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عبور از خــط قرمز آبى

آزادى بیان آمریکایى ها در دوره ترامپ به شدت تهدید شده استپوست موز بخورید! 35 هزار واحد تولیدى در صف واماعتراض مردم به تعطیالت طوالنى نوروز!فتحعلى شاه با 99 فرزند و نوه، سالم مى کند! بین المللتندرستىاقتصاداجتماعاجتماع

5

6

2

10

9

گزارش نماینده مردم اصفهان از برداشت هاى خالف قانون آب در باالدست زاینده رود

یزدى ها و تبریزى ها       
از حج انصراف داده اند؟

رقیب ایران 
مشترى فرش ایرانى شد!
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55 روز با خودروها روز با خودروها
 و موتورسیکلت هاى  و موتورسیکلت هاى 

مسابقه اى در نمایشگاه اصفهانمسابقه اى در نمایشگاه اصفهان

مراسم اعتکاف 
محل تبلیغات جناحى نیست

web-scale IT چیست 
و چرا آینده مراکز داده 

به آن وابسته است؟

از دردناك ترین
 تصادف نوروز

 تا پیرترین راننده مقصر

 چگونه انقالب ویسى
 به سوى سقــوط رفت؟

وقتى سرمربى سابق سپاهان به توصیه هاى نصف جهان توجه نکرد

حاال فردى که در بدو ورود به سپاهان 
در قامت سرمربى مدام اعتقاد داشت 
که این تیم به انقالب نیــاز دارد و 
خود را در نقش لیدر این انقالب زرد 
مى دید، همه آرزوهاى سپاهانى خود 
را بر باد رفته مى بیند  و بعید است تا 
سالیان سال در این تیم مورد اعتماد 

دوباره قرار بگیرد.
روزنامــه نصــف جهــان در مورد 
اشتباهات ویســى در سپاهان بارها 
هشــدار داده  و به وى گوشزد کرده 
بود که اصرار بر این اشتباهات و عدم 
اصالح آنها مــى تواند برایش گران 

تمام شود .

حیدرعلى عابدى مى گوید در دیدار با رئیس جمهور، موضوع برداشت هاى غیر مجاز آب در چهارمحال را به اطالع روحانى خواهد رساند

اجراى برجام 
سنگین تر از ایجاد برجام

پرداخت مستمرى به خانواده متوفى 
تا چند ماه پس از فوت
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وزیر امور خارجه درمورد لزوم استفاده 
بهتر و بیشــتر از دستاوردهاى برجام 
اظهار داشت: شــاید تالش ما براى 
اجراى برجام ســنگین تر از تالش 

براى ایجاد برجام است.

رئیس کمیته امداد امام خمینى (ره) گفت: 
کمیته امداد تا چند ماه پس از فوت یک 
فرد، مســتمرى وى را به خانــواده آنها 
پرداخت مى کند و این کار با هدف کمک 

به خانواده ها انجام مى شود.
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عجایب خوردن سیر پخته 

نوبت اول        (آگهى مزایده فروش ضایعات) 

محسن صدیقى- شهردار باغشادمحسن صدیقى- شهردار باغشاد

شهردارى باغشاد در نظر دارد نســبت به فروش ضایعات فلزى 
و پالستیکى موجود در محل انبار شــهردارى با باالترین قیمت 
پیشنهادى بر اساس قیمت پایه کارشناسى اقدام نماید. لذا از کلیه 
متقاضیان خرید دعوت بعمل مى آید از تاریخ درج این آگهى به مدت 
یک هفته با مراجعه به دبیرخانه شهردارى نسبت به دریافت اسناد 

مزایده اقدام الزم را بعمل آورند. 

آگهى مزایده فروش زمین نوبت اول 

محسن صدیقى- شهردار باغشادمحسن صدیقى- شهردار باغشاد

شهردارى باغشاد به استناد مجوز شماره 221/چ مورخ 95/10/01 شوراى اسالمى شهر 
در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین به مساحت 676 مترمربع با کاربرى احداث 
مجموعه آبى شامل حمام عمومى، سونا و جکوزى از طریق برگزارى آگهى مزایده عمومى، 
اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده 
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 96/01/23 به شهردارى باغشاد و یا به 
سایت شهردارى به آدرس www.baghshad-esf.ir مراجعه و نسبت به دریافت 

اسناد مزایده اقدام نمایند. 



0202جهان نماجهان نما 2906چهارشنبه  16 فروردین  ماه   1396 سال چهاردهم

وزیر امور خارجه درمورد لزوم اســتفاده بهتر و بیشتر از 
دســتاوردهاى برجام اظهار داشت: شاید تالش ما براى 
اجراى برجام سنگین تر از تالش براى ایجاد برجام است. 
براى همین هم مقام معظم رهبرى بر بدعهدى آمریکا 
تأکید مى کند. بد عهدى آمریکایى ها براى ما غیرقابل 
پیش بینى نبــود. دو طرف هم بر اســاس عدم اعتماد 
متقابل جلو رفتند و سازو کارهاى متعددى را پیش بینى 

کردند. 
ظریف گفت: ســازوکار برگشــت پذیرى ما در برجام 
بسیارآسان تر از برگشت پذیرى تحریم هاى طرف مقابل 
است. اگر لحظه اى فرا برســد که آمریکایى ها برجام را 

اجرا نکنند بازگشت پذیرى ما بسیار سریع و حتى بیش از 
آنچه در قبل داشته ایم خواهد بود. این خود نشان دهنده 
بى اعتمادى متقابل است و سازو کارى است که ما پیش 
بینى کردیم. روزى که نظام تصمیم بگیرد و احساس کند 
میزان بدعهدى آمریکا به حدى است که ما باید به پیش 
از برجام برگردیم ما تضمیــن کافى داریم، که البته بعید

 مى دانم چنین اتفاقى بیافتد. 
ظریــف در ادامه افــزود: فضــاى سیاســى و امنیتى
 باید طورى باشد که نه تنها سرمایه گذار خارجى بیاید، 
بلکه ســرمایه داخلى ما هم فرار نکند و در تولید سرمایه 

گذارى کند.

رئیس مجلس شوراى اسالمى گفت: همه بخش هاى 
حکومت و ملت ایران باید فرصت کارآفرینى در ســال 

جدید را مهمترین وظیفه خود تلقى کنند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، على الریجانى 
رئیس مجلس شوراى اسالمى در آغاز جلسه علنى دیروز 
سه شنبه، 15 فروردین ماه مجلس در نطق پیش از دستور 
خود افزود: همه بخش هــاى حکومت و ملت ایران باید 
فرصت کارآفرینى در سال جدید را مهمترین وظیفه خود 
تلقى کنند چرا که بدون تردید آنچه امروز استقالل کشور 
حتى از جهت سیاسى و فرهنگى را تضمین مى نماید و 
آنچه امینت ملى کشور را تحکیم مى بخشد و عزت ملى 

را تأمین مى کند و جایگاه ملت ایران را در منطقه به پیش 
مى برد، داشتن اقتصادى پویا و ثروت ساز متکى بر تولید 

ملى، برون گرا و صادرات محور است.
رئیس قوه مقننه تصریح کرد: تمرکز جدى بر تولید ملى و 
جلوگیرى از قاچاق و ایجاد اشتغال براى جوانان عالوه بر 
یک نیاز واقعى در حوزه اقتصاد، عامل مهم تعیین کننده 

در حوزه سیاسى، امنیتى و فرهنگى کشور نیز مى باشد.
رئیس مجلس تأکید کرد: زیرســاخت هاى کشــور در 
زمینه هاى مختلف آمادگى صادرات را فراهم کرده است 
و عزمى محکم با روحیه اى مجاهدانه، دستیابى به این 

مهم را آسان مى کند.

اجراى برجام 
سنگین تر از ایجاد برجام

کارآفرینى را 
مهمترین وظیفه تلقى کنید

در دیدار خانواده هاشمى با 
رهبرى چه گذشت؟

یاســر، کوچک ترین فرزند آیت ا... هاشمى    آنا|
رفسنجانى درباره دیدار خانواده هاشمى رفسنجانى با 
رهبر معظم انقالب که بعد از رحلت آیت  ا... صورت گرفته 
و خبر آن را محسن هاشمى اخیراً رسانه اى کرده است 
گفت در این دیدار اتفاق محرمانــه اى نیافتاد. در دیدار 
خانوادگى با ایشان به هیچ وجه درباره روند پرونده مهدى 
بحث نشد. یک فضاى صمیمى بعد از فوت حاج آقا بود 
که ما هم از جهت تشکر رفتیم. ایشان بعد از درگذشت 
آیت ا... هاشمى رفســنجانى، هم بیانیه دادند، هم نماز 
خواندند و هم مراســم گرفتند. این جزو وظایف ما بود 
که از ایشان تشــکر کنیم. در این باره همان چیزى که 
برادرم محسن گفته اند اصل ماجرا بود. در مجموع چون 
ما مهمان مقام معظم رهبرى بودیم انتشار خبرهاى آنجا 
به عهده خود آنهاســت و هرچه خودشان صالح است 
اعالم مى کنند. لذا هرچه در خارج از آنجا گفته شــده و 

مى شود، دروغ است.

فرهادى فیلم انتخاباتى نمى سازد
در روزهاى اخیر اخبارى مبنى بر ساخت    انتخاب |
فیلم انتخاباتى حسن روحانى، توسط اصغر فرهادى در 
فضاى مجازى منتشر شده بود که دفتر این کارگردان، 
چنین اخبارى را تکذیب کرد. در اطالعیه روابط عمومى 
دفتر فیلمسازى فرهادى تأکید شده است از ابتدا هیچ 
پیشنهاد، مذاکره و صحبتى درباره ساخت فیلم انتخاباتى 
هیچ کاندیدایى با این کارگردان ســینما مطرح نشده و 
اخبار مربوط به این موضوع، از اساس کذب محض است.

اسد شماره تلفنش را به ترامپ داد
  آنا| در گزارشى که منابع رســانه اى وابسته به 
حزب ا... لبنان منتشــر کرده اند آمده است «بشار اسد» 
در دیدار اخیرش با یکى از اعضاى کنگره آمریکا، شماره 
تلفن همراه ویژه خود را به او داد تا «دونالد ترامپ» اگر 
مى خواهد تماس بگیرد، بتواند دسترسى سریع به اسد 
داشته باشد. با وجود این، ترامپ تاکنون تماسى با اسد 

نگرفته است. 

پایان دوره چهارم شوراها
 در 13 مرداد 

  مهر| نمایندگان مجلس شــوراى اسالمى، 
13 مرداد 96 را به عنوان زمان پایان فعالیت دوره فعلى 
شوراهاى شهر و روستا تعیین کردند. نمایندگان مجلس 
طرح اصالح مــوادى از قانون تشــکیالت، وظایف و 
انتخابات شوراهاى اسالمى کشور و انتخاب شهرداران را 
که پیش از این با ایراداتى از سوى شوراى نگهبان مواجه 
شده بود، در دستور کار قرار دادند و با هدف تأمین نظر این 

شورا، مصوبه قبلى خود را اصالح کردند.

توقیف 4 لنج بیگانه در کیش 
  میزان | دادستان جزیره کیش از توقیف چهار 
فروند لنج صیــادى بیگانه در جزیــره کیش خبرداد و 
گفت: 21 نفر از خدمه کشــتى تحویل مقامات قضائى 
شدند. عباسى افزود: این چهار فروند لنج صیادى بیگانه 
متعلق به یکى از کشورهاى حوزه خلیج فارس است که 
با آالت و ادوات صیادى غیرمجاز (تور منوفالمنت) به 
صید غیرمجاز ماهى در آب هاى ایران اقدام کرده بودند، 
توسط مأموران دریابانى جزیره کیش توقیف شدند. این 
مقام قضائى در جزیره کیــش اضافه کرد: دراین رابطه 

حدود 3 ُتن ماهى کشف شد.

خداحافظى بى سر و صداى خادم!
در حالى که مدت زمان زیادى تا پایان    میزان |
دولت یازدهم باقى نمانده شنیده مى شود امیررضا خادم 
که معاونت حقوقى و پارلمانى وزارت ورزش و جوانان را 
بر عهده دارد از سمتش برکنار شده است. هر چند تا االن 
خبر رسمى در این باره منتشر نشده اما با توجه به تغییرات 
و تحوالت صورت گرفته در وزارت ورزش و برکنارى 
سجادى و همینطور آمدن داورزنى به نظر مى رسد این 
بار معاونت حقوقى و پارلمانى وزارت ورزش و جوانان با 

تغییراتى روبه رو خواهد شد.

توئیتر

«نخســتین گروه از حجاجى که قرار بود امسال به حج 
بروند، منصرف شدند»...

 این پیام مدت زیادى اســت که در شبکه هاى مجازى 
پخش شده، ســازمان حج و زیارت یک بار قبًال این خبر 
را تکذیب کرده و حاال اخبار دیگرى بــا این عنوان که 
«دومین گروه حجــاج تبریزى که قرار بود امســال به 
حج بروند مثل حاجیان یزدى منصرف شــدند» در حال 

انتشار است.
به گزارش ایســنا، ســازمان حج و زیــارت هفته اول 
فروردین ماه، اولویت هاى زائرانى را که امسال مى توانند 
به حج مشرف شوند اعالم کرد و متعاقب آن زمان ثبت نام 
در کاروان ها را هفته سوم فروردین ماه تعیین کرد. با این 
حال که هنــوز وضعیت ثبت نام و کاروان ها مشــخص 
نشده، شایعاتى مبنى بر انصراف دســته هایى از زائران 

پخش شده است.
در شایعه اول عنوان شــده: «انصراف 300 نفر از زائران 
یزدى جاى تشکر دارد. حاجیان واقعى، یزدى ها هستند 
که پول ثبت نــام را به بیمارســتان مخصوص بیماران 
ســرطانى اهدا کرده اند. لطفًا اطالع رسانى کنید تا همه 
ایرانى ها انصــراف دهند، عزت ایرانى نباید به دســت 

آل سعود خراب شود.»
همان زمان على اصغر شریفى زارچى، مدیر حج و زیارت 
اســتان یزد گفته بود: «با توجه به اینکه وضعیت اعزام 
زائران به حج تمتع هنوز مشخص نشــده و قراردادها و 
کاروان هاى هیچیک از شهرها بسته نشده، لذا خبر منتشر 
شده شایعه اســت. به ویژه آنکه ظرفیت استان ها هنوز 
اعالم نشده و خبر انصراف 300 زائر یزدى کذب است.»

در واقع خبــر انصراف گروهى از زائــران یزدى بیش از 
یکسال پیش، آن هم پس از واقعه فرودگاه جده رخ داد، 
وقتى پرونده دادخواهى ایران در محاکم قضائى عربستان 
باز بود و مطالبه اجراى اشد مجازات براى دو مأمور خاطى 

سعودى بود آنچنان پیگیرى نمى شد و بعد هم ماجراى 
محرومیت زائران ایرانى از حج سال گذشته تحت تأثیر 

قطع روابط سیاسى دو کشور، پیش آمد.
سعید اوحدى رئیس پیشین سازمان حج و زیارت هم بارها 
اعالم کرده بود که هیچ ودیعه گذارى از حج تمتع انصراف 
نداده است. او در آخرین آمارى که مردادماه سال گذشته 

از انصراف دهندگان حج و عمره ارائه کرد، گفته بود: هیچ 
زائرى از نوبت تشرف به حج واجب صرف نظر نکرده، چرا 
که حج، امرى واجب است و براى آن حکم شرعى وجود 
دارد. عالوه  بر این، جمعیت انصراف دهندگان عمره نیز 

تغییر نکرده است.
حاال شــایعه  دیگرى به تبعیت از حرکت تکذیب شده 

زائران یزدى در حال انتشار اســت؛ «گروهى از حجاج 
تبریزى که قرار بود امســال به حج بروند مثل حاجیان 
یزدى منصرف شدند. انصراف 400 نفر دیگر از هموطنان 
تبریزى جاى تشــکر و قدردانى دارد و هزینه این گروه 
براى تهیه جهیزیه 50 نوعروس صرف خواهد شد.» در 
پایان این پیام هم دقیقًا مثل شایعه اول از مردم خواسته 

شده تا با اطالع رســانى «همه ایرانى ها مثل یزدى ها و 
تبریزى ها انصراف دهند تا عزت ایرانى ها به دســت آل 

سعود جنایتکار خدشه دار نشود».
این بار یک منبع آگاه و موثق در سازمان حج و زیارت با 
تکذیب این خبر به ایسنا، گفت: «اخبار مربوط به انصراف 
گروه هاى چند نفره از حج، شایعه است و تکذیب مى شود. 
درحال حاضر یک میلیون و 300 هزار نفر در انتظار حج 

هستند و مشتاق در انتظار حج به سر مى برند.»
هرچند راه انصراف از حج باز است و سازمان حج و زیارت 
چندین بار اطالعیه هایى دربــاره نحوه  انصراف دادن و 
پس گرفتن پول به همراه سود آن از بانک صادر کرده و 
منعى در این باره وجود ندارد و به نظر مى رسد این شایعه ها 

بیشتر براى تهییج کردن مردم درحال انتشار است.

عضو جبهه مردمى نیروهــاى انقالب در بیان علل 
حمایت بخشى از جریان راست از روحانى به عنوان 
یک چهره اصولگــرا گفت: به انتخابات ریاســت 
جمهورى باید فراتــر از دیدگاه هاى اصالح طلب و 
اصولگرا نگاه شود ضمن اینکه نام روحانى هنوز هم 

در لیست جامعه روحانیت قرار دارد.
حجت االسالم و المســلمین محمدتقى رهبر در 
گفتگو با انتخاب اظهار داشت: بنده از جمله افرادى 
نیســتم که بخواهم در مورد اینکــه آقاى روحانى 
کاندیداى اصولگرایان باشد یا نباشد رأى بدهم طبعًا 
در عرصه رقابت انتخابات آقاى روحانى و یک عده 
کاندیداى دیگر حضور پیدا مى کنند و اینکه رقباى 
وى چه کسانى باشند هنوز در آن جمع اصولگرایان 
شناخته شده معین نشده است و تاکنون اصولگرایان 
از بین افرادى که به عنوان کاندیدا معرفى مى شوند 
کاندیداى واقعــى خود را معرفــى نکرده اند که ما 
بخواهیم قضاوت کنیم بنابرایــن منتظر مى مانیم 
که ببینیم جامعه اصولگرا چه کاندیدایى را به میدان 

مى آورد.
امام جمعه موقت اصفهان تأ کید کرد: این موضوع 
که اصولگرایان در نظر داشته باشند آقاى روحانى 
را در لیست کاندیداهاى خود بیاورند یا نیاورند هنوز 
مشخص نیســت به این دلیل که آقایان اصولگرا 
تاکنون حرف آخر خود را نزده اند ولى فارغ از اینکه 
اصالح طلبان به حمایت از وى تمایل بیشترى دارند 
باید به این نکته اشاره کنیم که بدون نگاه به فراز و 
فرود سیاسى، نام آقاى روحانى هنوز هم در لیست 

جامعه روحانیت قرار دارد.

حمید بقایى معاون احمدى نژاد و نامزد    ایلنا|
انتخابات ریاســت جمهورى در نشستى عنوان کرد: 
با اینکه من معــاون رئیس جمهور بــودم اما معتقدم 
رجل سیاسى بودن به ســر و صدا و شلوغ بازى هاى 
سیاســى نیســت، رجل سیاسى کسى اســت که در 
سخت ترین شرایط دوســت و ولى نعمتش را نفروشد 
و کســى که اینگونه اســت وطن و دین خود را هم 

نخواهد فروخت.
او افزود: تهدید نکنید و نگویید فالنــى پرونده دارد، 
محکم مى گویم هر سندى علیه بقایى دارید، از برگه 
بازجویى گرفته تا فیلم بازجویى آنها را منتشر کنید، تا 

سیه روى شود هر که در او غش باشد.
بقایى تأکید کرد: چهارســال قبل وزیــر امور خارجه 
در یکى از شــبکه هاى اجتماعى خطاب به بیگانگان 
نوشت، آن مرد که هولکاست را نفى مى کرد رفته است. 
امروز در اخبار شنیدم همین آقا خطاب به نتانیاهو که 
اخیراً با مقامات روسى دیدار داشته، مى گوید ما سه بار 
شما یهودى ها را در تاریخ نجات دادیم. گویا فراموش 
کرده که چهار ســال قبل براى دلخوشــى بیگانگان

 چه نوشته و چه ها گفته است. این وضعیت خجالت آور 
است.

او گفت: انگلیســى ها رضاخان را آوردند و خودشان 
هم او را از کشــور بیرون کردند. مصــدق با رضاخان 
و پهلوى ها رابطه خوبى نداشــت. اما همین مصدق 
در دادگاِه نظامى، مى گوید: «من نفت را ملى کردم و
 انگلیســى ها را از ایــران بیــرون کــردم. رضاخان 
آدم خوبــى نبــود و انگلیســى ها او را آوردنــد 

و خودشــان هم تبعیدش کردند. اما مــن به تالفى 
تبعیــد همین رضاخــان، انگلیســى ها را از کشــور 
بیرون کــردم تا بفهمند حــق ندارند یــک ایرانى را 
از کشــور بیرون کنند.» این مصدق است و این هم 
وزیر خارجه فعلى ما!  جناب آقــاى دکتر احمدى نژاد 
رئیس جمهور این کشور و منتخب ملت ایران بوده و 
آن وقت شما او را که هموطن تان و یک ایرانى است، 

جلوى بیگانگان مسخره مى کنید؟

با وجود تمام سنگ اندازى هاى سیاســى که در طول ماه هاى گذشته به 
وجود آمد، ورود دو هواپیماى ایرباس ایران ایر به آســمان ایران نشان داد 
تحریم ها به طور قطعى کنار رفته اند و این موضوع امید دیگر شرکت هاى 
هواپیماساز براى نهایى کردن مذاکرات با ایرالین هاى ایرانى را افزایش 

داده است.
به گزارش ایســنا، با وجــود آنکه طبــق اصول اقتصادى شــرکت هاى 
خریدار ایرانى باید نســبت به دریافت و اطالعات و ارائه سفارش نهایى به
 شــرکت هاى هواپیماساز اقدام کنند، شــبیه به مسیرى که در 
طول ماه هاى گذشــته براى نهایى شدن قراردادها 
با ایرباس و بوئینگ 

اجرایى شده اما بعضى از شرکت ها نیز ترجیح مى دهند خود محصوالتشان 
را عرضه کنند.

اصلى ترین شــرکتى کــه ایــن مــدل از بازاریابــى را در دســتور کار 
خــود قــرار داده شــرکت هواپیماســاز ســوخو روســیه اســت. این 
شــرکت کــه ســابقه طوالنــى در ســاخت هواپیماهــاى جنگنــده 
دارد از چنــد ســال قبل توانســته نخســتین مــدل مســافربرى خود 
ســوخو 100 را به بازار عرضه کند و با وجود آنکه بخشــى از بازار هدف 
مدنظر را پیدا کــرده اما هنوز به دنبال بســترهاى جدید در کشــورهاى 

منطقه اســت و در ایــن بین ایــران با توجــه به نیــاز فورى 
کــه بــه نوســازى نــاوگان خــود و خرید 

هواپیماهــاى جدیــد دارد یکــى از بهتریــن گزینــه هــا خواهــد
 بود.

