقل 20 درصد 
قیمت بلیت سینماها مطرح شود؛ اما آیا مسئوالن سازمان سینمایى با 

این سطح از افزایش قطعى و ...

اینستاگرام هرگز تمایلى به همراهى با کاربران کامپیوترهاى شخصى 
براى امکان ارسال عکس به این شــبکه اجتماعى از خود نشان نداده 
است اما این به این معنا نیست که نمى توان این کار را انجام داد. ما یک 
روش هوشمندانه و کامًال امن را به شما معرفى خواهیم کرد که به شما 
این امکان را مى دهد تا محتواى درون کامپیوتر خود را به سرعت به این 

شبکه اجتماعى ارسال کنید.
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23 نامزد نمایندگى مجلس  
رد صالحیت شدند

فرماندار اصفهان گفت: از 131 داوطلب ثبت نام شده 
در حوزه انتخابیه اصفهان، 12 نفر انصراف داده، 96 
نفر تأیید شده و صالحیت 23 نفر نیز مورد تأیید هیأت 
اجرایى قرار نگرفته اســت. احمد رضوانى در گفتگو 
با فارس با اشــاره به اعالم نتایــج احراز صالحیت 

داوطلبان انتخابات...
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 آغاز طرح هاى نوروزى هالل احمر اصفهان

حقوق اسفندماه بازنشستگان کشورى واریز شد

آثار ماندگار تاریخى از درون خانه ها جمع آورى مى شوند

سال 95 
سال بسیارى از
گشایش ها بود

مهاجم سرخ ها 
بهترین گلزن

سال 95   
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در صفحه فناورى بخوانید در صفحه فرهنگ بخوانید
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وقتى یک ایرانی به خواننده 
راك آلمانی تشبیه مى شود

سازمان هواشناسى پیش بینى کرد؛

پرونده دستمزد96 بسته شد
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روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر میمهروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر میمه

فرا رسیدن سال نو همیشه نوید بخش افکار نو و تصمیم هاى نو براى 
آینده است؛آینده اى که همه امید داریم بهتر از گذشته باشد.

در سال نو،سالمتى، شادى، پیروزى، مهر و دوستى و عشق را براى 
همگان آرزومندیم.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر نیاسرروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر نیاسر

باز عالم و آدم شتابان به استقبال بهار مى روندتا اندوه زمستان را به باز عالم و آدم شتابان به استقبال بهار مى روندتا اندوه زمستان را به 
فراموشى سپارند و کابوس غم را در زیر خاك مدفون سازند و آنگه فراموشى سپارند و کابوس غم را در زیر خاك مدفون سازند و آنگه 
سر مست و با وجد و نشاط و با ترنم، سرود طرب انگیز نوروز و جشن سر مست و با وجد و نشاط و با ترنم، سرود طرب انگیز نوروز و جشن 

شکوفه ها را زمزمه کنندشکوفه ها را زمزمه کنند

سنبل از سفره هفت سین حذف مى شود؟سنبل از سفره هفت سین حذف مى شود؟
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رئیس جمهــور بــا اعــالم اینکــه ســال 95 ســال 
بســیارى از گشــایش ها بــود، اظهــار امیــدوارى 
کرد کــه در ســال 96 ایــن گشــایش ها ادامــه پیدا

کند.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى 
در حاشیه آخرین جلسه هیئت دولت در سال 95 در جمع 
خبرنگاران، اظهار داشت: سالى که گذراندیم سال اقتصاد 
مقاومتى، اقدام و عمل بود که برنامه ریزى ها و طرح هاى 
بلند و کوتاه مدتى که در این زمینه انجام شده گزارش داده 

خواهد شد. 
اتکاى ما به نفت کمتر و به مالیات بیشتر شده و صادرات 

بــه واردات فزونــى گرفتــه و قدم هاى خوبى در رشــد 
برداشــته ایم. در صادرات نفت جایگاه گذشته  را به دست 
آوردیم و در حمل و نقل مى توانیم مشکالت را پشت سر

بگذاریم.
رئیس جمهور با اشاره به امنیت موجود در جامعه خاطرنشان 
کرد: امســال در امنیت و آرامش که هــدف مهمى براى 
دولــت و نظام ما بوده توانســتیم کشــور را از معضالتى 
که منطقــه گرفتار آن اســت مصون بداریــم. نیروهاى 
امنیتى و نظامى تالش زیــادى کردند و به آنها دســت 
مریزاد مى گوییم و ایــن راه را براى امنیت بیشــتر ادامه 

مى دهیم.

فرمانده کل سپاه پاســداران با بیان اینکه از نظر رهبرى 
زمانى که از انقالب اســالمى موجود محافظت کنیم این 
پاسدارى محافظه کارانه است، گفت: رهبرى بر پاسدارى 
غیرمحافظه کارانه تأکید دارند که بــه معناى حفاظت از 
حالت پیش روندگى انقالب اســت. به گزارش آنا، سردار 
سرلشکر پاسدار محمدعلى جعفرى فرمانده کل سپاه در 
همایش «حوزه علمیه و آرمان هاى امام(ره) و مقام معظم 
رهبرى(مدظله العالى)» با بیان اینکه رهبرى، انقالب را به 
مراحل پیروزى بر رژیم، اســتقرار نظام اسالمى، اسالمى 
شدن دستگاه هاى نظام و تشــکیل جامعه جهانى اسالم 
تقسیم بندى کرده اند، خاطرنشان کرد: اکنون در بعضى از 

این مراحل دچار عقب ماندگى هستیم. 
وى با تأکید بر اینکه مشــکل اصلى ما در داخل کشــور 
نفــوذ دیدگاه هاى انحرافــى مخالف انقــالب در برخى 
بخش هاســت، افزود: تالش مى کنند تا روز به روز علوم 
انسانى و فرهنگ غربى را در دانشگاه ها ترویج کنند و این 
نگران کننده است. فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه 
الگوى پیشرفت ایرانى اســالمى باید در دنیا نمونه شود، 
اظهار داشــت: رهبرى معظم انقالب اسالمى چند سال 
قبل خطاب به سپاه اینگونه فرمودند که باید معناى واقعى 
پاسدارى را بفهمید و بدانید باید پاسدارى به موقع، درست و 

غیر محافظه کارانه داشته باشید.

سال 95 سال بسیارى از 
گشایش ها بود

رهبرى بر پاسدارى 
غیرمحافظه کارانه تأکید دارند

8 نماینده نامه نوشتند 
نه 80 نفر

معـاون امـور مجلـس رئیـس    آفتاب نیوز |
جمهـورى گفـت: هشـت نماینـده نامـه اى بـه رئیس 
جمهورى نوشـته اند که برخى رسـانه ها 80 نفر عنوان 
کرده اند. حسینعلى امیرى این مطلب را در پاسخ به سئوالى 
درباره نامه تعدادى از نمایندگان به رئیس جمهورى بیان 
کرد. وى افزود: دکتر روحانى سال ها نماینده رهبر معظم 
انقالب در شـوراى عالى امنیت ملى بوده اند و 16 سـال 
دبیرى این شوراى حسـاس را بر عهده داشته اند. معاون 
امور مجلس رئیس جمهورى ادامه داد:آشنایى و والیت 

پذیرى رئیس جمهورى سابقه طوالنى دارد.

تکذیب سخنان علم الهدى
سـایت آیـت ا... علم الهـدى مطالـب    تابناك |
منتشر شـده به نقل از وى درباره اینکه «زنان ایرانى که 
صیغه مردان عراقى مى شوند ثواب مى کنند» را تکذیب 
کرد. سایت امام جمعه مشهد نوشت: «در فضاى مجازى 
پوسترى در حال انتشار اسـت که کامًال کذب مى باشد. 
الزم به ذکر اسـت آیت ا... علم الهدى تاکنـون در مورد 
این موضوع هیچ اظهار نظرى نکرده است و این مطلب 
به حدى منزجر کننده و سـاده لوحانه است که مخاطب 
هوشـمند رسـانه به راحتى نادرسـتى آن را تشـخیص 

مى دهد.»

برگزارى 4 جلسه بین 
سران قوا و رهبر انقالب

معاون اول رئیس جمهور گفت: در سال    تابناك |
جارى چهار جلسـه در حضور رهبر انقالب و مسـئوالن 
عالیرتبه در ارتباط با آسیب هاى اجتماعى داشتیم و تأکید 
شـد که همه باید بسـیج شـوند تا جلوى این مشکالت 

گرفته شود.

خاتمى به مشایى نامه ننوشته
جوابیه رئیس دولت اصالحات به نامه اسفندیار    آنا |
رحیم مشـایى که در فضاى مجازى پخش شـده بود، از 
سوى مدیرعامل بنیاد باران تکذیب شد. جواد امام گفت: 
لحن و ادبیات این نامه نشان مى دهد که متعلق به سید 
محمد خاتمى نیست و این جوابیه سراسر کذب محض 
و از سوى دفتر ایشـان تکذیب شده اسـت. الزم به ذکر 
است چندى پیش اسفندیار رحیم مشـایى در نامه اى به 
رئیس دولت اصالحات، اصالح طلبى را جریانى بزرگ و 
تأثیرگذار در آینده ایران دانسته و از اینکه منتسبان آن، رد 

صالحیت بقایى را قطعى مى دانند گله کرده است. 
 

قربانى کردن پاى ایرباس 
  باشگاه خبرنگاران جوان | ایربـاس330 
دومین هواپیماى محصول مذاکرات برنامه جامع اقدام 
مشترك (برجام) از مجموع صد فروند هواپیماى قرارداد 
بسته شده، 22 اسفند در باند فرودگاهى مهرآباد به زمین 
نشسـت. فرود دومین هواپیما در باند فـرودگاه مهرآباد، 
حاشیه اى جالب به دنبال داشت و آن هم تصویرى از ذبح 
گوسفندى در زیر چرخ هاى این هواپیماى غول پیکر بود. 
این عکس که در شبکه هاى اجتماعى منتشر شده است، 

واکنش هاى جالبى را به همراه داشت.

پلوسى تحسینمان کرد!
  ایرنا | رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان 
ایـاالت متحـده در بیانیـه اى به مناسـبت فرا رسـیدن 
نوروز، نقش مهاجران ایرانى در جامعه آمریکا را سـتود. 
رسـانه هاى آمریکا اعالم کردند، «نانسـى پلوسى» در 
این بیانه گفت آمریکا ملتى سـربلند از مهاجران اسـت. 
وى در ادامـه گفت: «هر شـخص یـا خانـواده اى که به 
اینجـا مى آید – خـواه در 200 سـال پیش و خـواه در دو 
سـال پیش–خوش بینى، عزم و اراده و شهامت را با خود 
به همراه مى آورد؛ ویژگى که به طـور منحصر به فردى 

آمریکایى است.»
به گفته پلوسـى، جوامع ایرانى-آمریکایى در علم، امور 
مالى و خدمات عمومى (ایاالت متحده)، نقشـى حیاتى 
در کمک به ارتقاى گوناگونى و برابرى در آمریکا و ایران 

داشته است.

توئیتر

ســایت «پایش» از طریق یک منبــع نزدیک به 
رئیس جمهور ســابق به اطالعات مهمى از برنامه 
محرمانه انتخاباتى احمدى نژاد دســت یافته که 
نشــان مى دهد حمیدرضــا بقایى نه تنهــا نامزد 
واقعى مورد حمایت احمدى نژاد نیســت بلکه وى 
با اطمینان کامل از ردصالحیــت بقایى به دنبال 
تکرار تجربه هاشمى- روحانى در انتخابات سال 92 

است.
به گفته این منبــع نزدیک به احمــدى نژاد، وى 
به همراه تعداد بســیار اندکى از مشاورانش، طرح 
انتخاباتــى پیچیــده اى را دنبال مــى کند تا هم 
اصولگرایان و هم دولتى ها را در هفته آخر انتخابات 

غافلگیر کند.
بر اساس اطالعات دریافتى، احمدى نژاد تصمیم 
گرفته با طرح نامزدى مســئله دارترین عضو تیم 
خود، با رد صالحیت وى در انتخابات، از خود و بقایى 
چهره اى مظلوم و درعین حال معترض و اپوزیسیون 
در افکار عمومى ساخته و سپس با انباشت مطالبات 
مردمى، نامــزد اصلى خود را که بى ســروصدا در 
انتخابات ثبت نام کرده و توســط شوراى نگهبان 

تأیید صالحیت شده به مردم معرفى نماید.
احمدى نژاد در چارچوب این برنامه در نظر دارد از 
ابتداى سال نو، سفرهاى استانى خود را شروع کرده 

و تبلیغات گسترده و هدفمندى را براى پیروزى در 
انتخابات آغاز نماید. گفته مى شود او قرار است این 
بار با یک خودرو ون به شهرها و روستاهاى سراسر 
کشور ســفر کرده و در دیدارهاى رودررو با مردم، 
برنامه هــاى انتخاباتى خود را بــه نیابت از بقایى 

اعالم کند.
برخــى پیش بینــى مــى کننــد وى و بقایى در 
هفته هاى آینده براى جلب نظر توده هاى معترض 
خط قرمزهاى مرسوم در برخى زمینه ها را شکسته 

و بر التهابات سیاسى در کشور بیافزایند.
این منبع مطلع در پاسخ به این ســئوال که نامزد 
واقعى مورد حمایت احمدى نژاد کیست اظهار بى 
اطالعى کرد و گفت احمدى نژاد و مشایى تصمیم 
گرفته اند براى عبور نامزد اصلیشان از فیلتر شوراى 
نگهبان و جلوگیرى از تخریب وى توســط رقبا، تا 
زمان اعالم ردصالحیت بقایــى از هرگونه اعالم 
موضعى که نشــانه تمایل آنها به این نامزد باشــد 

خوددارى کنند.
وى گفت احتمــال دارد یکى از اعضــاى کابینه 
احمدى نژاد که از نظــر اصولگرایان نیز چهره اى 
مقبول اســت نامزد اصلى باشد. به گفته وى، حتى 
برخى از نزدیک  ترین مشاوران احمدى نژاد نیز از 

این طرح محرمانه انتخاباتى مطلع نیستند.

توئیتر این روزها به صحنه اى براى    نامه نیوز |
مجادله هاى لفظى بین وزیرخارجه کشورمان و نخست 

وزیر رژیم صهیونیستى تبدیل شده است.
ظریف که از جمله سیاســتمداران فعال در شبکه هاى 
اجتماعى به ویژه توئیتر اســت تاکنون نشان داده که به 
درستى و در زمان هاى مناســب به دفاع و محافظت از 

منافع ایران خواهد پرداخت.
پس از چند دوره اتهــام زنى هاى مکرر ســناتورهاى 
آمریکایى و رئیس جمهور جدید این کشور علیه تهران 

که همگى با پاســخ هاى دقیق و به موقع وزیر خارجه 
کشورمان مواجه شد، نوبت به «بنیامین نتانیاهو» رسید 
که در دیدار با «والدیمر پوتین» رئیس جمهور روســیه 

اتهاماتى را علیه تهران مطرح کند.
نتانیاهو گفته بود که ایرانیان در گذشــته تاریخى نیز در 
پى قتل عام یهودیان بودند کــه ناکام ماندند و امروز نیز 
خواهان نابودى اسرائیل هستند! این اظهارات بى پایه و 
اساس از چشم وزیر خارجه کشورمان دور نماند و ظریف 
در توئیتر به نتانیاهو واکنش نشان داد و به طور مشخص 

به نجات سه باره یهودیان از سوى ایرانیان اشاره کرده 
و نتانیاهو را فردى دانســت که به دنبال جعل تورات و 

دروغگویى است.
 نتانیاهو بعد از ظهر شنبه هفته گذشته نیز فیلمى از حضور 
و ســخنرانى اش در میان جمعى از کودکان یهودى در 
کنیسه محلى اش در صفحه توئیتر خود منتشر کرد که در 
آن فیلم نیز با خواندن کتاب «استر» خطاب به کودکان 
گفت: «در ایران مى خواستند ما را بکشند اما موفق نشدند، 
امروز هم ایرانیان خواهان نابودى ما هســتند که البته 

موفق نخواهند شد.»
در همین راستا بود که ظریف در توئیتى نوشت:«یک بار 
دیگر نتانیاهو نه تنها واقعیات معاصر را تحریف مى کند، 
بلکه همزمان گذشته و حتى کتاب مقدس را نیز تحریف 
مى نماید. واقعًا تأسف آور است که تعصب و نژادپرستى 
به جایى مى رســد که علیه آحاد یک ملت که سه بار در 
تاریخش یهودیان را نجات داده است، چنین اتهامى وارد 

مى شود.»
او افــزود : «کتاب «اســتر» بیان مى کنــد که چگونه 
خشایارشــا در چنین روزى یهودیان را از توطئه هامان 
نجات داد؛ دوباره در زمان کوروش، پادشاه ایران یهودیان 
را از اسارت در بابل رهانید و در زمان جنگ جهانى دوم 
که یهودیان در اروپا کشتار مى شــدند، ایرانیان به آنان 

پناه دادند.»
این جنگ توئیترى اما به اینجا ختم نشــد و نتانیاهو در 
حالى که کوچک ترین واکنشى به اظهارات وزیر خارجه 
کشورمان نشــان نداد، اتهامات خودر ا علیه کشورمان 
تکرار کرد و در توئیتر خود نوشــت: «وزیر خارجه ایران 
از مدارا کردن با جهان صحبت مى کند اما کشورش دم 
از نابودى اسرائیل مى زند. این تناقض را چگونه مى شود 

توجیه کرد؟»
احتماًال در روزهــاى آینده وزیر خارجه کشــورمان به 
این ادعاهاى بى پایه و اســاس و تکرارى نخست وزیر 
اســرائیل پاســخ خواهد داد اما نکته اى کــه در اینجا 
قابل توجه است این اســت که فردى در رأس دستگاه 
دیپلماسى کشور حضور دارد که نه تنها به زبان انگلیسى و 
شبکه هاى مجازى به خوبى مســلط است بلکه تاریخ 
را نیز خوب خوانده اســت؛ کســى که تنهــا به صدور 
بیانیه هاى رسمى وزارت خارجه اکتفا نمى کند و به خوبى 
به قدرت رســانه هاى مجازى واقف اســت و پا به پاى 
مقامات دیگر کشورهاى غربى و حتى رژیم اسرائیل به 
اتهامات و ادعاهاى مطرح شده علیه کشورمان پاسخ مى 

دهد. حضورى که باید مغتنم شمرد.

شاید براى شما هم جالب باشد که استاد شهید مرتضى 
مطهرى و دکتر على شریعتى دو اندیشمند معاصر ایران 

چه خودروهایى سوار مى شدند.
به گزارش جام جــم آنالین، مطابق اســناد موجود،  
عالمه مرتضى مطهرى در تاریــخ دوم خرداد 1351 
یک دستگاه سوارى مرسدس بنز سبزرنگ 230S با 
مدل 1966 را از شخصى به نام ابراهیم زین العابدینى 
خریدارى کرد. این خودرو هم اکنون در منزل شخصى 
ایشان که اکنون به موزه تبدیل شده نگهدارى مى شود.

دکتر على شریعتى نیز صاحب یک دستگاه خودروى 
مســکوویچ 427 با مدل 1967 ساخت شوروى سابق 
به شماره شهربانى 32259 مشهد بود که این خودرو 
هم اکنون پس از بازسازى در منزل شخصى ایشان که 

اکنون به موزه تبدیل شده نگهدارى مى شود.
از دکتر شریعتى این سخن  معروف در مورد خودروى 
ایشان، به یادگار مانده است: «این مسکوویچ هم مثل 
من است. هروقت دلش بخواهد حرکت مى کند. بوق 
مى زنــد. راه مى رود.گاه لج مى کنــد و اصًال حرکت

 نمى کند.»

«بلومبرگ» نوشت: ایران همزمان با افزایش تنش ها با 
آمریکا، پخش یک فیلم بلند انیمیشن را در سینماهاي 
تهران آغــاز کرد که نبرد بین نیروهاي این دو دشــمن 

دیرینه را در خلیج فارس به تصویر می کشد.
به گزارش آریا، این پایگاه اینترنتی آمریکایی در گزارشی 
نوشــت: فرهاد عظیما کارگردان فیلم انیمیشن «نبرد 
خلیج فارس 2»، روز دوشــنبه در گفتگوي تلفنی گفت 
این فیلم واکنش ایــران به حمله آمریــکا را به تصویر 
می کشد. به گفته وي، در این انیمیشن 88 دقیقه اي که 
دو هفته پیش ابتدا در شهر مقدس مشهد به نمایش درآمد، 
توان تسلیحاتی و فنون نظامی ایران براي آنکه بتواند به 
عنوان یک نیروي بازدارنده عمل کند، به تصویر کشیده 

شده است. 
به گفته عظیما، ساخت این انیمیشن بیش از چهار سال 
طول کشیده و هزینه اي معادل ده میلیارد ریال (308 هزار 

دالر) داشته است. مراحل تولید این فیلم پیش از توافق 
هسته اي سال 2015 آغاز شده بود. اما پخش آن با تشدید 
بحران در روابط دو کشور پس از پیروزي «دونالد ترامپ» 
در انتخابات ریاست جمهوري آمریکا همزمان شده است.
عظیما 36 ســاله، گفت در شــخصیت پــردازي یکی 
از چهره هاي اصلی در این فیلم از شــخصیت ســردار 
قاســم ســلیمانی فرمانده ســپاه قدس، بــا توجه به 
«جذبه، قــدرت و محبوبیتش» در ایــران، الهام گرفته 

شده است. 
در پیش برنامه این فیلم که به صورت برخط منتشر شده 
است، فرمانده نیروهاي ایرانی نشان داده می شود که به 
نیروهاي دشمن می گوید: «اینجا ایران است، جایی که 
براي افرادي مانند شــما به معنی پایان جهان است. اگر 
به ایران حمله کنید ما اینجا را به گورســتان شما تبدیل 

می کنیم. »

حجت االسالم والمســلمین سیدمحمود علوى جنگ توئیترى ایران و اسرائیل
وزیر اطالعات با حضور در برنامه گفتگوى ویژه 
خبرى سه شنبه شب شــبکه 2 سیما در بخشى از 
ســخنان خود با بیان اینکه «مدیران دوتابعیتى 
در بین مدیــران دولتى نمى شناســیم»، افزود: 
حتى پیش تر هم خواســته بودیم اگر کسى مدیر 
دوتابعیتى مى شناســد به ما معرفــى کند، حتى 
یک مورد هم به ما معرفى نشــد، تنها یک فرد را 
مى شناختیم که بسیار مؤمن و متدین و فرهیخته 
و داماد یکى از شخصیت هاى ارزشمند کشور بود 
ولى چون دوتابعیتى بود ناگزیر از مســئولیتش 
اســتعفا کرد اما به غیر از ایشــان مورد دیگرى 
نمى شناختیم و نمى دانم چرا دوباره این موضوع 

مطرح مى شود.
وى ادامه داد: برادر عزیزم آقاى حجت االســالم 
و المسلمین منتظرى دادستان محترم کل کشور 
نامه اى را براى ما فرستادند و اسم 16 نفر از افراد را 
ذکر کردند که از مدیران دوتابعیتى هستند، ما آن را 
براى بررسى به بخش کارشناسى کشور فرستادیم، 
بعد از بررسى ها معلوم شد از این تعداد دو نفرشان 
گرین کارت دارند. همانطــور که مى دانید گرین 
کارت، تابعیت نیســت و فقط یک اقامت ده ساله 
است که با گذرنامه ایرانى تردد مى کنند البته آقاى 
منتظرى هم در نامه شان قید کرده بودند که این 

افراد منعى براى تصدى مسئولیتشان ندارند. 
حجت االسالم والمسلمین علوى گفت: به دلیل 
حساسیت، به کسانى که در حین مسئولیت دنبال 
کسب اقامت بودند اعالم کردیم که یا باید پیگیرى 
اقامت را رها کنند یا مسئولیت را. افرادى هم بودند 
که پیگیرى اقامت را رها کردند و عده اى هم اقامت 
را پیگیرى و مسئولیت را رها کردند. از این دو نفر 
گرین کارتى هم، یکى بود که چندین ســال بود 
گرین کارتش منقضى شده و دیگر اعتبار نداشت 
و دیگرى هم با وجود اینکه سابقه مدیریت دولتى 
داشته اما در حال حاضر بازنشسته است و در خارج 

از کشور زندگى مى کند.
وى گفت: یکى از این 16 نفر که ذکر شده اصًال 
تابعیت مضاعف ندارد، پنج نفــر از اینها تابعیت 
مضاعف دارنــد اما در هیچیک از ســازمان ها و 
دستگاه هاى دولتى مسئولیتى ندارند و در بخش 
خصوصى فعال هســتند که این هم منعى ندارد. 
حتى خارجى ها هم مى توانند در بخش خصوصى 
تا 49 درصد ســرمایه گذارى کننــد. چهار نفر از 
این افراد هم با آگاهــى وزارت اطالعات، تابعیت 
مضاعف دارند ولــى هیچگونه مســئولیتى در 
مدیریت دولتى ندارند و به دســتگاه هاى دولتى 
مشــاوره مى دادند. بــر اســاس تحقیقاتى که 
کارشناسان ما به عمل آورده اند، در کشورمان هیچ 

مدیر دولتى دوتابعیتى را نداریم و نمى شناسیم. 
وى با بیان اینکه نباید نسبت به همه دو تابعیتى ها 
نگاه بدبینانه داشته باشیم، گفت: برخى از این دو 
تابعیتى ها دل به ایران بســته اند و مهر کشور را 
در دل مى پرورانند و از ســرمایه هاى کشورمان 
محسوب مى شوند مانند پروفســور سمیعى که 
یکى از سرمایه هاى بى بدیل کشور است. در جایى 
نوشــته بودند که به این افراد باید گفت مدیران 
بى وطن!  این افراد چون دوتابعیتى هســتند باید 

بگوییم بى وطن؟ 

وزیر اطالعات در برنامه تلویزیونى 
باز هم به مدیران دوتابعیتى پرداخت:

دوتابعیتى ها 
بى وطن نیستند

خودروى 2 اندیشمند معاصر ایران چه بود؟

گزارش بلومبرگ از اکران انیمیشن ایرانی 
نبرد با نیروهاي آمریکایی

بقایى فقط براى رد گم کردن آمده است

افشاى برنامه محرمانه انتخاباتى احمدى نژاد
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مدیرکل توسعه منابع انسانى میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشگرى از برگزارى نوروزگاه هاى مختلف در سراسر 

ایران از دوم تا دوازدهم فروردین خبر داد.
سمیع ا... حســینى مکارم با اشــاره به اینکه نوروز به دلیل 
ظرفیت هاى که دارد ایجاب مى کند سیاستگذاران، هنرمندان 
و آحاد مردم از آن حفاظت کنند، افزود: همچنین ســازمان 
میراث فرهنگى به دلیل وظیفه ذاتى که دارد براى حفاظت 
آن امسال نیز با محوریت ایران و مشارکت 12 کشور، نوروز 
براى بار دوم ثبت جهانى شد. وى گفت: برخى از آیین هاى 
نوروز فراموش شده است و برخى نیز کمرنگ شده اند ولى 
باید آیین هاى محلى و بومى را مجدداً احیا کنیم که یکى از 

این کارها نوروزگاه  ها هستند، که آیین هاى نوروزى هر محل 
و مکان به نمایش گذاشته مى شود. وى تصریح کرد: در سال 
گذشته 12 استان براى برگزارى نوروزگاه ها انتخاب شدند 
و امسال در کل کشور نوروزگاه ها را خواهیم داشت.حسینى 
مکارم بیان داشت: ترکیبى که ما به استان ها پیشنهاد کردیم 
اول،نمایش 100 قطعه عکس هاى نوروزى است که شامل 
نوروز ملل است، بخشــى دیگر نیز تصاویر صنایع دستى 
و کاخ گلستان اســت، همچنین برگزارى نمایشگاه هاى 
موقت صنایع دستى خواهیم داشت و سفره هاى نوروزى به 
همراه موسیقى و شیرینى هاى نوروزى براساس آن استان 

خواهیم داشت.

قائم مقام وزیــر علوم، تحقیقــات و فنــاورى از آغاز 
همکارى هاى علمى با اتحادیه اروپا خبر داد.

حسین ساالرآملى با اشاره به مذاکره علمى و بین المللى با 
اتحادیه اروپا، اظهار داشت: این ارتباط گسترده است و دو 
هفته گذشته اتحادیه اروپا، دانشگاه هایى را که قرار است 
با دانشگاه هاى ما ارتباط داشته باشند، تعیین کرد و اسامى 

این دانشگاه ها را براى ما فرستاد.
وى با اشــاره به اینکــه در حال حاضــر مرحله تعیین 
دانشــگاه ها به پایان رسیده اســت، گفت: لیست این 
دانشگاه ها بسیار گسترده اســت؛ به طور مثال دانشگاه 
آلمان با دانشگاه هاى امیرکبیر و تهران و دانشگاه اسپانیا 

با دانشگاه عالمه طباطبایى وارد تعامل خواهند شد.  
قائم مقام وزیر علوم همچنین با اشاره به تفاهمات صورت 
گرفته، از افتتاح مرکز مطالعات اروپاشناسى در دانشگاه 
تهران خبر داد و گفت: اگر بتوانیم این مرکز را در تابستان 

سال آینده افتتاح خواهیم کرد.
«فدریکا موگرینى» مســئول سیاست خارجى اتحادیه 
اروپا که در سال جارى به ایران آمده بود، مذاکراتى با وى 
و هیئت همراه انجام شد و محورهایى مورد توافق قرار 
گرفت و پس از آن نیز هیئتى از ایران به بروکســل سفر 
کرد و همکارى هاى علمى و فناورى در این سفر طى یک 

برنامه بلند مدت برنامه ریزى شد. 

آغاز همکارى هاى علمى ایران 
با اتحادیه اروپا

برپایى نوروزگاه  
در سراسر ایران

سن اعتیاد دختران؛ 13 
معاون رئیـس جمهور در امـور بانوان و خانواده با اشـاره 
بـه افزایش مشـارکت اقتصـادى زنان گفت: براسـاس 
نتایج سرشـمارى نفوس و مسکن مشـارکت اقتصادى 
زنان به 14/9درصد رسـیده  در حالى که در سال گذشته 

13/3درصد بوده است. 
شـهیندخت مـوالوردى بیان کـرد: کمتـر از 10 درصد 
از معتادان کشـور را زنان تشـکیل مى دهند اما مسـئله 
نگران کننده این اسـت که 65 درصد معتـادان، متأهل 

هستند که خانواده آنها در معرض خشونت قرار دارند.   
وى با بیـان اینکه سـن اعتیـاد در دختران به 13 سـال 
رسیده است، تصریح کرد: الگوى مصرف دختران معتاد 
از مواد سنتى به صنعتى تغییر کرده که در چارچوب هاى 
مأموریت هاى تعریف شده مقابله با این موضوع در دستور 

کار قرار گرفته است.

سید جمال ها...
وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمى گفت: جامعه امروز ما از 
تخریب، شایعه و انگ زنى بیزار است و باید قلم هایى که 

تفرقه را در جامعه تبلیغ مى کنند، بشکنند.
صالحى امیرى، که در همایش بزرگداشـت سید جمال 
الدین در اسـدآباد سـخن مى گفت با اعالم مطلب فوق 
افزود: مسیر سید جمال الدین، مسیر دیپلماسى فرهنگى 
یعنى نفوذ و تأثیرگذارى ملت ها از راه فرهنگ بر یکدیگر 
است. وى خاطرنشان کرد: ما امروز به سید جمال هایى 
نیـاز داریم که بتوانند خشـم جهـان اسـالم را بکاهند و 

گفتگوى جهان اسالم را آغاز کنند.
وزیر ارشاد با اعالم اینکه نوسازى فرهنگى درس دیگرى 
است که باید از سـید جمال یاد بگیریم، تصریح کرد: ما 
نیازمند اندیشـه هاى سـید جمال براى توسـعه و تعالى 
فرهنگ در جامعه هسـتیم. صالحى امیـرى، ادامه داد: 
تحرك، جهش و تحول فرهنگى از بستر اندیشه شکل 
مى گیرد و عدالت فرهنگى یعنى ایران تهران نیست و با 

این شعار در استان ها حرکت ایجاد مى کنیم.

بازاریابى انسانى 
مدیرعامـل بنیـاد توسـعه کارآفرینـى و تعاون اسـتان 
تهران از جوانان جویاى کار خواست تا براى ایجاد شغل 
منتظر اقدام دولت نمانند و خودشـان کسـب و کار مورد 

عالقه شان را راه اندازى کنند. 
امید شنعه با اشاره به باال بودن آمار بیکارى در رشته هاى 
علوم انسـانى خاطرنشـان کرد: در حالى که ایجاد شغل 
براى فارغ التحصیالن رشته علوم انسانى هزینه اى ندارد 
متأسفانه بسیارى از تحصیل کردگان این رشته بیکارند و 

فضاى کسب و کار آن مساعد نیست. 
وى افزود: براى ایجاد یک شغل دستکم 30 میلیون تومان 
نیاز است در صورتى که در حوزه علوم انسانى سرانه ایجاد 
اشتغال پایین تر است و ایجاد شغل خیلى هزینه بر نیست. 
به اعتقاد شنعه، جوانان به جاى آنکه منتظر اقدام دولت 
بمانند بایـد خودشـان کسـب و کارى راه انـدازى کنند 
کما اینکه بسـیارى از فارغ التحصیالن با مدارك عالى 
بـا انتخـاب مشـاغل آزاد وارد بـازار کار شـده اند و یا به 
شرکت هاى بازاریابى شبکه اى و فروش در سایت هاى 

مجازى روى آورده اند.

امرارمعاش از عینک یارانه 
مدیر برنامه پیشگیرى از نابینایى وزارت بهداشت اعالم 
کرد: بسیارى از کودکان استان سیستان و بلوچستان وقتى 
معاینه مى شوند و خطاى انکسارى چشم آنها مشخص 

مى شود، امکان خرید عینک ندارند.
فرزاد محمدى افزود: این کودکان و خانواده هایشان حتى 
اگر عینک هم تهیه کنند، به صورت ساالنه نمى توانند آن 
را به روز کنند. بیشتر خانواده هاى منطقه نیز از راه یارانه 
امرار معاش مى کنند و درآمد دیگرى ندارند. ارگان هاى 
حمایتى نظیر بهزیستى و کمیته امداد نیز نمى توانند این 
عینک هـا را تأمین کنند و دسترسـى به عینـک یکى از 

چالش هاى  منطقه در حوزه سالمت بینایى است.
محمدى ضمن اشاره به برخى نگرانى ها درباره ابتالى 
مردم این استان به بیمارى هاى چشـمى به علت وقوع 
گردوخاك هـاى موسـمى در اسـتان، ادامـه داد: هنـوز 
مطالعه اى در این خصوص انجام نشـده  است اما اگر در 
یک منطقه، یک درصد حساسیت چشمى وجود داشته 
باشد و به دلیل آلودگى هوا به 2  درصد برسد، عوارض آن 

دو برابر مى شود. 

چرك نویس «هلموت پیترز» در گزارشــی در روزنامه    آریا |
«دي ولت» چاپ آلمان با عنوان «چگونه امکان دارد یک 
ایرانی به وسترنهاگن جدید (خواننده راك آلمانی) تبدیل 

شود» نوشت: 
محسن یگانه، خواننده ایرانی در موطن خود ستاره بزرگی 
محسوب می شود. او براي برگزاري کنسرت به هامبورگ 
آمد و در تاالر معروف موسیقی «الیتسهاله» حضور یافت با 
آهنگ هاي فارسی که (با وجود عدم درك زبان آن) یادآور 

ستاره هاي راك آلمانی می باشند.
محسن یگانه، ستاره پاپ ایران بعد از جمعه گذشته، حداقل 
در ماه جاري، دیگر نمی توانــد به هامبورگ بیاید. در حال 
حاضر تمام وقت وي به مناسبت روزهاي پیش از «نوروز»، 
جشن سال نو و بهار ایرانی در داخل کشور به طور کامل پر 
شده است. در این جشن ها، وي تا سه کنسرت در هر روز 
برگزار خواهد کرد. اما هنگامــی که در تاریخ 20 مارس در 
ســاعت 11 و 28 دقیقه و 40 ثانیه بر اساس تقویم ایرانی 
سال نو آغاز می شــود، به معناي پایان این جشن ها نمی 
باشد. به مدت 13 روز به این مناسبت جشن گرفته می شود؛ 
با غذاهاي ســنتی مانند ماهی، برنج و سبزیجات تازه و به 

ویژه با موسیقی. 
البته این موضوع که خواننده هاي پاپ و گروه هاي راك 
با مجموعه اي از آهنگ ها بر اســاس الگوهاي اروپایی و 
آمریکایی فضا را به دست می گیرند، رویداد و تحول جدیدي 
در ایران است. اگرچه این موضوع هنوز عادي و فراگیر نشده 
و هنوز به زمان نیاز است تا موسیقی پاپ که تاکنون نادیده 
گرفته شده بتواند جاي پاي مستحکمی براي خود در این 
کشور ایجاد کند. موسیقی پاپ در ایران سابقه بسیار کمی 
دارد و دولــت و ائمه جمعه و جماعــت (روحانیون) با دید 

انتقادي به آن نگاه می کنند.
براي بسیاري از ایرانیان ســاکن هامبورگ که روز جمعه 
در کنسرت محسن یگانه 30 ساله در تاالر «الیتسهاله» 
شرکت کردند، این موضوع نقش مهمی را بازي می کند. 
برخی از آنها شکایت دارند که هنوز هم درهاي بسته بسیاري 
در ایران وجود دارد. براي هنرمندانی مانند یگانه، اخذ ویزا 
براي برگزاري تور در غرب بسیار دشوار است. به همین علت، 
بسیاري از برگزارکنندگان ترجیح می دهند در این مسئله وارد 
نشوند، زیرا ممکن است اگرچه آنها هزینه هاي بسیاري کرده 
و یک سالن کنسرت رزرو کنند، همواره باید انتظار داشت که 
شاید این هنرمند نتواند براي برگزاري این کنسرت سفر کند. 
در مورد یگانه، پژمان نجفیان کارآفرین هامبورگی این خطر 

را پذیرفته و به طور کامل انتظار دستیابی به موفقیت دارد. 
یگانه و باند شش نفره اش بیشتر شبیه نوازنده هاي راك 
آلمانی لباس پوشیده بودند. یکی از نوازندگان کاله بیس 
بال و دیگري کاله حصیري ســیاه بر ســر داشتند. اولین 
ورود محسن یگانه به روي صحنه و ظاهر شدن در مقابل 

جمعیت با تشویقی روبه رو شد که تا حدودي یادآور روزهاي 
طالیی «ماریوس مولروسترنهاگن» بود. در حالی که بخش 
همسرایی و ملودي آهنگ هاي فارسی در بسیاري از موارد 
از دیاتونیک غربی را دنبال کرده و ضربآهنگ آن به وضوح از 
آهنگ هاي کالسیک راك دهه هاي 80 و 90 میالدي الگو 
گرفته است؛ با وجود این، هارمونی آهنگ ها اغلب متفاوت 
بوده و یگانه از ملودي هاي آراســته و پر زرق و برقی بهره 
می برد که ما آن را از موســیقی هاي ترکــی و عربی می 

شناسیم.

تشویق ها و فریادهاي تحسین آمیز طرفداران به طور عمده 
مؤنث یگانه در وقفه هاي بین آهنگ ها براي مخاطبانی 
که تسلط کافی به زبان فارسی نداشتند، چندان قابل فهم 
نبود. به طور کلی، درك کامل آهنگ هایی که بسیاري از 
ایرانیان متون آنها را به طور کامل حفظ کرده بودند، چندان 
آسان نبود. با این حال، پیام اصلی و نهانی یک تصنیف با 
تک نوازي ویولن به همراه دو گیتار الکتریک، باس، کیبورد 
و سازهاي کوبه اي همچنان بر همگان آشکار بود. در کنار 
آهنگ هاي راك، تعدادي آهنگ هاي احساساتی مشابه 

آثار برجسته «خولیو ایگالسیوس» یا «روبرتو کارلوس» 
برزیلی نیز خوانده شد. محسن یگانه با صداي تِنور و بسیار باز 
خود آهنگی را خواند که معناي آن به آلمانی «دنیا بدون تو» 
می باشــد. بســیاري از آهنگ هاي درخواســتی وي در 
هامبورگ به آلبوم هاي بســیار پرفروش یگانه در اروپا به 
نام «نفس هاي بی هدف»، «رگ خــواب»، «حباب» یا 

«نگاه» تعلق داشتند.
یکی از نکات برجسته این کنسرت اجراي طوالنی گروه 
«آنپالگد» با آهنگ هاي مختلفــی از جمله «بهت قول 

می دم»  بود که شش نوازنده آن در جلوي صحنه در کنار 
هم نشسته بودند. کیفیت سرایشی و مهارت هاي نوازندگی 
نوازندگان بسیار برجسته و قابل توجه بودند. کامًال احساس 
می شــد که تک تک این افراد به احتمال زیاد تحصیالت 
عالیه، شاید حتی در رشته موسیقی کالسیک داشته اند و 
آشنایی زیاد و کاملی با سبک راك از سراسر جهان دارند. 
از تخصص هاي محسن یگانه، خواندن نغمه اي طوالنی، 
نت هایی با تناژ باال و قابلیــت تطبیق پذیري زیاد صداي 
او در تحریرهاي غنی پایانی می باشــند. یگانه همچنین 
می تواند با مهارت و ذوق بســیار گیتار نیز بنــوازد، البته 
وي گیتار آکوســتیک را در درجــه اول ترجیح می دهد. 
برخی از آهنگ هاي وي نغمه هاي فالمنکو اسپانیایی یا 
ســبک هاي آمریکاي مرکزي و جنوبی را به یاد می آورد. 
تصاویر و ویدئوهاي در حال پخش در پس زمینه سن بسیار 
با ذوق، تخیلی و هنري بودند. به منظور نمایش تصویري 
کیفیت موسیقیایی، در این ویدئوها پیکرهایی انتزاعی به 
مایع تبدیل شده، ســپس دوباره جامد گردیده، به اشکال 
مکعبی تبدیل شده و تمام مدت در حال حرکت می مانند. 
حتی بدون درك زبان فارســی نیز ایــن نکته کامًال قابل 

درك بود.

وقتى یک ایرانی به خواننده راك 
آلمانی تشبیه مى شود

گزارش روزنامه معتبر آلمانى از کنسرت محسن یگانه در هامبورگ

,,

محسن یگانه، خواننده 
ایرانی در موطن خود 
ستاره بزرگی محسوب 
می شود. او براي 
برگزاري کنسرت به 
هامبورگ آمد و در 
تاالر معروف موسیقی 
«الیتسهاله» حضور 
یافت با آهنگ هاي 
فارسی که 
(با وجود عدم درك 
زبان آن) یادآور  
ستاره هاي راك آلمانی 
می باشند

کارشناس سازمان هواشناســى گفت: از روز تحویل سال 
تا سوم فروردین، هواى بیشتر مناطق کشور بارانى است.

محمد اصغرى درباره وضعیت جوى کشور در زمان تحویل 
سال و روزهاى ابتدایى فروردین گفت: با ورود موج جدى 
بارشى از روز یک شنبه به کشور امسال روز 30 اسفند هواى 

بیشتر مناطق بارانى است.
وى با اشاره به شهرهاى مسافرپذیر اظهار داشت: هواى 
اصفهان در روز تحویل سال با بارش همراه است اما بارش 
باران از روز اول فروردین قطع مى شود. وى ادامه داد: تهران 
لحظه تحویل سال، بارانى است و از روز دوم فروردین بار 

دیگر بارش ها آغاز مى شود. کارشناس سازمان هواشناسى 
در مورد هواى مشهد گفت: بر اساس خروجى مدل هاى 
هواشناسى از دوم فروردین بارش ها در شهر مقدس مشهد 

رخ مى دهد.
اصغرى با اشاره به اینکه هواى کرمانشاه در لحظه تحویل 
سال، بارانى خواهد بود، تأکید کرد: بارش ها در این شهر روز 
اول فروردین متوقف شــده و از اواخر هفته آینده بار دیگر 

آغاز مى شود.
اصغرى با بیان اینکه شاهد بارش شــدید باران در اهواز 
همزمان با لحظه تحویل سال هستیم، گفت: در شهر اهواز 

شاهد گرد و غبار و وزش باد هستیم اما در لحظه تحویل 
سال، باران شــدید همراه با وزش باد براى این شهر پیش 
بینى مى شود. وى به مسافران شمال کشور توصیه کرد: 
مراقب رانندگى در جاده هاى منتهى به شمال باشند چرا که 
در شهرهاى شمالى در روزهاى ابتدایى سال شاهد بارش 

باران خواهیم بود.
به گفته اصغرى براى شهر رشت باران از عصر یک شنبه 
آغاز شده و این شــهر در زمان تحویل سال هواى بارانى 
دارد. ضمن اینکه پایان هفته راه هاى منتهى به شــمال 

بارانى است.
کارشــناس ســازمان هواشناســى با بیان اینکه هواى 
بندرعباس در زمان تحویل ســال آرام است، تأکید کرد: 
بارش ها در اســتان هرمزگان از اواخر هفتــه آینده آغاز 
مى شــود. وى هواى تبریز را در روز تحویل سال بارانى 
اعالم کرد و افزود: از روز سال نو از میزان بارش ها کاسته 
مى شود. به گفته کارشناس ســازمان هواشناسى براى 
شیراز در روزهاى ابتدایى ســال جدید بارش باران پیش 

بینى مى شود.
وى در مورد هواى کرمان گفت: عصر روز تحویل ســال، 
ابرها در کرمان ظاهرشده و از صبح سه شنبه بارش ها آغاز 
مى شود. اصغرى در پایان در مورد هواى گرگان در روزهاى 
ابتدایى سال جدید اظهار داشت : از روز سوم فروردین در این 

شهر شاهد بارش باران خواهیم بود.

سازمان هواشناسى پیش بینى کرد؛

تحویل سال نو با نـواى باران  

طرح ابتکارى دو مهندس ایرانى براى شستشوى خودرو بدون نیاز به آب، برنده جایزه صدهزار دالرى دولت ایالت «نیوساوت ولز» استرالیا شد.
به گزارش ایرنا، این دو مهندس ایرانى ساکن سیدنى استرالیا که این جایزه را به خود اختصاص دادند تصمیم دارند انقالبى مانند «اوبر»، (سرویس 

سفر آنالین) اما این بار در صنعت کارواش (شستشوى خودرو) به وجود آورند. 
به نوشته روز چهارشنبه تارنماى «اس.بى.اس» استرالیا، «رضا کشاورزى» داراى دکتراى مهندسى مکانیک و «فرید میرمحسنى» مهندس شیمى 
به تازگى توانسته اند با توسعه یک فناورى شستشوى خودرو بدون نیاز به آب و تشکیل مجموعه اى ابتکارى کامًال نو را در صنعت شستشوى 
خودرو ایجاد کنند. شستشوى یک خودرو بین 100 تا 300 لیتر آب الزم دارد. اما اکنون این دو ایرانى خوش فکر در استرالیا، روشى را ابداع کرده اند 

که در آن بدون استفاده از آب و ضمن استفاده از محصولى که خود اختراع کرده اند، مى توان یک خودرو را شستشو داد.
این دو مهندس ایرانى حتى با توسعه یک نرم افزار جالب مى خواهند نوعى پدیده مانند «اوبر در صنعت کارواش» ایجاد کنند. 

ابتکار 2 ایرانى در
 شستشوى خودرو 
بدون آب

«همسرم پس از یکســال از مرگ مغزى نجات یافت!» 
جمله اى که هر شب در قسمت هاى مختلف یک سریال 
تلویزیونى تکرار مى شود؛ جمله اى غیرعلمى که مى تواند در 
باور و سواد سالمت مردم تأثیر بسیار منفى و مخربى وارد 

کند، على الخصوص در زمینه پیوند از مرگ مغزى.
به گزارش تســنیم، ســریال «روزهاى بى قــرارى» به 
کارگردانى کاظم معصومى هر شب از شبکه 3 در ساعت 21 
پخش مى شود، در این سریال، زنى به تصویر کشیده مى شود 
(به بازیگرى الهام حمیدى) که پس از یکسال از وضعیت کما 
بیرون مى آید، ولى متأسفانه هر شب بازیگرانى چون پژمان 

بازغى در دیالوگ هاى 
خود عنــوان مى کند: 
«همســرم پــس از 
یکسال از مرگ مغزى 

بیرون آمده!»
متأســفانه هر شب در 
مختلف  قسمت هاى 
این سریال تلویزیونى 
نیز این جملــه مکرراً 
تکرار مى شود؛ جمله اى 
غیرعلمى که مى تواند 
در باور و سواد سالمت 

مردم تأثیر بسیار منفى و مخربى وارد کند، على الخصوص 
در زمینه پیوند از مرگ مغزى براى نجات بیماران نیازمند.

در این رابطه امید قبادى معاون فرهنگى و مسئول هماهنگ 
کنندگان اهداى عضو دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى 
به تسنیم عنوان مى کند: در حال حاضر 50 سال است که 
انجام پیوند از مرگ مغزى صورت مى پذیرد و تاکنون هیچ 
انسانى زنده نشده است، زیرا مرگ مغزى به آن معناست که 
مغز منهدم مى شود و تبدیل به خمیر مى شود و از این مغز 

خمیرى از گوش و بینى بیرون مى زند.
قبادى ادامه مى دهد: همچنین در زمان تشــخیص مرگ 
مغزى تصویربردارى هاى متعددى از مغز صورت مى پذیرد 

و در مجموع هیچ خون رســانى به مغز نمى شود و امکان 
برگشت فرد مرگ مغزى صفر است و اگر حتى یک مورد 
مرگ مغزى به حالت بیدارى برگردد، تمام جراحى و پیوندها 
در این زمینه در تمام جهان متوقف مى شود و این به معناى 
آن است که اگر کسى مرگ مغزى شود برگشت او دیگر 

امکان ندارد.

تفاوت هاى مرگ مغزى و کما
اما وضعیت کما با مرگ مغزى بســیار متفاوت اســت به 
گونه اى که فردى که به کما رفته مى تواند دوباره به زندگى 
عادى خــود بازگردد؛ 
البته ایــن وضعیت را 
باید متخصصان مغز 
و اعصاب تأیید کنند. 
به طورى  که اگر مغز 
هنوز زنده باشــد، فرد 
دچار کما شده و احتمال 
برگشت آن حتى بعد از 
مدت طوالنى و گذشت 
چندین سال هم وجود 
دارد زیرا بیمار خودش 
به صورت طبیعى نفس 
مى کشد و فقط مغز براى مدتى هوشیارى ندارد اما عمق 
مغز زنده اســت. در مرگ مغزى، فرد به صورت طبیعى 
نفس نمى کشــد و تنفس خود را از طریق دستگاه انجام 
مى دهد که با قطع کردن دستگاه، مى میرد بنابراین زنده 
ماندن نباتى فرد دچار مرگ مغزى، به دســتگاه وابسته 
است زیرا تنفس وابسته به مغز است. اما قلب با مغز تفاوت 

دارد.
اگر مغز فردى بمیرد، قلب فعالیت دارد، البته به شرطى که 
اکسیژن از طریق دستگاه به فرد برسد و در صورت قطع 
دستگاه فرد مى میرد، اما باز هم با وجود دستگاه نمى توان 

مدت زیادى چنین افرادى را زنده نگه داشت.

وقتى سریال تلویزیونى اشتباه مى کند

کسى از مرگ مغزى جان به در نمى برد



٠٤استان ٢٩٠٣پنج شنبه ٢٦ اسفند  ماه 

خبر

تبعات ساخت سيتي سنتر در 
محالت پرترافيك

مديركل راه وشهرسازي استان اصفهان گفت: ساخت 
سيتي سنتر در محله هاي پر ترافيك عالوه بر ايجاد 
مشـكل ترافيكي باعـث نابـودي كسـب و كارهاي 
كوچك خواهد شـد و بايد تبعات اجتماعـي آن نيز در 

نظر گرفته شود.
حجت ا... غالمي افزود: حجم بارگذاري ساختمان ها 
بايد بر اساس كشش شـبكه معابر يك محله طراحي 
شود و در تغيير كاربري حتماً بايد به اين موضوع توجه 

خاصي داشت.
به گفته مديركل راه و شهرسازى استان اصفهان تغيير 
كاربري اراضي بدون توجه به كشـش معابر و سپس 
تغيير خط بدنه براي رفع بحران ايجاد شـده يك كار 
غير منطقي اسـت و ضـرورت ندارد كه براي كسـب 
درآمد با تغييـر كاربري يك بحـران ترافيكي ايجاد و 
سپس براي حل آن مشكل همان درآمد و شايد بيشتر 
از آن را صرف ساخت تقاطع هاي غير همسطح كرد.

 استان اصفهان به ٤٣ مجتمع 
خدمات رفاهى مجهز است

رئيس انجمن مجتمع هاى خدماتى رفاهى بين راهى 
اسـتان اصفهان گفـت: در حـال حاضـر ٤٣ مجتمع 

خدمات رفاهى در سطح استان اصفهان وجود دارد.
عليرضا طباطبايى اظهار داشت: مجتمع هاى خدمات 
رفاهى با توجه به مشـكالت و كمبودهايى كه وجود 
دارد براسـاس تكاليفى خود در حال خدمت رسانى به 

عموم  هستند.
وى افـزود: ٤٣ مجتمـع خدمـات رفاهـى در اسـتان 
اصفهان فعال اسـت كه اين رتبه اسـتان اصفهان در 

اين زمينه در كشور اول است.
رئيـس انجمـن مجتمع هـاى خدماتـى رفاهـى بين 
راهى اسـتان اصفهان ادامه داد: اين مـكان ها براى 
خدمات رسانى به رانندگان و سر نشينان احداث شده 

و سرويس دهى مى كند.
وى در خصوص هدف احـداث مجتمع هاى خدمات 
رفاهى اضافه كـرد: فراهم كردن آسـايش رانندگان 
و مسـافران، جلوگيرى از پراكندگى خدمات رفاهى، 
كاهش تصادفات جـاده اى ، ارائه اطالعـات جاده اى 
و توريستى توسط شبكه سراسـرى اطالعات ، ايجاد 
بسـتر مناسـب براى اشـتغالزايى از جمله اين اهداف 

است.

پخش ٣٠٥ هزار تن آسفالت در 
معابر شهر 

معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان اعالم كرد: 
در سال جارى و در ادامه اجراى طرح نهضت آسفالت 
٣٠٥ هزار تن آسـفالت در معابر اصلى و فرعى شـهر 

اصفهان انجام شد.
ايرج مظفر با اشـاره به اينكه در سال جارى و در ادامه 
اجراى طرح نهضت آسفالت ٣٠٥ هزار تن آسفالت در 
معابر اصلى و فرعى شهر اصفهان پخش شده است، 
گفت: در معابـر فرعى ١٢٠ هزار تـن، در معابر اصلى 
١٥٦ هزار تن آسفالت پخش شده همچنين ٢٨ هزار 
تن براى روكش آسـفالت و بقيه در نقاطى كه نياز به 

لكه گيرى داشت، انجام شد.
وى يادآور شد: تاكنون ٩٠ درصد فعاليت هاى آسفالت 
معابر اصلى و فرعى و لكه گيرى ها انجام شـده و ١٠ 

درصد باقيمانده نيز تا پايان امسال به اتمام مى رسد.

بهينه سازي شبكه بي سيم 
شركت برق منطقه  اى اصفهان

ز  بـا دانـش كارشناسـان داخلـى و اسـتفاده ا
ظرفيت هاى موجود، شـبكه ارتباطي بي سـيم برق 

منطقه اى اصفهان بهينه سازى شد.
بنابرايـن گـزارش بـا تـالش واحـد بـى سـيم امور 
ديسـپاچينگ منطقه مركـزى با انجام بهينه سـازى 
سيستم هاى تغذيه، طراحى جديد فركانسى و انجام 
پيكره بندى هاى آن و نصـب چند تكرار كننده جديد 
انجام پذيرفت كه با اسـتفاده حداكثري از فركانس و 
منابع سـخت افزاري موجود، پايدارى شبكه بى سيم 
نيز افزايش يافته و ارتباط اكثـر مناطق مختلف فاقد 
  CAOC و  RDC ارتباط بي سيم با مراكز ديسپاچينگ

برقرار شد.

رئيس اداره حمل و نقل مسافر اداره كل راهدارى و حمل 
و نقل جاده اى استان اصفهان گفت: تاكنون ١٥ هزار و 
٥٠٠ بليت اتوبوس براى سفرهاى نوروزى در اصفهان 

پيش فروش شده است.
كيوان رحيمى اظهار داشــت: براســاس دستورالعمل 
ابالغى از ســازمان مركزى پيش فــروش بليت هاى 
نوروزى امسال براى ايام نوروز، كه از ٢٥ اسفند ٩٥ تا ١٥ 
فروردين ٩٦ خواهد بود، از تاريخ اول اسفند به صورت 
اينترنتى آغاز شده و از ١٥ اسفند به صورت حضورى و 

اينترنتى ادامه دارد.
وى با بيان اينكه شروع پيش فروش در استان اصفهان 

به صورت اينترنتى از طريق بيش از ٤٤ سايت اختصاصى 
شركت هاى مسافربرى و سايت هاى عمومى آغاز شد، 
افزود: فروش حضورى بليت اتوبوس از طريق بيش از 
٨٠ دفتر سطح شهر شامل ٥٩ آژانس فروش و ٥٩ دفتر 
مستقل و دفاتر شركت هاى مسافربرى در پايانه هاى 

مسافر انجام خواهد شد.
رئيس اداره حمل و نقل مسافر اداره كل راهدارى و حمل 
و نقل جاده اى اســتان اصفهان  تصريح كرد: از سوى 
شركت هاى مسافربرى اســتان ظرفيت صندلى كافى 
براى تأمين تقاضاى مســافران در انواع اتوبوس هاى 

VIPو كالسيك و ويژه پيش بينى شده است.

استاندار اصفهان گفت: در جلسه  شوراى هماهنگى مبارزه 
با مواد مخدر برنامه  خاصى براى ايام نوروز تدوين شده 
كه مورد تأييد وزير كشور نيز قرار گرفته است و طبق اين 
برنامه معتادان متجاهر با هماهنگى پليس و بهزيستى 

جمع آورى خواهند شد.
رسول زرگرپور به تشــريح اين برنامه پرداخت و گفت: 
در اســتان اصفهان تعداد معدودى معتاد متجاهر وجود 
دارند كه مشكالتى از جمله منظر نازيبا در شهر و سرقت 
از مســافران ايجاد مى كنند كه اين مشكالت در شأن 

اصفهان نيست.
زرگرپور ادامه داد: بر اساس برآورد صورت گرفته در حدود 

يكهزار و ٢٠٠ نفر از اين معتادان در اصفهان بوده كه از 
اين تعداد صد نفر زن هستند و در شهر اصفهان به طور 

تقريبى ٤٠٠ نفر معتاد متجاهر شناسايى  شده اند.
وى بيان داشت: بر اســاس پيش بينى صورت گرفته از 
هفته  آينــده تمامى معتادان متجاهر با تمركز بر شــهر 
اصفهان جمع آورى خواهند شــد و به مراكز ماده  ١٥ و 
١٦ اعزام خواهند شد و در طول اين مدت كه بيش از يك 
ماه خواهد بود هم منظره شــهر زيبا خواهد شد و هم به 
گونه اى از سرقت هاى خردى كه در مكان هاى اسكان 
مســافران و گردشــگران صورت مى گيرد جلوگيرى 

خواهد شد.  

پيش فروش نوروزى 
١٥ هزار و ٥٠٠ بليت اتوبوس 

جمع آورى معتادان متجاهر 
اصفهانى در ايام نوروز

مركز اصفهان شناسى و خانه ملل سازمان فرهنگى- تفريحى شهردارى 
اصفهان به منظور حفظ و جمع آورى دستاوردهاى تاريخى اين خطه، 

فراخوان «يادگارى هاى اصفهان» را اعالم كرد.
به گزارش روابط عمومى ســازمان فرهنگى-تفريحى شــهردارى 
اصفهان، مركز اصفهان شناسى و خانه ملل سازمان فرهنگى- تفريحى 
شهردارى اصفهان به منظور حفظ و جمع آورى دستاوردهاى تاريخى 
اين خطه، در تالش است تا با اجراى فراخوان «يادگارى هاى اصفهان» 
و يارى گرفتن از مردم اين شــهر، گنجينه گرانبهايى از نسخ خطى، 
اشياى قديمى و عكس هاى قديمى شاخص را جمع آورى كرده و از اين 

طريق پلى براى پيوستن گذشته به آينده شود.
رضوان پورعصار مسئول پژوهش مركز اصفهان شناسى و خانه ملل با 
اشاره به مذاكرات انجام شــده در اين زمينه افزود: پس از صحبت ها و 
مشورت هاى مختلف به اين نتيجه رسيديم كه براى آگاهسازى مردم 
پوستر ويژه با عنوان «يادگارى هاى اصفهان» را طراحى كرده و با نصب 
آن در سطح شهر از مردم براى جمع آورى اين يادگارى ها يارى بگيريم.

وى با اشــاره به جزئيات اين طرح و برنامه هاى صورت گرفته در اين 
زمينه بيان كرد: اين يادگارى ها شامل عكس قديمى، سند، دست نوشته، 

كتاب خطى يا چاپى و... است.
مسئول پژوهش مركز اصفهان شناسى و خانه ملل در مورد علت اصلى 
برگزارى اين فراخوان، گفت: نبود موزه در شهر تاريخى مانند اصفهان 
بزرگ ترين علت براى جمع آورى اين آثار بــود و ما پس از تحقيقات 
فراوان به اين نتيجه رسيديم كه يادگارى هاى فراوانى در شهر اصفهان 
وجود دارند كه جمــع آورى آنان به افزايش اطالعات نســل جوان از 

گذشته شده و از فراموشى اين آثار جلوگيرى مى كند.
وى با اشاره به اشــياى تاريخى فراوانى كه در بســيارى از خانه هاى 
اصفهان وجود دارد، اظهار داشت: در بسيارى از خانواده هاى اصفهانى 

اشيايى به يادگار مانده از پدران و مادران آنان در گنجه ها خاك مى خورد 
و حتى بسيارى از جوانان امروزى كاربرد آنان را نمى دانند.

پورعصار افزود: بااين حال، به نظر مى رســد بســيارى از اين آثار، از 
ارزش تاريخى فراوانى برخوردار هســتند كه با اهــداى آنان به مركز 
اصفهان شناسى مى توان در شــناخت و معرفى تاريخ اصفهان نقش 

مؤثرى داشت.
مسئول پژوهش مركز اصفهان شناسى و خانه ملل با تأكيد بر ضرورت 
آگاهســازى خانواده ها به ارزش اين يادگارى ها، گفت: بســيارى از 
خانواده هاى اصفهانى اطالعى از ارزش اين يادگارى ها ندارند و حتى 
بسيارى از اين آثار تاريخى در شرايط نامناســب نگهدارى مى شوند 
بنابراين ضرورت آگاهســازى مردم اصفهان به اين آثار بيشتر از قبل 

احساس مى شود.
وى بيان كرد: افراد در صورت تمايــل مى توانند با در اختيار قرار دادن 
يادگارى خود به مركز اصفهان شناسى و خانه ملل سازمان فرهنگى- 
تفريحى شهردارى اصفهان و دريافت رســيد ما را در جمع آورى آثار 

ماندگار و تاريخى اصفهان و تهيه موزه  اصفهان يارى كنند.
پورعصار با اشاره به مسجد جامع اصفهان، گفت: نبود موزه اى منسجم 
در اصفهان موجب شده بسيارى از آثار تاريخى و يادگارى اصفهان در 
گوشه و كنار شهر باقى بمانند؛ نمونه آن هم مسجد جامع اصفهان است 
كه تعدادى از اشياى قديمى در شــرايط نامطلوب در آنجا نگهدارى 

مى شوند.
وى ادامه داد: در اصفهان سنگ قبرهاى قديمى و نفيسى و حتى اشياى 
بسيار قديمى وجود دارند كه هر آن ممكن اســت كه تخريب شوند. 
بنابراين با جمع آورى آنان در مركز اصفهان شناســى از تخريب بيشتر 
آنان جلوگيرى كرده و از اين آثار براى تجهيز موزه اى كه قرار است در 

محل كارخانه ريسباف اختصاص يابد استفاده مى شود.

نمايشــگاهى از آثار منتخب «گنجينه» مــوزه هنرهاى معاصر 
و «نوروزنامه»،  امروز ٢٦ اســفندماه ســاعت ١٦ در محل موزه 

هنرهاى معاصر اصفهان برپا مى شود.
به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى- تفريحى شهردارى 
اصفهان، بيش از ٢٤ اثر منتخب در قالب نمايشگاه «گنجينه» در 
گالرى شماره يك موزه هنرهاى معاصر اصفهان در معرض ديد 

عالقه مندان قرار خواهد گرفت. 
اين نمايشگاه از امروز٢٦ اسفندماه ســال جارى افتتاح مى شود 
و تا ١٨ فرورديــن ماه ١٣٩٦ در موزه هنرهاى معاصر ســازمان 
فرهنگى- تفريحى شــهردارى اصفهان مورد بازديد شهروندان 

و مسافران نوروزى قرار مى گيرد.
همچنين نمايشگاه جمعى از استادان نگارگر اصفهانى با عنوان 
«نوروزنامه» با بيش از ٣٠ اثر از هشت هنرمند نگارگر اصفهانى 
در گالرى شماره ٥ موزه هنرهاى معاصر اصفهان در معرض ديد 

عالقه مندان قرار خواهد گرفت. 
گلگشــت مجلس نقل و نوروزخوانى نيز در ايام نوروز از ٢ تا ١١ 
فروردين ماه ســال ١٣٩٦ از ســاعت ١٦ الى ١٩ در محل موزه 

هنرهاى معاصر اصفهان برپا خواهد بود. 
گفتنى است؛ نمايشگاه «نوروزنامه» ازامروز تا ٢٢ فروردين ماه 
١٣٩٦ در محل موزه هنرهاى معاصر اصفهــان واقع در خيابان 

استاندارى برپاخواهدبود.