به دست آوردن این بازار بالقوه اما براى روس ها دشوارتر از تصویر ابتدایى 
این حوزه اســت. تصویر منفى مســافران ایرانى از هواپیماهاى روس و 
تردید ایرالین ها در اجرایى کردن پیشــنهاد ســوخو باعث شــده پس از 
چند ماه گمانه زنى هنوز هیچ طرحى درباره نهایى شــدن درخواست هاى
 ایرالین هــاى ایرانى نهایى نشــود. این در حالى اســت کــه در طول 
مــاه هــاى گذشــته بارهــا خبرهایــى از پیشــنهادات
 روس هــا و رد آن از ســوى مقامــات ایرانى به 
گوش رســیده اســت.در آخرین اقــدام اما این 
بــار یک مقــام ارشــد روس اعالم کــرده ایران 
12 ســوخو 100 خواهد خرید. «الکســاندر نواك» 
وزیر انرژى روســیه گفته همکاران ما تأییــد کرده اند که
پیمــا تاکنــون رایزنى هــاى مربــوط بــه خریــد 12 هوا

انجام شده است؛ در کوتاه مدت فروش 30 هواپیما را در نظر داریم.
هرچند هنوز هیچیــک از مقامات ایرانى این خبــر را تأیید یا  رد

 نکرده اند اما به نظر مى رسد روس ها امید خود براى به دست 
آوردن بازار ایران را از  دســت نداده اند و این بار کابینه پوتین 

خبرهاى مربوط به فروش این هواپیما را پیگیرى مى کند.

شایعه اى که این روزها در فضاى مجازى مى چرخد

یزدى ها و تبریزى ها از حج انصراف داده اند؟

,,
در شایعه اول عنوان 
شده: انصراف 300 
نفر از زائران یزدى 
جاى تشکر دارد. 
حاجیان واقعى، یزدى ها 
هستند که پول ثبت 
نام را به بیمارستان 
مخصوص بیماران 
سرطانى اهدا کرده اند

نام روحانى هنوز هم در لیست 
جامعه روحانیت قرار دارد

امام جمعه موقت اصفهان خبر داد

هواپیماهاى روس به سبد خرید ایران اضافه مى شوند؟
وجود آمد، ورود دو هواپیماى ایرباس ایران ایر به آســمان ایران نشان داد 
تحریم ها به طور قطعى کنار رفته اند و این موضوع امید دیگر شرکت هاى 
هواپیماساز براى نهایى کردن مذاکرات با ایرالین هاى ایرانى را افزایش 

داده است.
به گزارش ایســنا، با وجــود آنکه طبــق اصول اقتصادى شــرکت هاى 
خریدار ایرانى باید نســبت به دریافت و اطالعات و ارائه سفارش نهایى به

 شــرکت هاى هواپیماساز اقدام کنند، شــبیه به مسیرى که در 
طول ماه هاى گذشــته براى نهایى شدن قراردادها 
با ایرباس و بوئینگ 

را عرضه کنند.
اصلى ترین شــرکتى کــه ایــن مــدل از بازاریابــى را در دســتور کار 
خــود قــرار داده شــرکت هواپیماســاز ســوخو روســیه اســت. این 
شــرکت کــه ســابقه طوالنــى در ســاخت هواپیماهــاى جنگنــده 
دارد از چنــد ســال قبل توانســته نخســتین مــدل مســافربرى خود 
ســوخو 100 را به بازار عرضه کند و با وجود آنکه بخشــى از بازار هدف 
مدنظر را پیدا کــرده اما هنوز به دنبال بســترهاى جدید در کشــورهاى 

منطقه اســت و در ایــن بین ایــران با توجــه به نیــاز فورى 
کــه بــه نوســازى نــاوگان خــود و خرید 

 بود.
به دست آوردن این بازا
این حوزه اســت. تصو
تردید ایرالین ها در اجر
چند ماه گمانه زنى هنو
 ایرالین هــاى ایرانى
مــاه هـ

12
وزیر انرژ
تاکنــون رایز
انجام شده است؛
هرچند هنوز
ا  نکرده اند
آوردن بازار
خبرهاى مر

بقایى:چرا احمدى نژاد را جلوى بیگانگان مسخره مى کنید؟!
ســهیال جلودارزاده دربــاره اینکه چقدر    ایلنا|
ضرورت دارد گروه هاى سیاسى مردم را تشویق کنند تا 
حضور حداکثرى در انتخابات داشته باشند با بیان اینکه 
نظام جمهورى اسالمى ایران مبتنى بر رأى مردم است، 
گفت: جریان آزاد اطالعات بایــد صورت بگیرد، مردم 
در انتخابات قبلى نشــان دادند که به کدام سمت و سو 
گرایش دارند اما هنوز صدا و سیماى ما که با پول هاى 
مفقود شده دولت قبلى اداره مى شود در دست یک جریان 
ورشکسته قرار دارد که با دروغ و حمالت ناجوانمردانه 
کامًال جناحــى عمل مى کند. نماینده مــردم تهران در 
پاسخ به این سئوال که وقتى برخى از جریان ها دست به 
تخریب دولت مى زنند تا رأى روحانى را کاهش دهند و 
یا مانع پیروزى مجدد وى شوند، دولت چه اقدامى باید 
انجام دهد عنوان کرد: امروز مشاهده مى کنیم که جریان 
خاصى با تمامى امکاناتــش از پیاده نظام هایش تا صدا 
و سیما، مانع از رســیدن اخبار درست به مردم مى شود، 
دولت باید مقابل اینگونه رفتارها جدیت بیشــترى به 

کار بگیرد.  

ادعاهاى تند یک نماینده 
درباره صداوسیما
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معاون سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى گفت: در 
تعطیالت ایام نوروز با افزایش 11 درصدى سفر در سطح 

جاده هاى کشور مواجه شدیم.
عبدالهاشم حسن نیا با بیان اینکه در طول ایام تعطیالت 
نوروز 96 نسبت به سال گذشته میزان سفر در کشور تا 11 
درصد افزایش پیدا کرد اظهار داشت: بیشترین آمار سفر 

مربوط به هفتم فروردین ماه است.
معاون سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى با اشاره 
به استان هایى که بیشــترین مسافر را پذیرا بودند گفت: 
استان هاى مازندران، گیالن و خراسان رضوى بیشترین 

تعداد مسافر در ایام نوروز را داشتند.

حســن نیا با اشــاره به کاهش تصادفات نوروزى گفت: 
علیرغم اینکه تعداد سفرهاى نوروزى تا 11 درصد افزایش 
پیدا کرد اما طبق اعالم هاى رسمى پلیس راهور میزان 
تصادفات در نوروز امسال نسبت به مدت مشابه در سال 

گذشته تا 8 درصد کاهش پیدا کرد.
معاون سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى با اشاره به 
انتشار اخبار مبنى بر اینکه در ایام نوروز آمار هر 60 دقیقه 
یک کشته به هر 70 دقیقه یک کشته کاهش پیدا کرده 
است اظهار داشت: معتقدم این ادعاها مبناى علمى ندارد 
و ما باید با شــاخص و مالك بین المللى میزان و تعداد 

کشته هاى جاده اى را بررسى کنیم.

رئیس کمیته امداد امــام خمینى (ره) گفت: کمیته امداد 
تا چند ماه پــس از فوت یک فرد، مســتمرى وى را به 
خانواده آنها پرداخت مى کند و این کار با هدف کمک به 

خانواده ها انجام مى شود.
ســید پرویــز فتــاح در گفتگــو بــا میــزان اظهار 
داشــت: ورود و خــروج مددجــو به چرخــه حمایتى 
کمیتــه امــداد امــام خمینــى(ره) دائمــى اســت و 
ایــن رونــد طــى ســالیان گذشــته همــواره ادامه 

داشته است.
وى افزود: آمار ورود و خروج مددجویان تا حدود زیادى 
یکسان اســت و تعداد ورودى ها با خروجى ها برابرى 

مى کند.
فتــاح از پرداخت مســتمرى افراد متوفى بــه خانواده 
هایشان طى چند ماهه ابتدایى فوت مددجویان خبرداد 
و بیان کرد: بعد از فوت مددجویــان، چند ماه به صورت 
طبیعى مســتمرى مددجویــان پرداخت مى شــود اما 
این به آن معنا نیســت که امداد از فــوت مددجو با خبر 

نیست.
وى ادامــه داد: این پرداخــت ها به منظــور کمک به 
خانواده هاســت زیرا خانواده اى که عزیزى را از دست 
مى دهد بدون شک هزینه هاى زیادى براى کفن و دفن

 دارد.

پرداخت مستمرى به خانواده 
متوفى تا چند ماه پس از فوت

مسافران نوروز بیشتر به 
کدام استان ها سفر کردند؟

اعتراض مردم به 
تعطیالت طوالنى نوروز!

روزنامه «جمهورى اســالمى» در دو مطلب کوتاه، 
به انتقاد از طوالنى بودن تعطیالت نوروز و همچنین 
برخى سوءاستفاده هاى سیاسى از غیبت رسانه ها در 

این ایام پرداخته است. 
«جمهورى اسالمى» نوشته است: تعطیالت طوالنى 
نوروز، که رکورددار طوالنى ترین تعطیالت در میان 
کشورهاست، امسال نیز اعتراض بسیارى از مردم را 

برانگیخت. 
نکته شدیداً منفى در این زمینه، به فراموشى سپرده 
شدن روز جمهورى اسالمى (12 فروردین) است که 
امسال غریب تر از هر سال دیگر پشت سر گذاشته شد. 
 پیشنهاد مى شود از سال آینده ضمن تالش همگانى 
براى محدود ساختن تعطیالت نوروزى به یک هفته، 
مراسم گرامیداشت روز جمهورى اسالمى هر سال 
در 12 فروردین در کنار مرقد امام خمینى(ره) برگزار 
شود. در اینصورت این مراسم با استقبال پرشور مردم 

مواجه خواهد شد.

افزایش میانه سنى 
جمعیت کشور 

نتایج سرشمارى سال 1395 نشان مى دهد که میانه 
سنى جمعیت کشور باال رفته و به 30سال رسیده است 
و در حال حاضر نیمى از جمعیت کشور کمتر از 30سال 

و نیمى دیگر بیش از 30سال سن دارند. 
میانه سنى در ســال 1385 برابر 25سال بود که در 

مناطق شهرى هم همین مقدار را نشان مى داد.
میانه سنى در مناطق روستایى در سال 1385 برابر با 
23سال بود. به طور تقریبى 50درصد از جمعیت زیر 

23سال قرار داشتند.
میانگین سنى جمعیت کشــور طى سال هاى 95-
1392 به 31/1سال رسیده است.میانگین سنى مردان 

و زنان به ترتیب 30/9 و 31/3سال است. 
میانگین سنى جمعیت کشور باال رفته و 44/8درصد از 
جمعیت کشور بین 30تا 64سال قرار دارند. میانگین 
سنى کشور در ســال هاى 1385 و 1390 به ترتیب 

29/8 و 24/7 سال بوده است. 
میانگین سنى در سرشمارى 1395 در مناطق شهرى 

و روستایى به ترتیب 31/5و 30/1 سال است.

مردم مشکلى ندارند...!
رئیس کمیسیون عمران و حمل  و نقل شوراى اسالمى 
شهر تهران در واکنش به مخالفت مجدد فرماندارى 
با افزایش نرخ کرایه ها گفت: قیمت پیشنهادى شورا 
براساس معادالت منطقى و عادالنه است و اگر مردم 
در قبال مبلغى که پرداخت مى کنند، خدمات بهترى 
بگیرند، مشکل چندانى با افزایش نرخ کرایه ها ندارند.

احمد دنیا مالى (رئیس کمیســیون عمران و حمل  و 
نقل شوراى اسالمى شــهر تهران) درباره مخالفت 
مجدد فرماندارى با افزایش نرخ کرایه ها گفت: تعیین 
نرخ کرایه ها در شوراى شهر براساس میزان افزایش 
تورم بوده اســت. افزایش نرخ کرایه ها ســبب ارائه 
خدمات بیشتر و بهتر در زمینه حمل و نقل عمومى به 

شهروندان مى شود.

کودکان حاشیه نشین، 
دستفروشان آینده 

دکتر مجید ابهرى آسیب شــناس اجتماعى با بیان 
اینکه اغلب حاشیه نشــینان به دستفروش ها تبدیل 
مى شوند گفت: حاشیه نشینى یکى از دستاوردهاى 
گسترش روز افزون شــهرها و خلق شدن ابرشهرها 
و کالنشهرها مى باشــد.  جغرافیاى حاشیه نشینى 
به دلیل مهاجرت هایى به وجود مى آید که به علت 
بیکارى، خشکسالى و مشکالت اقتصادى و محیطى 

مردم روستاها را مجبور به کوچ به شهرها مى کند. 
وى با بیان اینکه عدم تأمین مالى در شهرهاى بزرگ 
آنها را به حاشیه نشینى تشویق مى کند خاطر نشان 
شد: در بررسى هاى میدانى از مناطق حاشیه نشینى 
تهران، مشهد و اصفهان مشــخص شده که بیشتر 
حاشیه نشینان از جمعیت مهاجرین به شهرها تشکیل 

شده اند.

چرك نویس

خدم و حشم و اوالدهایى فراوان از ویژگى هاى خاص 
دومین شاه قجر بود و حال پس از 58 سال ُکنج عزلت 
بودن، «خان باباخان جهانبانى» معروف به فتحعلى شاه 
با تصاویر 99 فرزند و نوه خود دوباره به ایرانى ها سالم 

مى کند.
تا نام او برده مى شود هر ایرانى به یاد تعداد همسران او 
که آمار 189 تا هزار زن و همچنین فرزندانش 260 فرزند 
(144 پسر) بود، مى افتد و از آنجا که تعداد فرزندان دختر 
براى این شاه قجرى اهمیتى نداشت تعداد دخترانش نیز 

در تاریخ ثبت نشده است.
همچنیــن اهل سیاســت نیــز او را با از دســت دادن 
بخش هایى از آذربایجان، گرجســتان و ارمنســتان در 
عهدنامه هاى ترکمانچاى و گلستان به واسطه شکست 
در نبرد با روسیه مى شناســند و اهل فرهنگ و هنر نیز 
این شــاه قجرى اهل دامغان را با حکاکــى تصویر او 
روى قسمتى از آثار تاریخى ساسانى در طاق بستان که 

خساراتى نیز به اصل اثر وارد شد، مى شناسند.
در مجموع هرجا نــام او مى آید خســارتى نیز به میان 
مى آید زیرا فقط این دومین شاه قجر است که مى تواند با 
حکاکى عبارت «سلطان صاحبقران فتحعلى شاه قاجار 
1244» روى المــاس دریاى نــور؛ ارزش این الماس 

بى همتا را بکاهد.
با وجود این فتحعلى شاه را به عنوان شاهى مى شناسند 
که همیشه سعى کرده بود به علماى شیعه و مجتهدین 
نزدیک شود تا به نوعى حسرت بزرگان درباره برگشت 
ایران به قدرت صفوى به صورتى جبران شــود و حتى 
در مواقعى نیز حمایت علما را نیز براى مبارزه و جهاد با 
روس ها را دریافت کرد و در نهایت نیز پس از 36 سال 
و هشت ماه پادشاهى بر ایران در سن 68 سالگى فوت 
کرد و در قم و در حرم فاطمــه معصومه (س) به خاك 

سپرده شد.
در حالى که شــهر قم همیشــه براى این شاه قجرى 
مکان خاصى بود زیرا در زمان او خانه اى با نام «عمارت 
شــاهى» در کنار حرم حضرت معصومه (س) ســاخته 
و وقفنامه اى در ســال 1248 قمرى توسط «کیکاوس 
میرزا» حکمران قــم به نیابت از فتحعلى شــاه تنظیم 
مى شود تا زائران و شــخصیت هایى خاص در این خانه 

مستقر شوند. در بخش مخصوص پادشاِه این خانه نیز 
تاالرى ساخته مى شود و چهره  150 تن از شاهزادگان 
قاجارى توسط «محمد على نقاش باشى» در آن نقاشى 
مى شــود تا اینکه در ســال 1338 و در زمــان آیت ا... 
بروجردى و هنگام احداث مسجد اعظم قم، این عمارت 

تخریب مى شود.
اما قبــل از تخریب، این نقاشــى هاى گچى با تکنیک 
خاصى توسط گروه «ایزمئو» ایتالیا که از حدود 1315 
وارد ایران شده و بسیارى از آثار تاریخى را مرمت کرده 
بودند، با ایجاد یک بستر گچى در قالب 55 قطعه از دیوار 
جدا مى شوند و با تخریِب خانه، نقاشى ها به مقبره  «شاه 

سلیمان» منتقل مى شوند.
همچنین در سال 1352 و در سفرى که خاندان پهلوى 

براى بازدید از اماکن تاریخى، فرهنگى و مذهبى قم به 
این شهر داشتند، نقاشى «صف سالم» را در مقبره  شاه 
سلیمان صفوى مى بینند و در سال 1353 این مجموعه 
نقاشى ها براى جانمایى در موزه  نگارستان (موزه  قرآن 
کنونى در تهران) به پایتخت منتقل و در مجلس شوراى 
ملِى وقت دپو مى شوند اما در آن زمان یک قطعه از 55 
قطعه نقاشى دپو شده در مقبره  شاه سلیمان باقى مانده 
بود که در سال هاى بعد به موزه  آستانه حضرت معصومه 

(س) منتقل مى شود.
همچنین یک قطعه  موجود در موزه  آستانه حرم حضرت 
معصومه (س) هنوز در اختیار تیم ساماندهى تابلو قرار 
نگرفته است، براى اینکه دید مخاطب بعد از نصب قطعه  
اصلى گمراه نشود، تصمیم به بازسازى کامل این قطعه 

نقاشى با یک پرده روشن تر گرفته شد و امروز این بخش 
از تابلو نیز که قطعه  نزدیکى به فتحعلى شاه است نیز به 

صورت کامل در مقابل دید مخاطبان قرار گرفته است.
در نهایــت آثار دپــو شــده در مجلس شــوراى ملى 
باقى مى مانند تا ســال 1383 که براســاس تحقیقات، 
پژوهشــکده حفاظت و مرمت، این کتیبه ها را به کاخ 
گلستان و عمارت چادرخانه منتقل مى کند و امین اموال، 
مجموعه  نقاشــى ها را تحویل گرفته و در ســال هاى 
85 – 84 تحقیقات اولیه توســط «فتــح ا... نیازى» و 
«مینا رمضان جماعت» براى شناسایى این تابلوها آغاز 
مى شود و در همان زمان نقطه اى در کاخ گلستان براى 
نصب این آثار مشــخص و عملیات حفاظت اضطرارى 

روى آنها تعیین مى شود.

«صف سالم» نماد چیست؟
در دیوار نگاره نقاشى «صف سالم» فرزندان فتحعلى شاه 
در ردیف باال و در وسط روى تخت طاووس است ایستاده  
و در ردیف پایین نوه هاى او ایستادند تا به شاه ایران سالم 
دهند، که یکى از این نوه ها کسى نیست جز «ناصرالدین 
شاه»- کما اینکه شاه صاحبقران که در میان سوگلى ها 
و دخترانش معروف به «شــاه بابا» بود در زمان مرگ 
فتحعلى شاه سه ساله بود ولى در تابلو و در تصاویر جبهه 
شرقى یک جوان 21 ساله به تصویر کشیده شده است 
که این امر تخیل «محمد على نقاش  باشى» را به وضوح 
نشان مى دهد کما اینکه بسیارى از تصاویر این نقاشى 
منحصر به فرد؛ واقعى و کپــى از لباس هاى ُپرتزیین و 

چهره هاى شاهزادگان قجر است.
در «ســفرنامه ناصرالدین شــاه» تعداد شاهزاده هاى 
قاجارى نقاشــى شــده روى دیوار عمارت شــاهى در 
قم 150 نفر نوشــته مى شــود، اما چند ســال بعد و در 
سفرنامه  «صاحب جم» تعداِد شــاهزاده هاى فتحعلى 
شاه در «صف سالم» 110 نفر عنوان مى شود و حاال اگر 
شاهزاده هاى قاجارى ایستاده روى تابلوى گچى «صف 
سالم» در تاالر باغ نگارســتان را بشمارید، با احتساب 

فتحعلى شاه فقط صد نفرند.
از ســوى دیگر نام و چهره  یکى دو نفر از شــاهزادگان 
مخدوش شده  است که براساس اطالعات و بررسى هاى 
تاریخى انجام شده به نظر مى رسد این کار حتى مى تواند 
در زمان پایان خلق تابلوى «صف سالم» رخ داده باشد. 
چون فتحعلى شاه با دو پســر خود رابطه  خوبى نداشت، 
بنابراین مى توان آن چهره ها را متعلق به آن دو دانست.

حال پس از گذشت حدود 200 سال از خلق دیوار نگاره 
نقاشى «صف سالم» فتحعلى شاهى، در تفاهمنامه اى 
بین دانشــگاه تهران و ســازمان میراث فرهنگى این 
اثر در ســال 1394 به باغ نگارســتان در تهران منتقل 
شــد  و پس از مرمت هاى انجام شــده از نوروز 1396 
مورد بازدید عمــوم عالقه مندان قرار گرفته اســت و 
مردم مى توانند با پرداخت بلیت چهــار هزار تومانى در 
تاالر فروزان فر قصر نگارســتان به شاهى که بیشترین 
خدم و حشــم و اوالد را از خود به یادگار گذاشت، سالم 

کنند.

جانشین ستاد بازسازى عتبات عالیات از آغاز عملیات اجرایى برداشته شدن ضریح قدیم 
و نصب ضریح جدید امامین عسکریین (ع) در شــهر سامرا خبر داد و گفت: پیش بینى 

مى کنیم مراسم رونمایى از این ضریح زیبا در ایام مبارك نیمه شعبان انجام شود.
مسعود شوشترى درباره آخرین برنامه هاى انجام شده براى نصب ضریح جدید امامین 
عسکریین (ع) در شهر سامرا اظهار داشت: ضریح جدید که به زیبایى ساخته شده و شش 

گوشه است در روزهاى پایانى سال 95 به شهر سامرا منتقل شد.
وى ادامه داد: عملیات اجرایى برداشته شدن ضریح قدیم و نصب ضریح جدید امامین 

عسکریین(ع) نیز در روزهاى گذشته آغاز شده و با جدیت ادامه دارد.
جانشین ستاد بازسازى عتبات عالیات تصریح کرد: پیش بینى مى کنیم که اگر برنامه ها 
به صورت منظم پیش رود، کار نصب ضریح جدید امامین عسکریین(ع) تا قبل از نیمه 

شعبان امسال پایان یابد و مراســم رونمایى از این ضریح زیبا نیز در ایام مبارك نیمه 
شعبان انجام پذیرد.

بــه گــزارش تســنیم، ســاخت ضریــح امامیــن عســکریین(ع) در مــدت 
چهارســال و زیــر نظر دفتــر حضــرت آیــت  ا... سیســتانى در شــهر مقدس قم

 انجام شده است.
در ســاخت این ضریــح از بهتریــن امکانــات و متخصصان اســتفاده شــده که 
بیــش از  10 تن چــوب، 4 تــن نقــره و 70 کیلــو طالى خالــص بــه کار رفته

 است.
ساخت 12 درب بزرگ طالیى، چهار صندوق خاتمکارى شده و دوخت هزار متر فرش 

دستباف از جمله اقدامات صورت گرفته دیگر براى حرم امامین عسکریین(ع)  است.

رئیس اورژانس اجتماعى کشور از شناسایى 780 نوزاد 
و کودك مسموم شده با مواد مخدر طى 9 ماهه نخست 

سال 95 خبر داد.
به گزارش ایسنا، حسین اســدبیگى افزود: به طور کلى 
کودکانى که از مادر معتاد متولد مى شوند یا در خانه توسط 
والدین به آنهــا مواد یا داروهاى تــرك اعتیاد خورانده 
مى شود و آنکه خودشــان به صورت تصادفى اقدام به 
مصرف این مواد مى کنند، «مســموم بــه موادمخدر» 

نامیده مى شوند. 
رئیس اورژانس اجتماعى کشــور آمار 780 نفر کودك 
و نوزاد مســموم به مواد مخدر را طى یکسال رقم قابل 
توجهى دانست و در این میان آمار 384 نوزاد متولد شده با 
مسمومیت مواد مخدر را نیز آمار قابل مالحظه اى عنوان 
کرد. اسدبیگى خاطرنشان کرد: ممکن بود تعداد کمى 
از نوزادان معتاد که از مادران معتاد متولد شــده بودند، 
توسط مادرانشان که برخى از آنها کارتن خواب هستند 
به فروش برسند که با نظارت اورژانس اجتماعى از این 

مسئله جلوگیرى شــد. او ادامه داد: در حال حاضر اصًال 
آمارى از فروش نوزادان و کودکان در دست نداریم، زیرا 
این موضوع جرم اســت و قاضى و نیروى انتظامى این 
مسئله را پیگیرى مى کند و اورژانس اجتماعى بهزیستى 
آنقدر نیروى انســانى و وقت ندارد که این مســئله را 
پیگیرى کند و مسئولیتى نیز در این حوزه نداریم. حتى 
اگر در این زمینه اتفاقى بیافتد، ممکن است ما را مجرم 
بدانند و مدعى شوند وقتى مسئولیتى در این زمینه ندارید، 
چرا دنبال این مسئله رفتید. اسدبیگى تأکید کرد: کودك 
فروشى، مسئله اى قضائى و جنایى است و به بهزیستى 

ارتباطى ندارد.
رئیس اورژانــس اجتماعى کشــور دربــاره آمارهاى 
اســتانى کودکان مســموم با موادمخدر طى 9 ماهه 
نخست سال 95 گفت: چهار اســتانى که بیشترین آمار 
نوزادان مســموم با موادمخدر داشتند، به ترتیب استان 
هاى  تهــران، کرمان، کرمانشــاه و خراســان  جنوبى

 بودند. 

پس از نیم قرن ُکنج عزلت بودن؛

فتحعلى شاه با 99 فرزند و نوه، سالم مى کند!

شناسایى 780 نوزاد و کودك مسموم شده
 با مواد مخدر

آغاز عملیات نصب ضریح امامین عسکریین(ع) 

  فارس| بیش از هشت سال است که گردشگران 
و توریست هاى حاضر در  مجموعه تخت جمشید با حضور 
روحانیونى مواجه مى شوند که با برپایى یک خیمه کوچک 
به ســئواالت آنها درباره تاریخ باســتان پاسخ مى دهند، 
حضور مبلغان در این مجموعه تداعى استفاده از شیوه هاى 
گوناگون تبلیغ است که از قدیم تاکنون ادامه داشته است 
که اســتفاده از روش چهره به چهره و حضور مســتقیم 
در میان مردم در مجموعه جهانى تخت جمشــید بیشتر 

نمود دارد.
گروه «میثم» گروهى چهار نفــره از طالب حوزه علمیه 
قم نخستین کســانى بودند که عزم خود را جزم کردند 
تا با حضورشان، شــیوه نوین تبلیغشان را در معرض دید 
گردشــگران قرار دهند. به همین مناســبت خبرگزارى 
فارس با حجت االســالم والمســلمین مهدى کاویانى 
از مبلغــان حاضر در ایــن مجموعه گفتگــو کرده که 

بخش هایى از آن در ادامه مى آید:

حضور طالب و روحانیون در تخت جمشــید 
سئوال برانگیز نبود؟

چون دوســتان براى اولین بار به عنــوان طلبه وارد این 
مجموعه شدند، مردم برایشان بسیار عجیب بود که چند 

طلبه در اینجا حضور دارد، مى گفتند: اینجا چه ربطى به 
شــما دارد؟! البته در ابتدا حضور ما به صورت اقامه نماز 
جماعت بود، امــا به ذهن گردشــگران خطور نمى کرد 
که ما مســلط به تاریخ ایران باستان و اســالم باشیم و 
یکسرى طلبه وجود داشته باشند که درباره ایران باستان

 بدانند.

شیوه تبلیغتان را توضیح مى دهید؟
یک ایستگاه کوچک داشتیم که میان مردم مى رفتیم و آنها 
با ما در مورد تاریخ باستان بحث مى کردند، تبادل اطالعات 
اتفاق مى افتاد و ما هم حرف هاى مردم را مى شــنیدیم و 

دیدگاه خودمان را نیز مطــرح مى کردیم. البته این چهار 
نفر در میان جمعیت چند ده هزار نفرى که در ایام نوروز 
از مجموعه دیدن مى کردند، حســاب نمى آمد. حضور ما 
موجب شد که مشــکالت مرتبط با خدمات دهى مرتفع 
شــود، براى اینکه روحانى بودن ما موجب شد راحت تر 
بتوانیم مشکالت را به گوش مسئوالن مربوطه برسانیم، 
همچنین توانستیم بر این تفکر نائل آییم که میان تاریخ 
باستان ایران و اســالم ارتباط وجود دارد. در واقع حضور 

روحانیون در مجموعه اى باستانى این یخ را شکست.

بیشترین سئوالى که مردم از شما مى پرسند، 
چیست؟

شما به عنوان یک طلبه در مجموعه تخت جمشید چه کار 
مى کنید؟ مجموعه تخت جمشید چه ارتباطى با طلبه ها و 
دین دارد؟ چرا اینجا را آباد نمى کنید؟ چرا کاخ هاى تخت 
جمشید را راه نمى اندازید؟ چرا تخت جمشید بعد از انقالب 
تخریب شده، در حالى که قبل از انقالب سالم بوده است؟ 
علت افول ایران باستان چیســت؟  و چرا اسکندر پیروز 
شد؟ البته در مجموعه پاســارگاد هم که 75 کیلومتر با 
تخت جمشید فاصله دارد، بیشترین سئوال به این موضوع 

اختصاص دارد که آیا کوروش،  ذوالقرنین است؟

حضورطلبه هاى مسلط به تاریخ باستان در تخت جمشید
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نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
در منطقه چهارمحال و بختیارى نزدیک به 30 طرح آبى 
بعد از مصوبه شورایعالى آب اجرا شده که خالف قانون 
بوده اســت که در نتیجه حجم زیادى از آب زاینده رود 

برداشت شده است.
حیدرعلى عابــدى در گفتگــو با ایســنا در خصوص 
برداشت هاى غیرمجاز از حوضه آبریز زاینده رود، اظهار 
داشت: شورایعالى آب مصوبه اى دارد که در این مصوبه 
بر اساس مسائل و مشکالتى که در اصفهان پیش آمده 
و برداشــت هایى که قبًال توســط اصفهانى هــا و غیر 
اصفهانى ها صورت گرفته است برآورد کردند و دیده اند 
که دیگر رودخانــه زاینده رود ظرفیت بیشــترى براى 
برداشت آب ندارد. در خرداد 93 شورایعالى آب اعالم کرد 
هیچ بارگذارى جدیدى در زاینده رود اتفاق نیافتد و کسانى 
هم که تا آن تاریخ رفتند و طرح کشاورزى ایجاد کردند و 
لوله خریدند باید دولت خسارتشان را بدهد ولى دیگر آبى 

نیست که به آنها داده شود.
وى افزود: به وزیر نیرو گفتیم که این مصوبه شورایعالى 
آب در منطقه اجرا نمى شود اما ایشان با قاطعیت گفت که 
هیچ مشکلى نیست و اجرا مى شــود. بنده به اتفاق چند 
نماینده دیگر رفتیم تا ببینیم این مصوبه شورایعالى آب 
اجرا مى شود یا خیر. متأسفانه در محلى که بازدید کردیم 
دیدیم که هیچ اراده اى براى جلوگیرى از برداشت هاى 

غیر مجاز وجود ندارد.
وى افزود: هیچکس بخشــنامه ها و قوانین شورایعالى 
آب را اجرا نکرده اســت و به همان رویه سابق طرح ها 
را ادامه دادند و برداشت هاى غیرمجاز را ادامه مى دهند 
و هم اکنون بنــده دارم از این موضــوع گزارش کاملى 
مى نویســم که با امضاى نمایندگان استان اصفهان به 

دیدار رئیس جمهور برویم.
عابدى در پاسخ به این ســئوال که دقیقاً چه کسانى این 
برداشت هاى غیرمجاز را از حوضه آبریز زاینده رود انجام 
مى دهند، گفت: در منطقه چهارمحال و بختیارى نزدیک 
به 30 طرح آبى بعد از آن مصوبه شورایعالى آب اجرا شده 
که خالف قانون بوده است که در نتیجه حجم زیادى از 

آب زاینده رود برداشت شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى، 
خاطرنشان کرد: براى بازدید به یکى از مناطق چهارمحال  
و بختیارى که برداشت غیرمجاز انجام مى شد رفتیم که در 
ابتدا مانع بازدید ما مى شدند که در نهایت با کمک نیروى 
انتظامى موفق شــدیم از محل بازدید کنیم و متأسفانه 
دیدیم که اینها خیال توقف برداشت منابع آب زاینده رود 

را ندارند.
عابدى افزود: اگر این برداشــت ها ادامه یابد آب ورودى 
سد خیلى کاهش پیدا مى کند. البته جهاد کشاورزى هم 
در باالدست سد طرح هایى را با نام طرح هاى آبخیزدارى 
زده اســت که همین طرح هاى آبخیزدارى سبب شده 
ورودى سد کاهش پیدا کند. طرح هاى آبخیزدارى جهاد 

کشاورزى نیز سبب شده است که آب با سرعت کمى وارد 
سد شود و از طرفى هم وزارت نیرو در برآورد خود اشتباه 

کرده است.
وى گفت: استان اصفهان با مشــکل جدى کمبود آب 
مواجه است و هر روز مشکلش جدى تر مى شود و متأسفانه 
برداشت آب از حوضه زاینده رود بسیار عادى شده است 
و گویا اصًال نظارتى وجود ندارد. البته در قســمت هایى 
که مدیریتش با اصفهان است مصوبه بسیار خوب اجرا 
مى شود و جدى برخورد مى کنند، اما آن قسمت هایى که 
مدیریتش با چهارمحال و بختیارى اســت به هیچ وجه 

بخشنامه هاى دولت را اجرا نکرده اند.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراى 

اسالمى گفت: اقدام عاجل ما این اســت که از استاندار 
مى خواهیم جلسه «ستاد فورى» را برگزار کند که تمام 
مدیران استانى در این خصوص نظر دهند و دومین کارى 
که مى کنیم این است که گزارش تهیه شده از تخلفات را 
به ریاست جمهورى، دیوان محاسبات و سازمان بازرسى 

مى فرستیم.
عابــدى تصریح کرد: بــا قوانینى که داریــم باید تمام 
تصمیمات مدیران بر طبق شــرع مقدس اسالم باشد. 
بر اساس فتواى علماى اسالم برداشت آب بدون اجازه 
پایین دستى ها مجوز شرعى ندارد. در قدیم آب همیشه 
براى پایین دستى ها بوده است و به همین دلیل عرف بوده 

که مردم پایین دست آب را خرید و فروش مى کرده اند.

وى خاطرنشان کرد: در طول یکســال اگر بتوانیم آب 
کشاورزان مناطق شرق را تأمین کنیم یک چهارم مقدار 
حق و حقوقى است که اینها قبًال مى بردند. هر کشاورز 
در شرق اصفهان تحت فشار است به همین دلیل افرادى 
که باالدست رودخانه هســتند نباید برداشت غیرقانونى 

داشته باشند. 

خبر

اعالم اسامى داوران جشنواره 
استندآپ «پایه خنده» 

اسامى داوران دومین جشنواره استعدادیابى استندآپ 
کمدى «پایه خنده» از ســوى دبیرخانه جشــنواره 

اعالم شد.
به گــزارش روابط عمومــى ســازمان فرهنگى-
تفریحى شهردارى اصفهان، مدیر ویژه برنامه هاى 
شــهرى با بیان این مطلب گفت: رضا ساکى، امیر 
کربالیــى زاده، دکتــر اســماعیل امینــى و 
الیــکا عبدالرزاقــى از جملــه داوران جشــنواره

«پایه خنده» هستند که آثار ارسالى را بررسى خواهند 
کرد.

سیدابراهیم حسینى اظهار داشت: ارسال تصویر ویدئو 
به صورت افقى، تهیه ویدئو حداقل در سه و حداکثر 
پنج دقیقه، معرفى شــرکت کننده بــه همراه اعالم 
شماره همراه در ابتداى فایل ارسالى و دقت در کیفیت 
صدا و نور تصویر از جمله شرایط ضبط فیلم ارسالى 

به جشنواره است.
حسینى خاطرنشان کرد: عالقه مندان تا 20 فروردین 
ماه ســال جارى فرصت دارند آثار خــود را به یکى 
از روش هاى ارســال رایانامه جشــنواره به آدرس 
payekhandeh@gmail.com ، ارتباط با ادمین 

کانال تلگــرام پایه خنــده @paye_khandeh و 
تحویل لوح فشــرده به دبیرخانه جشــنواره ارسال

کنند.

 نمایش «پستچى پابلو 
نرودا» در تاالر هنر 

نمایش «پستچى پابلو نرودا» به کارگردانى رادمهر 
کشانى از فردا 17 فروردین ماه ساعت 20 در تاالر هنر 

اصفهان به روى صحنه مى رود.
» نوشــته  نمایــش «پســتچى پابلــو نــرودا
«آنتونیواســکارمتا» روایتگــر پابلــو نــرودا 
شــاعر شــیلیایى اســت کــه بــه جزیــره اى 
مــى رود و در آنجــا شــخصى را بــه عنــوان

 پســتچى به خدمت خود مى گیرد که طى معاشرت 
این شخص با پابلو نرودا او عالقه مند به شعر و هنر 

مى شود.
اســماعیل موحــدى، بهــاره مهــدوى، منیــره 
ســادات حســینى و رادمهــر کشــانى از جملــه

بازیگران این نمایش هستند که به ایفاى نقش مى 
پردازند.

 اجراى طرح اعتکاف 
«پرواز ماهى ها»

 رئیس فرهنگسراى نوجوان گفت: دختران نوجوان 
12 تا 16 ســال براى شــرکت در طــرح اعتکاف 
«پرواز ماهى ها» مى توانند تــا 19 فروردین ماه به 

سایت esfahanfarhang.ir مراجعه کنند.
مزروعى اظهار داشت: عنوان طرح «پرواز ماهى ها» 
برگرفته از حدیث پیامبر اکــرم(ص) که فرموده اند: 
«مؤمن در مسجد، مانند ماهى در آب است» انتخاب 
شده که از روز سه شنبه 22 فروردین ماه به مدت سه 

روز در مسجد قبا اجرا مى شود.
وى ادامه داد: ارائه بسته فرهنگى، اجراى طرح هاى 
قرائت قرآن، ختم صلوات، طرح تفکر، طب ســنتى، 
قرارعاشقى در ساعت 12 ظهر و 20 شب سخنرانى 
با حضور کارشناسان مجرب و... از جمله برنامه هاى 

این طرح است.
 

چه کسانى در ستاد روحانى 
مسئولیت دارند؟

در پى حضــور بانک قائــم مقام و    تابناك |
رئیس کمیته امور استان هاى ستاد حسن روحانى در 
تعطیالت عید نوروز در اصفهان و جلساتى که براى 
تشکیل ستاد شکل گرفت، شنیده شده است در جلسه 
هماهنگى ستاد استان اصفهان، شاکله این ستاد با سه 
رکن اساسى شوراى سیاستگذارى، ریاست ستاد و قائم 

مقام ستادشکل گرفته است.
طبق توافقــات انجام شــده بین  اصــالح طلبان، 
اعتدالگرایان و رئیس سابق ستاد دکتر روحانى، نجار به 
عنوان ریاست شوراى سیاستگذارى و نکویى به عنوان 

رئیس ستاد استان اصفهان  انتخاب شده است.

مدیرعامل شــرکت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
اصفهان با بیان اینکه میزان مصرف روزانه بنزین طی 
نوروز امسال در اســتان 16/5درصد رشد داشته است، 
گفت: از ابتــداي تعطیالت نوروز 96 تــا پایان روز 13 
فروردین ماه 116 میلیون و 200 هــزار لیتر بنزین در 

استان اصفهان مصرف شده است.
حســین صادقیان اظهار داشــت: نوروز امسال به طور 
میانگین روزانه شــش میلیون و 458 هزار لیتر بنزین 
در استان اصفهان مصرف شد. وي با اشاره به افزایش 
2/1درصدي مصرف بنزین روزانــه در ایام نوروز 96 
نسبت به نوروز 95، بیان داشت: درنوروز 95 در استان 

اصفهان شــش میلیون و 324 هزار لیتر بنزین مصرف 
شده بود.

مدیرعامل شــرکت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
اصفهان با اشــاره به اینکه در روزهاي عادي مصرف 
بنزین در استان 5/5 میلیون لیتر است، تأکید کرد: میزان 
مصرف روزانه بنزین در نوروز امسال 16/5 درصد رشد 
داشته است. وي همچنین میزان مصرف روزانه گازوئیل 
در نوروز 96 را سه میلیون و 168 هزار لیتر اعالم کرد که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6/5درصد رشد داشته 
اســت وافزود: میزان مصرف روزانه گازوئیل در مدت 
مشابه نوروز 95، برابر با دو میلیون و 970 هزار لیتر بود.

رئیس اداره مسافر حمل و نقل جاده اى استان اصفهان 
گفت: 122 هــزار و 304 بلیــت نــوروزى، از ابتداى

 اسفند ماه سال گذشته تا پایان روز 10 فروردین پیش 
فروش شد.

کیــوان رحیمى با بیــان اینکه تعداد قابــل توجهى از 
مســافران براى ســفر با اتوبوس اقدام به تهیه بلیت 
کردند، ادامه داد: باتوجه بــه هماهنگى به عمل آمده با 
تشکل هاى صنفى و شــرکت هاى مسافربرى استان، 
ناوگان بــا کیفیت مورد نیــاز براى انتقال مســافران 
به مقاصــد مورد نظــر در روزهاى پایانــى تعطیالت

نوروز امسال تأمین شــده است و هیچگونه مشکلى در 

این زمینه وجود ندارد.
رئیس اداره مسافر حمل و نقل جاده اى استان اصفهان 
افزود: 67 هزار و 395 فقره بلیت (55 درصد) به صورت 
حضورى و 54 هزار و 909 فقــره بلیت (45 درصد) به 

صورت اینترنتى خریدارى شده است.
وى اعالم کرد: در 15 روز اول طرح جابه جایى مسافران 
نوروزى تعداد 512 هزار و 278 مسافر در قالب 39 هزار 
و 335 ســفر به مقاصد مختلف درون و برون استانى 
اعزام شــده اند که از این تعداد 55 درصد در مسیرهاى 
برون استانى و 45 درصد در مســیرهاى درون استانى 

سرویس دهى شده اند.

افزایش 16/5درصدي مصرف 
روزانه بنزین در نصف جهان

122 هزار بلیت اتوبوس براى 
نوروز امسال پیش فروش شد 

 مدیر پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شــهردارى اصفهان گفت: با توجه به نظارت ها و برخورد 
با کلید به دستان منازل استیجارى غیر مجاز، تعداد تخلفات کاهش چشمگیرى پیدا کرده است.

مجتبى کاظمى اظهارداشت: برخورد با کلید به 
دستانى که به صورت غیرمجاز اقدام به اجاره 
منازل خود مى کنند، از مهمترین فعالیت هاى 
کمیته انتظامى ستاد خدمات سفر شهر در ایام 

نوروز است.
وى افزود: با توجه به نظارت هــا و برخورد با 
کلید به دستان منازل اســتیجارى غیر مجاز، 
تعــداد تخلفــات، کاهش چشــمگیرى پیدا 
کرده است. مدیر پیشــگیرى و رفع تخلفات شــهرى شــهردارى اصفهان ادامه داد: از ابتداى

 فعالیت ستاد تسهیالت سفر شــهر اصفهان تا 13 فروردین ماه با 182 کلید به دست برخورد شده 
است.

کاظمى جلوگیرى از نصب چادرهاى غیرمجاز در پارك هاى شهر را دیگر وظایف این کمیته عنوان 
کرد و اظهار داشت: در این راستا در طول فعالیت ستاد تسهیالت سفر شهر اصفهان هفت هزار و 

383 چادر مسافرتى که در سطح پارك هاى شهر نصب شده بود، جمع آورى شد. 

با درخواست نماینده مردم نجف آباد در مجلس و 
بررسى شرکت آب منطقه اى اصفهان، موضوع 
جابه جایى مکان احداث تصفیه خانه طرح توسعه 
آبرسانى به 14 شهرستان استان اصفهان مورد 

موافقت قرار گرفت.
به گزارش تســنیم، در نامه  مســعود میرمحمد 
صادقى مدیرعامل شرکت آب منطقه اى اصفهان 
خطاب به ابوالفضــل ابوترابــى نماینده مردم 
نجف آبــاد در مجلس آمده اســت: «موضوع 
جابه جایى مــکان احداث تصفیــه خانه طرح 
توسعه آبرسانى به 14 شهرستان استان اصفهان 
طى جلسات متعددى مورد بحث و بررسى قرار 
گرفته و علیرغم تحمیل هزینه هاى قابل توجه به 
طرح، مقرر گردید به لحاظ اهمیت فاکتور مسائل 
اجتماعى و رفع هرگونه نارضایتى در این ارتباط 
ســایت خروجى تونل گالب به عنــوان مکان 

احداث تصفیه خانه انتخاب شود.»

نماینده مردم نجف آباد در مجلس پیرامون این 
تصمیم  گفت: تونل گالب یکــى از پروژه هاى 
عظیم است که در راستاى پدافند غیرعامل سایت 
خروجى این تونل به عنوان مکان احداث تصفیه 

خانه انتخاب شود.

ابوالفضل ابوترابى افزود: در سال هاى قبل یک 
بار به علت ترکیدن لوله نفــت و دو بار به دلیل 
ســیالب در زاینده رود، آب شرب 14 شهرستان 

استان از جمله اصفهان بزرگ قطع شد.
وى بیان کرد: در راستاى پدافند غیرعامل، براى 

تأمین آب شرب این 14 شهرستان استان باید به 
جز زاینده رود فعلى مسیر دیگرى فراهم باشد که 
اگر اتفاق مشابهى در بین مسیر رخ داد از مسیر 
جایگزین براى تأمین آب آشامیدنى استفاده شود.

نماینــده مردم نجــف آباد در مجلــس با بیان 
اینکه آب شــرب پنج میلیون نفر از این طریق 
تأمین مى شود، گفت: در سال هاى قبل به دلیل 
بروز اتفاقاتى که اشاره شــد نتوانستیم از مسیر 
زاینده رود آب آشــامیدنى این جمعیت را تأمین 
کنیم بنابراین باید مسیر جایگزینى وجود داشته 

باشد.
وى اظهار داشــت: تونل گالب مسیر جایگزین 
اســت تا اگر اتفاقى در مســیر تأمین آب شرب 
14 شهرستان استان رخ داد از طریق این تونل 
آب آشامیدنى پنج میلیون جمعیت استان تأمین 
شود و این اقدام بعد از سال ها در حال رسیدن به 

مراحل مطلوب است.

شهردار مبارکه گفت: بیش از 60 هزار نفر از شهروندان و گردشگران نوروزى در ایام نوروز سال 96 
از ارگ تاریخى نهچیر در این شهر بازدید کردند.
محمد شرفا اظهار داشت: تعداد بازدید کنندگان 
درمدت مشابه سال گذشته در حدود 30 هزار 

نفر بوده است.
وى بــا بیــان اینکــه در ایــن مجموعــه
برنامه ها و آیین هاى سنتى و قدیمى نوروزى و 
شاهنامه خوانى، موسیقى سنتى، رادیو ارگ، 
تئاتر و 30 غرفه صنایع دستى ارائه شد، افزود: 
مجموعه اقدامات شهردارى در این زمینه مورد 

توجه و استقبال مردم و گردشگران نوروزى قرار گرفت.
شهردار مبارکه با بیان اینکه بازدید نوروزى ارگ نهچیر از دوم فروردین ماه آغاز شد و تا 13 فروردین 
ماه 96 ادامه داشت، گفت: بر اســاس آمار روزانه بیش از هفت هزار نفر از این قلعه و ارگ تاریخى 
بازدید کردند.وى با بیان اینکه برنامه هاى نوروزگاهى ویژه اى در این مجموعه تاریخى براى این 
ایام ارائه شد، افزود: شهروندان مبارکه اى و میهمانان نوروزى بسیارى از سایر استان ها و حتى خارج 

از کشور استقبال بسیار خوبى از برنامه هاى ارائه شده کردند.