فراخوانى براى حفظ «يادگارى هاى اصفهان» 

آثار ماندگار تاريخى از درون خانه ها جمع آورى مى شوند

رئيس خانه صنعت، معدن و تجــارت ايران با اخطار به بانك هــا، گفت: ما گردش مالي 
خود را از بانك هايى كــه رفتار خود را بــا توليد كنندگان اصــالح نكنند،خارج خواهيم 

كرد.
عبد الوهاب سهل آبادي با اعالم خبر آزادي همسر مرحوم موسي خاني توليد كننده قديمي 
اصفهاني و مالك كارخانه كيك خويي و كافي كوال كه با شــكايت يكي از بانك ها براي 
دريافت مطالبات خود از اين شركت زنداني شده بود، اظهار داشت: باور نمي كنم بانك ها تا 
اين اندازه از انصاف دور شده باشند كه براي وصول مطالبات خود به شيوه هاي غيراخالقي 
متوسل شــوند ودر حالي كه مي دانند تمام دارايي باقيمانده از اين توليد كننده در توقيف 
خود آنهاســت و خانواده اين فرد نيز توانايي پرداخت هزينه هــاي روزمره زندگي خود را 

ندارند،همسر سالخورده و بيمارش را به زندان مي اندازند.
وي با ابراز گاليه شديد از عدم پيگيري براي آزادي وي، گفت: متأسفانه در هفته گذشته 
كه اين بانوي ســالخورده به زندان افتاد، بنده به همراه هيئتي براي بازديد از نمايشــگاه 
ساليانه گردشگري در كشور آلمان به سر مي بردم و واقعاً متأسفم كه در اين مدت ده روز 
هيچ نهاد يا مسئولي از بخش دولتي و يا خصوصي اندك پيگيري در خصوص آزادي وي 

انجام نداده اند.
رئيس اتاق بازرگاني اصفهان از همراهي دستگاه قضائي كشور و استان اصفهان در جهت 
حل مشــكالت توليد كنندگان و صنعتگران قدرداني كرد و افزود: بانك ها و مؤسســات 
مالي بي هيچ هراسي مبالغ ســنگيني را بابت بهره مركب وسود و جرايم ديركرد دريافت 
مي كنند و حتي فتواي مكرر مراجع معظم تقليد نتوانسته است اين روند ظالمانه را متوقف

 كند.
وي افزود: اين آخرين اخطار به بانك هاست، ما گردش مالي خود را از چرخه بانك هايى 

كه رفتار خود را با توليدكنندگان اصالح نكنند، خارج خواهيم كرد.
گفتني است؛ همسر مرحوم موسي خاني با شكايت بانك ملت و بخاطر ضمانت وي براي 
وام هاي شركت كافي كوالدر هفته گذشته زنداني و با كفالت شخصي رئيس اتاق بازرگاني 

اصفهان آزاد شد.

گردش مالى خود را
 از بانك هاى بدرفتار  خارج مى كنيم

سخنگوى دانشگاه علوم پزشكى اصفهان گفت: امسال در حوزه سالمت در اصفهان با 
١١ واقعه مهم پزشكى روبه رو بوديم.

كيانوش جهانپور اظهار داشت: تدوين اولين نقشه راه بين المللى سازى آموزش علوم 
پزشكى كشــور در اصفهان و راه اندازى نخســتين درمانگاه تخصصى براى آموزش 
پزشــك خانواده كشــور در اصفهان از مهمترين اتفاقات حوزه بهداشت و درمان در 

اصفهان است.
وى به اوليــن جراحى صرع با ضايعه وســيع در كشــور در مركز صرع بيمارســتان 
آيت ا...كاشــانى به عنوان بزرگ ترين مركز صرع كشــور خبر داد و بيان داشــت: 
ســاالنه بيش از ٥٠ عمل صرع در اين بيمارســتان انجام مى شــود و در حال حاضر  
در خاورميانه تنهــا ايران و تركيــه موفق به عمــل بيمارى صرع با ضايعه وســيع 

شده اند.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشكى اصفهان از قرار گرفتن چهار تن از پزشكان دانشمند 
اصفهان در رديف يك درصد دانشمندان برتر پراستناد دنيا خبر داد و افزود: هشتمين 
جايزه بنياد كويت ســال ٢٠١٥ به دليل تحقيقات و فعاليت در حوزه كنترل سرطان، 
بيمارى هاى قلبى و ديابت در منطقه مديترانه شرقى به مؤسس و رئيس پژوهشكده قلب 
و عروق دانشگاه علوم پزشكى اصفهان به عنوان تنها مركز همكار سازمان بهداشت 
جهانى در زمينه پيشــگيرى و كنترل بيمارى  هاى قلبى و عروقى در ايران و منطقه 

مديترانه شرقى اهدا شد.
وى ادامه داد: براى اولين بار بحث اعتباربخشى مؤسسات آموزشى با الگوى دانشگاه 
علوم پزشــكى اصفهان تدوين و در اسفندماه شــوراى ملى اعتباربخشى نتايج اين 

اعتباربخشى را مورد ارزيابى قرار مى دهد.
جهانپور همچنين تولد جنين فريز شده پس از ١٤ سال در اصفهان را يك اتفاق مبارك 
براى جامعه پزشكى استان دانست و اعالم كرد:  با وقوع اين اتفاق نادر به همت مركز 
بارورى و نابارورى اصفهان، ركورد نگهدارى جنين فريز شده در ايران شكست و جايگاه 

علمى اصفهان را ارتقا داد.

امسال ١١ واقعه مهم پزشكى در اصفهان رقم خورد

برپايى ٢ نمايشگاه در
موزه هنرهاى معاصر

زينب زمانى
رئيس اداره بهزيستى شهرستان شاهين شهر و ميمه، 
در نشست تخصصى سياســتگذارى و برنامه ريزى 
راهبردى كاهش طالق شهرستان گفت: آمارهاى به 
دست آمده از مراكز مشاوره و مطالعات صورت گرفته 
در حوزه اورژانس اجتماعى بيانگر اين موضوع است 
كه عدم آشنايى زوجين با مهارت هاى زندگى منجر 
به دلسردى آنها از يكديگر و روى آوردن به فضاى 
مجازى و در نتيجه سست شدن كانون گرم خانواده 

شده است.
امين عسگرى  اظهار داشت: در سال جارى ٣٥درصد 
از متقاضيــان طالق توافقى كه بــه مركز اورژانس 
اجتماعى شهرســتان ارجاع شــده بودند با دريافت 
خدمات مشاوره تخصصى مصالحه كرده و از طالق 

منصرف شده اند.
مسئول دفتر امام جمعه شــاهين شهر هم تالش به 
منظور كاهش آســيب هاى اجتماعى را نه تنها يك 
وظيفه قانونى بلكه يك وظيفــه وجدانى و اخالقى 
دانست و گفت: ساختارشــكنى عامل اصلى طالق 
محســوب مى شــود به نحوى كه رفتار هر يك از 
زوجين مى تواند منجر به فروپاشــى كانون خانواده 

شــود. در اين بين ناديده گرفته شدن عواطف زن و 
شكسته شــدن اقت دار مرد در خانواده، اولين قدم در 

ساختار شكنى و ايجاد فاصله بين زوجين است.
حجت االســالم والمســلمين محمدرضا نريمانى 
افزود: براساس آمارهاى به دســت آمده ٧٤ درصد 
طالق هــا در چهار پنج ســال اول زندگــى اتفاق 
مى افتد كه آشنا نبودن زوجين با مهارت هاى زندگى 
و آموزه هاى دينــى منجر به افزايــش اين آمارها

 مى شود.
رئيس اداره ورزش و جوانان شهرســتان نيز در اين 
جلســه با بيان اينكه ضعف سيستم آموزشى موجب 
شــده تا جوانان براى ازدواج آگاهى كامل نداشــته 
باشند خاطرنشان كرد: دســتگاه هاى متولى وظيفه 
دارند تا با آگاهى دادن و آماده كــردن، جوانان را به 
لحاظ فيزيولوژيكى و روانشناسى براى ازدواج آماده

 كنند.
مهدى اعراب به شيوع طالق عاطفى در جامعه اشاره 
كرد و افزود: متأسفانه طالق عاطفى موج جديدى از 
آسيب هاى اجتماعى در جامعه است كه ريشه اصلى 
آن در كافى نبودن آگاهــى زوجين با مفهوم زندگى 

مشترك است.

٣٥ درصد متقاضيان طالق توافقى  
در شاهين شهر منصرف شده اند
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آغاز ثبت نام دانشگاه 
جامع علمى- کاربردى 

رئیس دانشگاه جامع علمى-کاربردى استان اصفهان 
از آغاز ثبت نام دانشـگاه علمى- کاربردى خبر داد و 
گفت:پذیـرش دانشـگاه علمـى- کاربـردى اسـتان 

اصفهان تا 11 فرودین 96 ادامه خواهد داشت.
حسـن قاضى عسـکر اظهـار داشـت: ثبت نـام این 
دانشـگاه براى 352 کد رشـته خواهد بود کـه از این 
تعداد 217 رشته در مقطع کاردانى و 135 کدرشته در 

مقطع کارشناسى دانشجو مى پذیرند.
وى از پذیرش دانشـجو در پنج رشـته جدیـد خبر داد 
وافزود: رشـته هاى کاردانى حرفه اى پیرایش زنانه، 
کاردانـى حرفـه اى صنایـع چـوب و تولیـد مبلمان، 
کاردانى طراحى دوخت و لباس و کارشناسـى سینما 
در دو گرایش تدوین و کارگردانى را به رشته هاى این 

دانشگاه اضافه  کرده ایم.
رئیس دانشگاه جامع علمى- کاربردى با اشاره به اینکه 
پذیرش در این رشته ها بدون کنکور واز طریق ثبت نام در 
سایت سنجش است،گفت: براى راه اندازى این رشته ها 
از دو طریق نیاز سـنجى و تعامل با سازمان ها و صنایع 
مختلف اقدام مى شود و صنایعى که نیاز به ارتقاى سطح 
کیفى نیروها و تکمیل نیروى انسانى دارند سفارش دوره 

هاى آموزشى را ارائه مى کنند.

250 جایگاه پمپ بنزین 
آماده خدمت رسانى به مسافران  

عضـو هیئـت مدیـره انجمـن صنفـى کارفرمایـى 
جایگاه هـاى پمـپ بنزین اصفهـان گفـت: در حدود 
250 جایگاه پمـپ بنزین در اسـتان اصفهـان آماده 

خدمت رسانى به مسافران نوروزى هستند.
محمدعلى رشادى با اشاره به آمادگى انجمن صنفى 
کارفرمایى جایگاه هـاى پمپ بنزیـن اصفهان براى 
خدمت رسـانى به مسـافران نـوروزى اظهار داشـت: 
در حدود 250 جایگاه پمپ بنزین در اسـتان اصفهان 
فعالیت مى کننـد، از این تعداد 110 جایـگاه در ناحیه 
مرکزى اصفهان قرار دارند کـه آماده ارائه خدمات به 

مسافران در نقاط مختلف استان هستند.
وى درباره نظارت ها و بازرسـى هاى الزم نسـبت به 
عملکرد جایگاه هاى پمپ بنزین در ایام نوروز گفت: 
نظارت ها در بعد کّمى و کیفى انجام مى شود، اداره کل 
استاندارد اسـتان اصفهان و شرکت پاالیش و پخش 
فرآورده هاى نفتى در این زمینـه نظارت هاى الزم را 

انجام مى دهند.
این عضو هیئـت مدیـره انجمن صنفـى کارفرمایى 
جایگاه هـاى پمپ بنزیـن اصفهان افـزود: تمهیدات 
الزم براى ذخیره سازى سوخت الزم انجام شده است 
و تاکنون مشکلى بابت تأمین سـوخت وجود نداشته 
و  امسال نیز بدون مشکل در ایام نوروز به مسافران و 

مردم خدمت رسانى خواهیم کرد.

با متخلفان انتخاباتى 
به شدت برخورد مى شود 

استاندار اصفهان گفت: مجریان انتخابات به هیچ وجه 
حق حضور در محافل جناح ها و گروه ها را ندارند و در 

صورت حضور با آنان به شدت برخورد خواهد شد.
رسول زرگرپور افزود: باید انتخابات پیش رو با شکوه 
و عظمت کامل، همچنین با امنیت، آرامش و سالمت 

برگزار شود تا انتخاباتى وحدت بخش صورت گیرد.
وى خاطرنشـان کرد: رعایت قانون، نظارت عادالنه 
و حضور سـالیق مختلف در انتخابات از جمله موارد 
ضرورى بـراى برگـزارى یـک انتخابات باشـکوه با 

حضور حداکثرى است.
زرگرپور با بیان اینکـه یکى از اصلى ترین موضوعات 
انتخابات، امید است، اظهار داشت: امید مردم به آینده، 
مشـارکت مردم را جلب خواهد کرد و به همین دلیل 
پمپاژ ناامیدى در جامعه نیز به صالح نظام نیست و به 

مردم خدشه وارد خواهد کرد.
وى عنـوان کـرد: از صمیـم قلـب معتقد هسـتم اگر 
مى خواهیـم مـردم مشـارکت حداکثـرى داشـته 
باشـند بایـد مـردم را بـه حکومـت و دولت امیـدوار 

کنیم.
وى افزود: در مدت سه سال و نیم گذشته بیش از 12 
هزار و 700 پروژه با اعتبارى بالغ بر 105 هزار میلیارد 

ریال در استان اصفهان اجرا شده است.

خبر

مدیرعامل سازمان زیباسازى شهر اصفهان از اجراى 16 
پروژه زیباسازى ویژه نوروز سال 96 از جمله دیوارنگاره، 
نماد حجمى و فضاسازى شهرى با موضوع شهدا در سطح 

شهر اصفهان خبر داد.
مهدى بقایى گفت: هفت دیوارنگاره با موضوع شهدا و 
ایثار و شهادت در نقاط مختلف شهر از جمله گلزار شهدا 
اجرا مى شود. وى با بیان اینکه فضاسازى شهر یکى از 
فعالیت هاى ستاد آذین بندى اصفهان است، ادامه داد: 
نصب 50 اســتند مزین به تصاویر شهداى دفاع مقدس 
در محور اصلــى چهارباغ از دیگر پروژه هاى ســازمان 

زیباسازى براى ایام نوروز 96 است. 

مدیرعامل سازمان زیباســازى شهر اصفهان همچنین 
از طراحى، ســاخت و نصب نماد عروج در شــهر سخن 
گفت و افزود: این نماد با ارتفاع 14 متر در حاشیه یکى از 

بزرگراه هاى شهر نصب مى شود. 
وى گفت: هفت طاقچه مجازى بر دیوارهاى مرتفع نقاط 
مختلف شهر نصب مى شــود که معرف شهداى اقشار 
مختلف از جمله شهداى مهندس، پزشک، رسانه، مدافع 
حرم، خلبان، ورزشکار و کارگر خواهد بود. بقایى تصریح 
کرد: شــهیدان مسلم خیزاب، محســن خزائى، مهران 
حریرچیان، اسدا... ابراهیمیان و... از جمله شهدایى هستند 

که دیوارهاى شهر مزین به نام و تصاویر آنها مى شود.

معاون میراث فرهنگى استان اصفهان گفت: خانه تکانى، 
نظافت و آماده ســازى بناهاى تاریخى اصفهان در آستان 

نوروز در حال انجام است.
ناصر طاهرى اظهار داشــت: این برنامه هر ساله از سوى 
معاونت میراث فرهنگى برگزار مى شود که هر سال نسبت 
به سال قبل تجاربى هم در این زمینه کسب کرده و به کار 

گرفته ایم.
وى افزود: گروه امانى معاونت میراث فرهنگى اصفهان از  
اوایل اسفندماه کار نظافت و خانه تکانى و آماده سازى بناها را 

براى استقبال از میهمانان نوروزى آغاز کرده است.
معاون میراث فرهنگى استان اصفهان گفت: همان گونه که 

قبل از شروع فصل بارندگى بناها و مجارى خروج آب توسط 
کارشناسان میراث فرهنگى بازبینى شده براى استقبال از 
بارندگى ها و پیش بینى حداقلى خسارات احتمالى نیز این کار 

در حال انجام است.
وى با اشاره به مکان هاى مورد بازبینى و آماده سازى براى 
استقبال از مسافران نوروزى در اصفهان،افزود: مجموعه 
میدان امام(ره)، مسجد جامع ، چهلستون و عالى قاپو به عنوان 
محوطه هاى ثبت جهانى و دیگر بناهــا مانند منارجنبان، 
هشت بهشــت، کوه آتشــگاه، موزه تزیینى و خانه هاى 
تاریخى از جمله مکان هاى مورد بازبینى و آماده سازى براى 

میهمانان نوروزى و ستاد خدمات سفر است.

خانه تکانى ابنیه تاریخى 
اصفهان در آستانه نوروز

اجراى16 طرح زیبا سازى 
با موضوع شهیدان 

سجاد جدیدى
مراسم بزرگداشت هفته منابع طبیعى با حضور مسئوالن شهرســتان، شوراهاى شهر و روستا و 
دوستداران طبیعت فریدونشهر با رویکرد بررسى وضعیت منابع طبیعى شهرستان و ارائه راهکارها 

در جهت حفظ و غنى سازى منابع طبیعى برگزار شد.
امام جمعه فریدونشــهر در این مراسم با تکرار پیشــنهاد خود در باب اشــتغالزایى از طریق در 
اختیار قرار دادن اراضى ملى به مردم براى کشــت درختان مثمر، تأکید کرد: دین اســالم، دین 
نظم و انضباط و قانون اســت و کســى حق ندارد بدون رعایت قانــون در منابع طبیعى تصرف 

کند.
حجت االسالم والمسلمین اباصلت غفارى با انتقاد از تعریف اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى گفت: شاغل دانستن کسى که در هفته یک ساعت کار مى کند، رویکردى غیرواقع گرایانه 

است و اینچنین کم کردن «آمار و ارقام بیکارى» هیچ مشکلى را حل نخواهد کرد.
وى در آستانه بهار و آغاز فصل چراى دام، به تخلفات چراى بى رویه و غیرمجاز دام اشاره کرد و 
پیشنهاد داد اگر در شهرستان مرتع بالاستفاده وجود دارد براى جلوگیرى از سوءاستفاده و تخلف و 

تلف نشدن علوفه مرتع، آن مرتع در اختیار دامداران قرار داده شود.
در این همایش فرماندار فریدونشهر محور اول سخنان خود را متوجه نقش منابع طبیعى در جذب 

گردشگر و توسعه شهرستان کرده و عنوان کرد: نباید وقتى عرصه اى از منابع طبیعى براى سرمایه 
گذارى در اختیار بخش خصوصى قرار م ى گیــرد، بخش خصوصى گمان کند ملک خصوصى او 

است و هرگونه خواست با آن عرصه رفتار کند.
ناصر اسدى از لزوم واگذارى کنترل شده عرصه هاى منابع طبیعى به سرمایه گذاران گردشگرى 
سخن گفت و با مثال زدن آبشار پونه زار، اجازه ورود گردشگر روى آبشار و خسارت زدن به محیط آن 
و ساخت سرویس بهداشتى و پارکینگ روى آبشار و خراب کردن منظره زیباى آن را از تصمیمات 

غلط در رابطه با یکى از مهمترین جاذبه هاى طبیعى شهرستان برشمرد.
نماینده عالى دولت در شهرستان فریدونشهر بر لزوم استفاده از منابع طبیعى براى توسعه پایدار 
شهرستان سخن گفت و با بیان این خبر که پیست اسکى فریدونشهر تا دو ماه آینده طبق قرارداد 
منعقد شده به بخش خصوصى از افراد بومى شهرستان واگذار مى شود، این پیست را داراى قابلیت 

خوب اشتغالزایى نه تنها در فصل زمستان بلکه در فصول مختلف سال دانست.

وى در پاسخ به پیشنهاد امام جمعه مبنى بر اشــتغالزایى از طریق واگذارى اراضى ملى به مردم 
براى کشــاورزى، از آمادگى و ظرفیت دولت براى اجراى این طرح با توجه به حمایت استاندار و 

دستورالعمل هاى موجود سخن به میان آورد.
فرماندار فریدونشهر، روستاى کلوسه در بخش پشتکوه دوم را یکى از روستاهاى با شرایط اقلیمى 
ســخت عنوان کرد که در عین حال یکى از پرجمعیت ترین روستاهاى منطقه باقى مانده است. 
اسدى علت این امر را وابستگى مردم این روستا به طبیعتى خواند که در آن گیاه باارزش کرفس 
رشد مى کند و گفت: در سال جارى میانگین درآمد هر خانواده در روستاى کلوسه از این گیاه، حدود 

10 میلیون تومان بود.
وى افزود: بهترین و بزرگ ترین خاستگاه کرفس در جهان، شهرستان فریدونشهر است بنابراین 
احیا و مراقبت از آن وظیفه اى الزامى برعهده اداره منابع طبیعى است. فرماندار فریدونشهر با خیانت 
دانستن فروش مراتع، از لزوم شناسایى دامدار واقعى سخن گفت و از اداره منابع طبیعى و دستگاه 

قضائى خواست طرح تعادل دام و مرتع را به جد پیگیرى نماید.
براتى رئیس دادگسترى شهرستان فریدونشهر، هم با بیان اینکه امکانات دستگاه هاى حافظ محیط 
زیست محدود است از ناهماهنگى بین دستگاه هاى اجرایى و قضائى در مسیر حفظ محیط زیست 

و منابع طبیعى سخن گفت.

 رئیــس اتحادیه صنــف تولیدکنندگان لوســتر و بلور 
اصفهان گفت: شــرایط اقتصــادى و واردات بى رویه 
کاالهاى چینى به مرحله اى رسیده که وضعیت تولید و 
فروش لوستر شهر اصفهان دچار چالش هاى جدى شود.

محمدرضــا یراقى اصفهانــى با بیــان اینکه وضعیت 
فروش لوستر در ســال 95 نامطلوب بود، اظهار داشت: 
در سالى که گذشت فشــار زیادى روى فروشندگان و 

تولیدکنندگان صنایع لوستر اصفهان بود.
وى پیرامون اینکه طى سال هاى گذشته یک ماه قبل 
از پایان سال بازار لوستر اصفهان رونق بسیارى داشت 
و حتى تا پاسى از شــب اضافه کارى  باالیى داشته ایم، 
افزود: اکنون با کاهش قدرت خرید مردم و رکود حاکم 

بر بازار روبه رو هستیم.
رئیــس اتحادیه صنــف تولیدکنندگان لوســتر و بلور 
اصفهان ادامه داد: وضعیت بازار لوستر اصفهان اکنون 

بسیار نامطلوب است و هیچ گونه خریدارى ندارد.
وى تصریح کرد: امسال فروش لوستر در شهر اصفهان 
بسیار کمرنگ شــده و فقط تعداد انگشــت شمارى از 
واحدهاى تولیدى و فروشندگان به دلیل موقعیت محل 

و بزرگى مغازه اقدام به خرید و فروش مى کنند.

خاموشى چراغ 
لوسترهاى اصفهان

زینب زمانى
رئیس اتاق اصناف شهرستان شاهین شهر و میمه  
از پلمب نمایشــگاه عرضه پوشــاك و مواد غذایى 
در شاهین شــهر خبر داد و گفت: نمایشگاه بدون 
پروانه کسب در حال فعالیت با گزارش هاى مردمى 
و بازدید بازرسان اتاق اصناف شهرستان، براساس 
قوانین آیین نامه نظام صنفى و حسب دستور قضائى 

پلمب شد.
ابراهیم خسروى اظهار داشت: این نمایشگاه متخلف 
در زمینه فروش و عرضه پوشاك، آجیل، خشکبار و 
شیرینى جات فعالیت مى کرد که در بازدید بازرسان 
به علت نداشــتن مجوز فعالیت عالوه بر پلمب این 
مرکز، اقالم و اجناس این نمایشگاه نیز براى ارزیابى 
رعایت اصول بهداشــت و قاچــاق کاال در اختیار 

کارشناسان قرار گرفت.
وى برگــزارى نمایشــگاه هاى بــدون مجوز را 
عامل تشــدید رکود حاکم بر بــازار و مراکز مجاز 
دانســت و افزود: مشاهده شــده که افراد سودجو 
در نمایشــگاه هاى بدون مجوز اقــدام به عرضه 
مواد غذایى مى کنند که ســالمت شــهروندان را 

تهدید مى کند، بر همین اســاس به شــهروندان 
توصیه مى شود اقالم مورد نیاز خود را از فروشگاه و 
نمایشگاه هاى داراى مجوز فعالیت از اتاق اصناف 

تهیه نمایند.
رئیس اتاق اصناف شاهین شهر و میمه با بیان اینکه 
متأسفانه امسال به دلیل رکود بازار، تولیدکنندگان 
از برگزارى نمایشگاه بهاره استقبال نکردند تصریح 
کرد: در جلســات متعدد با صاحبان نمایشــگاه و 
فروشــگاه هاى بزرگ و کوچک شهرستان، تأکید 
شده است فروشگاه هاى شهرستان با فروش هاى 
فوق العاده، خأل نمایشــگاه بهاره امسال را جبران 

کنند.
خســروى به افرادى که قصد برگزارى نمایشگاه 
دارند توصیــه کرد قبل از هرگونه اقدام نســبت به 
اخذ مجوز از مراجع ذیصالح اقدام کنند که در غیر 
اینصورت با متخلفان برخورد جدى خواهد شد. وى 
افزود: بازرسان اتاق اصناف شهرستان در قالب اکیپ 
هاى ویژه نوروزى تا 15 فروردین سال 96 عالوه بر 
بازرسى از واحدهاى صنفى به شکایات مردمى نیز 

رسیدگى مى کنند.

نمایشگاه عرضه پوشاك و مواد غذایى 
در شاهین شهر پلمب شد

فرماندار فریدونشهر:

فروش مراتع، خیانت است

ساسان اکبرزاده
«جمعیت هالل احمر استان اصفهان از 25 اسفند 95 تا 15 فروردین 96 
طرح هاى نوروزى ایمنى و سالمت مسافران در حوزه هاى مختلف امداد 
و نجات، درمان، داوطلبان، آموزش و ... را براى رفاه حال شــهروندان، 

میهمانان و گردشگران به اجرا گذاشته است.»
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان که به همراه معاونین خود 
به نشست خبرى آمده بود با بیان این مطلب گفت: جمعیت هالل احمر 
یک نهاد عمومى غیردولتى و معین دولت در مواقع بروز حوادث است که 
به وظایف خود عمل کرده و به مردم کمک مى کند و ماهیت تشکیل آن 

نیز انجام کارهاى خیرخواهانه و بشردوستانه است.
محسن مؤمنى اظهار داشت: افتخار مى کنیم که جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان، بیشترین جوانان داوطلب و بیشترین خّیرین که پروژه هاى زیادى 
را اجرا کردند را دارد. از ســوى دیگر این جمعیت بیشترین پایگاه ها را در 
کشور داشته و به جوانان داوطلب جمعیت هالل احمر استان اصفهان که 
در فعالیت هاى سراسر کشور برترین بوده و براى کمک به مردم با افزایش 

دانش و مهارت سبقت مى گیرند، افتخار مى کنیم.
وى افتخار دیگر جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان را گره گشایى از 
دردمندان و تأمین دارو براى آنان برشمرد و میزبانى از معلولین و جانبازان 
و تالش براى رفع معلولیت معلولین جمعیــت را افتخارى دیگر براى 

جمعیت هالل احمر استان دانست.
 مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان با قدردانى از خیرین 
که بدون چشمداشت همواره کمک کرده و مى کنند، افزود: در روزهاى 
پایانى سال جارى با حضور دبیر کل جمعیت هالل احمر کشور، پایگاه 
امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان در سه راهى مبارکه که 
به همت فوالد مبارکه با هزینه 700 میلیون تومان ساخته شده و پایگاه 
جمعیت هالل احمر استان در مهیار که توسط خیرین شهرضا با هزینه 
300 میلیون تومان احداث شده به بهره بردارى خواهد رسید. همچنین 
قرار است پایگاهى که یک خّیر در اتوبان کاظمى با هزینه 700 میلیون 
تومان احداث نمود نیز در هفته جمعیت هالل احمر به بهره بردارى برسد.

وى با بیان اینکه ضریب نفوذ آموزش امداد و نجات در استان پایین است 
بر فرهنگسازى آن در جامعه تأکید کرد.

مؤمنى گفت: امروز متأسفانه مخاطرات مثل گذشته نیست و ما با اجراى 
طرح خادم سعى داریم در این طرح به خانواده ها اطالعات بدهیم تا همه 
با هم فلسفه کمک به همنوع را با روش هاى مختلف به آنها بیاموزیم. 

وى با بیان اینکه امروز جمعیت هالل احمر استان اصفهان کمبود دارو 
ندارد، افزود: در داروخانه جمعیت هالل احمر استان اصفهان، داروى تک 
نسخه اى را با هماهنگى شرکت هاى وابسته، تأمین کرده و مى کنیم و 
علیرغم مشکل تأمین اعتبار، جمعیت هالل احمر استان اصفهان خدمات 

رسانى به بیماران نیازمند را تاکنون به نحو مطلوب پوشش داده است.
■■■

معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان نیز داوطلبان را حلقه 
اتصال توان توانمندان و نیاز نیازمندان دانست و گفت: خدمات داوطلبانه 
در جمعیت هالل احمر به آن دسته از فعالیت هایى اطالق مى شود که 
توسط داوطلبان با اهداف انسان دوستانه و بدون هیچ چشمداشت مالى 
و مادى به صورت ارادى به منظور کمک به همنوعان، آسیب دیدگان و 

آسیب پذیران جامعه ارائه مى شود.
علیرضا سلیمى افزود: داوطلبان، اشخاص حقیقى یا حقوقى هستند که 
به اصول بنیادین نهضت بین المللى صلیب ســرخ و هالل احمر پایبند 

بوده و به اساســنامه و قوانین جمعیت هالل احمر متعهد مى باشند و با 
فعالیت در قالب گروه ها و تیم هاى داوطلب به صورت سازماندهى شده 
به صورت مستمر ارائه خدمت مى کنند. وى اعزام 50 کاروان سالمت به 
روستاهاى محروم در شهرستان هاى تیران و کرون، فالورجان، خوانسار، 
فریدونشهر،گلپایگان، نطنز، برخوار و لنجان با مشارکت 280 پزشک و 
پیراپزشــک و ارائه خدمات درمانى و ویزیت رایگان به پنج هزار و 705 
بیمار، اعزام کاروان سالمت استانى به منطقه پشتکوه فریدونشهر و ارائه 
خدمات درمانى به 450 بیمار توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص 

و... را از اقدامات انجام شده در سال جارى برشمرد.
معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: در نوروز 
95 نیز با اجراى طرح داوطلب یار، خدمات درمانى در هفت پایگاه امداد 
و نجات جاده اى در شهرســتان هاى آران و بیدگل، نایین، اردســتان، 
خمینى شــهر، نجف آباد، دهاقان و مبارکه با مشــارکت پزشــکان و 
پیراپزشکان داوطلب و ارائه خدمات درمانى و سالمت به مراجعه کنندگان 

صورت گرفت.  سلیمى از خیرین دعوت کرد در شعب جمعیت هالل احمر 
همچون گذشته به نیازمندان کمک کنند.
■■■

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان هم گفت: در 
حال حاضر 40 پایگاه ثابت شامل 37 پایگاه جاده اى، دو پایگاه کوهستان 
و یک پایگاه ساحلى داریم که در طرح نوروزى دو پایگاه موقت به این 
پایگاه ها اضافه مى شود و از 25 اســفند 95 تا 15 فروردین 96، هزار و 
400 نجاتگر داوطلب و صد نفر از کارکنان که پشتیبانى مى کنند ارائه 

خدمات مى کنند.
داریوش کریمى اظهار داشت: در سال جارى 67 دوره تخصصى براى 
نجاتگران داوطلب شــامل نجات در جاده، آوار، کوهستان، سیالب و... 

برگزار شده و هفت هزار و 545 نفر درجه بندى شده اند.
وى ادامه داد: در حوزه عملیات در ســال 95، عالوه بر پایگاه ها، مرکز 
هماهنگى و کنترل عملیات با شــماره 112 به صورت شــبانه روزى، 

پاسخگو است. 
■■■

معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان اصفهان،کسب رتبه هاى 
اول امور جوانان جمعیت هالل احمر استان اصفهان در مسابقات کشورى 
دادرس، جام بشردوستى، رابط خبرى برترکشورى، و... را از افتخارات و 
دستاوردهاى جمعیت هالل احمر استان اصفهان در سال جارى برشمرد.

حیدرعلى خانبازى گفت: در طرح ایمنى و سالمت مسافران نوروزى با 
شعار «ظریف برانیم» از 25 اسفند 95 تا فروردین 96 با ایجاد 30 پست 
در مبادى ورودى شهر و مشارکت 700 نفر از اعضا، خدمات مختلفى را 
ارائه مى کنیم و در کنار اجراى این طرح، برنامه بهبود رفتارهاى ترافیکى، 

مسابقه عکس و... را داریم.
■■■

معاون بهداشت، درمان و توانبخشى جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
هم در این نشست خبرى گفت: در سال جارى داروخانه هالل احمر به 
120 هزار مراجعه کننده خدمــات دارویى به خصوص داروهاى خاص 
ارائه داد و مرکز جامع توانبخشى نیز به 18 هزار نفر خدمات رسانى نمود.

دکتر محمد علیزاده از راه اندازى مرکز توانبخشى بیماران  مغز و اعصاب و 
MS در سال جارى خبر داد و افزود: این مرکز در خیابان باهنر، تنها مرکز 

توانبخشى تخصصى است که ارائه خدمات مى دهد.

 آغاز طرح هاى نوروزى هالل احمر اصفهان
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان در نشست خبرى اعالم کرد

فرماندار اصفهان گفت: از 131 داوطلب ثبت نام شده 
در حوزه انتخابیه اصفهان، 12 نفر انصراف داده، 96 
نفر تأیید شده و صالحیت 23 نفر نیز مورد تأیید هیأت 

اجرایى قرار نگرفته است.
احمــد رضوانى در گفتگو 
با فارس با اشاره به اعالم 
نتایــج احــراز صالحیت 
داوطلبــان انتخابــات 
میان دوره اى دهمین دوره 
مجلس اظهارداشــت: در 
ایــن دوره 131 داوطلب 
در مهلت ثبت نام انتخابات 
نخســتین میان دوره اى 
دهمین مجلس شــوراى 
اســالمى(حوزه انتخابیه 
شهرســتان اصفهــان) 

نام نویسى کردند.
وى افــزود: از 131 داوطلب ثبت نام شــده در حوزه 
انتخابیه اصفهان، 12 نفر انصراف داده، 96 نفر تأیید 
شده و صالحیت 23 نفر نیز مورد تأیید هیأت اجرایى 

قرار نگرفته است.

فرماندار اصفهان گفت: افــرادى که صالحیت آنها 
مورد تأیید هیأت اجرایى قرار نگرفته از روز چهارشنبه 
(دیروز) فرصت دارند تا اعتراض خود را به مدت 4 روز 
به هیأت نظارت اســتان 

اصفهان ارائه کنند.
وى تصریح کــرد: هیأت 
اجرایى نظــارت 20 روز 
فرصت دارد تا صالحیت  
افراد بــراى کاندیداتورى 
در انتخابات میان دوره اى 
مجلس شوراى اسالمى 
را بررســى کرده و پس از 
جلب نظــر هیأت نظارت 
مرکزى و اخــذ مدارك 
الزم، نتایج را جهت ابالغ 
به داوطلبان، به فرماندارى 

ارسال کند.
گفتنى است یکى از رد صالحیت شدگان حمید رسایى 
است که ضمن تأیید خبر رد صالحیت خود گفته به 

شوراى نگهبان شکایت خواهد کرد.

23 نامزد نمایندگى مجلس،  رد صالحیت شدند
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ویترین

آژانس بین المللــى انرژى در تازه تریــن گزارش خود 
اعالم کرد، سه سال کاهش چشمگیر در سرمایه گذارى 
صنعت باالدست نفت به علت کاهش بهاى جهانى نفت 
مى تواند منجر به کمبود عرضه نفت در سال هاى آینده 

شود.  
آژانس بین المللى انرژى اعالم کرد که در این بازه زمانى 
فهرست بلندباالیى از پروژه ها به ویژه پروژه هاى بزرگ 
به تعلیق درآمدند؛ این در حالى است که بسیارى از این 
پروژه ها براى رسیدن به مرحله بهره بردارى چندین سال 
زمان نیازدارند که سقوط قیمت نفت بین سال هاى 2014 
تا 2016 میالدى مى تواند منجر به دسترســى ناچیز به 

منابع جدید عرضه تا پایان این دهه شود.
آژانس بین المللى انرژى پیش بینــى کرد که تقاضاى 
جهانى تا سال 2020 میالدى به 104 میلیون بشکه در 
روز خواهد رسید و تولید نفت اوپک 35/8 میلیون بشکه 
در روز خواهد بود؛ این درحالى اســت که تولید اوپک در 
سال گذشــته میالدى 32/2 میلیون بشکه در روز ثبت 

شده است.
بر پایه این گزارش، این رونــد مى تواند تقاضاى بازار را 
براى افزایش عرضه نفت اوپک به همراه داشــته باشد 
و همین مسئله موجب خواهد شد که قیمت نفت با روند 

صعودى قابل توجهى روبه رو  شود.

معاون امور دریایى سازمان بنادر و دریانوردى گفت: در ایام 
تعطیالت نوروزى، 69 شناور دریایى با هشت هزار و 820 
صندلى براى ســفرهاى دریایى هموطنان در بنادر جنوب 

آماده شده است. 
محمد راستاد اظهار داشت: با توجه به سفر هموطنان در این 
ایام به بنادر جنوبى 53 فروند لندینگ کرافت با ظرفیت حمل 

هزار و 912 دستگاه خودرو، برنامه ریزى شده است.
وى با اشــاره به تعداد قایق هاى تفریحى در بنادر شمال و 
جنوب، افزود: براى ایام نوروز 96 ، بیش از سه هزار و 638 
فروند قایق تفریحى در شمال و هشت هزار و 606 قایق در 
بنادرجنوب آماده شده است. راستاد ادامه داد: تدوین ضوابط 

ومقررات ایمنى دریایى، تســهیل تردد مردم و شناورهاى 
مسافرى و تعیین کشیک بخش هاى مختلف در بنادر کشور 
از اهم اقدامات سازمان بنادر از 25 اسفند تا 15 فروردین ماه 
است. به گفته وى، براى ایام تعطیالت نوروزى، 19 فروند 
شناور ناجى، شش فروند بالگرد، یک فروند هواپیما و یک 
فروند هاورکرافت براى اســتفاده هــاى احتمالى و انجام 

عملیات جستجو و نجات آماده شده است. 
معاون امور دریایى سازمان بنادر و دریانوردى اظهارداشت: با 
انجام برنامه ریزى مناسب در ایام تعطیالت نوروزى استفاده 
از لنج هاى چوبى، فیبرگالس و شناورهاى فلزى براى جابه 

جایى مسافران در بنادر کشور ممنوع خواهد بود.

قیمت جهانى نفت با افزایش 
چشمگیرى روبه رو مى شود

9000صندلى براى 
سفرهاى دریایى نوروز

ســرانجام پس از نشســت 12ساعته شــورایعالى 
کار،حداقل دستمزد کارگران براى سال96 با افزایش 
14/5درصدى به رقم 930هزار تومان رسید اما براى 
سایر ســطوح افزایش 12درصدى به اضافه روزانه 

شش هزار و768 ریال تعیین شد.
به گزارش مهر، سرانجام پس از نشست بیش از 12 
ساعته شورایعالى کار با حضور نمایندگان کارگرى، 
کارفرمایى و دولت که از ســاعت 17 عصر روز سه 
شــنبه در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
آغاز شد، دستمزد ســال 96بامداد چهارشنبه در دو 
بخش به تصویب شورایعالى کار رسید به این ترتیب 
که دستمزد حداقلى بگیران به میزان 14/5درصد و 
سایر ســطوح مزدى 12 درصد آخرین مزد سال 95 

افزایش یافت.
به این ترتیب حداقل دســتمزد روزانــه از270هزار 
و722 ریال در ســال جارى به309هزار و977 ریال 
براى سال 96 افزایش یافت. با این تفاصیل حداقل 
عیدى سال 96 مبلغ  یک میلیون و 860 هزار تومان 
و حداکثر عیدى براى سال 96 نیز دو میلیون و 790 

هزار تومان محاسبه مى شود.  
با توجه به اینکه طبق ماده 41 قانــون کار، حداقل 
دستمزد ســاالنه باید بر اســاس دو شاخص «نرخ 
تورم» و «معیشت» تعیین شــود، با همین رویکرد، 

امســال براى نخســتین بار پیش از ورود مستقیم 
به تعیین دســتمزد، در جلسه نهم اســفند کارگروه 
تخصصى دســتمزد، هر ســه گــروه کارفرمایى، 
دولتــى و کارگرى بر ســر حداقل هزینه معیشــت 
ماهیانه خانــوار توافــق کردند کــه در نهایت این 
هزینه بــا در نظر گرفتــن میانگین تعــداد 3/5 نفر 
براى خانوار، دو میلیون و 489 هــزار تومان تعیین

 شد.
پس از بى نتیجه ماندن دو جلســه شــورایعالى کار 
طى حدود ده روز گذشته، ســومین جلسه این شورا 
از ساعت 15 روز سه شــنبه به طور غیر رسمى و از 
ساعت 17 به طور رســمى به منظور تعیین تکلیف 
نهایى دســتمزد در محل وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعى آغاز شد که در نهایت با گذشت بیش از 12 
ساعت شرکاى اجتماعى بر سر افزایش 14/5درصدى 
حداقل دستمزد سال آینده و 12 درصدى سایر سطوح 

مزدى به توافق رسیدند.
در این جلسه که به ریاست على ربیعى وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى برگزار شــد، نمایندگان وزراى 
«اقتصاد و دارایى» و «صنعت، معدن و تجارت» نیز 
حضور داشتند.حداقل دستمزد ســال 95 با افزایش

 14 درصدى، 812 هزار و 166 تومان تعیین شــده 
بود.

فرش دستباف یکى از شاخص ترین محصوالت تولیدى 
کشور در چند دهه گذشته بوده است تاجایى که بسیارى 
از مردم دنیا ایران را با نام قالى ایرانى مى شناسند و اعتبار 

برند فرش ایران در دنیا به اثبات رسیده است.
اما در ده سال گذشته به دلیل مشکالت داخلى و همچنین 
تغییرات جهانى شــاهد افول صادرات فرش دستباف به 
خارج از کشور بوده ایم و این کاهش صادرات در مرحله 
نخست دامن قالیبافان کشور را که تعدادشان نیز کم نبود، 
گرفت و موجب تعطیل شدن تعداد زیادى از کارگاه ها و 
خاموشــى دارهاى قالى در خانه هاى روستایى و شهرى 
شد، علت اصلى کاهش صادرات را مى توان در جاهاى 
مختلف جستجو کرد اما ضعف سیاستگذارى هاى کشور 
براى حضور قوى در بازارهاى جهانى، بروز رقباى جدید 
و همچنین رکود اقتصادى در غرب را مى توان به عنوان 
دالیل اصلى این اتفاق نامبارك در حوزه فرش دستباف 

دانست.
با کمرنگ شدن حضور قالى هاى خوش نقش ایرانى در 
ویترین هاى آمریکا و کشــورهاى اروپایى شاهد نقش 
آفرینى رقباى جدیدى چون پاکســتان و هند بودیم که 
گاهى با تقلید از طرح هاى ایرانى محصوالتشان را حتى به 
نام برند ایرانى به بازار جهانى قالب مى کردند و سودهاى 
سرشارى از این راه عاید این رقباى تازه به دوران رسیده 

قالى ایرانى شد.

 با 70 میلیون دالر صادرات به آمریکا دردى 
از فرش دوا نمى شود

نایب رئیــس اتحادیه تولید و صادرات فرش دســتباف 
ایرانى در رابطه با موضوع صادرات فرش دستباف گفت: 
چالش هاى صادرات فرش جدا از چالش هاى کل کشور 
نیست و تمام مشکالتى که صادرات در ایران با آن مواجه 

شده براى فرش هم صادق است.
رضى میرى در ادامه افزود: نرخ ارز واقعى نیست و قیمت 
تمام شده اى که در بازارهاى بین المللى عرضه مى شود 
قابل رقابت با رقباى فرش ایرانى نبــوده و این نکته در 

صادرات فرش حائز اهمیت است.
وى تصریح کرد: نکته دیگر این است که بازار آمریکا را از 
دست داده ایم واکنون هم که دوباره وارد شده ایم به دلیل 
مشکالت بسیارى در این بازار جایگاه مشخصى نداریم 
و با 70میلیون دالر صادرات به آمریکا دردى از صادرات 

دوا نمى شود .
رئیس مرکز ملى فرش ایران هم در رابطه با موانع پیش 
روى صادرات فــرش بیان کرد: فــرش ایرانى در حوزه 
صادرات داراى موانع آزاردهنده متعددى است که یکى 
از آنهــا ظهور و بروز انــواع کفپوش هــاى جایگزین و 
زیراندازهاى صنعتى مثل فرش ماشینى، موکت، پارکت 

و موارد مشابه اســت و نکته دیگر تغییر سبک زندگى و 
صالحیت مصرف کنندگان فرش در بازارهاى مختلف 

است.
حمید کارگر  اظهار داشت: نکته قابل مالحظه در صادرات 
فرش، تحریم ها، تنگناهاى اقتصادى، ریســک باالى 
صادرات در بعضى بازارهاى هدف، مشکالت نقل و انتقال 
ارز، افزایش هزینه هاى حمل و نقل و بیمه محصوالت و 

مواردى از این دست است.
وى در ادامه افزود: حضور قدرتمنــد بعضى از رقباى ما 
مانند هند و پاکستان در برخى از بازارهاى هدف به ویژه 
با اتکا به مزیت هایى مثل نیروى کار ارزان و قیمت تمام 

شده پایین مزید بر علت اســت زیرا مى دانیم که فرش 
کشــورهاى رقیب ما با بهاى کمترى تولیــد و به بازار 

عرضه مى شود.
رئیس مرکز ملى فرش ایران اذعان داشت: در کنار این 
مسائل، مسائلى مثل سســتى و کاهلى فعاالن فرش در 
تطبیق طرح هاى و نقش ها و رنگ آمیزى با نیاز و سلیقه 
بازار امروز، تأثیر بســزایى در کاهش صادرات این هنر 

صنعت ایرانى داشته است.
وى اظهار داشت: از طرفى تورم هم بر قیمت تمام شده 
فرش اثر گذاشته و مجموعه اى از عوامل داخلى و خارجى 

تنگناهاى شدیدى را در حوزه صادرات پدید آورده است.

هنر- صنعت ایرانى در سراشیبى بازار جهانى
افزایش زعفران تقلبى 
زیر سایه استاندارد!

عضو شـوراى ملـى زعفـران گفت: داشـتن عالمت 
استاندارد لزومًا به معناى سـالمت و کیفیت زعفران 
در بـازار نیسـت، چرا که تقلـب در زیر سـایه عالمت 

استاندارد افزایش یافته است.
على حسـینى اظهار داشـت: هر از گاهى برخى افراد 
سـودجو با عرضـه گیاهان آغشـته به رنـگ به جاى 
زعفران سـالمتى افراد را به مخاطـره مى اندازند که 
این امر با توجه به تعطیالت نوروزى و ازدیاد مسـافر 
در مشهد شدت بیشترى به خود گرفته که واحد هاى 

نظارتى باید فعالیت خود را چند برابر کنند.
به گفتـه حسـینى دسـتگاه ها ونهاد هـاى مربوطه با 
افزایش نظـارت خـود در تعطیـالت نوروز بایسـتى 
فضا را براى متقلبیـن ناامن کنند.این عضو شـوراى 
ملى زعفران با اشاره به راهکارهاى اصلى تشخیص 
زعفران تقلبى از اصلى بیان کرد: زعفران هاى تقلبى با 
نرخ هاى پایین تر عرضه مى شود که در این خصوص 
باید گفت که هر ارزانى صرفًا بـه معناى تقلبى بودن 
نیست و هر گرانى زعفران به معناى سالمت محصول 
نیست از این رو آگاهى دادن و اطالع رسانى به مردم 
در تشـخیص زعفران بـا کیفیت و اصـل بهترین راه 

جلوگیرى از افزایش تقلبى در بازار است. 

نرخ بیکارى 95 اعالم شد 
بر اساس نتایج طرح آمارگیرى نیروى کار سال 95 که 
توسط مرکز آمار ایران منتشر شد، نرخ بیکارى در سال 
جارى با افزایش 1/4درصدى، 12/4 درصد اعالم شد.

بر اسـاس نتایج این طرح در سال جارى 39/4 درصد 
جمعیت در سن کار (ده ساله و بیشتر)، از نظر اقتصادى 
فعال بوده اند کـه نرخ مشـارکت اقتصادى را نشـان 
مى دهـد؛ یعنـى در گروه شـاغالن یـا بیـکاران قرار 

گرفته اند.
همچنین این نتایج نشـان مى دهد که نرخ مشارکت 
اقتصـادى در بین زنان نسـبت بـه مـردان و در نقاط 

شهرى نسبت به نقاط روستایى کمتر بوده است.
بررسى نرخ بیکارى نشان مى دهد که 12/4 درصد از 
جمعیت فعال، بیکار بوده اند. همچنین بررسـى سهم 
اشـتغال ناقص که از دیگر شـاخص هاى نیروى کار 
محسوب مى شـود نیز نشـان مى دهد 10/3 درصد از 

جمعیت شاغل کشور داراى اشتغال ناقص بوده اند.

سیمکارت هاى  جدید 
وارد بازار مى شود

مدیرعامل شـاتل موبایل از تخصیص پیش شـماره  
0998 با کد یک از سـوى سـازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطـات رادیویى به ایـن اپراتور نسـل جدید تلفن 

همراه کشور خبر داد.
آرش کریم بیگى گفت: سیمکارت هاى شاتل موبایل 
با پیش شماره جدید 0998 وارد بازار تلفن همراه کشور 
مى شـود. وى اظهار داشـت: سـیمکارت هاى شاتل 
موبایـل، عالوه بر قابلیـت برقرارى مکالمـه و تبادل 
پیامک به عنوان خدمات پایه، آخرین تکنولوژى هاى 
دسترسى به اینترنت پرسـرعت مبتنى بر شبکه هاى 
3G، 4G، 4,5G و امـکان اتصال به شـبکه اینترنت 
ثابت نسل 4 (TD LTE) و Wi-Fi عمومى شاتل را در 

اختیار مشترکین و متقاضیان قرار مى دهد. 

پرتقال ترکیه اى گران شد
 نایب رئیـس اتحادیه میوه وسـبزیجات گفت: به یک 
باره ستاد تنظیم بازار جهاد کشـاورزى، قیمت عمده 
هر کیلو پرتقال ترکیه اى را سـه هـزار و 400 تومان 
اعالم کرده و مغازه داران نیز سه هزار و 900 تومان به 
مردم مى فروشند. اسدا...کارگر گفت: تا چند روز پیش 
قیمت هر کیلو پرتقال مصرى سه هزار تومان بود و در 

سطح شهر سه هزار و 500 به مردم عرضه مى شد.
وى اضافه کرد: سـتاد تنظیم بازار جهاد کشـاورزى، 
قیمت عمده هـر کیلو پرتقـال ترکیه اى را سـه هزار 
و 400 اعـالم کرد.کارگر ادامـه داد: اتحادیـه میوه و 
سبزیجات اگر بخواهد طبق قانون عمل کند باید 35 
درصد به قیمت عمـده اضافه کند اما بـراى اینکه در 
شب عید به دولت و مردم کمک شود، سود مغازه داران 

به 10 درصد هم نمى رسد.

پرونده دستمزد96 بسته شد

حداقل دستمزد؛930هزارتومان

مدیرعامل شــرکت فرودگاه ها از ارائــه اینترنت 
رایگان در ده فرودگاه کشور در ایام نوروز 96 خبر داد 
و گفت:امسال فضاى ترمینالى در فرودگاه ها افزایش 
یافته تا مردم با تســهیالت بهتــرى از فرودگاه ها 

استفاده کنند.
رحمت ا... مه آبادى با اشــاره به اینکه امسال سال 
تحــول تاریخى صنعــت فرودگاهى ایــران بود، 
اظهارداشت: بر اساس برآوردهاى شرکت فرودگاه ها، 
خودمان را براى پذیرایى از 30 هزار و 500 پرواز در 

ایام نوروز 96  در فرودگاه ها آماده کرده ایم. 
وى بــا بیان اینکــه در نــوروز  96 در نشســت و 
برخاست  ها شاهد رشــد 15 درصدى و در پذیرش 
مسافر نیز 17 تا 19 درصد رشــد را شاهد خواهیم 
بود،  افزود:  زیباسازى، توســعه فضاى سبز، توسعه 
روشنایى معابر از جمله برنامه هایى بوده که امسال 

در فرودگاه هاى کشور اجرا شده است.
وى بیان کرد: امسال فضاى ترمینالى در فرودگاه ها 
افزایش یافتــه تا مــردم با تســهیالت بهترى از 
فرودگاه ها اســتفاده کنند. در توســعه تجهیزات 
فرودگاهى  نیز  چهار هزار و 200 چرخ دستى، هزار 
و 500 ست صندلى و 630 ســت کانتر  و ترازو به 

فرودگاه هاى کشور اضافه شده است.
وى با اشــاره به Wi-Fi رایــگان در ده فرودگاه 
کشــور گفت: مســافران در ایام نــوروز مى توانند 
هاشــمى نژاد،   مهرآبــاد،  فرودگاه هــاى  در 
شــیراز، تبریز، اصفهان، کرمان، زاهــدان، یــزد، 
اهواز، بندرعباس و گرگان از اینترنت رایگان استفاده 

کنند.
مدیرعامل شــرکت فرودگاه ها با یادآورى اینکه در 
نوروز امسال ارائه خدمات در 42 فرودگاه 24 ساعته 
مى شود به گرانفروشــى در فرودگاه ها اشاره کرد و 
افزود: همــه قیمت ها در فرودگاه ها به روز شــده و 
درسایت شرکت فرودگاه ها موجود است و در صورت 
هر گونه اعتراض مردم مى توانند از طریق فرم هایى 

که براى این کار پیش بینى شده،  شکایت کنند.

عرضه اینترنت رایگان
 در فرودگاه اصفهان

مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشورى گفت:حقوق 
اســفندماه تمامى بازنشستگان کشــورى به حساب ها 

آنها واریز شد.
محمود اســالمیان در رابطه با واریز حقوق اســفند ماه 
بازنشستگان کشورى اظهار داشت: صندوق بازنشستگی 
کشــورى، مصمم بود حقوق اســفندماه بازنشستگان 
کشورى را در ابتداى این هفته پرداخت کند، که کسرى 

پرداخت ها مانع از این کارشد.
وي افزود: با دســتور رئیس جمهورى و پیگیرى هاى 
چند روز گذشــته  وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعى و 
نوبخت رئیس ســازمان برنامه و بودجه، کسرى حقوق 
بازنشستگان کشورى عصر سه شنبه  تأمین و به حساب 

این عزیزان واریز شد.
اسالمیان گفت: عیدى بازنشستگان کشورى پیش از این 

با حقوق بهمن ماه آنها پرداخت شده بود.

 رئیس سازمان خصوصى سازى گفت: مردم براى دریافت 
سود سهام عدالت باید حساب بانکى باز کرده و به زودى 
پس از فراخوان سازمان خصوصى سازى، شماره حساب 

خود را جهت واریز سود، به ما اعالم کنند.
میرعلى اشــرف عبدا... پورى حســینى با اشاره به آمار 
خصوصى ســازى گفت: از هزار و 713 بنگاهى که بر 
واگذارى آنها تأکید شده،  323 بنگاه باقى مانده و فروش 

نرفته است و براى سال 96 واگذار خواهند شد.
رئیس ســازمان خصوصى ســازى افزود: برخى از این 
بنگاه ها در ســال آینده واگذار مى شوند؛ بر این اساس 
از 534 بنگاهى که در ابتداى سال قرار بود واگذار شود 
273 بنگاه تعیین تکلیف شدند که آمارى بى سابقه است.

پورى حسینى در خصوص سهام عدالت گفت:تا پایان 
امسال 530 هزار تومان این ســهام بدون واریز وجه به 
مشــموالن تعلق گرفت ولى 430 هزار تومان دیگر در 

صورت تمایل مشموالن پرداخت مى شود.
وى گفت: 530 هــزار تومانى که به طور متوســط به 
مشموالن تعلق گرفته است، امروز قیمت بازارش یک 
میلیون و 50 هزار تومان اســت. اگر فردى 470 هزار 

تومان بقیه را بخواهد بپردازد یا نپردازد؛ ســودش تغییر 
خواهد کرد و اگر بپردازد ارزش بازارى ســهمش به دو 

میلیون تومان افزایش مى یابد.
وى با بیان اینکه ما براى دریافت پول اجبار نمى کنیم و 
خزانه به پول سهام عدالتى ها نیاز ندارد و هزار راه دیگر 

وجود دارد.
این معاون وزیر اقتصاد گفت: اگر فردى تا پایان اسفند 
همه مبلغ یا بخشــى از آن را بپردازد، ابتداى سال بعد 
ســامانه به روز مى شود و مشــموالن مى توانند از روز 
اول سال پرداختى آن را در صورتحساب ببینند؛ این در 
حالى است که افرادى که تا پایان امسال پول پرداخت
مى کنند به اندازه 530 هزار تومان به عالوه آورده نقدى 
واریزى، سود آن را بابت سال جارى مى توانند دریافت 

کنند.
وى افزود: اگر فردى بعد از ســال پرداختى داشته باشد 
دیگر مشمول سود سال 95 براى آورده جدید به غیر از 
530 هزار تومان نخواهد بود؛ اگرچه سود سال جارى را 
براى 530 هزار تومان فعلى که شامل همه مشموالن 

مى شود، دریافت مى کند.

وى تصریح کرد: مرحله دوم ســاماندهى سهام عدالت، 
توزیع سود است که مقدمات آن براى فراخوان سازمان 
خصوصى سازى براى 49 میلیون نفرجهت ارائه شماره 
حساب جهت واریز ســود در حال انجام است، اما فایل 
شماره حساب ها براى راستى آزمایى در اختیار بانک ها 
قرار مى گیرد و آنهایى که صحیح باشد در سامانه سهام 
عدالت ثبت مى شود. این در حالى است که شماره تلفن 

نیز درخواست مى شود.
وى افزود: از 20 فروردین به بعد اگر کسى شماره حساب 
فعالى در بانــک ها ندارد باید به بانــک مراجعه کرده و 

حساب فعال باز کند.
وى افزود: برآورد ما این اســت که بــراى 49 میلیون 
نفر 90 هزار تومان سود توزیع شــود که البته دو دهک 
اولى ها این عدد 150 تا 200 هزار تومان  است. البته اگر 
برخى افراد تا پایان امسال کل مابه التفاوت تا سقف یک 
میلیون تومان را پرداخت کننــد، بین 150 تا 200 هزار 
تومان ســود مى گیرند البته به هر میزان آورده اى که 
بیش از 530 هزار تومان پرداخت شود سود آن پرداخت 

مى شود.

مردم براى واریز سود سهام عدالت، حساب باز کنند

حقوق اسفندماه بازنشستگان 
کشورى واریز شد

سنبل از سفره هفت سین حذف مى شود؟
فروشــندگان بازار گل از کمبود احتمالى سنبل به سبب 
سرما و افزایش قیمت و برهم خوردن تعادل بازار اظهار 

نگرانى مى کنند.
جالل عجایبى رئیس اتحادیه فروشــندگان گل و گیاه 
با اشاره به اینکه نرخ سنبل در روزهاى پایانى سال تابع 
عرضه و تقاضاست، اظهار داشــت: با توجه به سرماى 
اخیر و سوختن پیاز سنبل احتمال افزایش قیمت به سبب 

کاهش عرضه در بازار وجود دارد.
وى با اشاره به وضعیت عرضه ســنبل در بازار افزود: در 
شرایط کنونى وضعیت عرضه مناســب است از این رو 

کمبودى در بازار احساس نمى شود.
عجایبى با اشاره به نرخ انواع گل بازار شب عید گفت: در 
حال حاضر نرخ سنبل از هشت تا ده هزار تومان، سینره 
و آالله بسته به کیفیت 15 تا 20 هزار تومان است که در 
روزهاى پایانى ســال احتمال افزایش قیمت ها در بازار 

وجود دارد.

وى با اشاره به آخرین وضعیت قیمت سنبل در بازار افزود: 
در حال حاضر قیمت سنبل نسبت به یک ماه اخیر تنها 
10 تا 15 درصد افزایش یافته که افزایش صعودى قیمت 

بیش از این جایگاه منصفانه اى ندارد. 
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ورود به پرونده اوکراینى ها
باشگاه پرسـپولیس در نقل وانتقاالت ابتداى فصل، دو 
بازیکن اوکراینى بى کیفیت با ضعیف ترین کارنامه، اما 
با دستمزد باال جذب کرد که این مسئله تعجب خیلى ها 
را در پى داشت. این بازیکنان در طول فصل از نظر فنى 
جزو ضعیف ترین نفرات این تیم بودند تا حدى که برانکو 
خواهان کنار گذاشتن آنها از تیمش شد. اینکه «الکساندر 
پریمیوف» و «پل یانسـکى» چطور با آن شرایط به 
پرسپولیس پیوستند و چرا در میانه فصل از این تیم 
جدا شدند، موردى اسـت که حاال کمیته اخالق 

پیگیر آن شده است.
جذب بازیکنان اوکراینى پرسپولیس و نحوه جدایى آنها 
آنقدر مشـکوك بود که ورود کمیته اخـالق به موضوع 
چگونگى استخدام آنها، مورد عجیبى به نظر نمى آید. در 
حال حاضر پرونده بازیکنـان اوکراینى در کمیته اخالق 
است و رئیس این کمیته به اعضاى آن مأموریت داده تا 

به طور جدى پیگیر این قضیه باشند.

جوان ترین بازیکن 
لیگ قهرمانان آسیا 

محمد شـریفى با 16 سال سـن در بازى  اخیر استقالل 
خوزستان برابر لخویا دقایقى به میدان رفت تا جوانترین 

بازیکن لیگ قهرمانان آسیا شود.
استقالل خوزستان با تساوى خانگى برابر تیم لخویا قطر 
همچنان صدرنشـین گروه خود باقى ماند. البته در این 
بازى سید سیروس پورموسـوى در دقایق پایانى محمد 

شریفى بازیکن 16 ساله خود را بازى داد.
با این بازى محمد شـریفى جـوان تریـن بازیکن لیگ 

قهرمانان آسیا معرفى شد.

تعجب قطرى ها  
اختالف «کارلوس کى روش» و «برانکو ایوانکوویچ» 
طى چند ماه گذشـته آنقدر طوالنى شـده بود که وقتى 
خبر رسید سـرمربى تیم ملى دیدار الریان و پرسپولیس 
را از نزدیک مى بیند، رسـانه هاى قطرى شوکه شدند. 
کاپ نوشته که روزنامه الوطن قطر از حضور کى روش در 
دوحه تعجب کرده است. این روزنامه نوشته که کى روش 
برغم مشکالتى که با برانکو سرمربى پرسپولیس داشته 
در این بازى حضور یافت و ترجیح داد براى تماشاى دیدار 

استقالل خوزستان و لخویا به اهواز نرود.

آسیا بدون اخطار  
سبزپوشان اصفهانى در سه دیدار آغازین این تیم در لیگ 

قهرمانان آسیا هیچ اخطارى از داوران نگرفته اند.
هیچیک از بازیکنان ذوب آهن در دیدار برابر بنیادکار از 
هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا از داور مسابقه کارت زرد 
یا قرمز نگرفتند. این موضوع یعنى عدم دریافت اخطار از 
داور بازى تنها محدود به این دیدار نبود بلکه شـامل دو 
مسابقه قبلى نماینده ایران در دور گروهى لیگ قهرمانان 

هم مى شد.
جالب آنکه سبزپوشـان اصفهانى در حالى این رکورد را 
از خود به جاى گذاشته اند که حریفانشـان به اندازه خود 
آنها خوش اخالق و منضبط نبوده اند. در بازى با االهلى 
«معتز هوساوى» کارت قرمز گرفت و در دیدار با بنیادکار 
هم نماینده ازبکستان به دلیل اخراج «وادیم سمیرتان» 

نزدیک به نیم ساعت پایانى بازى را ده نفره بازى کرد.
بازیکنان ذوب آهن در دوره قبلى لیگ قهرمانان آسیا در 
سـال 2016 نیز در هفته هاى ابتدایى هیـچ کارت زرد و 
قرمزى از داوران نگرفتند و این براى دومین فصل پیاپى 
است که نماینده ایران از حیث انضباطى رکورد مثبتى از 

خود به جاى مى گذارد.

از زمان احمدشاه!
رئیس فدراسیون فوتبال در جریان مجمع شوخى جالبى 
با رئیس کمیته داوران ورئیس هیئت فوتبال زنجان کرد.

در جریان جلسه مجمع فدراسیون فوتبال وقتى مهدى 
تاج حرفش را به سمت انتخابات هیئت ها برد و از رؤساى 
آن تشـکر مى کرد، به نام فریدون اصفهانیان به عنوان 
رئیس هیئـت فوتبال زنجان رسـید که شـوخى جالبى 
با او انجام داد. تـاج در این لحظه گفـت:  انتخاب دوباره  
اصفهانیان به عنوان رئیس هیئت فوتبال زنجان، نیاز به 

گفتن ندارد چون از زمان احمدشاه بوده است! 