نمایشــگاه تخصصى خودروهــاى آفرود، نمایشــگاه تخصصــى خودرو و
 موتورسیکلت هاى مسابقه اى و نمایشگاه تخصصى خودروهاى کالسیک، به 
عنوان نخستین نمایشگاه اصفهان در سال 96 از 20 تا 25 فروردین ماه در محل 

نمایشگاه هاى استان واقع در پل شهرستان برگزار مى شود. 
به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان اصفهان، این 
نمایشگاه با همکارى کمیته خودروهاى کالسیک اصفهان، کمیته خودروهاى 
آفرود، کمیته موتور ریس و کمیته اتومبیل هاى مســابقه اى با نظارت هیئت 

اتومبیلرانى و موتورسوارى اصفهان برگزار مى شود.
حضور قهرمانان اتومبیلرانى و موتورسوارى کشــور از جمله ویژگى هاى بارز 
این نمایشگاه محســوب مى شــود. مجتبى کریم زاده قهرمان آسیا و قهرمان 
کشــور در رشــته موتورکراس، مهرداد صفرى قهرمان اتومبیلرانى کشور در 
کالس 405، على شیرزاد قهرمان اتومبیلرانى کشور در کالس پراید bp، لیال 
پیکان پــور قهرمان اتومبیلرانى کشــور در کالس پراید اســتاندارد و قهرمان 
قهرمانان اتومبیلرانى کشور در سال 95، مهدى صحافى پور قهرمان قهرمانان 
اتومبیلرانى کشور در سال 94، برشین میر نایب قهرمان کشور در کمیته اساللوم 
و رسول کیانى دارنده مقام سوم مسابقات آفرود کشور از جمله مهمانان برجسته 

این نمایشگاه هستند. 
تا کنون نمایش 110 ماشین و 30 موتورســیکلت در این نمایشگاه قطعى شده 

است.
عالقه مندان و متخصصان براى بازدید از این نمایشــگاه مى توانند از ساعت 
15 تا 22 تاریخ مذکور به محل نمایشــگاه هاى اســتان واقع در پل شهرستان 

مراجعه کنند. 

گزارش نماینده مردم اصفهان از برداشت هاى خالف قانون آب در باالدست زاینده رود 

عبور از خــط قرمز آبى

,,

 استان اصفهان با 
مشکل جدى کمبود 
آب مواجه است و 
هر روز مشکلش 
جدى تر مى شود و 
متأسفانه برداشت 
آب از حوضه 
زاینده رود بسیار 
عادى شده است و 
گویا اصالً نظارتى 
وجود ندارد

5 روز با خودروها و موتورسیکلت هاى 
مسابقه اى در نمایشگاه اصفهان

تصمیم جدید پیرامون تونل گالب و تأمین آب شرب 14 شهرستان اصفهان 

بازدید 60 هزار نفر از ارگ تاریخى نهچیر  برخورد با 182 کلید به دست
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«امسال در 560 مسجد اســتان، ثبت نام از متقاضیان 
اعتکاف از 15 تا 21 فروردین ماه ســال جارى ازطریق 
سامانه الکترونیکى Akefin.com انجام خواهد شد 
و اگر هر شــخص متقاضى به هر دلیلى قادر به ثبت نام 
از این طریق نشد مى تواند با مراجعه به مسئول اعتکاف 

مساجد، درخصوص ثبت نام خود اقدام کند.»
مدیرکل تبلیغات اسالمى استان اصفهان در نشستى با 
اعالم این مطلب گفت: مراسم اعتکاف سال گذشته در 
530 مســجد با حضور بیش از 80 هزار نفر زن و مرد در 
سطح استان اصفهان برگزار شــد و پیش بینى مى شود 
امســال با افزایش20 درصدى متقاضیــان اعتکاف در 

استان مواجه باشیم.
حجت االســالم والمســلمین رحمت ا... اروجى افزود: 
اداره کل تبلیغات اسالمى اســتان اصفهان طرح قرآنى 
«با قــرآن در زالل اعتکاف» را با هــدف تصحیح نماز 
معتکفین، آشنایى متقاضیان با شیوه هاى قرائت و اصالح 
تجوید، برگزارى مطلوب قرآنى و ختم هاى تالوت قرآن 
در مســاجد را براى معتکفین به اجرا خواهد گذاشت و 
آماده اعزام مبلغین متخصص در امر مشــاوره مباحث 

اعتقادى است.
وى با بیان اینکه ســتاد اعتــکاف اســتان داراى پنج 
کمیته اســت گفت: کمیته هاى استانى ستاد اعتکاف را 
کمیته هاى: فرهنگى وآموزش، پشتیبانى و مالى، تبلیغات 
و اطالع رســانى، ایمنى-امنیتى و انتظامى و نظارت و 

ارزیابى تشکیل مى دهد.
مدیــر کل تبلیغــات اســالمى اســتان اصفهــان 
اظهار داشــت: امســال کتابچــه اى با عنــوان «بال 
پــرواز» تألیف ســید محمود هاشــمى ده ســرخى 
بــه همــت تبلیغــات اســالمى اســتان در 80 هزار 
نســخه چاپ و در اختیــار معتکفین در مســاجد قرار 

مى گیرد تا نیازهاى معنوى آنان برطرف شود.
حجت االسالم والمسلمین اروجى همچنین توصیه کرد: 
محل برگزارى مراســم اعتکاف در مساجد نباید محل 
تبلیغ براى جناح خاص یا کاندیداى نمایندگان شوراهاى 

اسالمى شود که با این امر برخورد خواهد شد.

وى اعتکاف را انقطاع از عالم ماده و وصل به عالم معنا 
خواند و گفت: در دین اسالم، اعتکاف همواره مورد تأکید 
پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) بوده و مشــوق این ســنت 
حسنه بودند، این در حالى اســت که قبل از انقالب هم، 
در معدود شهرهاى مذهبى به ویژه در مسجد امام حسن 
عســگرى(ع) قم به صورت محدود، اصحاب معرفت، 
معتکف مى شدند و در قالب حرکت فردى در مساجد به 
راز و نیاز با خداوند مى پرداختند و این کار بعد از پیروزى 
انقالب اسالمى نیز ادامه داشــت و با توجه به اینکه در 
سنوات اخیر مقوله اعتکاف با اســتقبال بى نظیر مردم 
خداجو به ویژه جوانان و دانشــجویان مواجه شد الجرم 
سنت حسنه اعتکاف از یک حرکت فردى به یک حرکت 

اجتماعى تبدیل گردید. در این راستا هم اندیشمندان علوم 
اجتماعى بر این عقیده هســتند که یک پدیده اجتماعى 
بدون نظم و مقررات، پایدار نیست. بنابراین متولیان امور 
و مسئوالن فرهنگى، به فکر ساماندهى اعتکاف افتادند.

مدیرکل تبلیغات اسالمى استان اصفهان گفت: سازمان 
تبلیغات اســالمى به عنوان متولــى مدیریت اعتکاف 
براساس رسالت هاى ابالغى شناخته شده و در حقیقت 
مجرى و برگزارکننده اعتکاف، دست اندرکاران مساجد 
بوده و سازمان تبلیغات نیست ولى موظف به تشکیل ستاد 

اعتکاف در استان ها و... مى باشد.
حجت االسالم والمســلمین اروجى از تأسیس شوراى 
راهبردى اعتکاف در استان اصفهان درسال گذشته خبر 

داد و گفت: انجام پژوهش علمى، جامع و کاربردى براى 
شناسایى نقاط قوت و ضعف و بهره گیرى از ظرفیت هاى 
اعتکاف استان، تهیه ســاختار جامع ستادهاى اعتکاف  
استان، شهرســتان ها و مســاجد و ایجاد سامانه جامع 
الکترونیکى اعتکاف در شوراى راهبردى اعتکاف استان 
شکل گرفت و اقدامات بســیار خوبى صورت پذیرفت، 
به گونه اى که ما در مســجد شاخص اســتان با انجام 
پژوهش هاى علمى در سال گذشته، توانستیم به خوبى 
براى مراسم اعتکاف امسال برنامه ریزى مطلوبى داشته 
باشیم. از سوى دیگر با تصویب شوراى راهبردى، ساختار 
جامع ستادهاى اعتکاف استان، شهرستان ها و مساجد 
تهیه و تدوین شد و با راه اندازى سامانه جامع الکترونیکى 

اعتکاف که در سال گذشــته به صورت آزمایشى انجام 
شد، ما موفق شدیم در سال گذشته اطالعات و آمار یک 

چهارم معتکفین را وارد سامانه کنیم.
وى افزود: بیش از 90 درصد معتکفین در سال گذشته، 
از روند کار رضایت داشــتند و عالوه بر مســاجد جامع، 
دربسیارى از مساجد، محالت، دانشگاه ها، امامزادگان 

و بقاع متبرکه، مراسم اعتکاف برگزار شد.
مدیرکل تبلیغات اسالمى استان اصفهان اظهار داشت: 
نتایج پِژوهش جامع اعتکاف به اعضاى شوراى راهبردى 
تسلیم و قرار شد پژوهش جامع «احصاى شاخص هاى 
اعتکاف مطلوب» امسال در دســتور کار باشد و ارزیابى 
براساس احصاى شاخص ها صورت پذیرد و ما با همکارى 
یکى از پیام رسان هاى داخلى، امسال موفق شدیم سامانه 
 Akefin.com جامع الکترونیکى اعتکاف را با عنوان

راه اندازى کنیم.
 

 کرایه تاکسی ها 
افزایش نیافته است

معاون اجرایى سازمان تاکسیرانى شهردارى اصفهان 
گفت: کرایه تاکسـی ها به هیـچ وجه افزایـش نیافته 
است.رضا جعفریان اظهارداشـت: کرایه تاکسى ها در 
سال جدید هیچگونه افزایشى نداشته است و چنانچه 
رانندگان اقدام به اخذ کرایه بیشـتر از مسـافران کنند، 

خالف قانون بوده و با راننده متخلف برخورد مى شود.
وي افزود: الیحه افزایش کرایه تاکسی ها تهیه و براى 
بررسى و تصویب به شـوراى شهر ارسـال شده است 
بنابراین تا الیحه افزایش نرخ تاکسى در شوراى شهر 
به تصویب نرسـد رانندگان نمى توانند نرخ بیشترى از 

مسافران دریافت کنند.
معاون اجرایى سازمان تاکسیرانى شهردارى اصفهان 
در ادامه از شـهروندان خواسـت از پرداخت پول اضافه 
به تاکسی ها اجتناب کنند و در صورت مشاهده تخلف، 
کد راننده متخلف را به سـازمان نظارت بر تاکسیرانی 

اعالم نمایند.

شمار مسافران نوروزى اصفهان 
20 درصد افزایش یافت

مدیـر روابـط عمومـى اداره کل میـراث فرهنگـى،
 صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان از افزایش 
20 درصـدى بازدید و اقامت مسـافران نوروز امسـال 

دراین استان نسبت به نوروز سال گذشته خبر داد.
شـهرام امیرى افزود: افـزون بر پنـج میلیـون و 300 
هزار بازدید گردشـگران نـوروزى از اماکـن تاریخى و 
جاذبه هاى گردشگرى استان اصفهان در نوروز امسال 

ثبت شد.
وى افزود: در این مدت افزون بر دو میلیون و 805 هزار 
مسافر نوروزى نیز در این اسـتان و در اماکن گوناگون 
مانند هتل ها، مهمانپذیرها و دیگر اماکن اقامت داشتند.

امیرى خاطرنشان کرد: میدان تاریخى نقش جهان، باغ 
فین کاشان و مجموعه کاخ موزه چهلستون اصفهان به 
ترتیب بیشترین بازدید روزانه را در بین مجموعه هاى 
تاریخى و جاذبه هاى گردشگرى استان اصفهان به خود 

اختصاص دادند. 

بازدید 8000  مسافر
 از سد گلپایگان

مدیر امـور آب منابع آب شهرسـتان گلپایـگان گفت: 
هشت هزار مسافر در تعطیالت نوروز از سد گلپایگان 

بازدید کردند.
بهمن نکویى اظهار داشـت: براى ایجاد نشـاط بیشتر 
مهمانان نوروزى برنامه عمومى از سد گلپایگان از اول 

فروردین ماه تا 13 نوروز ادامه داشت.
وى افزود: در این مدت هشت هزار مسافر و گردشگر از 

جاذبه هاى سد مخزنى گلپایگان دیدن کردند.
مدیرامـور منابـع آب گلپایـگان بیـان داشـت: سـد 
مخزنى گلپایگان با قدمت 60 سـاله بـا هدف کنترل 
و بهره بـردارى از سـیالب  و تأمیـن آب زمیـن هـاى 
کشاورزى دشت گلپایگان روى رودخانه این شهرستان 

احداث شده است.

باغ فدك تا پایان شهریور ماه 
در اختیار گردشگران است

مدیر منطقه 7 شـهردارى اصفهان گفت: باغ فدك تا 
پایان شـهریور ماه براى خدمات رسـانى به مسافران 

فعال است.
علـى اصغر شـاطورى اظهار داشـت: زیرسـاخت ها و 
امکانات مـورد نیاز جهت خدمت رسـانى به میهمانان 
نوروزى در باغ فدك فراهم شـد تا میهمانان روزهاى 

بانشاطى را سپرى کنند.
وي  با اشاره به اینکه برنامه هاى شـاد و مفرحى براى 
میهمانان نوروزى اجرا شده است، ادامه داد: همچنین 
اتوبوس هاى گردشگرى براى ارائه خدمات بیشتر به 

مسافران نوروزى در باغ فدك مستقر شده بود.
شـاطورى اعالم کـرد: باغ فـدك تنها محل اسـکان 
مسافران چادر خواب است از همین رو این محل تا پایان 

شهریور در اختیار گردشگران قرار مى گیرد.
 وى خاطرنشـان کـرد: مـکان هـاى بازى کـودکان، 
سرویس هاى بهداشتى و نمازخانه در این باغ وجود دارد 

که مسافران مى توانند از آن استفاده کنند.

خبر

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشــت استان اصفهان 
گفت: 488 مکان عمومــى از 62 هزار و شــش مورد 
بازدیدى که از همه مکان ها در این مدت انجام شــد، 

علیرغم اخطارهاى متعدد، تعطیل شد.
مهدى رفیعى اظهــار داشــت: در 45 روز اخیر، هفت 
هــزار و 757 مورد بازدیــد از اماکن عمومى حســاس 
مثل مراکــز اقامتــى از جمله هتل ها، مســافرخانه ها، 
ترمینال هــا و آرایشــگاه ها صــورت گرفته اســت.

وى ادامــه داد: هــزار و 221 مــورد بازدیــد از اماکن 
بین راهى و خارج از شهر در استان اصفهان، انجام شده 

است.

مدیر بهداشــت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان با 
اشاره به اینکه از 62 هزار و شش مورد بازدید که در این 
مدت انجام شده است، 488 مورد برغم اخطارهاى متعدد، 
تعطیل شد، افزود: همچنین 751 مورد به مراجع قضائى 

معرفى شدند.
وى از کشف 125 تن مواد غذایى فاسد و تاریخ گذشته و 
تقلبى در 45 روز خبر داد وگفت: 125 هزار و 756 کیلوگرم 
و نیم تن مواد غذایى تقلبى نیز در این مدت در اســتان 

اصفهان، معدوم شد.
رفیعى اذعان داشت: دو هزار و 229 مورد نمونه بردارى از 

مواد غذایى انجام شده و به آزمایشگاه ارسال شد.

کارشــناس اداره کل پیش بینى اداره هواشناسى استان 
اصفهان گفت: دماى هوا در 24 ســاعت آینده (امروز) 
در اکثر نواحى استان اصفهان یک تا 3 درجه سانتیگراد 

کاهش مى یابد.
ساناز جعفرى با اشاره به وضعیت جوى در استان اظهار 
داشت: نقشه هاى هواشناسى نشان دهنده خروج تدریجى 
سامانه بارش زا از سمت شرق استان است، همچنین در 
مناطق شرق و شمال شرق افزایش ابر، وزش باد و رگبار 
پراکنده پیش بینى مى شود. وى افزود: براى فردا(امروز) 
جوى نسبتاً پایدار را در اصفهان خواهیم داشت و صبح روز 
چهارشنبه پدیده صبحگاهى به ویژه براى مناطق شرق 

و شمال شرق استان پیش بینى مى شود.
کارشــناس اداره کل پیش بینى اداره هواشناسى استان 
اصفهان به دماى هواى اصفهان در امروز اشــاره و بیان 
کرد: دماى هوا طى 24 ساعت آینده در اکثر نواحى استان 

اصفهان یک تا 3 درجه کاهش مى یابد.
وى با اشــاره به اینکه امروز آســمان اصفهان صاف تا 
قسمتى ابرى گاهى با وزش باد همراه است، افزود: روز 
پنج شنبه (فردا) آسمان صاف تا قســمتى ابرى گاهى 
با وزش باد مواجه مى باشــد. وى ادامــه داد: صبح روز 
چهارشــنبه هم پدیده مه صبحگاهى به ویژه در شمال 

شرق و شرق استان پیش بینى مى شود.

دماى هواى استان
 3 درجه کاهش مى یابد

488 مکان  عمومى 
در اصفهان پلمب شد

رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمى واحــد شــهرضا 
گفت: هــم اکنون در مرکز رشــد واحد شــهرضا 26 
هســته فناور در حال فعالیت هســتند که از این تعداد
شش هســته تبدیل به شــرکت دانش بنیان نوع 2 با 
مجوز معاونــت علمى فنــاورى ریاســت جمهورى، 
شش هسته تبدیل به واحد فناور (شرکت دانش بنیان 
نوع یــک) و 14 هســته در دوره رشــد مقدماتى قرار

 دارند.
على شــریف زاده درباره مهمترین دستاوردهاى واحد 
شهرضا در ســال گذشته اظهار داشــت:بهره بردارى 
از پارك آبى و استخر سرپوشــیده رؤیاهاى آبى واحد 
با مســاحت بالغ بر چهار هزار و 500 متــر مربع و اخذ 
اســتاندارهاى الزم براى این مجموعه و به دنبال آن 
افتتاح پروژه به دست دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد 

اسالمى از دستاوردهاى سال 95 بود.
وى با توجه به برنامه هاى پیش روى واحد شــهرضا و 
اولویت هاى اصلى در سال جارى گفت: کیفى تر کردن 
امر آموزش، مأموریت گرا شدن حوزه پژوهش و توسعه 
فعالیت هــاى دانش بنیان از جملــه اولویت اصلى این 

واحد است.

رئیس مرکز مدیریت راه هاى اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان اصفهان 
گفت: در روز 13 فروردین ســال جارى 861 هزار و 797 خودرو در استان اصفهان تردد 
کردند که 94 دستگاه تردد شمار در سطح جاده هاى استان اصفهان این تعداد تردد را به 

ثبت رسانده اند.
محمدعلى اســماعیل زاده افزود: این خودروها به طور متوسط 83 کیلومتر بر ساعت در 
جاده ها سرعت داشــته اند که اوج تردد این تعداد خودرو از ساعت 18 تا 19 روز سیزدهم 

فروردین 96 بوده است.
وى در رابطه با محورهاى با بیشترین درصد تخلف سرعت غیرمجاز نسبت به تردد، تأکید 
کرد: همچنین محورهاى اصفهان-مبارکه، نطنز-اصفهان (انتهاى آزادراه) و کاشان-

بادرود بیشترین درصد تخلف سرعت غیرمجاز نسبت به ترددها را داشته اند.
اسماعیل زاده در خصوص محورهاى با بیشترین درصد تخلف فاصله غیرمجاز نسبت به 
تردد اضافه کرد: محورهاى داران-تیران، چادگان-سه راهى سد زاینده رود و فالورجان-

اصفهان بیشترین درصد تخلف فاصله غیرمجاز نسبت به تردد را به ثبت رسانده اند.

معاون حفاظــت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفــت: بنا بــر تصمیــم گرفته شــده و نیاز 
کشاورزان، رودخانه زاینده رود تا دو ماه آینده باز خواهد 

بود. 
على بصیرپور با اشاره به جارى شــدن دوباره زاینده رود 
اظهار داشت: آب براى کشت کشاورزان در شرق اصفهان 

از 11 فروردین ماه باز شده است.
وى در ادامــه افزود: بنــا بر تصمیم گرفته شــده و نیاز 
کشاورزان، رودخانه زاینده رود تا دو ماه آینده باز خواهد 
بود و بین تاریخ 15 تا 20 خرداد  ماه دوباره دریچه هاى سد 

بسته خواهند شد.
شــرکت  بهره بــردارى  و  حفاظــت  عــاون  م
آب منطقه اى اصفهان، اذعان داشــت: در حال حاضر 
300 میلیون متر مکعب آب پشت سد رودخانه زاینده رود 

وجود دارد.
بصیرپور در خصوص مناقشــه بر ســر مــکان احداث 
تصفیه خانه طرح توســعه آبرســانى به 14 شهرستان 
اصفهــان، گفت: قطعــًا اگر تونل گالب احداث شــود

 و به بهره بردارى برســد نیاز بــه تصفیه خانه در همان 
محل دارد.

مسئول واحد فراهم آورى اعضاى پیوند مرکز آموزشى 
درمانى الزهرا(س) اصفهان گفت: اعضاى بدن نوجوان 

16 ساله اصفهانى به سه بیمار نیازمند اهدا شد.
مریم خلیفه سلطانى در گفتگو با ایمنا اظهار داشت: شیما 
مطوف 16 ساله ساکن بهارستان که بر اثر آسیب مغزى 
دچار مرگ مغزى شده بود در بیمارســتان الزهرا(س) 

بسترى شد.
وى افزود: طى صحبت هاى انجام شــده در خصوص 
پیوند اعضاى بدن این فرد به بیماران نیازمند با رضایت 
خانواده، شیما مطوف بعد از انجام مراحل مربوط به تأیید 
مرگ مغزى، تحت عمل جراحى برداشــت، اعضا قرار 
گرفت و عمر دوباره اى به ســه بیمار نیازمند پیوند عضو 

بخشیده شد.
خلیفه ســلطانى تصریح کرد: کلیه هاى این بیمار مرگ 
مغزى در بیمارستان نور و مرکز آموزشى درمانى الزهرا 
(س) اصفهان بــه دو بیمار نیازمند بــه پیوند کلیه که از 
نارسایى کلیه در رنج بودند، اهدا شد و با اهداى کبد وى 
نیز در همین مرکز به بیمارى نیازمند کبد، حیاتى دوباره 
بخشیده شــد و این، ســومین مورد اهدا و پیوند کبد در 

روزهاى ابتدایى سال جارى دراصفهان بوده است.

مدیرکل تبلیغات اسالمى استان اصفهان:

مراسم اعتکاف، محل تبلیغات جناحى نیست
ساسان اکبرزاده

,,
اداره کل تبلیغات اسالمى 
استان اصفهان طرح قرآنى 
«با قرآن در زالل اعتکاف» 
را با هدف تصحیح نماز 
معتکفین، آشنایى متقاضیان 
با شیوه هاى قرائت و اصالح 
تجوید، برگزارى مطلوب 
قرآنى و ختم هاى تالوت 
قرآن در مساجد را براى 
معتکفین به اجرا خواهد 
گذاشت و آماده اعزام 
مبلغین متخصص در امر 
مشاوره مباحث اعتقادى است

مرحله اول منطقه گردشگرى «بام سبز» و خانه هنرمندان در خانه تاریخى «زهتاب» خمینى  شهر روز جمعه با حضور 
معاون حقوقى سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى، مدیرکل میراث فرهنگى استان اصفهان و جمعى 

از مسئوالن شهرستان خمینى  شهر افتتاح شد.
معاون امور مجلس و حقوقى سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى روز جمعه پس از بازدید ازمنطقه 
گردشگرى چشمه الدر خمینى شهر در جمع خبرنگاران گفت: باتوجه به در نظر گرفتن حقوق شهروندى و کرامت 

انسانى، برنامه هاى جشن نوروز امسال متفاوت  تر از سال  هاى گذشته آغاز شد. 
میرهادى قره سید رومیانى اظهار داشت: امسال در ایام نوروز سامانه ویژه خدمت  رسانى به گردشگران نوروزى توسط 

سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى راه اندازى شد. 
وى بااشاره به اینکه امسال تالش شد به امید بخشى و ارتقاى سطح رضایت  مندى مسافران نوروزى کمک شود، افزود: 

استان اصفهان در این حرکت مهم سهم بسزایى در افزایش تعداد گردشگران داخلى و خارجى داشت.
قره سید رومیانى تصریح کرد: حرکت انجام  شده نشان داد که افق 20 میلیون گردشگر با درآمدزایى 25 میلیارد دالر براى 
کشور در سال قابل  اجراست . وى بابیان اینکه از منطقه گردشگرى چشمه الدر بازدید کردم، افزود: منطقه گردشگرى 
چشمه الدر خمینى  شهر ظرفیت بسیار خوبى براى توسعه و اعتالى بخش فرهنگى و گردشگرى این شهرستان دارد.
معاون حقوقى سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشــگرى کشور بیان کرد: باتوجه به موقعیت جغرافیایى 

خمینى شهر، منطقه گردشگرى بام سبز این شهرستان مى  تواند به  عنوان نگین سبز اصفهان معرفى شود.
وى ادامه داد: باتوجه به اقدام هاى شهردارى خمینى شهر براى تأمین زیر ساخت  هاى گردشگرى در این منطقه در آینده 

نزدیک خمینى  شهر به مقصد گردشگران داخلى و مسافران نوروزى تبدیل خواهد شد. 
قره سید رومیانى با بیان اینکه تالش خواهیم کرد در معرفى هر چه  بهتر منطقه گردشگرى  الدر  و  بام سبز خمینى  شهر 
به سرمایه  گذاران بخش خصوصى و مسافران نوروزى توجه شود، تصریح کرد: منطقه گردشگرى چشمه الدر ظرفیت 

بسیار زیادى براى تبدیل  شدن به منطقه نمونه گردشگرى استان اصفهان دارد. 
وى با بیان اینکه در خمینى  شهر مفاخر زیادى حضور داشته و دارند، گفت: تقدیم دو هزار و 300 شهید از مفاخر مهم 
خمینى  شهر محسوب مى  شوند و باتوجه به جایگاه و تعداد مفاخر این شهرستان پیشنهاد کردیم تا موزه مردم  شناسى 

در یکى از مکان ها و آثار تاریخى شهر ایجاد شود. 
مرحله اول منطقه تفریحى و گردشگرى بام سبز در حدود 120 هزارمترمربع بامرمت و احیاى ساختمان متعلق به دوره 

پهلوى اول با چشم اندازى زیبا و طبیعتى سرسبز براى مسافران نوروزى به همت شهردارى خمینى  شهر افتتاح شد. 

افتتاح 2 پروژه در خمینى شهر 

تردد 861 هزار خودرو 
در روز 13 فروردین در  اصفهان

فعالیت 26 هسته فناور 
در دانشگاه آزاد  شهرضا

زاینده رود 
تا 2 ماه آینده باز است

اهداى عضو 
نوجوان 16ساله به 3 بیمار
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ویترین

خودروهاى داخلى و خارجى 
باید 2 سال گارانتى شوند

و  داخلـى  خودروسـازان  مجلـس،  ماینـدگان  ن
واردکنندگان خودروهاى خارجى را مکلف به گارانتى 

محصوالت خود تا دو سال تمام کردند.
در ماده 5 این الیحه آمده است: تمامى خودروسازهاى 
داخلـى و واردکننـدگان خودروهـاى خارجـى مکلف 
هستند خودروهاى مشتریان خود را تا حداقل دو سال 
تمام یا 40 هزار کیلومتر ضمانت (گارانتى)کامل کنند.

کلیه قطعات، لوازم و تجهیزات مکانیکى، الکترونیکى، 
هشداردهنده و تعویضى متعلق به خودروها که وظیفه 
کنترل انتشـار آالینده هاى خـودرو را برعهـده دارند 
در طى ایـن مدت مشـمول ضمانت کامل مى باشـند 
و در صـورت خرابـى ،  هزینه اصـالح ، تعمیـر ، تنظیم 
و تعویـض قطعه بـه صورت رایگان حسـب مـورد بر 
عهـده خودروسـاز داخلـى یـا نمایندگى خودروسـاز 

خارجى است.

واردات گوشت از برزیل 
ادامه مى یابد

وزیـر جهادکشـاورزى گفت: بـراى واردات گوشـت 
از برزیـل مشـکلى نداریم و یکـى از کشـتارگاه هاى 
برزیلى که براى ایران کشـتار مى کرد و دچار مشکل 
بود، سه ماه قبل توسط دامپزشکى کشورمان تعطیل 

شد.
محمود حجتى درباره اینکه باتوجه به مشکالت ایجاد 
شده در برزیل و ممنوعیت واردات گوشت از این کشور 
توسـط برخى کشـورها؛ آیا ایران نیز برنامه اى براى 
محدودیت واردات از برزیـل دارد؟ گفت: ما برخالف 
سایر کشورها، در کشـتارگاه هاى خارج، هم روحانى 

ناظر بر ذبح شرعى داریم و هم دامپزشک.
وى اضافه کرد: کشـتارگاه هایى که این مشکالت را 
داشـتند  جزو کشـتارگاه هایى که براى ایران کار مى 

کنند؛ نیستند.

بلوکه شدن سپرده هاى مردم 
در مؤسسه آرمان

پس از مؤسسه کاسپین و ثامن الحجج(ع) حاال نوبت 
به مؤسسـه غیرمجـاز آرمان(تعاونـى البـرز ایرانیان) 
رسـیده که با پس نـدادن پول مـردم، سـپرده گذاران 

را نگران کند.
اواخر اسفندماه سال گذشته، این مؤسسه در وبسایت 
خـود بـا درج خبرى بـا عنـوان «مـژده به مشـتریان 
ارجمند» اعـالم کرد که بانک مرکزى در پى نوشـت 
نامه سرپــرست محتــرم مــؤسسه اعتبارى آرمان 
به ایشـان، ضمـن تأییـد و تأکید مجـدد بـر ادغام دو 
مـؤسسه اعتبــارى آرمــــان و توسعه دستور ارجاع 
موضوع براى تصویب ادغام به شـوراى پول و اعتبار 
را صادر کرد. اما مؤسسه آرمان(تعاونى البرز ایرانیان) 
سپرده هاى مردم را بلوکه کرده است، سپرده گذارانى 
که بـراى دریافـت سـپرده هاى شـان به شـعب این 
مؤسسـه مراجعه کـرده اند با پاسـخ هـاى عجیبى از 
سوى مسـئوالن روبه رو شـده اند، پاسـخ هایى نظیر 
اینکه «شـعبه هزار تومان هم پول نـدارد»، «در حال 
ادغام با مؤسسـه توسـعه هسـتیم و به همیـن منظور
 پـول هـا را نـزد بانک مرکـزى سـپرده کـرده ایم»، 
«اعتبارى بـراى بازپرداخت سـپرده ها نداریـم» و... 
رو به رو مى شوند. الزم به ذکر اسـت، در حال حاضر 
چندین تعاونى اعتبارى ماننـد تعاونى اعتبارى البرز و 
وحدت ایرانیان، با نام مؤسسه اعتبارى آرمان فعالیت
 مى کنند کـه بلوکه کردن سـپرده هـاى مردمى هم 
اکنون مربوط به سـپرده هاى نزد شـعب تعاونى البرز 

ایرانیان است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملى مجلس با بیان 
اینکه نرخ بیکارى جوانان تحصیلکرده بیش از 35 درصد 
اســت، گفت: نرخ بیکارى ایران بر اساس اشتغال پایدار و 

مداوم در حدود 24 تا 25 درصد است.
حمیدرضا فوالدگر با اشاره به اینکه آمار رسمى نرخ بیکارى 
در کشور بر اساس فرمول اتحادیه جهانى کارگرى 12/5 
درصد است، افزود: نرخ بیکارى ما بر اساس اشتغال پایدار و 

مداوم در حدود 24 تا 25 درصد است.
وى ادامه داد: نرخ بیکارى در قشر جوان و دانش آموختگان 
بیش از 30 تا 35 درصد است و این زنگ خطر بزرگى است 

که در جامعه به صدا درآمده است.

وى با اشــاره به اینکه از نظر قانونى کمبود نداریم، گفت: 
قانون رفع موانع تولید، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون 
بهبود کسب و کار و قانون حداکثر استفاده از تولید داخل از 
جمله قوانینى است که در سال هاى اخیر براى حمایت از 
تولید و ایجاد اشتغال در مجلس شوراى اسالمى تصویب 
شده است.  فوالدگر افزود: مهمترین مشکل تولید کننده ما 
رقابت با کاالهاى خارجى است که واردات بى رویه و قاچاق 

کاال هم در این زمینه مزید بر علت است.
وى گفت: کمبود نقدینگى براى تولیدکنندگان، مشکالت 
مالیاتى و مشکالت بیمه اى از جمله تأمین اجتماعى از دیگر 

مشکالت است.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزى در امور بازرگانى با بیان اینکه 
افزایش قیمتى که یکى دو شرکت خاص در محصوالت 
لبنى داده اند، غیرمجاز است، گفت: وزارت جهاد کشاورزى 
به تعیین قیمت ورود نمى کنــد و تعیین قیمت به صورت 

انحصارى در اختیار سازمان حمایت است.
على اکبر مهرفرد با بیان اینکه تولید محصوالت کشاورزى 
کشورمان در سال 95 حدود ده میلیون تن افزایش یافت، 
افزود: عملکرد وزارت کشــاورزى متکى بر تولید داخلى و 
مداخله نکردن در بازار اســت مگر در مواردى که مشکلى 
پیش بیاید. وى ادامه داد: براســاس قاعده به علت اینکه 
قیمت شیر خام تغییرى نکرده است بنابراین فکر نمى کنم 

قیمت محصوالت لبنى رشد مصوبى داشته است.
مهرفرد با اشــاره به اینکه ایران دوازدهمین تولید کننده 
تخم مرغ در جهان است، گفت: حدود 950 هزار تن تولید 
ساالنه تخم مرغ داریم و تولید سرانه تخم مرغ در کشور ما 

حدود 12/5 و مصرف سرانه ما حدود 11/5کیلوگرم است.
قائم مقام وزیر جهاد کشــاورزى در امــور بازرگانى اظهار 
داشــت: قیمت تخم مرغ در درب مرغدارى ها حدود چهار 
هــزار و 400 تومان بود اما در اســفند، تقاضاى تخم مرغ 
به علت افزایش تقاضا براى شــیرینى و شکالت، افزایش 
داشته است سپس در فروردین با کاهش تقاضاى تخم مرغ 

مواجه مى شویم و در بهار افزایش تولید تخم مرغ داریم.

نرخ بیکارى تحصیلکرده ها 
از 35 درصد گذشت

تولید ساالنه950هزار ُتن 
تخم مرغ در کشور

در 13 روز ابتدایى سال جارى که همراه با تعطیالت سال 
نو بوده، در مجموع یک میلیارد و 114 میلیون لیتر بنزین 
در کشور مورد استفاده قرار گرفته که به ترتیب بیشترین و 
کمترین میزان مصــرف در روز 12 و 13 فروردین به ثبت 
رسیده اســت. به گزارش میزان، در 13 روز ابتدایى سال 
جارى در مجموع یک میلیــارد و 114 میلیون لیتر بنزین 
مصرف شده که با توجه به آمار به دست آمده نسبت به مدت 
مشابه در سال گذشته میزان مصرف با رشد 5/5 درصدى 

مواجه شده است.
به طور میانگیــن در ایام عید نــوروز 1396، روزانه 85/7 

میلیون لیتر بنزین در کشور مورد مصرف قرار گرفته که این 
میزان در سال گذشته 81/2 میلیون لیتر بوده است.

بررسى ها نشــان از آن دارد که بیشترین حجم مصرف به 
میــزان 102/4 میلیون لیتــر در روز 12 فروردین به ثبت 
رســیده و این در حالى اســت که در تاریخ 10 فروردین و 
7 فروردین نیز حجم قابل توجهى بنزین در کشــور مورد 
استفاده قرار گرفته که به ترتیب 95/4 و 90/1 میلیون لیتر 
بوده است. ناگفته نماند که کمترین میزان مصرف در روز 
13 فروردین مصادف با روز طبیعت به میزان 67/7 میلیون 

لیتر بوده است.

در حالــى میزان تســهیالت پرداختى بــه واحدهاى 
تولیدى از ســقف 16 هزار میلیارد تومان گذشــته که 
آمارها نشــان مى دهد تا 22 اســفند ماه از میان 59 
هزار واحد تولیدى متقاضــى وام فقط 23 هزار و 698 
واحد موفق به دریافت تســهیالت طــرح رونق دولت 

شده اند.
دولت در ابتداى ســال 95 اعالم کرد که تســهیالت 
16 هزار میلیاردى را براى فعال کــردن هفت هزار و 
500واحد تولیدى نیمه تعطیل در نظر گرفته است و این 
میزان اعتبارات در نیمه اول امســال پرداخت مى شود. 
با گذشت چندین ماه از اجراى این طرح تعداد کمى از 
واحدهاى تولیدى امکان دریافت این تسهیالت را پیدا 
کردند که همین امر باعث شد تا ایجاد رونق در سطح 

واحدهاى تولیدى بسیار دور از ذهن باشد.
در حــال حاضــر یکســال از اجــراى ایــن طــرح 
مى گــذرد و نــه تنهــا رونقــى در بخــش تولید به 
وجود نیامــده بلکــه مشــکالت آنهــا افزایش هم 
یافتــه اســت. همچنــان تولیدکننــده با مشــکل 
کمبــود نقدینگى، نرخ باالى ســود بانکــى و تأمین 
مــواد اولیه و افزایــش معوقات بانکى روبه رو اســت 
که هنوز چاره اساســى بــراى آنها پیش بینى نشــده 

است.
براســاس جدیدترین آمار وزارت صنعــت از وضعیت 
تأمین مالى بنگاه هاى تولیدى کوچک، متوسط و طرح 
هاى نیمه تمام با پیشرفت باالى 60 درصد در راستاى 
اقتصاد مقاومتى تا 22 اسفند ماه 95 در مجموع 59 هزار 

و سه واحد براى دریافت تسهیالت 16 هزار میلیاردى 
ثبت نام کرده اند که از میــان آنها 23 هزار و 698 واحد 
تولیدى در قالب فرآیند رونق و سیستم بانکى موفق به 
دریافت تسهیالت شده اند. این آمار نشان از آن مى دهد 
که بیــش از نیمــى از واحدهــاى تولیــدى ثبت نام 
کننــده هنوز موفق بــه دریافت تســهیالت 16 هزار 
میلیاردى دولت نشده اند، این در حالى است که میزان 
تســهیالت پرداختى به واحدهاى تولیدى از سقف 16 
هزار میلیارد تومان گذشــته اســت. حال باید دید آیا 
دولت همچنان تمایل به ارائه تسهیالت به واحدهاى 
متقاضى باقیمانده را دارد یا در روزهاى آینده شــاهد 
توقف پرداخت تسهیالت در قالب طرح رونق خواهیم 

بود.  

رئیس مرکز ملى فرش ایران گفت: چین که در چند سال 
گذشته رقیب ما در بازار جهانى فرش بود، امروز به یکى 
از ده کشور اصلى واردکننده فرش دستباف ایران تبدیل 

شده است.
حمید کارگر به بازارهاى جدید صادرات فرش دستباف 
ایران اشاره کرد و گفت: در دوره اى که در تنگناى تحریم 
قرار گرفتیم و حضورمان در برخى بازارهاى سنتى مانند 
بازارهاى اروپایى به دلیل رکود اقتصادى کمرنگ شد، 
فعاالن فرش دستباف ما به سراغ بازارهاى جدید رفتند 
و کشــورهایى مثل برزیل، آفریقاى جنوبى، روسیه و 
در رأس آنها چین در زمره بازارهــاى فرش ایران قرار 
گرفتند. کارگر ادامه داد: بازارهاى صادراتى فرش ایران 
شامل دو دسته است؛ نخست بازار سنتى که از گذشته 
فرش دستباف ایرانى را مى شناختند؛ در میان کشورهاى 
اروپایى، آلمان، ایتالیا، سوئیس، فرانسه و انگلیس بخشى 
از این بازار هســتند؛ امارات، کویت، لبنــان و قطر در 

کشورهاى عربى جزو این بازارهاى سنتى به شمار مى 
آیند و ژاپن نیز در شرق آسیا جزو این بازار سنتى است.

رئیس مرکز ملى فــرش ایران افزود: اما دســته دیگر 
بازار فرش دســتباف ایران، بازارهاى جدیدى است که 
در دهه ها و سال هاى اخیر مشترى فرش ایرانى شده 
اند و فرش ایرانى در این ســال ها به سبک زندگى آنها 

وارد شده است.
وى ادامه داد: یکى از مثال هاى شــاخص بازارهاى 
جدید، کشــور چین اســت؛ این کشــور روزگارى 
تولیدکننده فرش دستباف بود و صادرات خوبى داشت 
و یکى از رقباى قدرتمند فرش دستباف ایران به شمار 
مى آمد اما زمانــى که اقتصاد این کشــور از اقتصاد 
کمونیســتى فاصله گرفت و به ســمت بازار تجارت 
آزاد نیل پیدا کرد، طبقه ثروتمندى در آن ایجاد شــد 
که بالقوه مى توانست مشترى کاالهاى لوکسى مثل 

فرش دستباف ایرانى باشند.

بازار ســرمایه روزهاى خوشــى را پیش رو دارد. این را 
تحلیلگران بازار ســرمایه و خبرگان بورس مى گویند. 
آنها امیدوارند که تا انتخابات پیــش رو، اوضاع بر وفق 
مراد ســهامداران و بورس بازان پیش برود. همین چند 
روز گذشته از سال نو هم، این رونق را به خوبى نمایان 
کرد و اگرچه هنوز حجم معامالت به اندازه اى نیست که 
فعاالن بازار را راضى کند اما بــه هر حال، جّو بهارى بر 
بازار سرمایه نیز حاکم شده و امیدهایى را به وجود آورده 
است؛ اگرچه باید دید که لیدرهاى بازار، چقدر براى ُپر 
رونق نگاه داشــتن بورس در هفته هــا و ماه هاى آتى، 

تالش خواهند کرد.
البته تجربه این روزهــاى بهارى، معموًال در هفته هاى 
منتهى به انتخابات ریاست جمهورى، به صورت سنتى 
وجود داشته و امســال هم برغم اینکه تصمیم گیرى و 
پیش بینى ها براى فعاالن بازار و بخش خصوصى اندکى 
سخت مى شود و معموًال کار با طمأنینه بیشترى پیش 
مى رود، اما بازار ســرمایه روى خوشش را به کاندیداها 
نشان مى دهد و به سهامداران امیدوارى مى دهد. پس 
روزهاى رونق بازار سرمایه در راه است و به نظر مى رسد 
مى توان با تحلیل درست، سود خوبى را هم از این بازار 

کسب کرد.
در این میان کارشناســان بازار سرمایه، روزهاى خوبى 
را براى شــاخص پیش بینى مى کنند و تحلیلشــان بر 
این اســت که مجموعه اقداماتى که در بدنه اقتصادى 
دولت انجام شــده، فضا را براى رشــد پایدار شاخص 
بورس فراهم کــرده و اگر دولت باز هــم روى برخى 
آیتم هاى تأثیرگذار در اقتصاد و به تبع آن بازار سرمایه، 
تأکید کرده و مســیر صحیح قبلى را ادامــه دهد، حتمًا 
مى توان شاهد رونق در بخش واقعى اقتصاد کشور بود، 
به خصوص اینکه به اعتقاد برخى کارشناســان، دوره 
استراحت برخى صنایع به اتمام رسیده و آنها آماده اند تا 
در ســایه حمایت هاى دولتى، رفته رفته رونق را تجربه 

کنند.

چه سرنوشتى در انتظار شاخص کل بورس 
خواهد بود؟

یک کارشناس ارشد بازار ســرمایه با پیش بینى آینده 
بازار ســرمایه ایران تا انتخابات پیش رو گفت: اگرچه 
شــاید در اقتصاد ایران نسبت به ســال گذشته، اتفاق 
چشــمگیر جدیدى رخ نداده باشــد، اما به هر ترتیب، 

آیتم هاى تأثیرگذارى وجود دارد که نباید آنها را نادیده 
گرفت.

محمدهادى بحر العلوم افزود: یکى از گام هاى اساسى 
دولت در عرصه اقتصادى، کنترل تــورم بود که به هر 
ترتیب محقق شد و توانســت با ثبت رکوردهایى که در 
دوره هاى اخیر اقتصاد ایــران، کم نظیر بوده، تورم را به 
زیر 10 درصد برساند و آنچه اکنون انتظار مى رود، عبور 
از رکود به صورت واقعى و تحقق شــعارهاى مرتبط با 

آن است.

وى ایجاد محرك هایى روى برخى بخش هاى اقتصادى 
را ضرورى دانســت و گفت: برخى بخش ها به تنهایى 
مى توانند به صورت کشــنده، براى اقتصاد ایران عمل 
کنند که از جمله آنها، بخش مسکن است که در اقتصاد 
ایران همواره به عنوان بخشى بوده است که حرکت در 
آن، باعث تحرك سایر بخش ها شده؛ به خصوص اینکه 
حجم عظیمى از منابع بانک ها، فعاالن بخش خصوصى 
و شرکت هاى بزرگ متأسفانه در این حوزه راکد مانده 
اســت؛ بنابراین تصور مى شــود که یکى از مؤثرترین 

سیاست ها این باشد که رونقى در این بخش ایجاد شود.

رونق مسکن در راه است
وى با بیان اینکه آالرم هاى تحرك در بخش مســکن 
قابل مشاهده است، خاطرنشان کرد: البته برخى اقدامات 
در این بخش به اهداف بایســته خود نرسیده و علیرغم 
اینکه دولت افزایش سطح وام ها را مصوب کرد، تحرك 
مطلوبى در آن ایجاد نشــد. البته دولت دو تصمیم مهم 
در بخش مســکن در آخرین روزهاى ســال گذشته، 

مصوب کرد که بر اساس آن، سرمایه بانک مسکن رشد 
قابل توجهى را تجربه کرد و قرار شــد که این سرمایه 
افزایش پنج هزار میلیــارد تومانى یابد که خود مى تواند 
باعث ایجاد اهرمــى در این بانک بــه منظور وام دهى 
شــود؛ ضمن اینکه موضوع لیزینگ مســکن نیز مورد 
اقبال مثبت بانک مرکزى و دولت قرار گرفته اســت و 
در ســال پیش رو، تحرکى در بخش مســکن خواهیم 

داشت.
این کارشناس ارشد بازار ســرمایه خاطرنشان کرد: اگر 
منابع آزاد شود، قطعًا دنبال مسیرى براى سرمایه گذارى 
خواهد رفت و با توجه به اینکه صحبت هایى از تشویق 
مردم به اینکه کمتر در بانک ها ســپرده گذارى کنند و 
شایعاتى مبنى بر بررســى اینکه حتى از سپرده مالیات 
اخذ شود، بنابراین احتماًال ســپرده گذارى در بانک ها، 
دیگر به شکل کنونى جذاب نخواهد بود و این سرمایه ها 
یا باید بخش تولید را انتخاب کنند یا روانه بازار سرمایه 

شوند.