تایم اوت

سپاهان که با پیروزى در شــصتمین شهرآورد فوتبال 
اصفهان بار دیگر بــه نیمه باالیى جدول بازگشــت و 
با احراز رتبــه اى تک رقمى درســت در کمربند میانى 
جدول جاى گرفت با تک امتیــازى که در آخرین دیدار 
رسمى خود در سال 95 برابر سیاه جامگان به دست آورد 
یک پله دیگر نیز در جدول باال رفــت تا با رتبه هفتمى 
به استقبال تعطیالت نوروز برود. ســپاهان این صعود 
تک پله اى را مرهون دیگر نماینده مشــهد یعنى پدیده 
اســت که با شکســت پیکان در هفته بیست و چهارم 
زمینه عبور تیــم اصفهانى از رقیب تهرانــى را فراهم 

کرد.

جالب آنکه سال گذشته نیز سپاهان آخرین دیدار لیگ 
برترى خود را در مشهد برابر سیاه جامگان برگزار نمود. 
با اینکه طالیى پوشان اصفهانى پارسال هر 3 امتیاز آن 
دیدار بیرون از خانه را به حساب خود واریز کردند اما حال 
و روز بهترى نسبت به امســال نداشتند زیرا سال 94 را 
با ایســتادن بر پله یازدهمى و در نیمه پایینى جدول به 

اتمام رسانده بودند.
با این اوصاف، طالیى پوشان امسال در حالى به استقبال 
تعطیالت نوروز مى روند که نســبت به مقطع مشابه در 
سال پیش چهار پله باالتر در جدول ایستاده اند و برخالف 

پارسال اندك دورنماى آسیایى شدن هم دارند.

  مهاجم سرخ ها
بهترین گلزن سال 95

پیشرفت چهارپله اى 
سپاهان

تیم ملى فوتبال جوانان کشــورمان در گروه سوم جام 
جهانى جوانان با زامبیا، پرتغال و کاستاریکا هم گروه شد.

مراســم قرعه کشــى جام جهانى فوتبال زیر 20 ســال 2017 کره 
جنوبــى  برگــزار و بر این اســاس تیم ملــى فوتبال ایــران در گروه 
ســوم جام جهانى جوانان بــا زامبیا، پرتغــال و کاســتاریکا هم گروه

 شد.

جام جهانى زیر 20 ســال فوتبال با حضور 24 تیم در شش گروه برگزار 
مى شود. تیم ملى جوانان کشورمان بر اساس ارزشیابى فدراسیون جهانى 
فوتبال، به همراه تیم هاى ملى اکوادور، آفریقاى جنوبى، ویتنام، گینه و 
وانوآتو در سبد چهارم قرار گرفته بود. مکانیزم قرعه کشى این رقابت ها 
به این صورت بود که تیم ها به ترتیب از سبدهاى یک تا 4 برداشته شد 
و در گروه هاى A تا F قرار گرفت. بر این اساس، گروه بندى رقابت هاى 

جام جهانى جوانان به این صورت قرار گرفت: گروه A: کره جنوبى، گینه، 
آرژانتین و انگلیس- گروه B: ونزوئال،آلمان،وانوآتوو  و مکزیک- گروه 
C: زامبیا، پرتغال، ایران و کاستاریکا- گروه D: آفریقاى جنوبى، ژاپن، 
ایتالیــا و اروگوئه- گروه E: فرانســه، هندوراس، ویتنــام و نیوزیلند-
گروه F: اکوادور،آمریکا، عربستان و سنگال. جام جهانى زیر 20 سال 

فوتبال، اردیبهشت ماه سال آینده در کره جنوبى برگزار مى شود.

مهاجم هندوراسى تیم فوتبال ذوب آهن گفت: کسب عنوان 
آقاى گلى آسیا خوب است، اما براى من مهم تر از آن صعود 
تیمم به مرحله بعدى مســابقات است.  «جرى بنگستون» 
در پنج بازى اخیر ذوب آهــن در بازى هاى لیگ برتر و لیگ 
قهرمانان آسیا عملکرد خیره  کننده اى داشته و توانسته است 
ضمن زدن چهار گل، یک پنالتى هم براى تیمش در بازى 
با االهلى عربســتان بگیرد. ضمن اینکه او با زدن دو گل در 
لیگ قهرمانان آسیا این شــانس را دارد که در این رقابت ها 
جزو مدعیان آقاى گلى باشد. مهاجم هندوراسى ذوب آهن در 
گفتگو با تسنیم پاسخگوى سئواالت مختلفى شد که مشروح 

آن در زیر مى آید:
برد باارزشى را مقابل بنیادکار به دست آوردید، در 

مورد این بازى صحبت کن.
براى اینکه شانس صعود از گروه را داشته باشیم باید بنیادکار 
را مى بردیم. واقعاً بازى خوبى را در ازبکستان انجام دادیم و برد 
بسیار ارزشمندى را کسب کردیم. با این 3 امتیاز به صعود از 

گروهمان بسیار امیدوار شدیم.
باز هم گل باارزشــى را براى ذوب آهن به ثمر 

رساندى.
خیلى خوشحالم که در این برد نقش کوچکى داشتم و به تیمم 
کمک کردم. بابت این اتفاق خدا را شکر مى کنم و امیدوارم 

بتوانم این روند را ادامه دهم.
در پنج بازى اخیر تیمــت چهار گل زده اى و یک 
پنالتى گرفته اى، این آمــار خیره کننده اى براى 

تو است.
بله همینطور است. خوشــبختانه در بهترین شرایط به سر 
مى برم و هدفم این است که این آمار را بهتر کنم. اگر فرصت 
گلزنى نصیبم شود سعى خواهم کرد بهترین استفاده را از آن 

ببرم و به تیمم کمک بیشترى کنم.
آیا ذوب آهن مى تواند از این گروه ســختى که 
در آن قرار دارد به مرحله حذفى لیگ قهرمانان 

صعود کند؟
چرا نتوانیم صعود کنیم؟! همه ما براى رسیدن به این هدف 
تالش مى کنیم و از هر نظر شایستگى صعود را داریم. البته 
بازى هاى ســختى پیش رو داریم و باید بازى به بازى پیش 
برویم. یک اتفاق خوب در تیم ما این است که اعتماد به نفسمان 

برگشته و مى خواهیم روند روبه رشدمان را ادامه دهیم.  
قبول دارى ذوب آهن در بازى هاى لیگ دچار اُفت 

شدیدى شده است؟
نه اینطور نیست که ما اُفت کرده باشیم یا بد بازى مى کنیم. 
شــما اگر بازى هاى ما را دیده باشید نسبت به حریفان خود 
برترى داریم اما همیشــه بهتر بودن دلیل بــر بردن بازى 
نیست و این جذابیت فوتبال اســت. شرایط تیمى ما خوب 

اســت و مى توانیم در دیدارهاى آینده نتایج بدمان 
را جبران کنیم.

در لیگ قهرمانان آسیا به مراتب بهتر 
از بازى هاى لیگ گل مى زنى، دلیلش 

چیست؟
براى اینکه در ذوب آهن جا بیافتــم نیاز به زمان 

داشتم، اما متأسفانه محرومیت سه جلسه اى خیلى 
به ضررم تمام شد. خوشــبختانه بعد از سپرى کردن 

محرومیت و مشکالتى که برایم به وجود آمده بود توانستم 
شــرایط خوبى را در ذوب آهن به دست بیاورم. مى خواهم 
گل هاى بیشترى را در لیگ و آسیا براى تیمم به ثمر برسانم.

این شانس را براى خودت قائل هستى که در لیگ 
قهرمانان آسیا آقاى گل شوى؟

براى من اول موفقیت تیم مهم اســت و نهایت تالشــم را 
مى کنم تا براى تیمم مؤثر باشم. براى باال بردن آمار گلزنى نیز 
نهایت تالشم را مى کنم، چرا که عنوان آقاى گلى آسیا خوب 

است اما صعود تیمم از گروه مهمتر از آن است.

 هافبک تیم فوتبال سپاهان اصفهان معتقد است که این 
تیم براى کسب سهمیه آسیا شانس دارد. 

حسین فاضلى در گفتگویى درباره عملکرد سپاهان بعد 
از گذشت 24 هفته از لیگ برتر گفت: ما از لحاظ امتیازى 

د  خوبــى نداشــتیم. عملکر

متأسفانه در خیلى از بازى ها با بدشانسى و اشتباهات داورى 
امتیاز از دســت دادیم و در بعضى مسابقات نیز خودمان 
اشتباه کردیم. ما نتوانستیم به جایگاه موردنظرمان برسیم 

ولى شش بازى باقى مانده است و باید تالش کنیم.
هافبک تیم فوتبال ســپاهان اصفهــان در ادامه افزود: 
سپاهان براى کسب سهمیه آسیا شانس 
دارد و سه چهار تیم دیگر هم دنبال این 
هدف هستند. ما هم تالش مى کنیم تا 
در نهایت سهمیه را بگیریم و امیدوارم این 

اتفاق رخ دهد.
وى در مورد اینکه چرا در بیشتر بازى هاى این 
فصل نیمکت نشین بوده است، اظهار داشت: من 
نتوانستم زیاد بازى کنم و این تصمیم کادر فنى بود. من 
به تصمیم و تفکرات عبداهللا ویسى احترام مى گذارم و این 
وظیفه را دارم که هر وقت به میدان رفتم توقعات سرمربى 
تیم را برآورده کنم. امیدوارم سال 96 سال بهترى براى 

من باشد.
فاضلى در پایان تصریح کرد: ما نتوانستیم امسال هواداران 
سپاهان و مردم اصفهان را خوشحال کنیم ولى مطمئناً در 
سال 96 دنبال جبران هستیم و امیدوارم بهترین نتایج را 
بگیریم. جایگاه واقعى سپاهان باالى جدول است و باید 

به این جایگاه برسیم.

عملکرد ایرانى ها در دور رفت لیگ قهرمانان آسیا

تداوم زندگــى سـبز در آسیـا

حسین فاضلى:

  نتوانستیم هواداران را خوشحال کنیم

جام جهانى فوتبال جوانان قرعه کشى شد

ایران با پرتغال همگروه شدایران با پرتغال همگروه شد

جرى بنگستون:

به صعود ذوب آهن فکر مى کنم نه آقاى گلى

و
باشگ
بازیک
با دس
را در

جزوض
خواه
پر

جذب
آنقدر
چگو
حال
است
به طو

زمینه عبور تیــم اصفهانى از رقیب تهرانــى را فراهم 
کرد.

سال پیش چهار پله باالتر در جدول ایستاده اند و برخالف 
پارسال اندك دورنماى آسیایى شدن هم دارند.

رخ جم ه
5بهترین گلزن سال 95

عملکرد ایرانى ها در دور رفت لیگ قهرمانان آسیا

اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداوم زندگــى سـبز دررررررررررررررررررر آسییییییییییییییـا

مهدى طارمى آقــاى گل لیگ پانزدهــم و یکى از دو 
صدرنشــین جــدول گلزنــان لیــگ برتــر در فصل 
شــانزدهم را مى توان آقاى گل فوتبال ایران در ســال 

95 دانست.
مهدى طارمى با زدن 22 گل در سال 95 آقاى گل فوتبال 

ایران در این سال شد. 
 این مهاجم بوشهرى ســال 95 را با گلزنى مقابل سیاه 
جامگان آغاز کرد و بــا گلزنى به تیم الریــان به پایان

 رســاند. وى در ســال جــارى 17 گل در مســابقات 
لیگ برتر به ثمر رســاند کــه از این تعــداد 13 گل
 مربوط به فصــل شــانزدهم و چهــار گل مربوط 

به فصــل گذشــته لیــگ برتر اســت. ایــن بازیکن 
همچنیــن ســه گل هم بــراى سرخپوشــان در لیگ 
قهرمانان آســیا بــه ثمر رســاند تا مجمــوع گل هاى 
زده اش با پیراهن پرســپولیس در ســال 95 به عدد 20 
برسد.   اما این همه گلزنى طارمى در سال 95 نبود. چون 
این مهاجم در دو دیدار دوستانه تیم ملى مقابل قرقیزستان 
و گینه نو هم گلزنى کرد تا شمار گل هاى زده اش در سال 
95 به عدد 22 رسیده و از این حیث عنوان بهترین گلزن 
فوتبال ایران در این سال را از 

آن خود کند.

شید نسبت به حریفان خود 
ودندلیل بــر بردن بازى
ـت. شرایط تیمى ما خوب

 آینده نتایج بدمان 

مراتب بهتر 
نى، دلیلش 

ــم نیاز به زمان 
سه جلسه اى خیلى

ه بعد از سپرى کردن 
ه وجود آمده بود توانستم 

 دست بیاورم. مى خواهم 
براى تیمم به ثمر برسانم.

قائل هستى که در لیگ 
ى؟

ســت ونهایت تالشــم را
راىباال بردن آمار گلزنى نیز 
عنوان آقاى گلى آسیا خوب 

ر از آن است.

گفتگویى درباره عملکرد سپاهان بعد  حسین فاضلى در گ
4از گذشت 24 هفته از لیگ برتر گفت: ما از لحاظ امتیازى 

د  خوبــى نداشــتیم. عملکر

اشتباه کردیم. ما نتوانستیم به جایگاه موردنظرمان برسیم 
ولى ششبازى باقى مانده است و باید تالش کنیم.

هافبک تیم فوتبال ســپاهان اصفهــان در ادامه افزود: 
سپاهان براى کسب سهمیه آسیا شانس 
و سه چهار تیم دیگر هم دنبالاین دارد

هدف هستند. ما هم تالش مى کنیم تا 
در نهایت سهمیه را بگیریم و امیدوارم این 

اتفاق رخ دهد.
اینکه چرا در بیشتر بازى هاى این وىدر مورد

فصل نیمکت نشین بوده است، اظهار داشت: من 
نتوانستم زیاد بازى کنم و این تصمیم کادر فنى بود. من 
به تصمیم و تفکرات عبداهللا ویسى احترام مى گذارم و این 
وظیفه را دارم که هر وقت به میدان رفتم توقعات سرمربى 
6تیم را برآورده کنم. امیدوارم سال 96 سال بهترى براى 

من باشد.
فاضلىدر پایان تصریح کرد:ما نتوانستیم امسال هواداران

سپاهان و مردم اصفهان را خوشحال کنیم ولى مطمئناً در 
6سال 96 دنبال جبران هستیم و امیدوارم بهترین نتایج را 
بگیریم. جایگاه واقعىسپاهان باالىجدول است و باید

به این جایگاه برسیم.

عملکرد چهار نماینده ایران در دور رفت مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا 
با صدرنشینى دو تیم آبى پوش، پیشــرفت ذوب آهن و ناکامى پرسپولیس 

همراه بود.
هفته سوم مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا در گروه هاى چهار گانه غرب 

آسیا به صورت کامل برگزار شد.
بر این اساس چهار نماینده ایران در این هفته نتایج متفاوتى را به دست آوردند، 
در شب اول استقالل و ذوب آهن موفق شدند دو تیم ازبکستانى را با نتیجه 
مشابه 2 بر صفر شکست دهند. شاگردان منصوریان لوکوموتیو را در ورزشگاه 
آزادى مغلوب کردند و ذوب آهن هم بردى ارزشــمند را در تاشکند مقابل 
بنیادکار کسب کرد. در شب دوم اما ورق برگشت و نتایج به گونه دیگرى رقم 
خورد. استقالل خوزستان که موفق شده بود در دو دیدار قبلى خود دروازه اش 
را بسته نگه دارد، در دیدار مقابل لخویا قطر سرانجام دروازه اش باز شد و در 
نهایت به تساوى یک بر یک رسید. پرسپولیس هم که در دوحه قطر میهمان 
الریان بود علیرغم اینکه موفق شد گل اول بازى را به ثمر برساند در نهایت 
با نتیجه 3 بر یک شکست خورد تا پایانى تلخ براى قرمزپوشان در دور رفت 

مرحله گروهى رقم بخورد.
بر این اســاس عملکرد چهار نماینده ایران در سه دیدار مرحله گروهى زیر 

ذره بین قرارداده شده است.

 استقالل تهران 
شــاگردان على منصور در دیدار اول خود در امارات در یک بازى ضعیف و 
پراشتباه با نتیجه دو بر یک مغلوب االهلى شدند. استقاللى ها پس از این 
باخت به نوعى به خود آمدند و در دو دیدار بعدى خود عالى ظاهر شدند و پنج 

بار دروازه حریفان خود را گشودند.
این تیم در دیدار مقابل التعاون عربســتان با سه گل پیروز شدند و این تیم 
سعودى را در هم کوبیدند. همچنین در بازى با لوکوموتیو هم دو گل به ثمر 
رساندند تا با شش گل زده بهترین خط آتش را در میان نمایندگان ایران به 
خود اختصاص دهند و ســید مهدى رحمتى هم با کسب رکورد 17 کلین 
شیت، یکه تاز در قاره کهن شود. شــاگردان منصوریان با دو بردى که در 
دو دیدار اخیر خود به دست آوردند توانستند یکه و تنها در صدر گروه A قرار

 بگیرند.

 استقالل خوزستان 
کمتر کارشناسى تصور مى کرد که استقالل خوزستان که این روزها شرایط 
مناسبى از نظر مالى در لیگ ندارد، در آســیا عالى ظاهر شود و بازى هاى 

درخشانى را از خود به نمایش بگذارد.
شاگردان پورموسوى موفق شدند در دیدار ابتدایى خود نماینده عربستان، 

الفتح را با یک گل مغلوب کنند تا شروعى رؤیایى با شکست نماینده سعودى 
داشته باشند، آنها در دومین دیدار خود هم در امارات، الجزیره را مغلوب کردند 
تا به عنوان یکى از مدعیان اصلى گروه در صدر قرار بگیرند. این تیم در سومین 
بازى خود در اهواز مقابل لخویا قطر به تســاوى رســید و پس از سه بازى 
دروازه اش باز شد اما با 7 امتیاز در صدر گروه Bقرار گرفتند و بهترین عملکرد 
را از خود در میان نمایندگان ایران بر جا گذاشت. اهوازى ها تنها نماینده ایران 

محسوب مى شوند که شکستى را پذیرا نشدند.

ذوب آهن 
شاگران حسینى در اولین بازى خود در خانه العین امارات به تساوى رسیدند. 
سبزهاى اصفهانى اما در دیدار دوم خود مقابل االهلى عربستان در شرایطى 
که تیم حریف ده نفره شــده بود و بازى در اختیار آنها بود 2 بر یک مغلوب 
شدند تا موقعیتشان در گروه C به خطر بیافتد. آنها که شرایط خوبى را تجربه 
نمى کردند در تاشکند و در دیدارى سخت به مصاف بنیادکار رفتند و با برد 
ارزشمند 2 بر صفر به نوعى خود را در لیگ قهرمانان نگه داشتند و به زندگى 

در آسیا ادامه دادند. 
ذوبى ها مى توانند امید زیادى براى صعود به مرحله بعد داشته باشند. شاگردان 
مجتبى حسینى باید نگاه ویژه اى به سه دیدار آتى خود داشته باشد و حداکثر 

امتیاز از این سه دیدار را  کسب کنند.

پرسپولیس
پرسپولیسى ها در دیدار اول خود مقابل الهالل عربستان تیم قدرتمند سعودى 

به تساوى یک بر یک رسیدند.
شاگردان برانکو در دیدار مقابل الوحده امارات، در یک بازى دراماتیک و در 
شرایطى که تا واپسین دقایق با نتیجه 2 بر یک عقب افتاده بودند با درخشش 
مهدى طارمى به بازى برگشتند و در نهایت 3 بر 2 پیروز شدند تا به همراه تیم 

عربستانى در صدر گروه D قرار بگیرند.
پرسپولیسى ها که با توجه به تســاوى الهالل مقابل الوحده این فرصت را 
داشتند تا با برد در خانه الریان یکه و تنها در صدر این گروه قرار بگیرند، با وجود 
اینکه گل اول بازى را به ثمر رساندند در نهایت با نتیجه 3 بر یک مغلوب شدند 

تا ناگهان در سرازیرى سقوط قرار بگیرند.
شاگردان برانکو که در لیگ مقتدرانه صدرنشین هستند در میان چهار نماینده 
ایران، به نوعى ضعیف ترین عملکرد را ثبت کرده اند و با پنج گل زده و شش 

گل خورده و تفاضل 1- عملکرد چندان مناسبى از خود برجا نگذاشتند.
البته این تیم مى تواند امیدوار باشد چراکه در دور برگشت، در آزادى از دو تیم 

پذیرایى خواهد کرد.
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سياسى

در زاد و توشه دنيا جز تقوا خيرى نيست. كسى كه به قدر كفايت از آن 
بردارد ، در آرامش به سر مى برد و آنكس كه در پى به دست آوردن متاع 
بيشترى از دنيا باشد وسايل نابودى خود را فراهم كرده و به زودى از 
دست مى رود. چه بسا افرادى كه به دنيا اعتماد كردند، ناگهان مزه تلخ 
مصيبت را بدان ها چشاند و بسا صاحب اطمينانى كه به خاك و خونش 
كشــيد. چه انســان هاى باعظمتى را كه خوار و كوچك ساخت، و چه 

موال على (ع)فخرفروشانى را كه به خاك ذلت افكند. 

به همت روابط عمومى و معاون خدمات شهرى، آيين تجليل از همشهريان آراسته براى 
اولين بار با حضور شهردار، معاونين  مديران  شهردارى خمينى شهر برگزار شد.   

شهردار خمينى شهر در حاشيه برگزارى اين طرح در جمع خبرنگاران  بابيان اينكه اهميت 
نظافت و بهداشــت فردى و اجتماعى از مهمترين دســتورات دين اسالم است،گفت: 
در  زمان گذشــته به دليل مشــاركت خانواده ها و هميارى مردم در نظافت شــهرى و 
معابر محله خود، شــهردارى و پاكبانان شــهردارى نقش كمرنگى در نظافت شهرى

 داشتند .
 على اصغر حاج حيدرى بابيان اينكه با پيشرفت جامعه، مباحث شهرى و شهرنشينى نسل 
امروز، از حال و هواى زمان گذشته بيش ازاندازه فاصله گرفته است، اظهار داشت: ما نياز 
داريم با بازگشت به سنت هاى حسنه گذشته به ارتقاى همكارى و هميارى شهروندان 
و خانواده ها در نظافت شهرى، بهداشــت اجتماعى و پاكيزگى هر چه بهتر جامعه نقش 

بيشترى داشته باشيم.
 شهردار خمينى شهر بابيان اينكه طرح انتخاب همشهرى آراسته باهدف ترغيب و تشويق 
شهروندان براى اولين بار توسط شهردارى خمينى شهر انجام شد، تصريح كرد: اين طرح 
كمك مى كند تا همشهريان خمينى شهرى در امور شهرى، مسئوليت پذيرى اجتماعى و 

پويايى شهر، همراهى و مشاركت بيشترى با شهردارى داشته باشند .
 وى با تأكيد بر اينكه الزمه پويايى شهر تقويت آموزش هاى شهروندى و مشاركت عمومى 
در بخش هاى  مختلف خدمات شهرى، تفكيك و بازيافت زباله از مبدأ توسط خانواده و 
مخصوصاً بانوان خانه دار است، بيان داشت: شــهردارى خمينى شهر در اين طرح با ارائه 

تسهيالت ويژه به همشهريان آراسته به تشويق ساير مردم و خانواده ها مى پردازد.
 شهردار خمينى شهر با اشــاره به اينكه در آينده نزديك با انتخاب شهروندان بيشترى 
به عنوان همشهريان آراسته قصد فرهنگسازى و تثبيت اين طرح را براى طول سال دارد، 
افزود: در اين طرح تالش شد شاخصه هاى آداب شــهروندى، هميارى با شهردارى در 
نظافت شهرى، تفكيك صحيح زباله خانگى، نظافت مستمر درب منازل و مغازه در طول 
سال، ايجاد فضاى سبز و نگهدارى به صورت خودجوش و مراجعه مستمر به غرفه هاى 

بازيافت مدنظر قرار گيرد.
حاج حيدرى بابيان اينكه همشهريان آراسته توسط  معاونت خدمات شهرى مورد ارزيابى 
و انتخاب قرار گرفتند ادامه داد: به منظور تشويق و ترويج اين حركت فرهنگى، شهردارى 
خمينى شهر نسبت به نصب پرچم هاى مزين بانام همشهرى آراسته درب منازل و مغازه  

اقدام مى نمايد.
 در اين طرح شهردار خمينى شهر،معاونين و مديران شــهردارى و مناطق با مراجعه به 
درب منازل و مغازه همشهريان آراسته از مشــاركت و همراهى آنها با  شهردارى تجليل 

به عمل آوردند.

آيين تجليل از همشهريان آراسته» در خمينى شهر برگزار شد
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روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر گلشنروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر گلشن

چه زیباست که هر شخصى احساس کند نخستین روز بهار گویى 
نخستین روز آفرینش است. رویش دوباره سبزه و گل که نوید بخش 
بهار طرب انگیز است و آغاز سال نو خورشیدى را به عموم ایرانیان 

تبریک وتهنیت عرض مى نماییم. 

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر مبارکهروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر مبارکه

در شکفتن جشن نوروز براى عموم  در همه سال سر سبزى 
جاودان وشادى اندیشه اى پویا و آزادى و برخوردارى از 

همه نعمت هاى خدادادى آرزومندیم.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر الى بید

در پرتو الطاف ایزد منان، نوروز فرخنده را  بر روزگار خرم همه  
مردم ایران تبریک عرض مى نماییم.

بهار شوق انگیز بر قامت سبز وجودتان شکوفه باران باد. لبتان پر 
خنده قلبتان از مهر آکنده  و نوروزتان فرخنده باد.

بید بیدى ى

د.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر دهقروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر دهق

نرم نرمک میرسد اینک بهار 
 خوش به حال روزگار 

خوش به حال چشمه ها و دشت ها
خوش به حال دانه ها و سبزه ها 

خوش به حال غنچه هاى نیمه باز . . .

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر طرقرود

در شکفتن جشن نوروز برایتان در همه سال سر سبزى
 جاودان وشادى اندیشه اى پویا و آزادى و برخوردارى از همه 

نعمت هاى خدادادى آرزومندیم.

شهردارى طرقرود

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر خالد آبادروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر خالد آباد

دستان پرنوازش بهار ، طبیعت خفته را از خواب بیدار
مى سازد و زمین و درخت رازهاى رنگارنگ و عطرآگین 

خویش را نثار نگاه ما مى کنند. در سال جدید خورشیدى 
سبزى، شادى، کامیابى، بهره ورى، اثربخشى فعالیت ها و 

بهروزى همگان را از درگاه ایزد منان آرزومندیم .

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر کرکوندروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر کرکوند

نوروز، نماد جاوداِن نو شدن است
تجدید جوانِى جهان کهن است

زین ها همه خوب تر که هر نو شدنش
یادآور نام پاك ایراِن من است.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر قهدریجانروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر قهدریجان

در شکفتن جشن نوروز برایتان در همه سال سر سبزى 
جاودان وشادى و برخوردارى از همه نعمت هاى خدادادى 

آرزومندیم.
سال نو بر همگان مبارك

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر  ورزنهروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر  ورزنه

باز کن پنجره را که بهاران آمد
که شکفته گل سرخ به گلستان آمد
فرا رسیدن سال 1396 را به عموم 

شهروندان عزیز تبریک عرض مى نماییم. 

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر باغشاد

 در آستانه فرا رسیدن عید نوروز باستانى و آغاز سال نو،
 تبریک و تهنیت صمیمانه خود را تقدیم داشته و در پرتو الطاف 
بیکران خداوندى،سالمتى و بهروزى، طراوت و شادکامى، عزت و 

کامیابى را براى همگان آرزومندیم.

باغشادغشر باغشاد

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر زیار

برگى دیگر از دفتر روزگار ورق خورد،
برگ دیگرى از درخت زمان بر زمین افتاد، 

سالى دیگر گذشت
 روزهایتان بهارى و بهارتان جاودانه باد.

اا

دانهه باد.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر  برزك

و باز گرماى مالیم و فرحبخش روزهاى آفتابى بهار به 
باغ و کشتزار و سبزه و گل و درختان بشارت مى دهد تا 
از خواب سنگین زمستان بیدار شوند و روح تازه بخود 

گیرند و آنگاه این نواى جانبخش را ساز بدارند.

زكزك

ددد

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر مهابادروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر مهاباد

حلول سال نو و بهار پرطراوت که نشانه قدرت الیزال الهى 
و تجدید حیات طبیعت مى باشدرا به تمامى عزیزان تبریک 
و تهنیت عرض کرده و سالى سرشار از برکت و معنویت 

را از درگاه خداوند متعال و سبحان مسئلت مى کنیم

یا مقلب القلوب و االبصار یا مدبراللیل و النهار یا محول الحول و االحوال حول حالنا الى احسن الحال

حمیدرضا صفائى- شهردار قهجاورستانحمیدرضا صفائى- شهردار قهجاورستان

با عرض تبریک؛ سال جدید راهمچون سال هاى گذشته با الهام از تفکرات حضرت
 امام خمینى (ره) و اجراى منویات رهبر معظم انقالب اسالمى حضرت

 آیت ا... امام خامنه اى (مدظله العالى) آغاز نموده و با گرامیداشت یاد، نام و خاطرات 
شهداى گرامى انقالب اسالمى، دفاع مقدس و مدافعان حرم حضرت زینب (س) 

به استقبال بهار 1396 مى رویم. 

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر فوالدشهرروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر فوالدشهر

قصه سرد و سفید زمستان به انتها رسید.
تا رسیدن سال نو ، تنها یک سالم خورشید باقى 

مانده است.فرا رسیدن عید سعید باستانى همراه با 
روئیدن جوانه ها و درختان و نو شدن جسم ها و 

جانهاى عاشقان را تبریک مى  گوییم .

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر نوش آباد

با همه خوبى ها و بدى ها، هر آنچه که بود، برگى دیگر از دفتر 
روزگار ورق خورد. برگ دیگرى از درخت زمان بر زمین افتاد 

و سالى دیگر گذشت. روزهایتان بهارى و بهارتان
 جاودانه باد

ن ر
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

شرکت دل، نمایشگرهاى 
پیشرفته خود را ارزان کرد

نمایشــگر  4K UHD شرکت دل به    ایتنا|
نام P2415Q به قیمت بى ســابقه 350 دالر عرضه 
مى شود که براى یک نمایشگر با چنین ویژگى هایى 
بى سابقه است. شــرکت دل نمایشــگر 24 اینچى 
عریض و داراى انحناى خود را که از پخش ویدئوهاى 
فوق دقیق پشــتیبانى مى کند با تخفیف مناسب در 

دسترس عالقه مندان قرار داده است.
در شرایطى که براى خرید این نمایشگرهاى پیشرفته 
باید امروزه مبلغى حــدود 1000 دالر پرداخت کرد، 
یکى از مدل هاى نمایشگر 4K UHD شرکت دل به 
نام P2415Q به قیمت بى ســابقه 350 دالر عرضه 
مى شود که براى یک نمایشگر با چنین ویژگى هایى 

بى سابقه است.
 DisplayPort و HDMI،USB سازگارى با پرت هاى
1.2 باعث مى شــود که این نمایشگر به یک گزینه 

مطلوب براى اجراى انواع بازى هاى رایانه اى مبدل 
شود. دقت نمایشگر  4K UHD این رایانه 3840 در 
2160 پیکسل اســت و البته دل قصد دارد در سال 

2017 مدل هاى جدیدترى از آن را عرضه کند.
اما مدل 27 اینچى این نمایشگر که P 2715 Q نام 
دارد، با تخفیف 125 دالرى و بــه قیمت 575 دالر 
در دســترس عالقمندان قرار گرفته است. نمایشگر 
یادشــده قبال 700 دالر قیمت داشت. این نمایشگر 
هم با پورت هاى متنوعى سازگارى دارد و شارژ آن از 
طریق پرت USB 3٫0 صورت مى گیرد که بر سرعت 

این کار مى افزاید.

برنامه اى براى حفظ
 حریم شخصى گوشى

 «Privacy Shade » اپلیکیشــن   ایسنا|
به شــما این امکان را مى دهد که ایمیل ها، پیام ها و 
محتواى خصوصى گوش خود را بخوانید، بدون اینکه 
نگران باشــید دیگران روى گوشــى تان جاسوسى 

مى کنند، حتى اگر روى شانه شما خم شده باشند.
بلک برى اخیرا اپلیکیشــنى را بــراى اندروید و در 
راســتاى حفظ حریم خصوصى طراحى کرده است. 
این برنامه « Privacy Shade» نــام دارد و همه 
چیز را در صفحه گوشى هاى هوشمند مى پوشاند به 
جز بخش کوچکى که تحت کنترل و مورد استفاده 

کاربر است.
این اپلیکیشن به کاربران این امکان را مى دهد که دید 
محتواى حساس خود را کنترل کنند. نمایى از گوشى 
هوشمند که مخفى شده نیز توسط خواندن یا تایپ 
کردن نمایان مى شود. همچنین مى توان سایه هاى 

اطراف را با توجه به محیط تنظیم کرد.
این اپلیکیشن مى تواند این امکان را فراهم کند که 
اطالعات شــخصى خــود را در مکان هاى عمومى 
مشاهده کنید و براى این کار کافى است بخش هایى 

از صفحه را که فعال نیست پنهان کنید.