قیمت دالر افزایش مى یابد
وى از احتمال افزایش قیمــت دالر در آینده خبر داد و 
گفت: اوضاع صادرات بهتر خواهد شــد و این امر باعث 
حرکت در بخش تولید مى شــود کــه در بخش هایى 
همچون لوازم خانگى، صنعت ســاختمان و مسکن و 
سیمان شاهد رشد خواهیم بود؛ به خصوص با توجه به 
اســتراحت بلندمدت برخى از این صنایع و گره گشایى 
که در اواخر ســال گذشــته در حوزه صادرات رخ داده، 
امیدوارى به افزایش رشــد وجود دارد؛ از سوى دیگر، 
تأکید بر توسعه روستایى، رونق تقاضا براى این بخش 
را دور از ذهن نمى کند؛ همچنین توسعه بخش حمل و 

نقل نیز با تحرکات مثبتى همراه بوده است.

دوره استراحت صنایع تمام شد
این کارشناس ارشد بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اگرچه 
هنوز حجم معامالت بازار سرمایه رضایت بخش نیست،  
ولى تحرکاتى در سمت خریدار مشاهده مى شود و برخى 
شرکت ها که مى توانند لیدر بازار شوند، شروع به حرکت 
کرده اند و بر همین اساس هم، در برخى بخش ها رشد 
مشاهده مى شــود و در کنار آن، شــاهد پیشگام بودن 
صنعت ســاختمان هســتیم که امید مى رود در آینده 

نزدیک، بازدهى خوبى داشته باشد.

حال و هواى بازار سرمایه در هفته هاى آتى

سهام بخریم یا نخریم؟

رقیب ایران، مشترى فرش ایرانى شد!ایرانى ها در 13 روز ابتدایى سال چقدر بنزین مصرف کرده اند؟

سقف تسهیالت 16 هزار میلیاردى دولت ُپر شد

 35 هزار واحد تولیدى در صف وام

مدیریت دانشگاه فرهنگیان مرکزآموزش عالى شهید رجایى اصفهانمدیریت دانشگاه فرهنگیان مرکزآموزش عالى شهید رجایى اصفهان

با عنایت به اینکه دانشگاه فرهنگیان مرکز آموزش عالى شهید رجایى در نظر دارد وفق مقررات تبصره ماده یک و ماده 79و82 قا نون محاسبات عمومى سالن ورزشى خود را به مدت 9 ماه از تاریخ 
96/4/1 لغایت 96/12/29 اجاره دهد. لذا کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط جهت اطالع از شرایط و دریافت اسناد مزایده مى توانند از تاریخ 96/1/18 لغایت 25 /96/1 به مرکز آموزش 

عالى شهید رجایى اصفهان واقع در بلوار کشاورز خیابان قائمیه مراجعه نمایند.

آگهى مزایده
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 در انتظار گل صعود
مهـدى طارمـى بـا زدن دو گل حسـاس در 
مسـابقات نوروزى، ایـران را به جـام جهانى نزدیک 

کرد.
در صورت برد برابر ازبکسـتان در تهران و در روز 22 
خرداد ،تیم ملى صعودى قطعى به جام جهانى خواهد 
داشت، باید دید که گل صعود ایران را به جام جهانى 

چه کسى خواهد زد.
در روز 4 آذر 56 غفورجهانى گل صعود به جام جهانى 
1978،در روز 8آذر 76 خـداداد عزیزى گل صعود به 
جام جهانى 98،در روز 18 خرداد 84  محمد نصرتى 
گل صعود به جام جهانى 2006 و در روز 28 خرداد 92 
رضا قوچان نژاد گل صعود به جام جهانى 2014 را به 
ثمر رساندند. باید دید این بار چه کسى گل صعود به 

جام جهانى را خواهد زد!

بازگشت مترجم محبوب
رضا چلنگـر پس از مدتـى دورى از فوتبـال به دلیل 
بیمارى، با سـپاهان و «زالتکو کرانچار» به هیجان 

فوتبال بازگشته است.
چلنگر از مشـهورترین مترجمان فوتبال ایران است 
و سابقه کار با مربیان کروات شاغل در فوتبال ایران 
در سـطح ملـى و باشـگاهى از جملـه «میروسـالو 
بالژویچ»، «برانکو ایوانکوویچ» و «وینگو بگوویچ» 
را دارد و در حال حاضر نیز با کرانچار کار خود را دنبال 

مى کند.
 مترجم سـابق برانکـو ایوانکوویچ به دلیـل بیمارى 
قلبى و اینکه باید در بیمارسـتان براى عمل جراحى 
بسترى شود از پرسـپولیس جدا شـد، اما گویا با رفع 
مشکالت جسمانى اش، شرایط تحمل استرس هاى 
باالى کار در سـطح لیگ برتر را به دست آورده و در 
اولین حضور خود کنار زالتکو کرانچار که با پیروزى 
طالیى پوشان نیز همراه شد، با جنب و جوش خاصى 
وظایف خود را انجام مى داد و در شادى کرانچار هم 

سهیم شد.

اعالم داوران دیدار ذوب آهن
کنفدراسـیون فوتبال آسـیا داوران سـنگاپورى را به 
عنوان قاضى دیدار ذوب آهن و بنیادکار انتخاب کرد.
تیم فوتبال ذوب آهن هفته آینده در آغاز دور برگشت 
مرحله گروهـى لیگ قهرمانان آسـیا برابـر بنیادکار 

ازبکستان به میدان خواهد رفت.
کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا قبـل از ایـن مسـابقه 
«محمدتقـى الجعفـرى» سـنگاپورى را بـه عنوان 
داور ایـن بـازى انتخـاب کـرد. او در بـازى ایـران و 
چیـن نیـز در ورزشـگاه آزادى قضـاوت کـرد.

همچنین «کومـار» نپالـى ناظـر داورى ایـن بازى 
خواهد بود.

ذوب آهـن در بازى رفـت موفق شـد بنیـادکار را در 
ازبکسـتان شکسـت دهد و در صورتى کـه در بازى 
برگشـت موفق به انجـام این کار شـود ضمن حذف 
تیم ازبک، گام بلنـدى براى صعود بـه مرحله بعدى 

برخواهد داشت.

سبقت از کاوه ذوب
کاوه رضایـى بـا پـاس گل دیدنـى خود به محسـن 
کریمى زمینه سـاز تـک گل 3 امتیازى ایـن بازیکن 
و پیـروزى اسـتقالل مقابـل فوالد خوزسـتان شـد. 
با این پاس، تعداد پاس گل هاى کاوه در این فصل به 
عدد 7 رسید تا از این لحاظ فقط ایمان مبعلى بهتر از 
او عمل کرده باشـد. کاوه در این فصل هفت گل هم 
زده و مؤثرتریـن بازیکن اسـتقالل در فـاز هجومى 
بـوده اسـت. او در شـرایطى چنین آمـار خوبـى را از 
خود به جا گذاشـته که در فصل گذشته در ذوب آهن
 شـش گل زده بود و سـه پاس گل داده بـود. جالب 
اینکـه دو پـاس گل کاوه در فصل گذشـته در بازى 
رفـت مقابـل همیـن اسـتقالل در ورزشـگاه آزادى 
ثبـت شـد! در واقـع کاوه در حالـى کـه هنـوز پنـج 
هفته تا پایـان فصل باقى اسـت، یک گل بیشـتر از 
فصل گذشـته زده و سـه پـاس گل هم بیشـتر داده 
اسـت. او تا همینجـاى فصل، هـم از لحـاظ گلزنى 
و هـم از لحاظ تعـداد پـاس گل، آمارى بهتـر از کل 
فصـل گذشـته خـود در ذوب آهـن برجاى گذاشـته 

است.

تایم اوت

پس از اینکه حســین فرکى در یکى از نشســت هاى 
خبرى خــود بــه صراحت اعــالم کرد که مســعود 
حســن زاده انتظــارات او را برآورده نکرده اســت، در 
نقل و انتقاالت نیم فصل از سایپا جدا شد و به سپاهان 

پیوست.
او فصل قبــل هم در ذوب آهــن ناکام بــود و به نظر 
مى رســید دوران اوج فوتبال او خیلى زود تمام شــده 
اســت اما برخالف پیش بینى ها، انتقال او به سپاهان 
تا همین حاال یکى ازبهتریــن انتقاالت نیم فصل لیگ 

شانزدهم بوده است. 
حســن زاده که در نیم فصل اول براى سایپا فقط یک 

گل زده بود، در ده بازى براى ســپاهان شش گل زده، 
یک پاس گل داده و یک بار هم بــراى تیمش پنالتى 
گرفته اســت! حســن زاده در تمام طــول فصل پیش 
هم براى ذوب آهن فقط چهار گل زده بود و حاال در این 
ده بازى براى سپاهان، بیشــتر از یک و نیم فصل اخیر 

گلزنى کرده است. 
جالــب اینکه مهــدى طارمــى مهاجــم ملى پوش 
پرســپولیس با درخشــش خوب خــود در نیم فصل 
دوم هفت گل زده اســت و به این ترتیب حســن زاده 
در نیم فصــل دوم فقط یک گل کمتــر از طارمى زده 

است.

محســن طاهرى مدیرعامل باشگاه ســپاهان کسب 
پیروزى برابر سایپا را یک گام رو به جلو مى داند.

تیم فوتبال سپاهان در نهایت پس از کش و قوس هاى 
فراوان تصمیم به برکنارى ویســى گرفــت و زالتکو 
کرانچار بار دیگر به این تیم بازگشت تا طالیى پوشان را 
تبدیل به مدعى قهرمانى در فصل آینده و کسب سهمیه 

آسیایى در فصل جارى کند.
آنها در اولین گام با حضــور کرانچار با ارائه یک نمایش 
خوب و روان موفق به شکست ســایپا در نقش جهان 
شــدند تا این پیروزى قاطع نوید دهنده روزهاى خوبى 

براى طالیى پوشان باشد.

مدیرعامل باشــگاه ســپاهان در گفتگویى با اشاره به 
تحول ایجاد شــده در ســپاهان پس از حضور زالتکو 
کرانچار به جاى عبدا... ویســى گفــت: تغییر به مرور 
زمان ایجاد مى شــود و اینطور نیست که یک دفعه همه 
چیز عوض شــود ولى ما تفاوت را احســاس مى کنیم. 
پله پله جلو مى رویم و از نوع فوتبالى که ارائه مى دهیم، 

رضایت داریم.
مدیرعامل باشگاه ســپاهان در پاسخ به این سئوال که 
به نظرش این تیــم مى تواند روند خوب خــود را ادامه 
دهد یا خیر، تصریح کرد: این ســئوال را سرمربى تیم 

باید پاسخ دهد.

مدیرعامل سپاهان:
پله پله جلو مى رویم

فقط یک گل 
کمتر از مهاجم ملى پوش

بهاره حیاتى
حاال فردى که در بدو ورود به سپاهان در قامت ســرمربى مدام اعتقاد 
داشت که این تیم به انقالب نیاز دارد و خود را در نقش لیدر این انقالب زرد 
مى دید، همه آرزوهاى سپاهانى خود را بر باد رفته مى بیند  و بعید است  تا 

سالیان سال در این تیم مورد اعتماد دوباره قرار بگیرد.
روزنامه نصف جهان در مورد اشتباهات ویسى در سپاهان بارها هشدار داده  
و به وى گوشزد کرده بود که اصرار بر این اشتباهات و عدم اصالح آنها 

مى تواند برایش گران تمام شود .
 سرمربى سابق سپاهان که دوست داشت  از تغییر و تحوالت این  تیم در 
ابتداى فصل به عنوان انقالب سپاهانى یاد کند،  چالش هاى فراوانى را 
پیش روى  خود دید. چالش هایى که نشــان داد وى براى مدیریت این 
انقالب  فرد بزرگى نیست و در نهایت اخراج، اعالم رسمى تاریخ انقضاى 

ویسى و جریانش در سپاهان بود.
او که سابقه چند سال حضور در سپاهان  به عنوان بازیکن را در کارنامه 
دارد، در کسوت مربى هر تیمى ، از ســرمربیگرى در سپاهان به عنوان 
آرزوى بزرگ خود نام مى برد. تا پیش از اخراج، عبدا... به یکى از آرزوهاى 
بزرگ خود دســت یافته بود ، اما  با اشتباهات بزرگى که مرتکب  شد  به 
طور ناخواسته شرایطى را فراهم کرد تا با آرزوى محقق شده خود خیلى 

زود خداحافظى کند.
حاال که ویسى اخراج شده و او نیز در طول حضور خود در سپاهان کمترین 
توجه را به انتقادات داشت، بار دیگر اشتباهات او در این تیم اصفهانى را 
مرور مى کنیم تا بیش از پیش متوجه  شویم که انقالب سپاهانى ویسى  
چگونه به سمت سقوط  پیش رفت. شاید ذکر برخى آنها تکرار مکررات 
باشد که چندین بار در نصف جهان توســط همکاران مان مورد بحث و 
تحلیل قرار گرفته ، اما در این گزارش یک جمع بندى نهایى در مورد این 
روندى که به عقیده ما پر از خطاهاى تأثیر گذار بود، صورت پذیرفته است.

 بیرون راندن ستاره ها و ماجراى لیست مازاد
 سرمربى سابق زردها در روزهاى ابتدایى حضور در سپاهان یک لیست 
طوالنى از بازیکنان مازاد را تهیه و آن را رسانه اى کرد. لیستى که البته  
خداحافظى با برخى از آنان که کیفیت گذشــته را نداشتند الزم به نظر 
مى رسید، اما وضعیت سپاهان در طول فصل  و تا بدینجاى رقابت ها نشان 
داد که برخى دیگر آنان هنوز هم مى توانستند ستاره هاى کار آمد تیم باشند 
و وجود برخى مازادها در سپاهان امروز تا چه حد مى توانستند  کمک حال 
ویسى باشند و شاید سرنوشــت بهترى را براى او رقم بزنند تا همچنان 
سکاندار سپاهان باشــد. همین که در نیم فصل ویسى و همکارانش به 
دنبال شیمباى برزیلى  و یکى  دو  بازیکن دیگرى بودند که در ابتداى فصل 
در لیست مازاد سپاهان قرار گرفته بودند، مى تواند تا حدودى اعتراف بر 

اشتباهات ابتداى فصل و لیست معروف بازیکنان مازاد باشد.

افراط در جوانگرایى
افراط عجیب ویسى در تغییر و تحوالت  در سپاهان و جوانگرایى بیش از 
حد و غیر استاندارد، او را با مشکالت زیادى مواجه کرد تا سپاهان  نشانى 
از عظمت سال هاى گذشته را نداشته باشــد و بهتر بود در مورد فرمول 
جوانگرایى آن هم در تیم هایى که همیشــه در قامت یک مدعى ظاهر 
مى شوند با  بزرگان مشورت مى کرد و یا در سفرهاى متعددى که به منظور 

دانش افزایى(!) انجام مى شد، در مورد این موضوع نیز سئوال مى کرد.
ویسى خود را بنیانگذار جوانگرایى در سپاهان معرفى مى کند اما نمى داند 
که  این جوانگرایى که با افراط و اشتباهات فاحش در سپاهان اتفاق افتاده، 
سپاهان را دچار مشکالت عدیده اى کرده است. وقتى تیم قدرتمندى مانند 

سپاهان به یک باره  در شکل و شمایل  بى حد و حصرى جوان مى شود، 
قطعاً با ناکامى هاى زیادى مواجه مى شود و با وجود خویشتندارى هواداران 
و همه صبورى ها، کاسه صبر باالخره لبریز مى شود و پروژه جوانگرایى 

شکست مى خورد و باشگاه باید دوباره سراغ خرید ستاره ها برود.
بهتر بود ویسى براى جوانگرایى از «زالتکو کرانچار» یاد مى گرفت و مدل 
او را در سپاهان ادامه مى داد. کرانچار پیشگام واقعى جوانگرایى در معناى 
درست و گام به گام در سپاهان است و با احترام به «لوکا بوناچیچ»، تا ابد 
باید از زالتکو به عنوان معمار جوانگرایى منطقى  در سپاهان عصر جدید 
نام ببریم. عملکرد ویسى فقط و فقط ذهن هواداران را نسبت به عبارت  
جوانگرایى مخدوش کرد تا بگویند مــا اصًال جوانگرایى نمى خواهیم و 

همان بهتر که بى خیال جوانگرایى از سایر تیم ها ستاره بخریم... 

فراخوان لشکر رفقا به اصفهان!
 ویسى در سایه اختیارات بى حد و حصر اصغر باقریان مدیر عامل وقت 
سپاهان که به عنوان یکى از ضعیف ترین مدیران تاریخ این باشگاه  از او 
یاد مى شود، اجازه یافت که هر جوالنى مى خواهد بدهد و با لشکرى از 
ماساژورها، آنالیزورها، مدیر رسانه اى و... از شهرى دیگر وارد اصفهان 
شود. سرمربى جدید حتى توانست  مسئولیت هایى مانند مدیر رسانه اى 
تیم فوتبال که انتخاب آن در حوزه اختیارات مدیرعامل است را قبضه کند 
و با انبوهى از دوستان خود در مسئولیت هایى که لزومى به تغییر و تحول 
نداشت  در سپاهان  حاضر شوند و جا خوش کنند.  ویسى  ظاهراً مایل بود  
آرزوى بزرگ چشیدن طعم حضور در ســپاهان براى سایر رفقایش نیز 
محقق شود و افرادى که در خواب هم  فکر نمى کردند روزى به سپاهان 
بیایند توانستند در سایه ضعف مفرط و بى خیالى هاى اصغر باقریان و یکه 
تازى و ویراژ ویسى به سپاهان کوچ کنند  و البته به کرات نیز خوشحالى 

زیاد خود از این حضور را در صفحات مجازى خود نشان دهند.

خریدهاى ضعیف 
به عملکرد ویســى در فصل نقل و انتقاالت براى خریدها که نگاه مى 
اندازیم باز هم  برگى دیگر از  ناکامى هاى او را مشاهده مى کنیم. خرید 
یک دروازه بان  همیشه نیمکت نشین  از برزیل یکى از موضوعات بحث 
برانگیز در نقل و انتقاالت بود. «پدرو هنریکه» دیگر بازیکن برزیلى که 
ویسى وى را یکى از برگ برنده هاى خریدهاى خود معرفى مى کرد ، آنقدر 
بد عمل کرد که  سرمربى سپاهان مجبور شد در نیم فصل او را در لیست 
خروجى ها قرار دهد و نشان دهد که در جذب خارجى هاى با کیفیت خیلى 

مهارت و هنرى ندارد.
خریدهاى دیگر مانند عماد میرجوان و على هلیچــى که آنها هم جزو 
خروجى هاى نیم فصل شدند، بخشى دیگر از اشتباهات عبدا... در جذب 
بازیکن را هویدا کرد. برخى خریدهاى دیگر نیز نتوانستند انتظارات الزم 
را بر آورده کنند  که البته از دیپورت در نیم فصل جان سالم به در بردند و 

مى توانند از حضور در سپاهان تا پایان فصل خوشحال باشند!

تناقض هاى آقاى سرمربى
متأسفانه او حتى آنقدر جرأت و جسارت نداشت که در برخى موارد روى 
موضع خود بماند و سخنان متناقضى نداشته باشد. به عنوان مثال سرمربى 
سابق ســپاهان در ابتداى فصل در لیستى که با دســتخط او در برخى 
شبکه هاى اجتماعى منتشر شد نام هادى عقیلى را  در لیست خروجى قرار 
داده بود و در حتى در برنامه «شب هاى فوتبالى» نیز اعالم کرد که  عقیلى 
نمى تواند در پازل تاکتیکى او جاى بگیرد. اما در زمانى دیگر براى فرار از 
پاسخگویى شفاف، مصاحبه اى انجام داد و اعالم نمود که هادى عقیلى به 
دستور مدیریت وقت باشگاه در لیست خروج قرار گرفته و او خط قرمزى 

روى نام او نکشیده است! 

...در روزهایى که «سرور جباروف» جذب شد نیز عبدا... ویسى بار دیگر 
براى حمله به مدیران سپاهان، از آنها ســئوال کرد که اگر بنا به جذب 

جباروف پیر بود پس چــرا پس چرا هادى عقیلــى را رد کردید و در
 هفتــه اى
در  دیگــر 

ســخ  پا
ســئوال  به 

خبرنگاران در 
مورد هادى گفت 

کــه او دیگر بــه درد 
تیم پیشکسوتان سپاهان 

مى خورد!
تناقــض در گفتار و مصاحبــه ها از 

مواردى بود که زیاد از ســوى ویسى 
دیده مــى شــد. ســخنان عجیب و 
متناقض براى توجیه هر باخت و ناکامى 

زیاد از زبان آقاى ســرمربى سابق شنیده 
مى شــد که این موضوع در کنار ضعف او 
مى تواند ضعفى بزرگ براى مشاور و دوست 

رسانه اى او تلقى شود.

دروغى به نام بودجه نصف!
سخن دیگر ویسى که مى توان از آن به عنوان 

دروغى بزرگ و دادن آدرس غلط به هواداران یــاد کرد در مورد بودجه 
تیم فوتبال بود. وى همیشــه در نشســت هاى خبرى اعالم مى کرد 
که تیمى را در اختیار گرفته که نســبت به سال گذشته بودجه آن نصف 
شده اســت. در صورتى که این صحبت  با اصل و حقیقت ماجرا فاصله 
زیادى داشت. واقعیت این بود که بودجه تیم سال گذشته با انبوه ستاره 
هایش با تیم امســال فقط یک میلیــارد تومان تفــاوت دارد. موضوع 
وقتى جالب تر مى شــود که بدانیم اگر میزان جرایم تیم پارسال را کسر 
کنیم، تیمى که توســط ویسى  بسته شــد،گران تر از تیم سال گذشته 

مى شود و بحث بودجه نصف، سخن گزافى بیش نیست.
ویسى مدام در ابتداى فصل از  صرفه جویى در سپاهان جدیدش سخن 
مى گفت و آن را یکى از دستاوردهاى خود عنوان مى کرد. ولى وى عنوان  
نکرد که بستن قرارداد هاى ایده آل مالى با بازیکنان متوسط و بعضاً بى 
کیفیتى که در تیم هاى سابقشان به میزان یک پنجم و حتى یک دهم  
مبلغ قرارداد امسال را نگرفته بودند در راســتاى سیاست صرفه جویى 
است؟ آیا  پرداخت 500 میلیون به پدرو هنریکه  که با عملکرد فاجعه بارش 
سپاهان را با مشکالت زیاد مواجه کرد در راستاى سیاست صرفه جویى 

بوده ؟  

دانش افزایى!
در مورد ســفرهاى بى حد و حصر خارجى او نیز پیش تر  نوشــته ایم.  
سفرهایى که اى کاش عمده آنها با تابلوى دانش افزایى انجام نمى شد تا 
هواداران سپاهان فکر نکنند که سرمربى سابق تیم شان آنها را  فاقد هر 
گونه عقل و شعورى فرض  مى کرده است. در میان سفرهاى خارجى او 
تنها سفرى که با هدف باشگاهى صورت گرفت سفر به برزیل بود که پدرو 
هنریکه و لى اولیویرا جذب شدند که در مورد  کیفیت باالى(!) آنان به قدر 
کافى توضیح دادیم و همه  سپاهانى ها  تا هفته ها اعصاب الزم را داشتند 

تا هنرنمایى هاى این بمب هاى عبدا... را  ببینند!
 آخرین سفر خارجى او به ایتالیا آنقدر سر و صداهاى زیادى ایجاد کرد که 

دیگر عبدا... نتوانست پروژه دانش افزایى(!) خود را ادامه دهد. 