مدل هاى جدید آیپد 
هفته آینده از راه مى رسند

  فارس| در آیپدهاى جدیدى که به زودى وارد 
خواهند شــد، از پردازنده هاى A9X اپل و دو دوربین 

هم استفاده شده است. 
بر اساس شایعات منتشر شده اپل قصد دارد سه مدل 
آیپد جدید عرضه کند که یکــى از آنها داراى ابعادى 
کامال متفاوت از آیپدهایى است که تا به حال عرضه 
شده بودند. همچنین عرضه سه قلم هوشمند اپل و 
یک آیپد مینى جدید هم در دســتور کار قرار گرفته 

است.
اپل آخرین بار در مارس سال 2016 آى پد پروى 9.7 
اینچى را به عنوان تبلتى تازه عرضه کرده بود و گفته 
 iPad Pro مى شود با برگزارى مراسمى در اوایل بهار
2 را در ابعاد 10.5 اینچى در دسترس عالقمندان قرار 
خواهد داد. گفته مى شود دو آیپد جدید دیگر هم 9.7 

اینچى و 12.9 اینچى خواهند بود.

شرکت هاست بین المللى دارکوب به عنوان بهترین میزبان وب براى وب ســایت هاى تجارى آنالین میباشد و یکى از 
شرکت هاى بزرگ ارائه دهنده پکچ هاى هاستینگ براى تجارت الکترونیکى آنالین میباشد. این شرکت از سال 2000 در 
کسب و کار اینترنت و هاستینگ میباشد و به 3 زبان خدمات خود را در سراسر دنیا ارائه مى دهد و همچنین براى بدست آوردن 
اعتبار به عنوان قابل اعتمادترین و امن ترین هاست براى میزبانى وب میباشد. براى تجارت الکترونیک آنالین شما واقعا نیاز 
به یک شرکت هاستینگ دارید که شما را از 3 چیز باید مطمئن کند قابلیت اطمینان امنیت و ثبات. اگر شما مى خواهید یک 
وب سایت تجارى با موقیت و با درآمد زیاد داشته باشید هر 3 عامل باال باید در هاستینگ وب سایت شما وجود داشته باشد. 
پکیج هاى هاست دارکوب با بهترین قیمت و باالترین کیفیت براى ویژگى ها تجارت الکترونیک آنالین براى شما ارئه داده 
خواهد شد.با بسیارى از ویژگى هایى که شرکت هاست دارکوب ارائه مى دهد با مقایسه با چندین شرکت ارائه دهنده خدمات 
هاست و میزبانى وب سرویس خدمات دارکوب و رتبه بندى این شرکت از طرف مردمى که از خدمات این دارکوب استفاده 

مى کنند نشان مى دهد که این شرکت بهترین ارائه دهنده خدمات هاست تجارى آنالین در ایران میباشد. 
http://joomir.com :وب آدرس

 Shadowmatic Full را مى توان یکى از خالقانه ترین و اعتیادآورترین بازى هاى پازل و فکرى اندروید دانست 
که توسط استودیوى Triada Studio Games براى اندروید منتشر شــده است. Shadowmatic بازى اى به 
سبک معما با گرافیکى خیره کننده است که ریشه آن را مى توان در بازى دســت و سایه پیدا کرد! بازى دست و 
سایه بدین ترتیب بود که منبع نور ثابتى، نور را به دیوار ســفیدرنگ مى تاباند و هنرمند با استفاده از حالت دادن 
به انگشتان و دست خود شخصیت و یا شــکلى را بر روى دیوار پدید مى آورد! در بازى Shadowmatic نیز شما 
وظیفه به وجود آوردن سایه اى با موضوع خاصى را دارید؛ ولى این بار نه بوسیله دست، بلکه با اجسامى با حجم 
هاى عجیب و غریب! در اکثر موارد به وجود آوردن ســایه مورد نظر انرژى زیادى از شما مى گیرد و شما را وارد 
چالش شدیدى مى کند که تا کنون تجربه نکرده اید! مرحله هاى بازى داخل 12 اتاق طراحى شده اند که هرکدام 
از اتاق ها داراى پس زمینه و موســیقى متن خاص خود هستند؛ مانند اســباب بازى کودکان، دریا و غیره! اگر از 
عالقه مندان به بازیهاى پازل و فکرى اندروید با گیم پلى خاص و عجیب و غریب هستید پیشنهاد ما به شما بازى 

فوق العاده Shadowmatic است!

راهنماى خرید

دو سال پیش وقتى که کانن نســخه اولیه ى دوربین 
G1X را معرفى کــرد هیچ دوربیــن کامپکتى با این 

 G1X سایز بزرگ سنسور در بازار وجود نداشت. گرچه
کاستى هایى نیز داشت اما با وجود ویژگى هاى برجسته 
دیگر، روى هم رفته دوربین خوبى بــود. کانن با ارائه 
نســخه جدید این دوربین با نام G1X MKII تصمیم 
گرفت ضمن بر طرف ســاختن نواقــص اندك مدل 
گذشته ســایر قابلیت هاى این دوربین فوق پیشرفته 
را نیز بهبود بخشــد. این دوربین از لحاظ جثه در زمره 
دوربین هاى کامپکت ســطح پیشرفته بزرگ قرار مى 
 G1X البته .G16 گیرد. یعنى چیزى مثل دوربین کانن
Mark II حتى از G16 هم بزرگتر اســت. بنابراین مى 

توانید مطمئن باشید که در جیب شلوار شما جاى نمى 
شــود. اما زمانى که تصاویر ثبت شــده با این دوربین 
را ببینیــد دیگر دربــاره اندازه آن صحبــت نخواهید 
کرد. راز تولیــد این تصاویر با کیفیــت در بهره گیرى 

این دوربین از یک سنســور تصویر 1.5 اینچى نهفته 
است.

کانن در G1X MKII از یک باترى جدید استفاده میکند 
 NB-12L که متاسفانه ضمن اســتفاده از باترى جدید
که از نوع لیتیوم یون مى باشد، طول عمر شارژ باترى 
کاهش مختصرى یافته است. البته اگر به خاطر داشته 
باشــید که چشــمى اپتیکال نیز در مدل جدید حذف 
شده، تازه متوجه مى شــوید که اوضاع خراب تر از این 
حرف هاست. در حالى که شــما مى توانستید در مدل 
قدیم به ترتیــب 250 و 700 عکس با صفحه نمایش 
و چشمى بگیرید این ارقام براى مدل جدید به 240 و 
200 عکس کاهش یافته اند. توجه داشته باشید که در 
ذکر عدد دوم براى مدل جدید از چشمى الکترونیکى 
که جزء تجهیزات اضافه این دوربین است استفاده شده 
است. البته کانن اظهار داشته است که ثبت 300 عکس 
نیز با یک بار شــارژ باترى، در مدل جدید با استفاده از 

حالت ECO امکان پذیر است. 
اگر به دنبال بهترین دوربین کامپکت دنیا هستید، اگر 
بهترین کیفیت تصویر را در کوچکترین پکیج ممکن 
مى خواهید درنگ نکنید، G1X MKII دوربینى است که 
دنبال آن هستید. کیفیت عکس دوربین هاى DSLR را 
براى اولین بار مى توانید در یک دوربین کامپکت تجربه 
کنید. هرچند جثه نســبتا درشت این دوربین کامپکت 
باعث خواهد شــد تا این دوربین در هــر جیبى هم جا 
نشود. اگر با ابعاد این دوربین مشــکل دارید انتخاب 
هاى دیگرى نظیر سونى RX100 II و کانن S120 نیز 
وجود دارند که هر دو از کامپکت هاى سطح پیشرفته 
با کیفیت عکس هاى بسیار خوب هستند. اما از لحاظ 
کیفیت تصویر هیچکدام یاراى رقابت با امپراتور جدید 

کانن را نخواهند داشت.
قیمت ایــن دوربین هم اکنون در حــدود 2000000 

Cتومان است.
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میزبان وب براى 
وبسایت هاى تجارى 
آنالین

بازى پازل 
خارق العاده و 
خالقانه اندروید 

 
اجراى بازى هاى پلى استیشن 4 

روى رایانه هاى شخصى
  فارس| به زودى خواهید توانســت برخى 
بازى هاى محبوب کنسول بازى پلى استیشن 4 مانند
The Last of Us Remas- و Uncharted 4 

tered را بــر روى رایانه هاى شــخصى خود اجرا 

کنید.
سونى کنسول بازى پلى استیشن 4 خود را با سرویس 
 PlayStation Now اجراى بازى آنالین و تحت وب
پیوند بیشــترى زده تا تقریبا تمامى بازى هاى قابل 
دســترس از این طریق بر روى رایانه هاى شخصى 

هم قابل اجرا باشند.
قرار اســت آزمایش خصوصى ایــن خدمات ظرف 
هفته هاى آینده صــورت بگیرد و پــس از تکمیل 
اطالعات زمان راه انــدازى دقیق آن اعالم خواهد 

شد.
فهرســت کامل کنســول ها و محصــوالت مورد 
Play- عبارتند از PlayStation Now پشتیبانى در
 Station 3، PlayStation Vita، PlayStation TV،

Sony Bravia TVs، Samsung smart TVs و 

.Sony Blu-ray players

کمتر از یک ماه قبل مایکروســافت هم ســرویس 
 Xbox Game بازى هاى آنالین خود موســوم به
Pass را راه اندازى کرده بود که از طریق نتفلیکس 

در دسترس است. این سرویس براى اجراى حدود 
100 بازى Xbox 360 و Xbox One برنامه ریزى 
شــده و هزینــه اســتفاده از آن ده دالر در مــاه 

است.

رمز عبور با حرکت لب
یک تیم از دانشــمندان، روشى جدید    ایسنا|
براى احراز هویت را توســعه دادند که افراد را از طریق 

حرکات لب شناسایى مى کند.
«رمزعبور با حرکت لب « و یا رمز عبور لب، توسط استاد 
چونگ یى مینگ و محققان دانشگاه باپتیست هنگ 

کنگ طراحى شده است.
این روش شامل تطبیق حرکات لب مرتبط با گفتن رمز 
عبوربا ویژگى هاى لب کاربر است. این محققان اظهار 
کردند:چیزى که این روش جدید را از سایر روش هاى 
پیشــین متمایز مى کند این است که حرکات لب افراد 
منحصر به فرد بوده و نمى توان آن را جعل کرد.بنابراین 
ادا کردن یک رمز عبور توسط دو نفر داراى تفاوت هایى 
است که این سیستم به سادگى توانایى شناسایى آن را 
دارد. چونگ و تیمش موفق به توسعه یک مدل یادگیرى 
محاسباتى شــدند که ویژگى هاى بصرى لب کاربر از 
جمله شــکل، بافت و حرکت آن را مورد بررسى قرار 
مى دهد. این روش جدید داراى یک الیه امنیتى بیشتر 

بوده که امکان جعل را به حداقل مى رساند.
محققان این پژوهش اعالم کردند که این روش جدید 
مى تواند در سیستم هاى احراز هویت تشخیص چهره، 

یکپارچه سازى شده و امنیت آنها را باال ببرد.

ترفند

فناورانه

اینستاگرام براى تمام پلتفرم ها
اینســتاگرام هرگــز تمایلى بــه همراهى بــا کاربران 
کامپیوترهاى شخصى براى امکان ارسال عکس به این 
شبکه اجتماعى از خود نشان نداده اســت، اما این به این 
معنا نیست که نمى توان این کار را انجام داد. ما یک روش 
هوشمندانه و کامال امن را به شما معرفى خواهیم کرد که به 
شما این امکان را مى دهد تا محتواى درون کامپیوتر خود را 

به سرعت به این شبکه اجتماعى ارسال کنید.
چرا (و چگونه) ارسال خود را از داخل کامپیوتر انجام دهیم؟

اگر شما هم از آن دسته افرادى هســتید که عادت دارند 
بالفاصله بعد از گرفتن یک عکس با موبایل آن را با دیگران 
به اشــتراك بگذارند، احتماال عالقه چندانى به این مقاله 
نخواهید داشت چرا که ناخواسته همان شیوه اى را در پیش 
گرفته اید که اینستاگرام به شما تحمیل مى کند. اما اگر یک 
عکاس هستید که مى خواهد عکس هاى روتوش شده خود 
در فتوشاپ را ارســال کند، یا اگر یک حساب اینستاگرام 
تجارى را مدیریت مى کنید که محتواى ارسالى آن مستقیما 
از داخل تلفن هوشــمند تامین نمى شــود، بنابراین شیوه 
مرسوم ارســال فورى عکس به اینستاگرام چندان به درد 
شما نخواهد خورد. بنابراین یا باید از روش زمان بر و خسته 
کننده ذخیره کار در کامپیوتر، سینک آن با تلفن هوشمند و 
ارسال آن از طریق اپلیکیشن اینستاگرام اقدام کنید و یا به 

فکر یک روش جایگزین باشید.
در پاییز سال 2015، این طور به نظر مى رسید که سرانجام 
اینستاگرام تصمیم گرفته به نظر کاربرانى که تمایل دارند از 
کامپیوتر شخصى براى مدیریت حساب کاربرى اینستاگرام 
خود اســتفاده کنند نیز احترام گذاشــته و یک نسخه از 
اپلیکیشن اینستاگرام را براى ویندوز 10 منتشر کند، اما بعدا 
مشخص شد که این اپلیکیشن نمى تواند خواسته کاربران 
کامپیوترهاى شــخصى را برآورده کند. این اپلیکیشن نه 
تنها محدود به کاربران ویندوز 10 مى شود، بلکه این نسخه 

منتشر شده تنها به کاربرانى امکان آپلود محتوا به اینستاگرام 
را مى دهد که کامپیوتر شخصى آنها مجهز به یک صفحه 
نمایش لمســى بوده و از یک دوربیــن (در اصل کاربران 
تبلت هاى ویندوز 10) برخوردار باشد. اما تکلیف کاربرانى 
که نمایشگر لمسى و دوربین ندارند چه مى شود؟ آنها به طرز 

بیرحمانه اى از امکان آپلود بى بهره هستند.
حاال که امکان آپلود محتوا از طریق کامپیوتر شــخصى 
بى فایده اســت باید به دنبال راهى باشــید کــه بتوانید 
امکانات اینستاگرام موبایل را روى کامپیوتر شخصى خود 
شبیه ســازى کنید و به عبارت دیگر از اپلیکیشن آندروید 
اینستاگرام روى کامپیوتر اســتفاده کنید،  ابزارهاى ثالث 

بسیار پرمخاطره هستند
احتماًال بعد از این که پیشنهاد استفاده از شبیه ساز آندروید 
براى دسکتاپ را شنیدید، مى گویید وقتى خدمات دهندگان 
ثالث با امکانات خوب براى اینستاگرام وجود دارد، چرا باید 
به ســراغ راه حل طوالنى برویم؟ درست است که شمار 
 Gramblr زیادى از خدمات دهندگان ثالث اینستاگرام مثل
وجود دارند که امکانات مفید زیادى مثل زمان بندى ارسال 
پست هاى اینستاگرام را در اختیار شما قرار مى دهند، اما اکیدا 

توصیه مى شود از استفاده از آنها اجتناب کنید.
خود اینستاگرام نیز نظر کامال مشــخصى در این زمینه 
دارد، این شبکه اجتماعى در ضوابط استفاده و انجمن هاى 
آموزشى خود کاربران را از به اشــتراك گذارى اطالعات 
الگین خود با ابزارهاى ثالث منع کرده اســت. اگر شما از 
هر نوع اپلیکیشــن یا خدمات تحت وبى استفاده مى کنید 
که براى احرازهویت شما را به ســایت اصلى اینستاگرام 
هدایت نکرده و یا از) OAuth شبیه به همان سیستمى  که 
به شما اجازه مى دهد با استفاده از حساب کاربرى گوگل یا 
فیســبوك خود به یک خدمات دهنده ثالث الگین کنید) 
استفاده نمى کند، خالف قوانین اینستاگرام عمل کرده و 
ممکن است باعث غیرفعال شدن حســاب کاربرى شما 

شود. حتى اگر حساب کاربرى شما غیرفعال هم نشود، شما 
به خدمات دهنده ثالثى اطمینان کرده اید که تمام کنترل 
حساب کاربرى شما را در اختیار دارد. اگر براى شما اهمیتى 
ندارد که حساب شخصى اینستاگرام شما توسط بیگانگان 
کنترل شود، اختیار با شما است، اما اگر از حساب کاربرى 
خود براى مصارف تجارى و حرفه اى اســتفاده مى کنید 
از دســت دادن کنترل این حســاب ممکن است برایتان 

پرهزینه باشد.
راه حل: شبیه سازى اندروید با BlueStacks و 

Instagram نصب
براى این که در امنیت از این شبکه اجتماعى استفاده کنید 
و در عین حال قوانین آن را نیز زیر پا نگذارید، بهتر اســت 
با استفاده از شبیه ساز معروف BlueStacks سیستم عامل 
آندروید را شبیه سازى کرده و اپلیکیشن اصلى اینستاگرام را 
روى آن نصب کنید. ما به سه دلیل اصلى BlueStacks را 
به سایر شبیه سازها ترجیح داده ایم: این شبیه ساز براى هر 
دو پلتفرم ویندوز و macOS در دسترس است، نصب آن 
بسیار راحت است و از راهکارهاى داخلى ساده اى براى به 
اشتراك گذارى محتواى بین کامپیوتر میزبان و شبیه ساز 
آندروید نصب شده اســتفاده مى کند. این قابلیت ها این 
امکان را فراهم مى کند تا شما یک فایل را روى کامپیوتر 
خود ذخیره کرده و با مراجعه به اپلیکیشن اینستاگرام آن را 

ارسال کنید.
گام اول: BlueStacks و Instagram را نصــب 

کنید
ما قصد نداریم تمام فرآیند انجام این کار را در اینجا شرح 
دهیم، زیرا مقاالت زیادى در این باره وجود دارد و انجام آن 
نیز بسیار ساده اســت. بنابراین اول آن را نصب کنید و بعد 

ادامه این مقاله را دنبال کنید.
 Play Store را اجرا کــرده و روى آیکون BlueStacks

دابل کلیک کنید.

در کادر جســتجوى Play Store عبارت Instagram را 
تایپ کنید تا اپلیکیشن رسمى  پیدا شود.

درست مثل زمانى که از یک دستگاه موبایل واقعى استفاده 
مى کنید، روى Install کلیک کرده و مراحل نصب را طى 

کنید.
در این مرحله شما مى توانید اپلیکیشن اینستاگرام را اجرا 
کرده و به حســاب کاربرى خود وارد شوید. (درست مثل 

مراحلى که در تلفن خود انجام مى دهید)
گام دوم: براى به اشتراك گذارى آسان عکس 

خود را به BlueStacks ارسال کنید
بعد از این که موفق به ورود به حساب کاربرى اینستاگرام 
خود شــدید، حاال زمان آن رســیده تا محتواى موجود در 
کامپیوتر خود را به اینســتاگرام منتقل کنید. براى نمونه، 
فرض کنید قصد دارید یک عکس کیبورد را در اینستاگرام 
به اشتراك بگذارید. بعد از این که BlueStacks به طور 
کامل اجرا مى شود، به سرعت مى توان عکس مورد نظر را 
وارد اینستاگرام کرده و کارهاى ویرایشى و برچسب گذارى 

روى آن را شروع کرد.
از نوار کنارى پنجــره BlueStacks روى آیکون فولدر 

کلیک کنید تا مرورگر فایل کامپیوتر میزبان باز شود.
فایلى را که قصد ارســال آن را دارید انتخاب کرده و روى 
دکمه Open کلیک کنید. بعد از ایــن که فایل مورد نظر 
خود را انتخاب کردید، از شما خواسته مى شود اپلیکیشنى 
را که مى خواهید در شبیه ساز اندروید با این فایل کار کند را 
انتخاب کنید. Instagram را انتخاب کنید و اگر قصد دارید 
همیشه عکس هاى خود را تنها به اینستاگرام ارسال کنید 

روى دکمه Always نیز کلیک کنید.
بعد از این کار اینستاگرام اجرا خواهد شد و یک پست جدید 
ایجاد خواهد کرد و از شما درخواست مى شود آن را برش 
بزنید، یک فیلتر  و برچسب به آن اضافه کنید و در نهایت 

روى دکمه Share کلیک کنید.

Powershot G۱X Mark II دوربین دیجیتال کانن مدل

رامین مشکاه



١١حوادث ٢٩٠٣پنج شنبه ٢٦ اسفند  ماه 

چهل تكه

هــر مــادر و پدرى    باشگاه خبرنگاران جوان |
دوست دارد تا لحظه هاى شاد و جذاب و خاطره ساز بچه اش را 

با دوربين ثبت كند و بعد از چند مدت آنها را مرور كنند.
يك مادر اهل ولز از بچه ١٨ ماهه خود در زمانى كه فرزندش 
براى اولين بار سايه اش را ديد و متعجب شد، تصاويرى گرفته 

است و آن ها را در فضاى مجازى به اشتراك گذاشته است.
اين كودك ١٨ ماهه در زمانى كه در حياط خانه مشغول بازى 
بود و به پشت سر خود نگاه كرد و شكل سياه رنگ پشت خود 
را ديد تعجب كرد و بيشتر از هر چيزى از اين متعجب بود كه 
هر كارى او مى كند، شكل روى زمين هم آن را انجام مى دهد.

اين اولين بارى بــود كه اين بچه ١٨ ماهه ســايه خودش را 
ديده بود.

  باشگاه خبرنگاران جوان | «لورل ميشله اشلمر» 
كه با همســر و دو فرزندش در«پنســيلوانيا»ى آمريكا زندگى 
مى كرد، دو سال قبل پسران شش و سه ساله اش را در وان حمام 

خفه كرده بود.
اين زن در همه جلسات دادگاه مدعى بود به دليل افسردگى شديد 
و فشارهاى روانى ناشــى از اختالفات خانوادگى، در زمان وقوع 
جنايت كنترلى بر رفتارش نداشته و تنها زمانى به خود آمده كه 
جسد بى جان هر دو پسرش روى زمين افتاده بود. با توجه به اين 
ادعا، دادگاه دستور بررسى سالمت روانى او را در كميسيون هاى 
تخصصى داد. سرانجام پزشكان پس از ماه ها تحت نظر گرفتن 
متهم و برگزارى جلسات مختلف ومعاينات الزم، سالمت روانى او 
را تأييد كردند.  با اعالم اين رأى، دادگاه اين زن را به اتهام دو مورد 

قتل از نوع درجه اول به دو بار حبس ابد محكوم كرد.

«آليسون مورفى» ٥٢ ســاله براى تشويق پسر    تابناك |
كوچك ترش «گَرى مورفى»  ٢٦ ساله براى قتل پسر بزرگ تر، به 

١٧ سال حبس محكوم شد. 
از متن پيام هايى كه از طريق گوشى تلفن همراه بين مادر و پسر 
جوان تر رد و بدل شده، طرح نقشه قتل كامًال مشخص است. در 
يكى از پيام ها كه توسط داوران دادگاه خوانده شد، نوشته شده بود: 
«من قطعاً فكر مى كنم او بايد كشته شود اما يقين ندارم كه قتل 
با چاقو روش درستى باشــد، فكر مى كنم بهتر است كه ما  او را از 
يك صخره به پايين ُهل دهيم تا پس از سقوط بميرد، چون به اين 
صورت مرگ او طبيعى تر جلوه مى كند.» گرى در جواب نوشته بود: 

«من با هر راهى كه به مرگ او ختم شود موافقم.»
«آنتونى مورفى» با كمى شــانس و كمك پزشكان از اين حادثه 

جان سالم به در برد.

قتل برادر به تشويق مادرمادر جنون نداشت مالقات اول بچه با سايه اش  030201

فرمانده انتظامي شهرستان نايين از كشف مقدار دو 
تن سير قاچاق كه زير بار پياز جاساز شده بود خبر داد. 
سرهنگ صادق كاظم زاد در گفتگو با خبرنگار پايگاه 
خبري پليس اظهار داشت: عصر روز دوشنبه مأموران 
انتظامي مستقر در ايســتگاه ايست و بازرسي شهيد 
شرافت شهرستان نايين به يك دستگاه كاميون بنز 

باري مشكوك شده و آن را متوقف كردند. 
وي با اشاره به اينكه اين كاميون حامل بار قانوني پياز 
بود بيان داشت: در بازرســي دقيق مقدار دو تن سير 
قاچاق كه زير بار پياز به طرز حرفه اي جاســاز شده 

بود كشف شد. 
اين مقام انتظامي بيان داشت: ارزش محموله كشف 
شده توسط كارشناســان مربوطه ٢٥٠ ميليون ريال 

اعالم شده است. 
ســرهنگ كاظم زاد افزود: در ايــن خصوص راننده 
دستگير و جهت ســير مراحل قانوني تحويل مراجع 

قضائي شد. 
فرمانده انتظامي شهرســتان نايين در پايان از مردم 
خواســت : هر گونه اخبار در خصوص كاالي قاچاق 
را از طريق تماس با تلفن ١١٠ به پليس اطالع دهند.

چهارشنبه ســورى در اصفهان قربانى گرفت. به گزارش 
نصف جهان، خبرگزارى ايرنا صبح ديروز نوشت كه يك 
جوان ٢٣ ساله در اثر شدت جراحات ناشى از انفجار مواد 
آتش زا در شهر بهارســتان اصفهان جان خود را از دست 

داده است.
 سرپرســت روابــط عمومى دانشــگاه علوم پزشــكى 
اصفهان بامداد چهارشــنبه به ايرنا گفــت: «اين جوان 
به دليل انفجار مواد محترقه از ناحيه ســينه و شــكم به 
شــدت مصدوم شــده بود.» كيانوش جهانپــور افزود: 
«مصدوم سه شنبه شــب بالفاصله پس از وقوع حادثه 
از شهر بهارستان به بيمارســتان الزهرا (س) منتقل شد 
اما با وجود تــالش هاى صورت گرفته، در بيمارســتان 

فوت كرد.»
در همين حال و در حادثه اى ديگر در شهر بهارستان بر اثر 

انفجار ترقه سه مرد جوان نيز مصدوم شدند.
مدير حوادث و فوريت هاى پزشكى استان اصفهان درباره 
اين حادثه گفت: «اين حادثه ســاعت ١٨ و ٤٣ دقيقه روز 
سه شنبه در شهر بهارستان رخ داد كه پس از اعالم به اتاق 
فرمان، واحد امدادى اورژانس ١١٥ به محل اعزام شدند.» 
غفور راستين افزود: «در اين حادثه سه جوان ٢٢، ٢٣ و ٢٨ 
ساله مصدوم شدند. » وى ادامه داد: «اين مصدومان پس 

از دريافت خدمات درمانى اوليه به بيمارستان الزهرا (س) 
شهر اصفهان منتقل شدند.»

سهم اصفهان از چهارشنبه سوزى
اما حوادث سه شنبه شب در بهارستان تنها حوادثى نبود 
كه  در چهارشنبه سورى اتفاق افتاد. بنا بر اين گزارش در 
شب آخرين چهارشنبه سال، يك خودروى تيبا حامل مواد 

محترقه در شهر اصفهان منفجر شد. 
مدير روابــط عمومــى و ســخنگوى ســازمان آتش 
نشــانى و خدمات ايمنى شــهردارى اصفهــان، درباره
 اين حادثــه بــه ايرنا گفــت: «ايــن حادثه ســاعت

 ١٨ روز سه شنبه در چهارراه  «فرايبورگ» رخ داد.»
 محمد شريعتى افزود: «پس از اعالم حادثه به اتاق فرمان 
١٢٥ نيروهاى عملياتى، مأموران دو ايستگاه شماره ٥ و 
٢٠ آتش نشانى اصفهان به محل اعزام شدند.»  وى گفت: 
«در اين حادثه، انفجار و آتش سوزى به دليل فعل و انفعال 
مواد محترقه در داخل خودرو رخ داده و عالوه بر مصدوميت 

موجب محبوس شدن دو سرنشين خودرو شده بود.» 
وى اظهار داشت: «در اين حادثه، دو مرد حدود ٢٤ تا ٢٥ 
ساله دچار سوختگى ٣٠ تا ٤٠ درصدى در تمام نقاط بدن 

شدند.» 

همچنين مأموران آتش نشانى اصفهان، ترقه يك كيلو و 
٥٠٠ گرمى را قبل از انفجار در يك خودرو كشف كردند.

درساعت ١٤ و ٣٠ دقيقه روز ٢٤ اسفند نيز به دنبال انفجار 
ترقه در يك ساختمان مسكونى در خيابان چمران شش 
نفر دچار سوختگى بين ٢٠ تا ٩٠ درصد شدند. حال دو نفر 
از آنها به دليل آسيب به اعضاى اصلى بدن، وخيم اعالم 

شده است.
 بنابر گفته افراد حاضر در محل، مصدومين در حال ساخت 

ترقه در زيرزمين خانه بودند. 
در همين حــال در انفجار ترقه در يك واحد مســكونى 
ديگر در اصفهان كه صبح روز سه شــنبه رخ داد نيز پنج 

نفر مصدوم شدند.
 اين حادثه در يك ســاختمان در خيابان اشراق اصفهان 
هنگام ســاخت ترقه هاى دست ســاز به وسيله تعدادى 
جوان ١٨ تا ٢٥ ســاله رخ داد.  بهزاد بزرگزاد مدير عامل 
ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ايمنى شــهردارى 
اصفهان در اين باره گفت: «اصطــكاك منجر به انفجار

ترقه هاى دست ساز شــد و در نتيجه موجب سوختگى 
درجه ٢ و جراحت باالى اين چند نفر شد. به دليل انفجار 

اين مواد، بخشى از ساختمان نيز تخريب شد.»
در حادثه اى ديگر، ساعت ٢٠ سه شنبه شب يك نفر راننده 

به دنبال پرتاب ترقه به داخل ماشينش دچار سوختگى شد. 

آتش به جان٣٨ نفر ديگر هم افتاد
شمار مصدومان اعالم شده از ســوى مراجع درمانى در 
حوادث چهارشــنبه آخر سال در اســتان اصفهان به ٣٨ 

نفر رسيد.
سرپرست روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى اصفهان 
روز چهارشــنبه به ايرنا گفت: از بيــن ٣٨ مصدوم يك 
نوجوان ١٨ ســاله با ٧٥ درصد سوختگى داراى باالترين

 سوختگى , در بيمارســتان امام موسى كاظم (ع) (سوانح 
سوختگى) بسترى است. 

كيانوش جهانپــور با بيــان اينكه ممكن اســت تعداد
 جان باختــگان افزايش يابد افزود:پزشــكان و كاركنان 
بيمارستان ســوانح ســوختگى اصفهان در تالش براى 

رسيدگى هرچه بهتر و بيشتر به مصدومان هستند. 
وى با بيــان اينكــه بيشــترين تعــداد مصدوميت ها 
ناشــى از انفجار مــواد محترقه بوده اســت اظهار كرد: 
فوريت هاى پزشــكى اصفهان به ١٥ نفــر از مصدومان 
رسيدگى كرد كه سه نفر از آنها در محل مداوا شده و ١٢ نفر 

به بيمارستان ها منتقل شدند. 
جهانپور تصريح كرد:آمار مصدومان حوادث چهارشنبه در 

مجموع در كشور نسبت به سال گذشته كاهش يافته اما در 
اصفهان اندكى افزايش يافته است. 

سال گذشته در حوادث چهارشنبه سورى در مجموع ٣٥ 
مصدوم به بيمارستان سوانح سوختگى اصفهان مراجعه 

كردند كه فقط يك نفر از آنها بسترى شد.
ابراهيمى معاون روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشكى 
اصفهان هم گفت: «بيمارســتان ســوانح ســوختگى

 امام موســى كاظم (ع) اصفهان ســه شــنبه شــب در 
آماده باش كامل بود و پزشــكان متخصص چشــم نيز 
آنجا مســتقر بودنــد. خودروهــاى آتش نشــانى هم

امســال همزمان با برگزارى آيين چهارشــنبه آخر سال 
در بيــش از ده نقطه پرخطر و پرترافيك ســطح شــهر
اصفهــان مســتقر شــده بودنــد و پنــج دســتگاه

 موتورســيكلت آتش نشــان نيز در ســطح شهر گشت 
مى زدند.»

سال گذشته در حوادث چهارشنبه سورى در مجموع ٣٥ 
مصدوم به بيمارستان سوانح سوختگى اصفهان مراجعه 
كردند كه فقط يك نفر از آنها بســترى شد. اين در حالى 
است كه حوادث چهارشنبه ســورى سال ٩٣ در اصفهان 
٥٢ نفر مصدوم به ه مراه داشــت كه يك نفر از آنها جان 

باخت. 