وقتى براى پاسخگویى
عزل باقریان از مدیریت  باشگاه سپاهان که بى کفایتى او  صداى هواداران 
و البته مدیران کارخانه فوالد مبارکه را در آورده بود، بدترین خبر ممکن 
براى ویســى بود تا  دیگر قدرت  اقدامات یکجانبه و خودسرانه قبل را 

نداشته باشد.
باقریان بخاطر عدم کار آمدى خود همه چیز را به عبدا... سپرده بود و خود 
کوچک ترین دخالتى در امور نداشت و به قول برخى اصحاب رسانه جورى 

مدیریت مى کرد که هر لحظه آماده عزل خود بود!
حضور محسن طاهرى کابوس بزرگى براى  سرمربى وقت بود. طاهرى 
نشان داد که مدیرعاملى  نیست که اجازه دهد سرمربى، خارج از چارچوب 
اختیارات خود عمل کند. او به سیستم و نظم و دیسیپلین ادارى باشگاه 
عقیده ویژه اى دارد و برخى اقدامات او نشــان مى دهد که دوست دارد 

سپاهان به دوران شکوه و جالل گذشته خود بازگردد.
این مشى طاهرى، قطعاً یک معضل بزرگ براى ویسى بود  تا سرمربى 
سپاهان  با بن بست هاى جدى در یکه تازى هاى خود مواجه شود و بداند 

که باید براى اقدامات خود پاسخگو باشد و دالیل منطقى داشته باشد.
این بار قرار بود که ویسى در مورد کارهاى خود به مدیرعامل  پاسخ بدهد. 
در مورد رد کردن دو گلر درجــه یک و جذب یک گلر ضعیف برزیلى، در 
مورد اینکه چرا بسیارى از خریدهاى نیم فصلش یا در نیم فصل دیپورت 
شدند، یا نیمکت نشینند و یا از کیفیت الزم برخوردار نبودند. اینکه چه دلیل 
داشت که ماساژورهاى زیادى را از اهواز به سپاهان بیاورد، آیا ماساژور هم 
در اصفهان قحط بود؟! و خیلى موارد دیگر که  سرمربى سپاهان در مورد 
آنها مجبور به پاسخگویى شــده بود. دیگر دوران اصغر باقریان نبود که 
ویسى بتواند از رفاقت محض با او لذت ببرد و کوچک ترین پاسخى در 

مورد  عملکردهاى منفى خود در ابعاد مختلف نداشته باشد...
   همه اتفاقات امســال ســپاهان که با اصرار ویســى با عنوان انقالب 
ســپاهانى انجام شــد خیلى چیزها را ثابت کرد. نشان داد 
که فرمول جوانگرایــى در تیم هاى بزرگ 
آن چیزى نیســت که انجام شده و ویسى 
نمى تواند  از این شــکل جوانگرایى به 
عنوان ســند افتخار خود یاد کند. نشان 
داد که ســپاهان به درجه اى از بزرگى 
و شکوه رســیده که دیگر هر مربى 
نتواند لیاقت حضور در آن را داشته 
باشد. به غیر از یکى دو گزینه 
ایرانى که شــاید با ارفاق 
بتوانیم آنها را  تا حدودى 
در حد سپاهان بدانیم، بهتر 
است این شانس دیگر به 
سایر مربیان وطنى داده 
نشــود و این تیم براى 
همیشــه به مربیــان با 
کیفیت خارجى فکر کند. 
حاال اکثریــت هواداران 
از  تصمیم جدید باشگاه 
راضى و خشــنودند و 
رؤیاهاى خــود را در 
کرانچــار جســتجو 
مى کنند. مردى که 
نشان داده مى تواند 
به خوبى این رؤیاها 

را محقق کند.

 چگونه انقالب ویسى به سوى سقوط رفت؟
وقتى سرمربى سابق سپاهان به توصیه هاى نصف جهان توجه نکرد

,,

,,

عزل باقریان از مدیریت  باشگاه سپاهان که بى کفایتى او  
صداى هواداران و البته مدیران کارخانه 
فوالد مبارکه را در آورده بود، بدترین خبر ممکن براى 
ویسى بود تا  دیگر قدرت  اقدامات یکجانبه و خودسرانه 
قبل را نداشته باشد

وزهایى که «سرور جباروف» جذب شد نیز عبدا... ویسى بار دیگر 
حمله به مدیران سپاهان، از آنها ســئوال کرد که اگر بنا به جذب 

ف پیر بود پس چــرا پس چرا هادى عقیلــى را رد کردید و در
ـه اى
در  ر 

ســخ 
ــئوال 

اران در 
هادى گفت 

و دیگر بــه درد 
شکسوتان سپاهان 

رد!
ض در گفتار و مصاحبــه ها از 

ى بود که زیاد از ســوى ویسى 
مــى شــد. ســخنان عجیب و 
ضبراى توجیه هر باخت و ناکامى

 زبان آقاى ســرمربى سابق شنیده 
ــد که این موضوع در کنار ضعف او 
ند ضعفى بزرگ براى مشاور و دوست 

ى او تلقى شود.

دروغى به نام بودجه نصف!
آن به عنوان دیگر ویسى که مىتوان از

ر ى برزی ی ر بی وج ی رج ر و ن ر ر ور ر
بسیارى از خریدهاى نیم فصلش یا در نیم فصل دیپورت مورد اینکه چرا

شدند، یا نیمکت نشینند و یا از کیفیت الزم برخوردار نبودند. اینکه چه دلیل 
داشت که ماساژورهاى زیادى را از اهواز به سپاهان بیاورد، آیا ماساژور هم 
در اصفهان قحط بود؟! و خیلى موارد دیگر که  سرمربى سپاهان در مورد 
آنها مجبور به پاسخگویى شــده بود. دیگر دوران اصغر باقریان نبود که 
ویسى بتواند از رفاقت محض با او لذت ببرد و کوچک ترین پاسخى در 

مورد  عملکردهاى منفى خود در ابعاد مختلف نداشته باشد...
   همه اتفاقات امســال ســپاهان که با اصرار ویســى با عنوان انقالب 
ســپاهانى انجام شــد خیلى چیزها را ثابت کرد. نشان داد 
که فرمول جوانگرایــى در تیم هاى بزرگ 
آن چیزى نیســت که انجام شده و ویسى 
نمى تواند  از این شــکل جوانگرایى به 
عنوان ســند افتخار خود یاد کند. نشان 
داد که ســپاهان به درجه اى از بزرگى 
و شکوه رســیده که دیگر هر مربى 
نتواند لیاقت حضور در آن را داشته 
باشد. به غیر از یکى دو گزینه 
ایرانى که شــاید با ارفاق 
بتوانیم آنها را  تا حدودى 
در حد سپاهان بدانیم، بهتر 
است این شانس دیگر به 
سایر مربیان وطنى داده 
نشــود و این تیم براى 
همیشــه به مربیــان با 
کیفیت خارجى فکر کند. 
حاال اکثریــت هواداران 
از  تصمیم جدید باشگاه 
راضى و خشــنودند و 
رؤیاهاى خــود را در 
کرانچــار جســتجو 
مى کنند. مردى که 
نشان داده مى تواند 
به خوبى این رؤیاها 

را محقق کند.

البته مدیران کارخانه 
دترین خبر ممکن براى 
ت یکجانبه و خودسرانه 
قبل را نداشته باشد
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همانــا پرداخــت زکات و اقامه نمــاز، عامل نزدیک شــدن 
مســلمانان به خداســت، پس آنکس کــه زکات را با رضایت 
خاطر بپــردازد، کفاره گناهــان او مى شــود، و بازدارنده 
و نگهدارنده انســان از آتش جهنم اســت، پس نباید به آنچه 

موال على (ع)پرداخته با نظر حسرت نگاه کند.

وقایع روز از دریچه کاریکاتور
منبع:«فارس» و « تسنیم» 
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چهل تکه

  انتخاب| بر اســاس گزارش پلیس اوکالهما، متهم 
به نام «توماس مور» طى شــکایت چندین زن و دختر جوان 
در بیمارستان هاى اوکالهما و نبرسکاى کانادا تحت بازجویى 

قرار گرفته است. 
اطالعات موجود نشان مى دهد توماس مور با تزریق دوز باالى 
مرفین به بیماران زن آنها را بیهوش مى کرد و سپس مورد آزار 
قرار مى داد. چند تن از زنان که دوز تزریقى دارویشان کمتر بوده 
در زمان سوءاستفاده متوجه رفتارهاى غیراخالقى متهم شده اند 
و با داد و فریاد درخواست کمک کرده اند اما در همین زمان مرد 

پرستار بالفاصله بیمارستان را ترك کرده است. 
قاضى دادگاه پس از چند جلســه محاکمه این متهم را به 40 

سال زندان محکوم کرد.

یک عروس در مصر به علــت اختالف با مادر    فردا|
شــوهرش براى پایان دادن به دعواهاى مکرر ســرانجام 

متوسل به طناب دار شد.
عروس مصرى زیر بار حرف هاى مادر شــوهر نمى رفت و 
مادرشوهرش هم تهدید کرده بود که پسرش را مجبور خواهد 

کرد زنش را طالق بدهد.
«صالح حسان» فرمانده پلیس شهر قنا در شرق مصر نوشت: 
جسد پیرزن در حالى که از یک طناب در اصطبلى نزدیک خانه 
اش به دار آویخته شده بود، کشف شد و تحقیقات نشان داد 

که عروسش به نام «فاطمه» او را خفه کرده است.
فاطمه در بازجویى ها اعتراف کرد کــه از ترس اینکه مبادا 

شوهرش او را طالق بدهد، اقدام به قتل کرده است.

  باشگاه خبرنگاران جوان | «روالندو اومونگوس» (21 
ساله) که روز 21 دسامبر به همراه تعدادى ماهیگیر دیگر از جمله عموى 
خود از بندر «ژنرال ســانتوس» در جنوب فیلیپین به دریا رفته بود، از 

مرگ حتمى در دریا نجات یافت.
در این سفر، پس از گذشت سه هفته در 20 ژانویه وزش طوفان، یکى 
از قایق ها را از کشتى مادر جدا کرده و آن را در مسیر دیگرى به سمت 

پاپوآ گینه نو در فاصله 3200 کیلومترى راند.
بعد از گذشت پنج روز از وقوع طوفان، سوخت قایق گمشده تمام شد و 
روالندو مجبور شد براى حفظ تعادل قایق، موتورها را در اعماق دریا رها 
کند. متأسفانه پس از گذشت یک ماه سرگردانى در دریا، عموى روالندو 
دوام نیاورد و تسلیم مرگ شد اما روالندو تصمیم گرفت با نوشیدن آب 
باران و خوردن جلبک هایى که به بدنه قایــق کوچک 2/5 مترى او 

چسبیده بود، خود را زنده نگه دارد.

عروس خانم پرستار شیطان صفت
مادر شوهرش را دار زد

نجات ماهیگیر از اقیانوس  030201

فرمانده انتظامى شهرستان ایرانشهر از انهدام باند سارقان 
مسلح در کمتر از 24 ساعت توسط پلیس این شهرستان 

خبر داد.
به گزارش میزان، سرهنگ دوستعلى جلیلیان گفت: در 
پى اعالم مرکز فوریت هاى پلیسى 110 مبنى بر یک فقره 
سرقت مسلحانه بالفاصله مأموران انتظامى بخش بزمان 

جهت بررسى موضوع به محل اعزام شدند. 
این مقام انتظامى افزود: در بررســى هاى اولیه توســط 
مأموران انتظامى مشخص شــد یک دستگاه خودروى 
پژو 405 با سه سرنشین مسلح، اقدام به سرقت خودروى 
نیســان یکى از شــهروندان که حامل اثاثیه منزل بوده 

کرده اند.  

وى بیان داشــت: مأموران بالفاصله با اجراى طرح مهار 
و گشتزنى هدفمند در سطح حوزه در کمتر از 24ساعت 
موفق به شناسایى سارقان و با هماهنگى مقام قضائى در 

یک عملیات ضربتى موفق به دستگیرى سارقان شدند. 
سرهنگ جلیلیان  با اشاره به کشف خودرو و اموال مسروقه 
تصریح کرد: سارقان پس از تشکیل پرونده مقدماتى براى 

سیر مراحل قانونى تحویل مقامات قضائى شدند. 
فرمانده انتظامى شهرستان ایرانشهر در پایان خاطرنشان 
کرد: مجرمان و مخالن نظم و امنیــت بدانند فرزندان 
ملت در نیروى انتظامــى از عزمى راســخ در برخورد با 
آنان برخوردارند و اجازه هنجار شــکنى را به هیچکس 

نخواهند داد.

مردى 37 ساله بابلى در یازدهمین روز از سال 96 به زندگى 
خود پایان داد.

به گزارش جام جم آنالین، مهدى غالم نیا روشن سخنگوى 
اورژانس 115 فوریت هاى پزشکى شهرستان بابل با اعالم 
این خبر گفت: صبح روزجمعه و در ســاعت 8و 38 دقیقه 
تماس خانواده اى مبنى بر خودکشى مرد 37 ساله در امیرکال 

بابل گزارش شد .
وى افزود: پــس از دریافت این گــزارش بالفاصله مرکز 
اورژانس 115 بابل، تکنسین هاى پایگاه امیرکال را به محل 

حادثه اعزام کرد.ســخنگوى اورژانس 115 فوریت هاى 
پزشکى شهرستان بابل با بیان اینکه تکنسین هاى اورژانس 
115 در مدت زمان هشــت دقیقه در صحنه حادثه حاضر 
شدند گفت: مرد 37 ساله با شــلنگ آب خودش را در اتاق 
شخصى اش حلق آویز کرد.غالم نیا روشن افزود: تکنسین 
هاى اورژانس 115 بالفاصله عملیات احیا را انجام دادند اما 
تالش آنان ثمرى نداشت.وى تصریح کرد: این مرد 37 ساله 
به بیمارستان شهید یحیى نژاد منتقل شد اما تالش هاى 

کادر درمانى نیز براى احیا ثمرى نداشت.

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان مبارکه از نجات 
جان دو جوان گردشــگر در ارتفاعات «الشــتر» این 

شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنــا، لطف ا... ابوطالبى بــا اعالم این خبر 
گفت: در روز ســیزدهم فروردین ماه در ساعت 17پس 
از ارائه گزارش مرکز کنترل و هماهنگى عملیات استان 
مبنى بر مصدومیت دو گردشگر در ارتفاعات الشتر این 
شهرستان، بالفاصله تیم امداد و نجات کوهستان این 
جمعیت با حضور در محل حادثه نسبت به امدادرسانى به 

مصدومین و انتقال به پایین اقدام کردند.
وى افزود: پس از سه ساعت جستجو توسط تیم عملیاتى 

مذکور در ســاعت 20 عملیات جستجو، نجات و انتقال 
مصدومین با موفقیت به پایان رسید.

  میزان | سخنگوى سازمان آتش نشانى تهران از 
سقوط یک دستگاه خودروى پراید به اعماق دره اى 150 

مترى و مرگ راننده خودرو در این حادثه خبرداد.
ســید جالل ملکى گفت: ســاعت 23 و 14 دقیقه روز 
سیزدهم فروردین ماه، حادثه سقوط خودرو به داخل دره 

به نیروهاى سازمان آتش نشانى اطالع داده شد.
وى افزود: این حادثه در انتهاى بزرگراه همت، جاده وردیج 
در تهران اتفاق افتاد و در شرایطى که خارج از محدوده 
استحفاظى آتش نشان ها بود اما نیروهاى چهار ایستگاه 
سازمان آتش نشانى در محل حاضر شده و عملیات خود 

را آغاز کردند.
سخنگوى سازمان آتش نشــانى با اشاره به سقوط یک 
دســتگاه خودروى پراید به عمق 150 مترى دره اظهار 
داشت: پس از حضور آتش نشان ها در محل، مشاهده شد 
که یک دستگاه خودروى پراید پس از انحراف از مسیر به 

عمق 150 مترى دره سقوط کرده است.
ملکى ادامه داد: آتش نشان ها با تجهیز کارگاه عملیات 
در عمق دره حاضر و مشخص شد یک دستگاه خودروى 
پراید در پــى برخورد با صخره به طور کامل متالشــى 

شده است.
وى از مرگ جوانى 28 ســاله در این حادثــه خبرداد و 
خاطرنشــان کرد: در پى این حادثه، جوانى 28 ساله که 
راننده خودروى پراید بوده است جان خود را از دست داد.

مرد 28 ساله به دره 150 مترى سقوط کردانهدام باند سرقت مسلحانه نیسان با بار منزل خودکشى، پایان تلخ زندگى مرد بابلى

نجات جان 2 گردشگر در ارتفاعات الشتر مبارکه

رئیــس پلیــس راهــور ناجا گفــت: دردنــاك ترین 
تصادف بین یک دســتگاه اتوبوس «مــان» و مینى 
بوس «فــورد» رخ داد کــه در این حادثه متأســفانه 
شــش تن کشــته و هفــت تن مجــروح شــدند که 
علت آن خســتگى و خــواب آلودگى راننــده اتوبوس 

بوده است.
به گزارش فارس، ســردار تقى مهرى با اشاره به اینکه 
رعایت قوانین و مقــررات رانندگى در نوروز امســال 
نسبت به سال گذشته توســط رانندگان افزایش داشته 
اســت، گفت: در کنار این امر نقش خانواده ها در داخل 
خودروها و نظــارت بر عملکرد راننــده در کنار اطالع 
رسانى و فرهنگســازى از طریق رسانه ملى سایت ها و 
خبرگزارى ها و سایر رسانه ها در این امر مؤثر بوده که جا 
دارد از همگى براى این امر تشکر کنیم و امیدوارم این 

روند در طول سال نیز استمرار یابد.

اولین تصادف سال 96
وى به اولین تصادف بعد از ســال نو اشاره کرد و گفت: 
این تصادف در نخستین روز سال نو حوالى ساعت 17 
در کیلومتر 103 محور یزد کرمــان بر اثر واژگونى یک 
دستگاه تیبا رخ داد که در این حادثه یک تن کشته و دو 
نفر مجروح شدند و ناتوانى راننده در کنترل وسایل نقلیه 

علت حادثه بوده است.
بدترین روز تصادفات نوروزى

ســردار مهــرى بدترین روز بــه لحاظ کشــته هاى 
تصادفات در طــرح نــوروز 96 را 26 اســفند ماه 95 
عنوان کــرد و گفت: متأســفانه در ایــن روز 29 تن از 
هموطنان در تصادفات رانندگى جــان باختند در عین 
حــال 13 فروردین بهتریــن روز به لحــاظ تصادفات 
نوروزى بــود که تنها هفــت نفر در تصادفات کشــته 

شدند.

استان هاى داراى بیشترین تلفات
وى به استان هاى داراى بیشــترین تصادفات فوتى در 
نوروز امسال اشاره کرد و گفت: استان هاى فارس با 33 
کشته، کرمان 31، سیســتان و بلوچستان و آذربایجان 
شرقى هر کدام 30 و اصفهان 27 کشته بیشترین تلفات 

تصادفات نوروزى را به خود اختصاص دادند.
عدم توجه به جلو و خســتگى، مهمترین 

علل تصادفات
رئیس پلیس راهور ناجا با اشــاره بــه اینکه 72 درصد 
تصادفات نوروزى متعلق به خودروهاى ســوارى، 12 
درصد وانت بار، 8 درصد موتورسیکلت، 6 درصد کامیون 
و 1/7 درصد مســافربرهاى عمومى بوده اند گفت: 41 

درصد علل تصادفات در نوروز امسال عدم توجه به جلو و 
خستگى و خواب آلودگى،  23 درصد سرعت غیر مجاز و 
21 درصد سبقت غیر مجاز و انحراف به چپ بوده است.

39درصد تصادفات به صورت واژگونى 
بوده

وى با اشــاره به اینکه 39 درصد تصادفات در نوروز از 
شــکل واژگونى بوده است افزود: بیشــترین علل این 
تصادفــات لغزندگى معابر، خســتگى و خواب آلودگى 

رانندگان یا سرعت غیرمجاز بوده است.

بى. ام. و رکورددار سرعت در نوروز
وى با باالترین سرعت ثبت شده در نوروز امسال اشاره 
کرد و گفت: بیشترین سرعت ثبت شده متعلق به سوارى 
بى. ام. و با 197 کیلومتر بر ساعت در اتوبان تهران قم 

حوالى 23و30 دقیقه بوده است.

جوان تریــن راننده مقصر 19 ســاله و 
مسن ترین 79 ساله

ســردار مهرى در خصوص کمترین و بیشــترین سن 
رانندگان مقصر در حوادث رانندگى نوروز گفت: جوان 
ترین راننده مقصــر فردى 19 ســاله داراى خودروى 

وانت پیــکان در فومنــات گیالن بوده و مســن ترین 
آنها نیــز فردى 79 ســاله دارنده خــودروى پیکان در 
محور اندیمشــک- خــرم آباد اســتان خوزســتان

 بوده است.

دردناك ترین تصادف نوروز
وى به دردناك تریــن تصادف نوروز 96 اشــاره کرد 
و افــزود: این تصــادف در کیلومتر 40 محــور مرند- 
تبریز حوالــى 6و30 دقیقه بین یک دســتگاه اتوبوس 
«مان» و مینى بوس «فــورد» رخ داد که در این حادثه 
متأسفانه شــش تن کشــته وهفت تن مجروح شدند 
که علت آن خســتگى و خواب آلودگى راننده اتوبوس

 بوده است.

 بیشترین تصادفات مربوط به پراید و پژو 
بوده 

رئیس پلیــس راهــور ناجــا در خصوص بیشــترین 
خودروهاى تصادف کرده در نوروز امســال گفت: برابر 
آمارها بیشترین تصادفات ثبت شــده در نوروز متعلق 
به خودروهاى پراید و پژو بوده کــه یکى از علل اصلى 
آن فراوانى این دو خودرو نســبت به ســایر خودروها

 بوده است.