چاهكن ٥٣ ساله اى در حادثه ســقوط به چاه ٢٥ مترى در داخل ساختمان قديمى در خيابان ١٧ شهريور جان خود 
را از دست داد.

به گزارش ميزان، پس از اينكه فرزند اين كارگر مقنى با سامانه ١٢٥ تماس گرفت و از سقوط پدرش در چاه گزارش 
داد، ستاد فرماندهى آتش نشانى تهران بالفاصله آتش نشانان ايســتگاه ١١٣ به همراه گروه امداد و نجات ٢ اين 

سازمان را به خيابان ١٧ شــهريور، خيابان منصور 
شرقى روانه كرد.

حسين كوكبى افسر آماده منطقه ٨ عمليات سازمان 
آتش نشــانى تهران كه به اتفاق نيروهاى تحت 
امرش در محــل حادثه حضور يافته بــود، دراين 
باره گفت: محل حادثه ساختمان قديمى دو طبقه 
كوچك به مساحت ٥٠ مترمربع بود كه در قسمت 
پذيرايى طبقه اول آن چاهى به عمق ٢٥ متر حفر 
شــده بود و به دليل نامعلومى كارگر چاه كن ٥٣

 ساله اى به نام «نصرا...–الف» به درون آن سقوط كرده بود.
وى افزود: نيروهاى آتش نشانى بالفاصله پس از ايمن سازى محل، سه پايه چاه را بر روى دهانه آن برپا كردند كه 
يكى از نجاتگران با استفاده از تجهيزات الزم و رعايت نكات ايمنى وارد چاه شد و پس از رسيدن به مصدوم و تثبيت 

كردن وى، با استفاده از تجهيزات مربوطه اين مقنى را به باالى چاه و سطح زمين منتقل كرد.
اين افسر آماده آتش نشانى تصريح كرد: عوامل اورژانس بالفاصله معاينات اوليه روى اين كارگر چاه كن را انجام 

دادند كه متأسفانه مرگ وى بر اثر شدت جراحات وارده از سوى تيم پزشكى تأييد شد.
كوكبى با اشاره به اينكه علت وقوع اين حادثه از سوى كارشناسان آتش نشانى در حال بررسى است، تأكيد كرد: آتش 
نشانان و نجاتگران اين سازمان پس از ايمن كردن كامل محل و پوشاندن دهانه چاه و نيز دادن تذكرات ايمنى  الزم 

به حاضرين، پيكر بى جان اين كارگر را جهت بررسى علت مرگ در پزشكى قانونى تحويل عوامل انتظامى دادند.

  ايسنا| معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى 
جندى شاپور در خصوص خبر مرگ يك دختر جوان 
مسجدسليمانى كه در برخى پايگاه هاى محلى علت 
فوت اين خانم تزريق آمپول پنى ســيلين عنوان شده 
بود، اظهار داشت:  يك خانم جوان با عاليم تنفسى و 
سرماخوردگى روز چهارشنبه هفته گذشته و همچنين 
روز پنج شنبه به بيمارستان ٢٢ بهمن مسجدسليمان در 

دو نوبت مراجعه كرد.
مهران ورناصرى افزود:  بر خالف آنچه در برخى خبرها 
ذكر شده بود، اين خانم در هيچيك از دو نوبتى كه به اين 
بيمارستان مراجعه كرده بود، پنى سيلين دريافت نكرد. 
در روز پنج شنبه اين خانم در بيمارستان از حال مى رود 
و پس از اينكه احيا مى شود، به حالت كما مى رود.معاون 
درمان دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپور ادامه داد: 
بيمار شبانه به بيمارستان گلستان اهواز اعزام مى شود كه 
متأسفانه  همان شب (١٧ اسفندماه) در بيمارستان فوت 
مى كند. اكنون در حال بررســى علت مرگ اين خانم 
هستيم و متوفى جهت كالبدشكافى به پزشكى قانونى 
تحويل داده شده است تا نتايج كالبد شكافى اعالم نشود 

نمى توان نظرى راجع به علت مرگ اين فرد داشت.

  جام جم آنالين | ساعت ٤ و ٣٧ دقيقه صبح روز دو شنبه اهالى خيابان اسفنديانى با مشاهده شعله هاى آتش 
كه از خانه اى در آن خيابان زبانه مى كشيد، با آتش نشانى تماس گرفتند.آتش نشانان ايستگاه ٣ و ٤٠ مشهد راهى 
محل حادثه شدند. آتش از طبقه سوم يك ساختمان چهار طبقه زبانه مى كشيد و يك واحد مسكونى صدمترى در 

آتش مى سوخت و دودى غليظ از پنجره هاى خانه خارج مى شد.
آتش نشانان پس از قطع جريان برق و گاز ساختمان، 
با استفاده از دســتگاه هاى تنفســى و تجهيزات 
خاموش كننده وارد ســاختمان شدند و شعله هاى 
ســركش آتش را مهار و خاموش كردند. همزمان 
عمليات جستجو در طبقات سوم و چهارم ساختمان 
كه داراى شش واحد مسكونى بود، آغاز شد و نسبت 
به انتقال گرفتاران و مصدومان به خارج از ساختمان 

اقدام كردند.
نيروهــاى عملياتى بيــش از ٢٠ نفر از ســاكنان 
ساختمان را كه سه نفر آنها دچار آسيب ديدگى شديد شده بودند، به خارج از ساختمان انتقال دادند. مادر ٤٠ ساله و 
دختر هشت ساله در اين آتش سوزى جان خود را دست دادند. پدر خانواده نيز دچار سوختگى شديد شده كه پزشكان 

وضعيت او را وخيم اعالم كرده اند.
آتش نشانان در بررسى محل آتش سوزى با ظرف بنزين در پشت در روبه رو شدند. همچنين در داخل خانه نيز بوى 
بنزين به مشام مى رسيد. شواهد صحنه آتش سوزى حكايت از عمدى بودن آن داشت. موضوع به على اكبر احمدى نژاد 
بازپرس جنايى مشهد اعالم شــد. با حضور بازپرس جنايى، اجساد به پزشكى قانونى منتقل و در تحقيقات ميدانى 

مشخص شد سال گذشته نيز روى خودروى مرد صاحبخانه اسيد ريخته بودند.
با توجه به شــواهد موجود در پرونده، قتل دو عضو اين خانواده در آتش انتقام گيرى براى تيم جنايى قطعى شــد. 

كارآگاهان سه مظنون را در اين پرونده دستگير كردند. تحقيقات براى شناسايى قاتل آتش افروز ادامه دارد.

چهارشنبه سورى در اصفهان قربانى گرفت

آمار مصدومان 
حوادث چهارشنبه 
در مجموع در كشور 
نسبت به سال 
گذشته كاهش يافته 
اما در اصفهان اندكى 
افزايش يافته است. 
سال گذشته در 
حوادث چهارشنبه 
سورى در مجموع 
٣٥ مصدوم به 
بيمارستان سوانح 
سوختگى اصفهان 
مراجعه كردند كه 
فقط يك نفر از آنها 
بسترى شد

فرمانده انتظامي شهرســتان خميني شــهر 
از اجراي طــرح ارتقاى امنيــت اجتماعي و 

دستگيري ده متهم تحت تعقيب خبر داد. 
سرهنگ علي جعفري نژاد در گفتگو با پايگاه 
خبري پليس اظهار داشت: در راستاي برخورد با 
مخالن نظم و امنيت و افزايش احساس امنيت 
شــهروندان طرح ارتقاى امنيت اجتماعي در 

شهرستان خميني شهر اجرا شد. 
وي افزود: در اين طرح پنج دســتگاه خودرو و 
موتورسيكلت سرقتي، مقدار ١٠٠ گرم ترياك 
و مقاديري آالت و اسباب استعمال مواد مخدر 

كشف شد.
اين مقام انتظامي بيان داشــت: در اين طرح 
تعداد ده  نفر از متهمان فراري و تحت تعقيب 
مقامات قضائــي و چهار معتــاد تابلو و خرده 

فروش مواد مخدر دستگير شدند. 
سرهنگ جعفري نژاد اظهار داشت: هدف اصلي 
اجراي طرح هاي ارتقــاي امنيت اجتماعي، 
پاكســازي نقاط آلوده و جرم خيــز از برهم 
زنندگان نظم و امنيت عمومي اســت كه اين 
مهم بــا جديت و به صورت روزانه و مســتمر 

توسط پليس خميني شهر پيگيري مي شود.

دستگيري١٠ متهم تحت 
تعقيب در خميني شهر

در پى كســب خبرى مبنى بر قتل مردى ٣٥ 
ساله بر اثر اصابت چاقو به قفسه سينه در يكى 
از روستاهاى شهرســتان چابهار، موضوع به 
صورت ويژه در دســتور كار مأمــوران پليس 

آگاهى اين فرماندهى قرار گرفت.
به گزارش ميزان، ســرهنگ حيدرعلى كيخا 
مقدم گفــت: با توجه بــه تحقيقــات اوليه، 
كارآگاهــان پليس آگاهى با انجــام اقدامات 
فنى و پليسى، پس از هماهنگى با مقام قضائى 
توانستند در كمتر از ده  ساعت، محل اختفاى 
قاتل و همدستش را شناسايى و آنها را طى يك 

عمليات غافلگيرانه دستگير كردند.
فرمانده انتظامى شهرستان چابهار با بيان اينكه 
دليل قتل، قصد اخازى و مقاومت مقتول بوده 
اســت، تصريح كرد: متهمان پس از تشكيل 
پرونده مقدماتى، جهت سير مراحل قانونى به 

مرجع قضائى تحويل داده شدند.

قتل جوان ٣٥ ساله 
چابهارى پس از مقاومت 

در برابر اخاذى

مادر و دختر، قربانى قاتل آتش افروز در مشهد سقوط مرگبار مقنى در چاه ٢٥ مترى مرگ زن جوان مسجد سليمانى 
در اثر تزريق اشتباه

جاساز حرفه اي 
٢ تن سير قاچاق لو رفت 



فرهنگ ٢٩٠٣پنج شنبه ٢٦ اسفند  ماه ١٢

افشين يداللهى ترانه  سراى كشورمان بر اثر تصادف رانندگى در چهل و هشت سالگى بدرود 
حيات گفت تا جامعه فرهنگ ايرانى، يكى از بهترين ترانه سرايان معاصر خود را از دست بدهد.
به گزارش «تابناك»،  يداللهى، ترانه سراى برجسته و مدير خانه ترانه سه شنبه شب در مسير 
بازگشت از هشتگرد به سمت تهران به دليل برخورد شديد يك دستگاه كاميون با خودرويش، 
به شدت مجروح شده و درگذشت. همسر و برادر همسر اين شاعر نيز در جريان اين حادثه 

مجروح شدند.
سرهنگ نادر رحمانى درباره جزئيات اين حادثه گفته است: «ساعت ٢ بامداد روز چارشنبه 
وقوع تصادف ميان يك دستگاه سورنتو و كشنده اويكو در كيلومتر ٣٧ جاده كرج – قزوين به 
پليس راه اعالم شد. با حضور ماموران پليس راه مشخص شد در اين حادثه افشين يداللهى، 
شاعر كشــورمان جان خود را از دســت داده و دو سرنشــين ديگر خودرو سورنتو مجروح 
شده اند. اين تصادف به دليل توقف ناگهانى خودرو سورنتو در سطح سواره رو و عدم توجه به 

جلو كشنده اويكو رخ داده است.»
پيكر اين ترانه سرا در حال حاضر در بيمارســتان امام جعفر صادق (ع) شهر هشتگرد است. 
افشين يداللهى دى ماه ١٣٤٧ در اصفهان متولد شد و سپس به تهران آمد و ديپلم تجربى را 
در سال ١٣٦٤ در دبيرستان البرز گرفت. او تخصص اعصاب و روان را نيز در سال ١٣٧٩ از 

دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى اخذ كرد.
يداللهى از جمله ترانه ســراهاى شناخته كشور بود كه بســيارى از آثارش به عنوان تيتراژ 
سريال هاى تلويزيون توسط خوانندگانى چون عليرضا قربانى خوانده شد كه از آن ميان مى 

توان به شب آفتابى، غريبانه، شب دهم، ميوه ممنوعه و مدار صفر درجه اشاره كرد.
يداللهى پس از فوت على معلم شعرى با اين مضمون درباره مرگ نوشته بود:

«هر سال
يك بار

از لحظه مرگم
بى تفاوت گذشته ام

بى آنكه
بفهمم يك روز

در چنين لحظه اى
خواهم ُمرد

 ...
بعضى مرگ ها غيرمنتظره است
با اينكه مرگ غيرمنتظره نيست

هنوز چند روز به پايان سال ١٣٩٥ نمانده
اين سال پرمسافر كبيسه است»

ويژه برنامه چرتكه راديو ايران در ايام نوروز عملكرد حوزه هاى مختلف علمى و اقتصادى را در سالى كه گذشت چرتكه خواهد زد.
 به گزارش جام جم آنالين از شبكه راديويى ايران، چرتكه عنوان برنامه اى است از گروه دانش و اقتصاد راديو ايران كه هدف 
اصلى آن مرور عملكردهاى مثبت كشور در حوزه هاى مختلف علمى و اقتصادى است ودرهر برنامه با حضور فعاالن حوزه 
دانش و اقتصاد سالى كه گذشت را در حوزهاى مختلف مورد بررسى و محاسبه قرار مى دهد. از ديگر بخش هاى اين برنامه 
مى توان به آيتم حواشى ٩٥ اشاره كردكه درآن رضا نگهبان اتفاقات چالش برانگيز و مهم مربوط به موضوع برنامه رادر سالى 
كه گذشت مرور مى كند.در پايان هر برنامه سعى شده كه در قالب گزارش از مردم در رابطه با موضوع برنامه از آنان نظر خواهى 

شود و قضاوت اصلى برعهده مردم باشد.
چرتكه از ٢٨ اسفند ماه ٩٥تا پايان ايام نوروز ٩٦هر روز ساعت ١٥:٣٠ به تهيه كنندگى محمد حسين خسروجردى، گويندگى 
مهرناز فقيهى، گزارشگرى سميه رنجكش، نويسندگى فاطمه حمدالهى و كارشناسى على پاكزاد و محسن امين به روى آنتن 

راديو ايران مى رود.

روزنامه تايمز لندن در مصاحبه اى با اصغر فرهادى گزارشى از زندگى، نگاه، انديشه و آثار آينده اين فيلمساز ايرانى ارائه كرده است.
به گزارش  ايلنا، فرهادى در بخشى از اين مصاحبه گفته است: تهران در حال تغيير است، اما اين تغييرات مدرنيزاسيون نيست 
كه براحتى بتوان در رابطه با آن سخن گفت. سرعت و شور اين تغييرات آنقدر ديوانه  كننده است كه نمى توان گفت به كجا ختم 
خواهد شد. در فيلم «فروشنده»؛ عماد معلمى با ذهنى باز و ليبرال است، اما هنگامى كه كشف مى كند همسرش مورد حمله قرار 
گرفته بسيار حساس و زودرنج مى شود. واكنشى كه او از خود بروز مى دهد براى كسى كه احساس مى كند همسرش در خطر 
است، بسيار محافظه كارانه است. به همين دليل است كه من مى گويم اين مدرنيزاسيون بسيار سطحى ا ست و سنت همچنان 

پابرجاست. عماد خشمگين نمى شود و انتقام نمى گيرد. خشونتى كه او بروز مى دهد، ميانه رو و البته همچنان شوكه كننده است.
فرهادى درباره مضمون فيلم هايش عنوان كرده است: دو طريق براى ارائه يك بيانيه و مانيفست اجتماعى وجود دارد. شما بايد 
قدرت را نقد كنيد يا جامعه را. من نمى خواهم در رابطه با اينكه كدام بهتر است قضاوت كنم، اما فكر مى كنم دومى بهتر است. به 

نظر من فيلم سياسى فيلمى است كه در آن سياست و سياست ورزى بروشنى و شفافيت بيان نشود.

برنامه تلويزيونى ”خندوانه“ در فصل جديد خود با پخش قطعه ”زندان“ از محسن چاوشى 
كه مدت ها بود نويد پخش ان را به مخاطبانش مى داد به استقبال رقم زدن روزهاى جديد 

در سرى جديد خود براى تماشاگران شبكه نسيم رفت.
در اين سرى از ”خندوانه“ هر چه پيش مى رويم، گويا اتفاق هاى جالب توجه ديگرى نيز 

رخ مى دهند كه يكى از آن ها خواننده شدن برخى از بازيگران در اين برنامه است.
اشكان خطيبى بازيگر تلويزيون و سينما در جديدترين سرى فعاليت هاى خود تك قطعه 
اى با عنوان ”امسال سال ماست“ را براى برنامه ”خندوانه“ توليد كرده  و تصميم دارد اين 

قطعه را به عنوان يك هديه به اين  برنامه تلويزيونى تقديم كند.
ترانه تك قطعه ”امسال سال ماست“ را حسين غياثى ســروده و موسيقى آن را اشكان 

خطيبى و امير عظيمى سا خته اند.
البته اشكان خطيبى به تازگى فعاليت موسيقايى خود را به شكل جدى تر دنبال نموده و 
درا ين روند، حتى در بخش موسيقى تلفيقى سى ودومين جشنواره بين المللى موسيقى 

فجر نيز روى صحنه رفت.
خطيبى ميكس و مسترينگ قطعه ” امسال سال ماست“ را انجام داده است.

از ديگر رويدادهاى تصويرى ســرى جديد ” خندوانه“ مربوط به حضور عروسك هاى 
جديد در اين برنامه است به گونه اى كه رامبد جوان تالش مى كند با حضور ٤ عروسك با 

ظاهرى عجيب ، جاى خالى جناب خان را براى بيننده هاى تلويزيون پر كند.
گذشــت زمان به خوبى ثابت مى كند كه آيا عروسك هاى جديد جايگزين خوبى براى 

جناب خان دوست داشتنى هستند يا خير؟!
 رامبد جوان بنا بر گفته خودش، تا شهريور ماه ١٣٩٦ براى تلويزيون ” خندوانه“ مى سازد 

و پس از آن تصميم دارد با پدر شدن ، خانواده خود را گسترش دهد.

با فرارســيدن ٢٥ اســفند ماه ٩٥ فيلم هاى منتخب براى اكران نوروزى از امشــب
 نمايش خود را آغاز كردند. ماجراى نيمروز، خوب بد جلف، گشت ٢، يك روز بخصوص 
و آباجان نام فيلم هايى است كه اكران نوروزى ســال ٩٦ را در اختيار دارند.ماجراى 
نيمروز، خوب بد جلف، گشــت ٢، يك روز بخصوص و آباجان نام فيلم هايى اســت 
كه اكران نوروزى ســال ٩٦ را در اختيار دارند.خوب بد جلف و گشــت دو نمايندگان 
سينماى كمدى در اكران نوروزى ٩٦ شــانس بااليى براى ركورددار شدن در گيشه 
را در اختيار دارند. خوب بد جلف كه پيش از اين آغاز بــه كار كرده تاكنون نزديك به 
پنج ميليارد تومان فروش داشــته و در رتبه نهم پرفروش ترين فيلم ســال ٩٥ قرار 
دارد.فيلم يــك روز بخصوص همايون اســعديان تنها نماينده ســينماى اجتماعى 
اين روزهاى ايران اســت كه توانســته به اكران نوروزى راه پيدا كنــد. فيلمى كه در 

حضور چهار اثر ديگر كار ســختى را در گيشــه پيش رو دارد.آباجان آخرين ســاخته 
هاتف عليمردانى بــا پرداختن به موضوع جنــگ و بمباران هــاى آن نگاهى تازه از 
زندگى خانواده شــهدا را به تصوير مى كشــد. تصويرى كه در جشــنواره فيلم فجر 
رضايت مخاطبان را در بر داشــت و از ديــدگاه مخاطبان هم يكــى از ٥ فيلم برتر

 بود.ماجــراى نيمــروز امــا پربحــث ترين و مهــم ترين فيلــم اكــران نوروزى 
٩٦ اســت. فيلــم متفــاوت محمدحســين مهدويــان در جشــنواره ٣٥ خــوش 
درخشيد و توانســت ٤ ســيمرغ را به دســت آورد. اين فيلم كه به مســائل امنيتى 
و سياســى اوايل انقالب مى پــردازد متفاوت ترين فيلــم بعد از به رنــگ ارغوان 
حاتمــى كيــا اســت. فيلمى كــه مــى توانــد رنگى تــازه بــه ســينماى ايران

 ببخشد. 

شاعر و ترانه سراى معروف اصفهانى درگذشت

افشين يداللهى هم رفت
عروسك هاى جديد 

جايگزين خوبى براى جناب خان هستند؟!

 معرفى فيلم هاى اكران ٩٦

نوروز امسال كدام فيلم را ببينيم؟

راديو ايران 
با شما چرتكه مى اندا زد

تايمز لندن 
رودرروى فرهادى
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بين الملل ٢٩٠٣پنج شنبه ٢٦ اسفند  ماه ١٤

  آريا «ماريو لوپز» سفير پرو در ونزوئال، در ليما (پايتخت پرو) خواهد ماند تا زماني 
كه تنش بين دولت پرو با ونزوئال به دليل توهين «نيكالس مادورو» رئيس جمهور 
ونزوئال، به «پدرو پابلو كوزينســكي» رئيس جمهوري ٧٨ ساله پرو و بانكدار سابق 

وال استريت، حل شود.
«ريكاردو لونا مندوزا» وزير امور خارجه كشور پرو، در يك كنفرانس مطبوعاتي گفت: 
«ما از طريق نامه اي جمالت تهاجمي و توهين آميز «نيكالس مادورو» و «دلسي 
رودريگز» وزير امور خارجه ونزوئال را رد كرده ايم و سفيرمان را از كاراكاس (پايتخت 

ونزوئال) فرا خوانديم.»
در ٢٥ فوريه، رئيس جمهور پرو در سخنراني در آمريكا، آمريكاي التين را مانند يك 
سگ خوب و آرام  توصيف كرد. وي گفت آمريكا روي مناطقي مانند خاورميانه كه در 
آنجا  مشكل وجود دارد تمركز مي كند و  افزود آمريكا زمان زيادي در آمريكا التين 
صرف نمي كند، زيرا آن را مانند ســگي آرام و خوب مي داند  كه روي فرش خوابيده 

است و هيچ مشكلي ايجاد نمي كند.
در واكنش به اين اظهارات، هم رئيس جمهور ونزوئال و هم وزير امور خارجه اين كشور 

با انتقاد از كوزينسكي وي را ترسو خطاب كردند.
در همين راستا، وزارت خارجه پرو از سفير خود در ونزوئال خواست تا كاراكاس را ترك 
كند. در بيانيه اين وزارت خانه آمده است: چنين اظهارنظرهايي ميان دو كشور كه روابط 

ديپلماتيك دارند، غيرقابل قبول است.

رئيس  جمهور موقت كره جنوبى با استعفاى    باشگاه خبرنگاران جوان 
كابينه رئيس جمهور بركنار شده اين كشور مخالفت كرد.

«هوانگ كيــو آِهــن» رئيــس  جمهــور موقــت كره جنوبــى، با درخواســت
 ١٢ نفر از مشاوران ارشد خود براى استعفاى دسته جمعى اعضاى كابينه «پارك گئون 

هائه» رئيس جمهور بركنار شده، مخالفت كرد.
 رئيس جمهور موقت معتقد است اين كار مشكالت امنيتى و اقتصادى بسيارى براى 

كره جنوبى به بار مى آورد.
كيو آِهن كه نخســت وزير كره جنوبى نيز هســت، پس از رد درخواســت استعفاى 
دسته جمعى اعضاى كابينه دولت، تأكيد كرد: بالفاصله بعد از بركنارى رسمى گئون 
هائه اين كار به صالح نيست و اولويت كشور روى مسائل امنيتى و اقتصادى متمركز 

است.
به دنبال بركنارى پارك گئون هائه، به اتهام فساد مالى و سوء استفاده از قدرت، رئيس 
دفتر، مشاور ارشد امنيت ملى، رئيس تيم امنيت رياست جمهورى و تعداد ديگرى از 
مشاوران ارشد دولت كره جنوبى از كيو آِهن خواستند تمام اعضاى كابينه كه احتمال 
مى رود در موارد اتهام رئيس جمهور قبلى با او مشاركت داشته باشند، نيز استعفا ده ند. 
دفتر رئيس جمهور موقت كره جنوبى با انتشار بيانيه اى اعالم كرد اين كار نشان دهنده 
اختالف و چند دستگى در كشور است و ممكن اســت مورد سوء استفاده برخى افراد 

قرار بگيرد.

  ايسنا سخنگوى كاخ سفيد اعالم كرد، در حال 
حاضر احتمال ديدار رؤساى جمهورى آمريكا و روسيه در 

حاشيه نشست سران گروه ٢٠ قابل تأييد نيست.
«شون اسپايسر» اعالم كرد، در حال حاضر، كاخ سفيد 
نمى تواند تأييد كند كه «دونالد ترامپ» رئيس جمهورى 
آمريكا و «والديمير پوتين» همتاى روس وى در جريان 
نشست سران گروه ٢٠ كه در آلمان برگزار مى شود، با 

يكديگر ديدار خواهند كرد.

پوتين و ترامپ اولين تماس تلفنى رسمى خود را در ماه 
ژانويه برقرار كردند كه در آن دو طرف درباره مسائلى 
نظير تحوالت خاورميانه، مناقشه اسرائيل و فلسطين، 
تالش ها براى مبارزه با تروريســم و مسائل راهبردى 

ديگر گفتگو كردند.
در همين حال، «ديميترى پسكوف» سخنگوى كرملين 
پيش از اين در گفتگويى با شبكه خبرى CNN  تصريح 
كرد كه احتمال دارد ترامپ و پوتين در حاشيه نشست 

ســران گروه ٢٠ كه اوايل ژوئيه برگزار خواهد شــد، 
ديدارى با يكديگر داشته باشند.

نشست سران گروه ٢٠ نخســتين رويدادى است كه 
ترامپ و پوتين هر دو در آن شركت مى كنند.

سخنگوى كاخ سفيد گفته است: تيم ترامپ به طور فعال 
درباره مالقات هاى دوجانبه در حاشــيه نشست سران 
گروه ٢٠ مشغول بررسى است اما درباره ديدار ترامپ و 

اوباما مطلبى براى گفتن ندارم.

«شين فين» بزرگ ترين حزب ملى گراى ايرلند شمالى خواستار برگزارى همه پرسى براى جدايى از پادشاهى    تسنيم
متحد شد.«شين فين» بزرگ ترين حزب ملى گراى ايرلند شمالى رسماً خواستار برگزارى همه پرسى جدايى از پادشاهى متحد 

بريتانيا شد. 
اين درخواست تنها ساعاتى پس از آن مطرح شده است كه «نيكوال استورژن» وزير اول اسكاتلند خواستار برگزارى همه پرسى دوم 

استقالل از بريتانيا شده بود.
«شين فين» بارها خواستار برگزارى همه پرس براى جدايى ايرلند شــمالى از بريتانيا و اتحاد با ايرلند شده است. اين درخواست ها پس از 
رأى مردم بريتانيا براى خروج از اتحاديه اروپا در ژوئن گذشته تشديد شــده است. اكثر مردم ايرلند شمالى خواستار ادامه حضور اين كشور 
در اتحاديه اروپا هستند.البته نظرسنجى مؤسسه «ايپسوس مورى» كه در سپتامبر گذشته انجام شده نشان مى دهد كه اكثر مردم ايرلند 
شمالى خواستار باقى ماندن به عنوان بخشى از پادشاهى متحد هستند و تنها ٢٢ درصد آنها از ايرلند متحد حمايت كرده و ٦٣ درصد ايرلندى 

ها خواستار باقى ماندن در پادشاهى متحد بريتانيا هستند.
البته طى ماه هاى اخير هيچگونه نظرسنجى انجام نشده است. «ميشل اونيل» رهبر «شين فين» در اين باره گفت: «برگزيت يك فاجعه براى 
اقتصاد خواهد بود و يك فاجعه براى مردم ايرلند به شمار مى رود. همه پرسى براى اتحاد ايرلند بايد هر چه سريع تر برگزار شود.» ٥٦ درصد 

مردم ايرلند شمالى در همه پرسى ژوئن گذشته خواستار ادامه حضور در اتحاديه اروپا بودند.

نخســت وزير ســابق فرانســه از حزب    مهر
سوسياليســت با علم به عدم پيروزى هم حزبى خود در 
رقابت رياست جمهورى كشور، از نامزد مستقل اين دور 
از رقابت ها حمايت كرد تا شــانس راست افراطى را به 

حداقل برساند.
منابع نزديك به «مانوئل والس» نخســت وزير سابق 
دولت فعلى فرانســه، از تصميم وى بــراى حمايت از 
«امانوئل ماكرون» نامزد مســتقل انتخابات رياســت 

جمهورى ٢٠١٧ اين كشور خبر دادند.
گفتنى اســت كه والس براى شــركت در دور نخست 
اين انتخابات از ســمت نخست وزيرى دولت «فرانسوا 
اوالند» رئيس جمهورى فعلى فرانســه استعفا كرد اما 
در رقابت درون حزبى سوسياليســت ها از «بنوا آمون» 

شكست خورد.
به گفته «لو پاريزين»، والس در آســتانه دور نخســت 
انتخابات كه ٢٣ آوريل برگزار مى شــود، از طرفداران 
خود خواهد خواســت كه بــه ماكــرون رأى دهند-
 ضربه اى كه اگرچه به فرضيه احتمال شكست آمون در 
دور نخست قوت بيشترى مى بخشد، كاتاليزورى خواهد 
بود براى آنكه ماكرون اين دور از رقابت را با اختالف رأ ى 
بيشترى نســبت به «مارين لوپن» نامزد حزب افراطى 
جبهه ملى و «فرانســوا فيون» نامزد حزب راست ميانه 

«جمهوريخواهان» به پايان ببرد.
ناگفتــه نماند ماكرون نيــز تا پيــش از ورود به چرخه 
انتخابات فرانسه، در دستگاه حزب حاكم سوسياليست 
سمت وزير داريى را بر عهده داشت و اگرچه حاال در قالب 

يك نامزد مستقل عمل مى كند، به هر حال عقايدش به 
سوسياليست ها نزديك تر است و در عين حال چنانچه 
فيون از ادامــه رقابت باز بمانــد، توانايى جلب حمايت 

طرفداران راست ميانه را نيز دارد.
شــايد بتوان گفت اقدام والس به عنوان يكى از چهره 
هاى سرشناس حزب سوسياليست به سلب حمايت از 
آمون با علم به عدم موفقيت وى در دور نخست انجام 
مى شود و حركتى تاكتيكى اســت براى تضمين عبور 
پر افتخار نامزد ديگر (ماكرون) از ســد رقابت آوريل و 

پيروزى وى در رقابت نهايى ٧ ِمى.
به هر حال، هر دو حزب سوسياليســت و راست ميانه، 
عهد كرده اند تا به هر قيمتى كه شده مانع از ورود لوپن 

به كاخ اليزه شوند.

پرچم مغرب پس از ٣٢ سال و بازگشت اين كشور به اتحاديه    ايرنا
آفريقا در مقر اين اتحاديه در آديس آباباى اتيوپى به اهتزاز درآمد.

پرچم مغرب دركنار پرچم ٥٤ كشور ديگر آفريقايى در آديس آبابا به اهتزاز 
درآمده است تا پايانى بر ٣٢ سال جدايى رباط از اتحاديه آفريقا باشد.

اتحاديه آفريقا به طور رسمى در بيست و هشتمين كنفرانس اين اتحاديه 
با پيوستن دوباره مغرب به اين اتحاديه پس از سه دهه موافقت كرد.

رباط بيش از ٣٠ سال پيش و در اوج مناقشات بر سر به رسميت شناخته 
شــدن صحراى غربى در اين نهاد آفريقايى كه بخش اعظم آن از سال 
١٩٧٦ در كنترل مغرب بوده است، از عضويت سازمان اتحاد آفريقا خارج 

شد. سازمان اتحاد آفريقا بعدها به اتحاديه آفريقا تغيير نام يافت.
بازگشــت مغرب به اين نهاد آفريقايى با رأى مثبت ٣٩ عضو از مجموع 
٥٤ عضو اين اتحاديه امكان پذير شد. برخى اعضاى اين اتحاديه به دليل 
اختالف نظر درباره وضعيت صحراى غربى بــا عضويت دوباره مغرب 

مخالف هستند.

«پيتر كلنر» مفســر انگليسى، انتخاب    ايرنا 
«دونالد ترامــپ» رئيس جمهورى آمريــكا را نقطه 
اوج ظهور پوپوليسم در غرب ارزيابى كرد و با هشدار 
درباره تبعات منفى آن پيــش بينى كرد با وجود آينده 
نامعلوم، پوپوليسم ممكن است صرفًا تهديدى كوتاه 

مدت باشد.
وى طى مطلبى در تارنماى «كارنگى» نوشــت: از 
زمان انتخاب ترامپ به عنوان رئيس جمهورى آمريكا 
در انتخابات نوامبر ٢٠١٦ (آبان ٩٥) اين پرسش مطرح 
است كه آيا پوپوليسم (عوام گرايى) در آمريكا و اروپا 
به اوج خود رسيد؟ چند ماه قبل از آن انگليس رأى به 

خروج از اتحاديه اروپا داد.
نويســنده با اشــاره به گمانه زنى ها دربــاره ظهور 
پوپوليسم در غرب نوشــت: اتريش ممكن است يك 
رئيس جمهــورى «نئوفاشيســت» را انتخاب كند، 
«گرت ويلدرز» سياستمدار راســت افراطى ممكن 

اســت بر عرصه سياست 
هلند چيره شــود، «مارين لوپن» رهبر 
جبهه ملى فرانســه ممكن است در انتخابات رياست 
جمهورى ســال ٢٠١٧ در فرانسه پيروز شود و حزب 
 (AfD) «ضد مهاجــرت «آلترناتيو براى آلمــان
ممكن است سياســت هاى آلمان را به سمت جناح 

راست سوق دهد.
نگاهى بــه اتفاقاتى كه از زمان انتخــاب ترامپ رخ 
داده اســت نشــان مى دهد كه شــش هفته پس از 
مراسم ســوگندش، وى پايين ترين سطح محبوبيت 
يك رئيس جمهــورى جديد در آمريــكا را در تاريخ 
نظرسنجى ها دارد. رســوايى دامن دولتش را گرفته 
است و وى مجبور شده از برخى از سياست هاى وعده 
داده شــده- از لغو قانون «اوباماكر» گرفته تا توافق 
هسته اى ايران و حمايت از ناتو و وادار كردن مكزيك 
براى پرداخت پول ســاخت ديوار در مرزهاى جنوبى 

آمريكا – عقب نشينى كند. 
در رابطه با انگليس، وضعيت پيچيده تر است. انتظار 
مى رود «ترزا مى» نخست وزير انگليس، اين ماه و به 
دنبال اجراى ماده ٥٠ پيمان اتحاديه اروپا (ليسبون) 

رسمًا روند خروج انگليس از اتحاديه اروپا (برگزيت) 
را آغاز كند. انتظار مى رود انگليس تا بهار ســال 

٢٠١٩ از اتحاديه اروپا خارج شود. 
هرچند كه اقتصاد انگليــس در ماه هاى پس 
از همه پرســى همچنان به رشــد خود ادامه 
داده، اما نشانه هاى شــكنندگى آن در حال 
ظهور اســت. افزايش تــورم در حال نابود 
كردن استانداردهاى زندگى در اين كشور 
است و بازار مســكن در وضعيت ضعيفى 
به سر مى برد. ســرمايه گذاران بين المللى فعاليت 
خود را به تعويق انداختــه اند. براى پيش بينى تبعات 
سياسى چنين شرايطى هنوز بسيار زود است اما تبعات 

برگزيت را نبايد ناديده گرفت.
در عين حال، حزب اســتقالل اروپا ســتيز (يوكيپ) 
در انگليس در وضعيت بدى به ســر مى برد و روز به 
روز اين وضعيت وخيم تر مى شود. حزب يوكيپ كه 
در سال ١٩٩٣ ميالدى و با هدف تالش براى خارج 
شدن انگليس از اتحاديه اروپا و مقابله با موج مهاجران 
اروپايى تشكيل شده اســت، از جمله حاميان اصلى 
برگزيت شمرده مى شود. «نايجل فاراژ» رهبر سابق 
اين حزب علناً با «داگالس كارسول» تنها عضو هم 
حزبى اش در پارلمان درگير شد. در دوم مارس گذشته 
رهبر جديد اين حزب «پل ناتال» رهبر جديد يوكيپ 
پيروز شــد. اين حزب كه به عنوان يك نيروى مؤثر 
شناخته مى شد ممكن اســت به پايان خود نزديك 

شده باشد. 
در اتريش، «نوربــرت هوفر» نامزد حزب راســت 
افراطى آزادى در انتخابات رياست جمهورى شكست 
خورد. وى در انتخابات اوليه در مه ٢٠١٦ ميالدى ٣١ 
هزار رأى كسب كرد اما در دور دوم در برابر رقيب خود 

«الكســاندر ون دربلن» نامزد مستقل مورد حمايت 
حزب سبز شكست خورد. 

نظرسنجى هاى جديد در فرانسه نشان مى دهد كه 
لوپن به ســمت شكســت در انتخابات فرانسه پيش 
مى رود و احتمال دارد كه بــه دور دوم انتخابات در 
٧ ِمى راه يابد هر چند كه نظرســنجى ها نشان مى 
دهد وى بايد بيش از ٤٠ درصد آراء را كســب كند. 
در حقيقت وى ديگر به انــدازه هفته هاى قبل براى 
پيروزى در دور نخست مطمئن نيست. حمايت از وى 
متوقف شده اســت در حالى كه حمايت از «امانوئل 
ماكرون» نامزد مســتقل افزايش يافته اســت. اما 
نظرســنجى ها همچنان بايد تأثير تحقيقات درباره 
نامزد جمهوريخواهان «فرانسوا فيون» در ماجراى 

پرداخت هاى غيرقانونى به همسرش را مشخص 
كنند. 

پيروزى ماكرون در انتخابات ماه ِمى گوياى 
آن خواهد بود كه ممكن است رهبر ميانه 

شورش پوپوليستى را شكست دهد. 
در هلند، «ويلــدرز» رهبر حزب براى 
آزادى (PVV) ممكن اســت نتواند 
در انتخابات پارلمانى پيروز شــود. 
نظرسنجى هاى دســامبر گذشته 
نشــان مــى داد كه ايــن حزب 
اروپاســتيز احتماًال ٣٧ كرسى از 
١٥٠ كرســى پارلمان را كســب 
خواهد كرد و بســيار جلوتر از هر 
حزب ديگرى بــود اما تازه ترين 
نظرسنجى ها نشان مى دهد كه 
ممكن است حدود ٢٥ كرسى را از 
آِن خود كرده و قدرت را به حزب 

 (VVD) راســت ميانه براى آزادى ودموكراســى
واگذار كند.

در آلمــان، حمايت از حــزب آلترناتيو بــراى تغيير 
در اوايل مــاه ژانويه حدود ١٥ درصد بود. متوســط 
نظرســنجى هاى كنونى حمايت از اين حزب را ١٠ 
درصد برآورد كرده است كه يك سوم ميزان حمايت 

از زمان آغاز سال جديد است. 
در فنالند، حمايت از حزب راست افراطى و تندروى 
«فنالندى هاى واقعى/ Finns Party» از زمان 
انتخابات پارلمانى سال ٢٠١٥ به نصف كاهش يافته 
و از ١٨ درصد به ٩ درصد رسيده است. مصالحه بر سر 
قدرت و نياز به مطابقت با واقعيت ها باعث محروميت 
انتقال پيام پوپوليستى اين حزب شده است. اين 
حزب كه در انتخابات قبلى در رده سوم 

قرار گرفت تالش مى كند از قرار گرفتن در رده ششم 
در انتخابات سال ٢٠١٩ اجتناب كند. 

اين گزارش در پايان با اشــاره به وضعيت نامعلوم در 
آينده، احتمال بى اعتنايى ترامپ به شكست هايش 
و احتمال قوت گرفتــن دوباره احــزاب «يوكيپ» 
در انگليس، حــزب آزادى در اتريــش، جبهه ملى 
در فرانســه، حزب براى آزادى در هلنــد، آلترناتيو 
براى آلمان و حــزب فنالندى هــاى واقعى نتيجه 
گرفت هــر چند كه انتخابــات ٨ نوامبــر در آمريكا 
پوپوليســم را به اوج رســاند اما تاريخ نويسان آينده 
احتماًال ناآرامى هاى سياســى ســال هاى اخير در 
بســيارى از كشــورهاى غربى را به عنوان مقدمه 
اى بــراى ورود به عصر جديد ناسيوناليســم قلمداد 
نخواهد كــرد بلكه بــه آن بــه عنــوان تهديدى

 كوتاه مدت نگاه خواهند كرد كه با وجود برانگيختن 
چالش هايى،  در نهايت منجر بــه نابودى نظم بين 

المللى ليبرال نشد. 

گمانه زنى مفسر انگليسى همزمان با روى كار آمدن دونالد ترامپ

آينده نامعلوم پوپوليسم در غرب

خودزنى سوسياليست هاى فرانسه 

احتمال ديدار 
پوتين و ترامپ 
در نشست 
گروه ٢٠ 

جدايى 

ملى گرايان 
ايرلند از 
انگليس 

مخالفت با استعفاى دسته جمعى كابينهپرو سفير خود را از كاراكاس فرا خواند

مغرب دوباره
 به اتحاديه آفريقا 
پيوست



سالمت ٢٩٠٣پنج شنبه ٢٦ اسفند  ماه ١٥

خنده نوعى بيان احساســات بدون كالم اســت و 
وقتى درگير احساسات قوى هســتيم، صداهايى 
كه از خودمان در مى آوريم، بيش تر شــبيه ســر و 
صداى حيوانات است تا حرف زدن عادى خودمان؛ 
و برخالف حرف زدن، اين صداها را خيلى ســاده 
مى سازيم و كنترل آن ها نيز با سيستم قديمى مغز 
است، سيستمى كه صداسازى در همه پستانداران را 

تحت كنترل دارد.
بــه هميــن دليــل اســت كــه ســكته مغزى 
مى توانــد قــدرت حــرف زدن را بگيــرد امــا 
بيمــار هــم چنــان مى توانــد بخندد يــا گريه 

كند.
وقتى يك نفر ســكته مغزى مى كند، بخش هايى 
از مغزش آســيب مى بيند كه توان صحبت كردن 
را در كنترل دارد ولى سيســتم قديمى احساسات، 

هم چنان بى عيب مانده و كارش را انجام مى دهد.
خود اين احساسات هم به عنوان احساسات «پايه» 
در نظر گرفته مى شوند، چون هم در تمام گروه هاى 

انسانى و هم در همه پستانداران وجود دارند.
اين مســاله توضيح مى دهد كه چرا بيان بعضى از 
احساســات در بين گونه هاى مختلف كامًال مشابه 
است؛ براى نمونه، به شباهت هاى بين صورت يك 

انسان خشمگين و يك گرگ خشمگين فكر كنيد.
به همين منوال، آدم ها هميشــه خنده را تشخيص 
مى دهند، حتى اگر توسط يك نفر از يك فرهنگ 

كامًال ناآشنا توليد شده باشد.

ورزش عالوه بر آثار مثبت بر سيســتم قلب و عروق و 
افزايش توانمندى عضالت بدن شده و باعث و تاثيرات 

مهمى در بدن مى شود.
فوايد ورزش براى ســالمتى را همه ما مى شناســيم. 
فوايدى مانند تاثير آن بر كاهش وزن و مخصوصا كنترل 
وزن، تنظيم قندخون و پيشگيرى از ديابت، درمان فشار 
خون و چربى خون باال و صدهــا فايده مهم ديگرى كه 
ورزش براى سالمتى دارد. دانستن اين حقايق و آگاهى از 
فوايد ورزش باعث شده خيلى از ما هميشه به فكر شروع 
آن بيفتيم، اما خيلى وقت ها به دليل مشكالت مختلف 

مجبور هستيم از ورزش دست بكشيم.
نداشتن وقت كافى براى ورزش كردن، ناتوانايى در رفتن 
به كالس ورزشى، بيمارى هايى مثل كمردرد و زانو درد، 
ازطرفى نمى دانيم چه ورزشى را براى رسيدن به هدفمان 

انتخاب كنيم.
در اينجا مى خواهيم چند ورزش بسيار تاثيرگذار و ساده را 
به شما معرفى كنيم. اين ورزش ها را مى توانيد به راحتى 

انجام دهيد و نتايج آن را ببينيد.

بهترين خبر براى همه دوســتداران شنا و كسانى كه در 
حال تالش براى تناسب بدن خود هستند اين است كه 
شنا ورزش فوق العاده تاثيرگذارى است و براى شما نتايج 
شگفت آورى به ارمغان مى آورد، شنا كمك مى كند تا 
به صورت اساسى بدن خود را تقويت كنيد و از عضالت 

مختلف كار بكشيد.

دويدن مزاياى بسيارى دارد. دويدن به كاهش استرس، 

كاهش خطر ابتال به افسردگى، ســوزاندن كالرى زياد 
و بهبود ســالمت كلى شــما كمك مى كند. دويدن به 
خصوص اگر در اوايل صبح باشد بسيار لذت بخش است، 
اين ورزش يكى از بهترين تمرينات براى هر روز است كه 

باعث احساس موفقيت مى شود.

دوچرخه سوارى يك راه ســاده براى كار بر روى پاها و 
تعريق بيشتر است. دوچرخه سوارى را مى توان به همراه 
دوســتان يا به تنهايى انجام داد، دوچرخه سوارى باعث 
مى شود كه اطمينان حاصل كنيد كه تمرين بسيار مفيدى 

انجام داده ايد.

يك ورزش ارزان و قابل حمل است كه شما مى توانيد در 
هر نقطه آن را انجام دهيد. اين تمرين در هر دقيقه كالرى 
بيشترى نسبت به هر تمرين ديگرى مى سوزاند. طناب 

زدن يك ورزش مناسب و سرگرم كننده است.

اين تمرين قدرتمند، به تقويت ماهيچه ســرين كمك 
مى كند و مقدار زيادى كالرى مى سوزاند. شما مى توانيد 
براى افزايش سوزاندن كالرى و باال بردن ضربان قلب، 
اسكات پرشــى را انجام دهيد يا حركت اسكات با دمبل 
براى افزايش مقاومت بيشــتر انجام دهيد. انجام منظم 
اسكات يكى از بهترين راه ها براى تناسب بدن شما است.

جرم گوش از فرو رفتن آلودگى، گرد و خاك و ديگر ذرات 
ديگر به قسمت هاى ميانى گوش جلوگيرى مى كند. در 
حقيقت بدن براى تميزى و حفاظــت از گوش ها جرم 

گوش را توليد مى كند.
دكتر ست شوارتز، محقق اين مطالعه گفت: افراد تمايل 
دارند گوش هايشان را تميز كنند زيرا معتقدند جرم گوش 
نشانه آلوده بودن اســت. اين اطالعاِت اشتباه به عادات 

مضر براى سالمت گوش منجر مى شود.
فعاليت هاى روزانه همچون حركت فك و جويدن باعث 

مى شود جرم گوش جديد توليد شده جرم هاى قديمى را 
به قسمت هاى بيرونى تر گوش هدايت كند تا هنگام حمام 
شسته شود.به گفته كارشناســان، بيماران اغلب تصور 
مى كنند با تميز كردن گوش هايشان با شىء خارجى مانع 
از توليد جرم گوش مى شوند. اما در حقيقت اين كار باعث 
مى شود جرم گوش به سمت قسمت هاى داخلى تر كانال 
گوش هدايت شــود. زياده روى در تميز كردن گوش ها 
موجب تحريك كانال گوش، عفونــت و حتى افزايش 

توليد جرم گوش مى شود.

به نظر مى رسد حمام كردن بيش از آن چه فكر مى كنيم، 
به مهارت نياز دارد. به نقل از سايت «ديلى ميل»، دكتر 
درك چان، متخصص پوست و زيبايى كه در نيويورك كار 

مى كند، به نكات مهمى در اين باره اشاره مى كند:
چگونه بايد موهايمان را بشوييم؟

در مورد بيش تر شــامپوها و حالت دهنده هــا، بايد آن را 
روى پوست سر ماساژ داد و بعد ٢ تا ٣ دقيقه به حال خود 

رها كرد.
براى شامپوهايى با خاصيت درمانى، مثل شامپوهاى ضد 
شوره، معموًال به بيمارانم مى گويم اجازه دهند شامپو بين 

٣ تا ٥ دقيقه روى سر بماند.

اشتباهى كه معموًال شاهدش هستم اين است كه بيمارانم 
اغلب موهايشان را با شامپو ماساژ مى دهند اما پوست سر 

را فراموش مى كنند.
اين مساله به ويژه براى شــامپوهايى كه ويژگى درمانى 
دارند، مهم است و شامپو بايد به اندازه كافى با پوست سر 

در تماس باشد تا جادو كند!
توصيه ديگــرى در مورد پوســت 

نداريد؟
سر جوش ها را فشار ندهيد. اين كار مى تواند باعث ماندن 
جاى زخم و تغيير رنگ پوست شود، آن وقت بايد دنبال 

روش هاى گران تر بگرديد تا آسيب را كاهش دهد.

گوسفند، گاو يا شتر؛

مصرف كدام گوشت بهتر است؟

گوشت قرمز بر اساس نوع دام انواع مختلفى دارد، گوشت گاو، گوســفند، گوساله، بوفالو (گاوميش)، بره، شتر 
و گوشت حيوانات شــكارى از اين جمله اند. سوال اينجاست گوشــت حيوانات اهلى در مقايسه با يكديگر چه 

خصوصيات تغذيه اى متمايزى دارند ؟
درست است كه گوشت گوسفند موافق ترين مزاج را دارد و سرعت هضم آن بيشتر از گوساله است و بافت نرم و 
طعم دلچسبى دارد، اما بايد بدانيد گوشت گوسفند و گوساله از نظر ارزش تغذيه اى با يكديگر برابرى مى كنند و 

ميزان روى، آهن و ويتامين B١٢ در آن ها يكسان است.

بسيارى از خانواده  ها بر اين باورند كه گوشت گوسفند در 
مقايسه با گوشت گوساله ارزش تغذيه اى بيشترى دارد و 
چون بافت نرم و لطيفى داشته و طعم و بوى دلچسبى به 
انواع خوراك و خورش  هاى سنتى مى دهد، فقط گوشت 
گوسفند را مى پسندند و هيچ نوع ديگرى به مذاق شان 

خوش نمى آيد.
درست است كه گوشت گوســفند موافق ترين مزاج را 
دارد و سرعت هضم آن بيشــتر از گوساله است و بافت 
نرم و طعم دلچسبى دارد، اما بايد بدانيد گوشت گوسفند و 
گوساله از نظر ارزش تغذيه اى با يكديگر برابرى مى كنند 
و ميزان روى، آهن و ويتامين B١٢ در آن ها يكسان است 
با اين تفاوت كه گوشت گوسفند بسيار چرب و افزاينده 
كلسترول و ترى  گليسيريد خون است، اما گوشت گوساله 
عالوه بر آن كه كم  چرب  تر اســت در مقايسه با گوشت 
گوسفند كلسترول پايين  ترى دارد. پس افرادى كه دچار 
چربى خون باال، ناراحتى  هاى قلبى و ديابت هستند بهتر 
است گوشت گوسفند را از برنامه غذايى  شان حذف كنند.

تحقيقات نشــان مى دهد گوشت گوســاله براى بدن 
ســازان مناســب بوده و به افزايش سطح 

تستسترون كمك مى كند كه البته 
اگر دام در طبيعت رشد يافته و تغذيه 
طبيعى  ترى داشته باشد در مقايسه 

با گوساله  هاى پرورشى ضمن 
ايــن  كــه ارزش غذايــى 
باالترى دارد، طعمى مشابه 

گوشت گوســفند داشته و به 
دليل آن  كه حجم بافت پروتئينى آن نســبت به بافت 
چربى در مقايســه با گوشت گوســفند بيشتر است، به 
افزايش قدرت و حجم عضالنى بدنسازان كمك مى كند. 
البته افراط در مصرف گوشت گوســاله مى تواند سبب 
تجمع چربى در ناحيه شكم و پهلو و افزايش چربى خون 
شود. اين را هم بدانيد گوشت گاو در مقايسه با گوساله 

چاق  كننده و ديرهضم تر است.

با وجودى كه گوشت بره، بافت ماهيچه اى متراكم و 
پر حجمى ندارد، اما اغلب مردم به دليل آن  كه رنگ 
صورتى مطلوبى دارد و حداكثر مقدار گوشت و حداقل 
مقدار چربى را داراســت آن را به گوشــت گوسفند 
ترجيح مى دهند. اما گوشت بره چه ويژگى متمايزى 
دارد و آيا مصرف آن توصيه مى شــود؟ گوشــت بره 
از نظر تردى و خوشــمزگى در ميان ديگر گوشــت 
حيوانات حرف اول را مى زنــد و قابليت هضم بااليى 

دارد.
اين گوشت حاوى تمام اسيدهاى آمينه ضرورى بدن 
است و مى تواند در ســاختن بافت  هاى جديد مفيد با 
شد. گوشت بره مقدار قابل مالحظه اى فسفر همراه 
با كلســيم و آهن دارد و از نظــر ويتامين هاى گروه 
B بخصوص B١٢ غنى اســت. اين گوشت به دليل 
بهترين طعم و كمترين ميزان چربى گزينه مناســبى

 است.
تحقيقات انجام شده نشان مى دهد ميزان پروتئين اين گوشت با گوشت گاو برابرى مى كند، اما چربى و كالرى آن 
٥/١ تا ٢ برابر بيشتر از گوشت گاو است. ميزان ويتامين  هاى B و كلسيم گوشت گاوميش درصدى كمتر ولى از نظر 
ميزان فسفر، آهن و پتاسيم با گوشت گاو برابرى مى كند با اين تفاوت كه سديم گوشت گاوميش كمى بيشتر است.

گوشت گاوميش در مقايسه با گوشت گاو چون كيفيت و ارزش غذايى پايين  ترى دارد و خصوصيات ظاهرى، بافتى 
و طبخى آن نامطلوب است كمتر مورد اقبال مصرف كنندگان قرار گرفته است. از قلم و كوهان شتر در درمان درد 

پا و كمر استفاده مى شود. شــايد تا به حال گوشــت گاوميــش يا همــان بوفالو 
را نديده باشــيد. شايد هم گوشــتى با طعم و رنگ و 
بافتى متفاوت تر از گوشــت گاو خورده باشيد، اما 
متوجه نشده  ايد كه گوشــت چه حيوانى بوده 
است. گاوميش يك حيوان مفيد و سه منظوره 
است يعنى شير، گوشت و نيروى خوبى دارد، 
اما نسبت به گوشــت گاو به علت داشــتن يك  سرى 

خصوصيات نامطلوب مشترى  پسندى كمى دارد.
گوشت گاوميش خام يا نپخته رنگ قرمز بسيار روشنى 
دارد و شايد تفاوت رنگش با ديگر گوشت ها موجب تعجب 
شما شود. اين گوشت وقتى پخته مى شود بسيار تيره و 
كدرتر از گوشت گاو مى شود. وقتى آن را چرخ مى كنيم 
همچون خميرى آبدار و بسيار لطيف شــده، اما زمانى 
كه مى پزد بافت آن سفت مى شــود و اصال طعم خوبى 
ندارد مگر آن  كه به مدد برخــى از ادويه  جات طعم آن 

را مخفى كنيم.

گوشت گوسفند

گوشت گاوميش

گوشت شترگوشت بره

گوشت گوساله

در آموزه هاى اسالمى مصرف گوشت شتر به دليل ويژگى  هاى متمايزى كه نسبت به گوشت ساير حيوانات دارد 
بسيار توصيه شده و البته مدتى است كه اين گوشــت طرفداران زيادى را به خود جلب كرده است. در آموزه  هاى 
دينى آمده كه گوشت شتر قواى بدنى و استقامت را زياد كرده و اعصاب را تقويت مى كند و از اختالالت در رشد 
جنين جلوگيرى مى كند و مصرف آن به بانوان باردار، شيرده، دانش  آموزان، ورزشكاران و افراد كهنسال توصيه 

شده است.
اين گوشت ظاهرى شبيه گوشت گوساله دارد و نظر به اين كه اغلب خانواده ها از سفتى و ديرپز بودن اين گوشت 
گاليه دارند بايد بگوييم كه اگر از گوشت شتر جوان استفاده كنيد ضمن داشتن بافتى نرم و لذيذ، براى چرخ و كبابى 
كردن هم مناسب است. اين گوشت پروتئين و چربى كمترى نسبت به گوشت گاو و گوساله دارد، اما سديم آن زياد 

و پتاسيم كمى دارد كه اين قضيه به تحمل  پذيرى شتر به كمبود آب مرتبط مى شود.
آهن و روى گوشت شتر كمتر از گوشت ساير دام هاست، اما فسفر، كلسيم و ويتامين هاى B در عضالت ران اين 
حيوان بيشتر است. اين را هم بد نيست بدانيد كه از قلم و كوهان شتر در درمان درد پا و كمر و دردهاى روماتيسمى 

استفاده مى شود.

تفاوت گوشت گاو  و گاوميش

جرم گوش را تميز كنيم

 يا نه؟

  موهايتان را چطور مى شوييد؟

 كسانى كه سكته 
مغزى مى كنند، 

باز هم مى توانند بخندند؟

٥ ورزشى كه بدن شما را  جوان مى كند

شنا

دوچرخه سوارى

اسكات

طناب

دويدن
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روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر بادرود

بنگر به رستاخیز طبیعت که چه زیباست و 
بنگر که چگونه هر سال رستاخیزى دیگر را 

تجربه مى کنیم. بهار یک نقطه دارد؛ نقطه آغاز 
بهار زندگیتان بى انتها باد. فرا رسیدن سال نو 

بر همگان مبارك. 

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر دستگردروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر دستگرد

بهار شوق انگیز بر قامت سبز وجودتان شکوفه بهار شوق انگیز بر قامت سبز وجودتان شکوفه 
باران باد.باران باد.

لبتان پر خنده، قلبتان از مهر آکندهلبتان پر خنده، قلبتان از مهر آکنده
نوروزتان فرخندهنوروزتان فرخنده

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر طالخونچهروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر طالخونچه

گشت گرداگرد مهر تابناك، ایران زمین
روز نو آمد و شد شادى برون زندر کمین
اى تو یزدان، اى تو گرداننده مهر و سپهر
برترینش کن برایم این زمان و این زمین

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر آران و بیدگلروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل

با سرود تازه «هر روزتان نوروز باد»با سرود تازه «هر روزتان نوروز باد»
شهر سرشار است از لبخند ، از گل ، از امیدشهر سرشار است از لبخند ، از گل ، از امید

تا جهان باقى است این آئین جهان افروز باد . . .تا جهان باقى است این آئین جهان افروز باد . . .

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر نصرآباد

نوروز شعر بى غلطى است که پایان رؤیاهاى ناتمام 
را تفسیر مى کند . . .

عیدتان مبار ك، نوروزتان پیروز، هرروزتان نوروز.

اد ادآ آ

آگهى مناقصهنوبت دوم
شهردارى گلشهر در نظر دارد نسبت به نقشه بردارى از طریق عکس هوایى 
بوســیله پهباد، به مســاحت حدود 1000 هکتار اقدام نماید. لذا متقاضیان 
میتوانند جهت دریافت شرایط و اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 28  اسفندماه 
1395 به سایت شهردارى گلشهرwww.golshahrgolpa.ir مراجعه 
نمایند.  ضمنًا فرصت اعالم قیمت پیشــنهادى پایان وقت ادارى پنجشنبه

10 فروردین ماه 1396 مى باشد. 
شماره تماس شهردارى: 031-57322222

على نیکبخت- شهردار گلشهر

”آگهى استخدام پیمانى سازمان تامین اجتماعى“
داوطلبان واجد شرایط جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام به نشانى اینترنتى www.estekhdami.Tamin.ir مراجعه 

روابط عمومى و امور فرهنگى اداره کل تامین اجتماعى استان اصفهاننمایند.

آگهى مزایده نوبت پنجم چاپ اول

سازمان فرهنگى، ورزشــى و تفریحى شهردارى شاهین شهر به اســتناد مجوز شماره 4219/ش مورخ 
94/12/25 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد اجاره ماهانه واحدهاى ادارى- تجارى در طبقه پنجم 
نگارستان شهردارى را از طریق مزایده عمومى به صورت بهره بردارى به اشخاص حقیقى یا حقوقى به مدت 

دو سال واگذار نماید. 
افراد حقیقى و حقوقى مى توانند براى دریافت شرایط تا روز یکشنبه مورخ 96/01/20 به امور قراردادهاى 
سازمان مراجعه و حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 96/01/21 نسبت به تحویل پیشنهاد خود به دبیرخانه سازمان 

واقع در شاهین شهر- میدان فاطمیه ساختمان نگارستان شهردارى- طبقه چهارم اقدام نمایند. 
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت farhangi.shaahinshahr.com مراجعه فرمایید.

روابط عمومى سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى شهردارى شاهین شهر

آگهى برگزارى مناقصه عمومى نوبت اول
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شــرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط 

واگذار نماید.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

خرید انواع:خرید انواع:
لوازم خانگى برقى ایرانى و لوازم خانگى برقى ایرانى و خارجىخارجى

سیستم هاى صوتى و تصویرىسیستم هاى صوتى و تصویرى
ظروف و لوازم آشپزخانه : ظروف و لوازم آشپزخانه : چینى.بلور. پالسکوچینى.بلور. پالسکو

انواع فرش.گلیم.موکت و ...انواع فرش.گلیم.موکت و ...
مبلمان و مبلمان و سرویس چوب : استیل.راحتى .اسپرتسرویس چوب : استیل.راحتى .اسپرت

پرده و تزیینات داخلىپرده و تزیینات داخلى
آیینه آیینه و شمعدان.لوستر و انواع کاالى لوکسو شمعدان.لوستر و انواع کاالى لوکس

کاالى خواب : روتختى.کاالى خواب : روتختى.لحاف. تشک و ...لحاف. تشک و ...
انواع کاال و تجهیزات ساختمانى : هود.اجاق انواع کاال و تجهیزات ساختمانى : هود.اجاق گاز صفحه اى.گاز صفحه اى.

دوربین هاى مداربسته . کاالى بهداشتى ساختماندوربین هاى مداربسته . کاالى بهداشتى ساختمان
سیستمهاى سیستمهاى سرمایشى و گرمایشى : انواع کولر. پکیج.رادیاتورسرمایشى و گرمایشى : انواع کولر. پکیج.رادیاتور

MDFMDF.خدمات ساختمانى: بازسازى.خدمات ساختمانى: بازسازى.تعمیرات.دکوراتیو. طراحى داخلى.تعمیرات.دکوراتیو. طراحى داخلى
انواع سیستمهاى رایانه اى : کامپیوتر.انواع سیستمهاى رایانه اى : کامپیوتر.لپ تاپ .موبایللپ تاپ .موبایل

انواع موتورسیکلت . دوچرخه .تردمیلانواع موتورسیکلت . دوچرخه .تردمیل
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 اقساط بدون سود و کوتاه مدت   اقساط بدون سود و کوتاه مدت  
اقساط بلند مدت و وامى با کمترین سوداقساط بلند مدت و وامى با کمترین سود

مرکز خرید متفاوت و جذاب 

به مناسبت والدت حضرت زهرا(س)به مناسبت والدت حضرت زهرا(س)
    2525   تا      تا   2828   اسفند ماه  میزبان شماییم   اسفند ماه  میزبان شماییم

بانوان مهر
طرح خرید ویژه ى طرح خرید ویژه ى 

روز زنروز زن

ببببب

سیسمونى کاملسیسمونى کامل
 جهیزیه کامل جهیزیه کامل

   تلفن:    تلفن: 3220652532206525  __    3221083432210834__  0913325039809133250398

به افتخار مادران و همسرانبه افتخار مادران و همسران

آگهى مزایده نوبت سوم اصالحیه آگهى مناقصه عمومى
واگذارى به اجاره یکباب مغازه مربوط به موقوفه اهل البیت (ع) واقع در شاهین شهر، خیابان فردوسى، 
فرعى 3 شرقى، ورودى پاساژ یاس با مبلغ پیشــنهادى اجاره ماهیانه 6/000/000 ریال زمان ثبت نام 
تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1396/01/08 جهت کســب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

45247060 تماس حاصل فرمائید. 

با توجه به آگهى مناقصه حفارى چاه دســتى آب رنگسازان منتشر شــده در تاریخهاى 1395/12/24 و 
1395/12/25 در روزنامه نصف جهان موضوع فوق به حفارى و تجهیز چاه آب شهرك صنعتى امیرکبیر اصالح 
میگردد. لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت دریافت اسناد تا تاریخ 1396/01/08 به دبیرخانه شرکت 

واقع در اصفهان خ 22 بهمن، مجتمع ادارى امیرکبیر مراجعه نمایند. 

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه م الف:2166امور پیمانهاى شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر زوارهروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر زواره

سال نو مى شود.زمین نفسى دوباره مى کشد. برگ ها به 
رنگ در مى آیند و گل ها لبخند مى زند

و پرنده هاى خسته بر مى گردند و دراین رویش نو، چون 
همیشه امیدوار هستیم و سال نو را تبریک مى گوییم 

مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

عملیات اجرایى و احداث بخشى از شبکه فاضالب شهر 1-4- 96
15/462/040/329774/000/000عمرانى (اسنادخزانه)داران (با ارزیابى کیفى)

اجراى عملیات ابنیه تصفیه خانه فاضالب شهر خوانسار 1-5- 96
(با ارزیابى کیفى)

عمرانى 
4/101/438/646206/000/000(اسناد خزانه اسالمى)

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/1/19
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/1/20

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 8- 031-36680030
(داخلى 335)

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 95/12/26