«ترین» هاى نوروز 96 از زبان رئیس پلیس راهور ناجا

از دردناك ترین 
تصادف نوروز تا 

پیرترین راننده مقصر

  انتخاب| درگیرى خیابانــى به علت خالف 
رفتن در خیابان یک طرفه باعث شــد تا «ناصر» در 
مقابل چشمان همســر و فرزندانش دست به جنایت 

هولناکى بزند.
شبانگاه یازدهمین روز اســفندماه سال گذشته یک 
مورد درگیرى منجر به جرح در بلوار فردوس شرق-

تقاطع وفا آذر به کالنترى 133 شهرزیبا اعالم شد.
پس از حضور مأموران کالنترى در محل مشــخص 
شد فردى به نام «عباس» 62 ساله با یک پژو پارس 
ســفیدرنگ در جهت خالف یک خیابان یک طرفه 
در حال تردد بوده که ایــن موضوع منجر به درگیرى 
او با راننده یکــى از خودروهاى ســوارى و در ادامه 

مجروحیت وى از ناحیه سر شده است.
با تشــکیل پرونده مقدماتى با موضوع ضرب و جرح 
عمدى به دســتور مقام قضائى دادســراى ناحیه 5 
تهران، پرونده در کالنترى مربوطه مورد رســیدگى 

قرار گرفت.
عباس به علت مصدومیت از ناحیه سر به بیمارستان 
منتقل و فرد ضارب به نام ناصر نیز پس از تأمین قرار 

قانونى آزاد شد.
اما ماجرا به همینجا ختم نشد چرا که در روز 28 اسفند 
از بیمارستان به کالنترى 133 شــهرزیبا اعالم شد 
که عباس با وجود انجام اقدامــات درمانى و به علت 
شدت صدمات وارده فوت کرده است؛ به همین دلیل 
با دستور مقام قضائى پرونده جهت ادامه رسیدگى به 
دادسراى امور جنایى ارسال شد و در ادامه به دستور 
بازپرس شعبه ششم دادسراى ناحیه 27 تهران، پرونده 
براى رســیدگى در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس 

آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
ناصر که پس از اطالع از مرگ عباس از محل سکونت 

خود فرار کرده بود، با انجام اقدامات پلیسى در پنجمین 
روز فروردین ماه امسال دستگیر و به اداره دهم ویژه 

قتل پلیس آگاهى تهران بزرگ منتقل شد.
ناصر پس از انتقــال به اداره دهــم در اظهاراتش به 
کارآگاهان گفت: «شب حادثه عباس با خودرو پرشیا 
سفید رنگ در جهت خالف خیابان اصلى در حرکت 
بود که همین موضوع ترافیک شدیدى را در خیابان 
ایجاد کرده بود، علیرغم اعتراض تمامى رانندگان، وى 
حاضر به عقب رفتن نبود و این موضوع باعث درگیرى 
لفظى بین ما شــد، ناگهان عباس از خودرو پیاده شد 
و در حضور همســر و فرزندانم به من  فحاشى کرد. 
من نیز در حالى که عصبانى شــده بودم، با دو دست
 ضربه اى به ســینه او زدم و او را هل دادم که ناگهان 
به زمین افتاد و از پشــت ســرش به آسفالت برخورد 
کرد، سپس دچار خونریزى شد و از حال رفت و توسط 

اورژانس به بیمارستان منتقل شد.»
با توجه به اعتراف صریح متهم به نزاع و درگیرى منجر 
به قتل، قرار بازداشت موقت از سوى بازپرس پرونده 
صادر و متهم براى انجام تحقیقات تکمیلى در اختیار 

اداره دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.

مرکز پلیس اربیل تأکید کرد که یک زن    فرارو|
ایرانى در درگیرى دو تن از همکارانش که به استفاده 
از سالح انجامید، بر اثر شلیک گلوله بى هدف کشته 

شده است.
مرکز پلیس اربیل در بیانیه اى آورده است که یک زن 
ایرانى درمنطقه برایتى در اربیل بر اثر شــلیک گلوله 

بى هدف در درگیرى دو تن از همکارانش کشته شد.
مرکز پلیس اربیــل افزود: همــکاران مقتول پس از 
کشــته شــدن این زن از محــل حادثــه گریختند. 

جســد به پزشــکى قانونى انتقال داده شد و دستگاه 
قضایــى حکــم دســتگیرى آن دو نفــر را صــادر 

کرد.
در حالى که پلیس اربیل جزییاتــى درباره هویت زن 
مقتول و همکارانش و اینکه از کجا به ســالح دست 
یافتند، ارائه نداده است؛ جمهورى اسالمى ایران دولت  
کردستاِن عراق را به پناه دادن به جنبش هاى مسلح 
تروریست و افراد تحت پیگرِد سازمان قضائى کشور 

متهم مى کند.

قتل مرد 63 ساله به دلیل رانندگى

زن ایرانى در اربیل عراق کشته شد
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

تولید نسل جدید
DDR رم هاى 

با پیشــرفت هاى اخیر در دنیاى فناورى، شرکت هاى 
سخت افزارى به دنبال ساخت حافظه هاى رم جدید با 
سرعت و ظرفیت باال هستند و به نظر مى رسد در سال 

2018 بسیارى از آرزوها در این زمینه برآورده شود.
 حافظه هاى مورد اســتفاده در رایانه ها نقش اصلى را 
در زمینه ارتقاى ســرعت و عملکرد آنها ایفا مى کنند 
 DDR5 و نســل جدید رم هاى دى.دى.آر موسوم به
که جایگزین رم هاى DDR4 مى شــوند، پاسخگوى 
انتظارات خواهند بود.رم هــاى DDR5 از نظر پهناى 
 DDR4 باند ارائه شده و تراکم تا دو برابر بهتر از رم هاى
هستند و انتظار مى رود نهایى شدن استانداردهاى مورد 
استفاده در آنها تا سال 2018 به طول بینجامد.اما نهایى 
شدن این استانداردها در سال 2018 به معناى عرضه 
عمومى آنها در همین سال نیســت. استفاده از رم هاى 
یاد شــده در رایانه ها تا ســال 2020 و چه بسا یکى دو 
ســال بعد از آن به طول مى انجامد و پس از آن هم به 
مدتى زمان نیاز اســت تا شــرکت هاى سخت افزارى 
پردازنده ها و تراشــه هاى خود را با اســتانداردهاى رم 
هاى یاد شده ســازگار کنند.با نصب این رم هاى جدید 
اجراى بازى هاى داراى گرافیک سنگین و برنامه هاى 
جدید و پیشــرفته تر براى عمــوم کاربران ممکن مى 
شــود و میزان مصرف برق در رایانه هاى شخصى و 
لپ تاپ هــا و در نهایت محصــوالت همراه کاهش 

مى یابد.

اپلیکیشن مجموعه ابزار 
کاربردى اندرویدى

 Smart Tools Pro -All in One  
عنــوان مجموعــه اى از ابــزار کاربــردى در 
قالب یــک برنامــه جامع مى باشــد که توســط 
 Angel Appz اســتودیو برنامــه ســازى
براى دســتگاه هــاى اندروید توســعه و منتشــر

 شــده اســت. بیش از 24 ابزار گوناگون در این نرم 
افزار گنجانده شده اســت که براى دسترسى به آن 
ها تنها نیاز به نصب یک نرم افزار مى باشــد، ابزار 
هاى به کار رفته در این مجموعه شگفت آور بوده و 
بدون نیاز به برنامه هاى جانبى مى تواند مشکالت 
بسیارى از کاربران را برطرف نماید. یکى از قابلیت 
هاى اســمارت تولز که معموال در قالب اپلیکیشن 
هاى جداگانه دیده مى شود، سیستم هوشمند اِسکن 
کیو آر کد ها اســت به گونه اى که خواهید توانست 
به راحتى بارکد هاى خود را به صورت هوشــمندانه 
اى اســکن کرده و اطالعات آن هــا را به صورتى 
دقیق دریافت نمایید. عالوه بــر این؛ از عمده ترین 
ابزار به کار رفته شــده در این نرم افزار مى توان به 
سرعت سنج، قطب نما، ماشــین حساب علمى پر 
امکانات و زاویه سنج اشــاره نمود که در بسیارى از 
موارد به کمک کاربران آمده و مشکالت را برطرف

 مى کند.  

صداى3 بعدى روى نوکیا 9
   خبر آنالین | با عرضه موفقیت آمیز گوشــى 
میان رده نوکیا 6 و ورود قریب الوقوع نوکیا 3 و 5، کمپانى 
HMD مالک جدید برند نوکیا، درحال توسعه فناورى 
صداى سه بعدى OZO براى ساخت نوکیا 9 به عنوان 
گوشى سال خود است.سیستم صوتى اوزو صدا را براى 
هدفون و سیســتم هاى موســوم به) Spatial براى 
هدست واقعیت مجازى و صداى 360 درجه) بهینه سازى 
مى کند و بدین ترتیب نوکیا در حال سرمایه گذارى روى 
سیســتم صوتى اختصاصى خود است تا بتواند کاربران 
عالقه مند به موســیقى را به خرید نوکیــا 9 جلب کند.
کاهش صداى محیط و نویز پس زمینه، سیستم پخش 
فراگیر 360 درجه با تأخیر بسیار پایین روى دستگاه ها 
و ابزار VR، ضبط صدا با 4 میکروفون و پشــتیبانى از 
ردیابى صوتى و پخش اســتریو باکیفیت باال ازجمله 
ویژگى هاى قابل توجه فناورى OZO نوکیا است 

که به زودى روى نوکیا 9 شاهد خواهیم بود.

مبناى کار گروه گردشگرى گاندو، توریسم بر پایه  طبیعت است، این گونه سفرها مى تواند ورزشى، ماجراجویانه و در نهایت 
تفریحى و لذت بخش باشد.در واقع، فرهنگ هاى محلى (بومى)، کلیه ى گیاهان و جانوران و تمامى پدیده هاى زمین شناختى 

جزو جاذبه هاى اصلى در سفرهاى این گروه گردشگرى است.
این مجموعه از همان ابتداى فعالیت خود با راه اندازى واحد پژوهشى، پروژه هایى را در زمینه  جاذبه هاى خاص اکولوژیکى و 
فرهنگ هاى بومى ایران زمین به انجام رسانده است، به عبارت دیگر پژوهش هایى در رابطه با مکان هایى که میراث طبیعى 

(گیاهى و جانورى) و فرهنگى آن ها به عنوان جاذبه هاى اول مطرح باشند را در رأس کار خود قرار داده است.
 این مجموعه تالش مى کند تا با شناسایى مناطق بکر و ناشناخته، سفرهایى آگاهانه را برنامه ریزى و اجرا نماید که نسبت به 
توریسم ناآگاه، اثرات منفى کم ترى را براى محیط زیست داشته باشد و در عین حال باعث آموزش فرهنگ صحیح سفر و در 
نهایت موجب گردشگرى پایدار گردد. بنابراین، در این گونه سفرها نه تنها عوامل محیطى و فرهنگى، بلکه برنامه هاى پیشبردى 
و کاملى با رویکرد توسعه پایدار، جلوگیرى از تخریب بیشتر منابع طبیعى، حمایت از حیات وحش، ایجاد فرصت هاى اقتصادى 
براى جوامع محلى و هم چنین اجراى تورهاى خاص همراه با لحظاتى شاد و خاطره انگیز به طور جدى مورد توجه قرار مى گیرد.
http://www.gandotours.com :وب سایت

 Strike Back: Elite Force بــازى هیجــان انگیــز در ســبک بــازى هــاى اکشــن و تیرانــدازى از 
اســتودیوى بازیســازى Brayang Studio بــراى دســتگاه هــاى اندرویــدى اســت در ایــن بــازى با 
در دســت گرفتن انواع ســالح هاى قدرتمند بــه جمعــى از نیروهاى نخبه مــى پردازید که بــراى نجات جهان 
بایــد تا پــاى جــان در نبردهایــى نفــس گیر شــرکت کنیــد و دشــمنان را یکــى پــس از دیگــرى از بین
 ببرید! بیــش از 300 ماموریت هیجان انگیز در بازى انتظار شــما را مى کشــند! در ابتداى بــازى مى توانید نقش 
خود را تعیین کنید ؛ دوســت دارید به عنوان یک ســرباز شجاع با در دســت گرفتن سالح دشــمنان را نابود کنید 
یا در نقش یک چریکى، تــک تیراندازها را شناســایى نمــوده و یا اینکه در نقــش تکاور خط مقدم یا در دســت 
گرفتن تفنگ تک تیرانداز دشــمنان را از راه دور ســر به نیســت کنید! گرافیک اچ دى بــازى در کنار صدتاگذارى 
و کنترلرهــاى لمســى همگى دســت به دســت هــم داده اند تــا یک بــازى اول شــخص تفنگــى را تجربه 
کنیــد! اگــر از عالقــه منــدان بــه بــازى هــاى اکشــن و تیرانــدازى هســتید کــه چند ســاعتى شــما 
Strike Back را امتحــان : Elite Force نیــد بــازى زیبــاى  را ســرگرم ســازد مــى توا

 کنید! 

معرفى محصول

پس از انتشار شایعات مختلف، شرکت ال جى در جریان 
نمایشــگاه  MWC 2016، گوشى «ال جى جى5» 
 LG را به شکل رسمى معرفى کرد. گوشى  (LG G5)
G5 که بدنه اى تمام فلزى دارد، از تراشه  اسنپ دراگون 
820، چهار گیگابایت رم، 32 گیگابایت حافظه  داخلى، 
صفحه نمایش 5,3 اینچى، دو دوربین پشــت، سنسور 
تشخیص اثرانگشت و باترى 2800 میلى آمپر ساعتى 
بهره مى برد. ال جى دو دوربین پشــت براى گوشــى 
G5 در نظر گرفته اســت. یکى از دوربین هاى پشت 
16 مگاپیکســلى و دوربین دیگر 8 مگاپیکسلى است. 
دوربین جلوى گوشى هم 8 مگاپیکسلى است. وجود دو 
دوربین پشت روى این گوشى باعث مى شود که کاربران 
بتوانند به صورت دســتى، فاصله ى کانونى دوربین را 
تغییر دهند و همچنین از سیستم بزرگ نمایى اُپتیکال 
بهره ببرند. همچنین این دوربیــن مى تواند با کیفیت  
4K فیلم بردارى کند. این گوشــى از صفحه نمایش 

5,3 اینچى IPS بــا کیفیت QHD یــا (2560 در 
1440 پیکســل) بهره مى برد. براى محافظت از این 
صفحه  نمایش از محافظ هاى گوریالگلس 4 اســتفاده 
شده تا اســتقامت صفحه نمایش را تضمین کند. یک 
باترى 2800 میلى آمپرساعتى هم براى این محصول 
در نظر گرفته شده اســت. از جمله قابلیت هاى باترى 
گوشــى ال جى G5 امکان تعویض آن است. سنسور 
تشخیص اثرانگشت این تلفن همراه هوشمند به پشت 
گوشــى انتقال پیدا کرده و دکمه هــاى تنظیم صداى 
آن هم به لبه هاى گوشــى منتقل شــده اند و دیگر در 
پشــت گوشــى قرار ندارند. همین طور براى پرچمدار 
جدید ال جى، اســکنر چشــم هم در نظر گرفته شده 
اســت. گوشــى LG G5 یک ویژگى هیجان انگیز 
 Magic Slot دیگر هــم دارد. درگاه جادویى یــا
که به کاربــران اجازه مى دهد کــه بتوانند ماژول هاى 
مختلفى به گوشــى اضافه کنند. برخى از این ماژول ها 

باعث مى شــوند که بتوانید ظرفیت باترى را افزایش 
دهید و برخــى دیگر قابلیت هاى جدیدى به گوشــى 
اضافه مى کنند و کاربــرد آن  را افزایش مى دهند. مثال 
با اضافه شــدن یک قطعــه  ســخت افزارى، امکانات 
تصویربردارى و ثبت عکس گوشى پیشرفته تر از قبل 
مى شود. درگاه جادویى گوشى ال جى G5 یک قابلیت 
جدید براى این محصول به شــمار مى رود که مى تواند 
این محصول را در مقایسه با گوشى هاى دیگر متمایز
 کند. این گوشــى به همراه سیســتم عامل اندروید 6 
 LG Optimus UX مارشــملو با رابط کاربــرى
UI 5,0 در اختیار مصرف کنندگان قــرار مى گیرد. از 
جمله قابلیت هاى ویژه ى این گوشــى جدید پشتیبانى 
از کارت حافظه  تا 200 گیگابایت است. پرچمدار جدید 
ال جى 149,4 در 73,9 در 7,7 میلى متر است. وزن این 
گوشــى هم 159 گرم و قیمت آن در حدود 1600000 

تومان است. 
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اصفهان گردى با
  گروه گردشگرى گاندو

بازى اکشن
 نیروهاى نخبه اندروید

 
5G چگونه تبادل اطالعات 

مى کند؟!
  ایسنا| هــدف از معرفى اینترنت بى ســیم 
نسل پنجم یا  5G افزایش ســرعت اتصال اینترنت 
اپراتورهاى تلفن همراه به میزان 20 گیگابیت همراه با 
افزایش ظرفیت بیشتر شبکه در مقایسه با نسل چهارم 
اســت. این فناورى اجازه مى دهد که حداقل چند ده 
هزار کاربر در هر یک کیلومتر مربع به شبکه متصل 
شوند. حداقل ســهم مجاز هر کاربر در شلوغ ترین 

حالت شبکه حداقل 100 مگابیت در ثانیه است.
مهم ترین تفاوت اینترنت بى ســیم نســل پنجم در 
مقایسه با نسل فعلى، تحول اساسى در نحوه انتقال 
 Full Duplex اطالعات موســوم به فنــاورى
است. در این فناورى اطالعات با تاخیر کمتر از یک 
میلى ثانیه منتقل مى شوند و سرعت دانلود اطالعات 
نیز از یک گیگابایت در نسل چهار به 20 گیگابایت در 

ثانیه افزایش مى یابد.
فناورى جدید Full Duplex براى اولین بار تبادل 
همزمان اطالعات رفت و برگشــت را از طریق یک 
سیگنال امکان پذیر مى سازد. در این فناورى ارسال 
و دریافت همزمان اطالعات با اســتفاده از معمارى 
جدید تراشه هاى گیرنده و فرســتنده قابل دستیابى

 است.

چاقویى اینترنتى که
 شهرت جهانى کسب کرد

وقتى عالقه منــدان فناورى براى نخســتین بار با 
Misen آشــنا شــدند، آنها با معرفى یک چاقوى 
مخصوص سرآشــپز درصدد جذب سرمایه  جمعى 
بودند. جالب این که ایده آنها به ثمر نشســت و سال 
گذشــته شــاهد عرضه آن به بازار بودیم. حاال این 
گروه بــا جدیدترین محصول خــود که یک جفت 
چاقوى 30 دالرى است، مجددا خود را بر سر زبان ها 

انداخته اند.
این روزها هر چیزى مى تواند تبدیل به یک محصول 
هاى تک شود، از شــلوار جین گرفته تا دستگاه هاى 
 Misen مخصوص سرخ کردن ســیب زمینى. نام
کوتــاه شــده ”Misen en place“ اســت و 
ســازنده هاى آن مى خواســتند چاقویى بسازند که 
به طور کامل مبتنى بر اینترنت باشد و ظاهرا در این 
راه موفق شده اند. یعنى فقط روى اینترنت عرضه و 

فروخته شود. 
ایــن چاقوهــا در دو نــوع مختلــف در رنگ هاى 
متنــوع تولیــد شــده و کیفیــت آنهــا خیلــى 
بهتــر از چاقوهایــى اســت کــه در بــازار

 دیــده مى شــود. لبه هاى ایــن چاقو بســیار تیز 
و برنده اســت و با این قیمت قابلیــت چندین هزار 
بار شستشو را دارد. شــاید تنها نکته منفى آن عدم 
مقاومت کافى در برابر گرما اســت اما چندین آشپز 
حرفه اى بعد از کار با آن اذعان کردند که هم برندگى 
فوق العاده اى دارد و هم این که کامال خوش دســت

 است.

ترفند

فناورانه web-scale IT چیست و چرا آینده مراکز 
داده به آن وابسته است؟

گوشی موبایل ال جی مدل H860 G5 دو سیمکارت ظرفیت 32 گیگابایت

نصف جهان عبــارت Web-Scale IT در رابطه با 
محاسبات کالس جهانى مورد اســتفاده قرار مى گیرد. 
هم چنین از آن به عنوان یــک روش معمارى که براى 
فراهم کردن امکانــات و قابلیت هاى تأمین کننده هاى 
بزرگ سرویس کالود در داخل تشــکیالت IT مورد 

استفاده قرار مى گیرد نیز یاد مى شود.
 در حقیقت Web-Scale IT روشى براى طراحى، 
ساخت و مدیریت زیرســاخت دیتا سنترهایى است که 
قابلیت هاى آن ها فراتر از اندازه است و سرعت و چابکى 
Web- در آن ها اهمیت بیشــترى دارد. به طور ساده تر
Scale IT یعنــى تمام اتفاقاتى که در شــرکت هاى 
بزرگ سرویس کالود همانند گوگل، آمازون، فیسبوك، 
نت فلیکس و ... رخ مى دهــد و به آن ها کمک مى کند تا 
با اســتفاده از روش ها و معمارى هاى جدید به باالترین 

سطوح چابکى و مقیاس پذیرى دست پیدا کنند.
پیش بینى مى شــود با شناخت بیشــتر مجازى سازى 
ســرورها،  Web-Scale IT به عنــوان یک روش 
شیوه معمارى در سال جارى میالدى در حدود 50 درصد 
از شرکت هاى سراسر جهان مورد استفاده قرار بگیرد. این 
پیش بینى توسط شرکت تحقیقات جهانى گارتنر انجام 
شده است. جالب این که این مقدار در سال 2013 تنها 10 
درصد بوده است و چنین جهشى بسیار قابل توجه است. 
شاید از نظر خیلى ها این شیوه معمارى، اسرارآمیز باشد. 
امروزه اکثر شرکت ها با فواید و مزیت هاى مجازى سازى 
سرورها آشنا شده اند، با این وجود دیتاسنترها هم چنان 
روى سرورها و پلتفرم هاى ذخیره سازى پیچیده، غیرقابل 

انعطاف و گران قیمت براى پشتیبانى از اپلیکیشن هاى 
کسب وکار در شرایط بحرانى تکیه دارند.

 Web-Scale IT یعنــى تمــام اتفاقاتــى که در 
شرکت هاى بزرگ سرویس کالود همانند گوگل، آمازون، 
فیسبوك، نت فلیکس و ... رخ مى دهد و به آن ها کمک 
مى کند تا با استفاده از روش ها و معمارى هاى جدید به 
باالترین سطوح چابکى و مقیاس پذیرى دست پیدا کنند

به عبارت دیگر، این روش آزمایش هاى خود را به خوبى 
پشت سر گذاشــته و توانایى هاى آن ثابت شده است، 
اما در عین حال، اســتفاده از آن باعث محدود شــدن 
مقیاس پذیرى، عدم تمایل به تغییر و هم چنین جلوگیرى 
از جستجوى توســعه هاى جدید IT توسط شرکت ها 
مى شــود. عجیب نیســت که برخى نام هاى بزرگ در 
زمینه محاسبات ابرى مانند آمازون، فیسبوك و گوگل 
مدت هاست که استفاده از این پلتفرم ها را ممنوع کرده اند 
تا بتوانند زیرساخت هاى مخصوص به خود، مقیاس پذیر 
و مبتنى بر نرم افزار را روى سخت افزار ارزان قیمت و در 

عین حال ساده در زمینه اجرا، پیاده سازى کنند.
براى رسیدن به این نقطه،  این شرکت ها تغییرات دیگرى 

هم در روند اجراى کارها داده اند.
فرآیندهاى IT و همه عملیات مربوط به آن به طور کامل 
تغییر کرده تا چابکى مورد نیاز در مدل هاى کسب وکار 
حاصل شــود. این یعنى اجراى شــیوه معمارى نوین 
در زمینه خریــد، به کارگیرى و مدیریــت IT که از آن 
به عنوان web-scale یاد مى شــود. مزیت هاى این 
روش بیش از حد تصور است. اما همه کسب وکارها قادر 

به ســاخت پلتفرم هاى عظیم مقیاس پذیر IT و فراهم 
کردن محاســبات و فضاى ذخیره ســازى در لحظه به 
میلیون ها کاربر در سراسر جهان نیستند. برخى از آن ها، 
مانند شــرکت هاى کوچک تر منابع مالى و فنى که در 
شرکت هاى بزرگ کالود فراهم است را در اختیار ندارند. 
البته در کنار آن، یک نکته دیگر هم وجود دارد. برخى از 
آن ها حاضر نیستند تا ریسک تخریب محیط IT خود را 
بپذیرند. از نظر این گونه شرکت ها باید روش هایى به کار 
گرفته شــوند که کارایى خود را به اثبات رسانده باشند و 
مزیت هاى اســتفاده از آن ها مطابق با نیازها باشد. ولى 
بودجه و منابع فنى به این شــرکت ها اجازه نمى دهد تا 

دست به تغییرات اساسى و بنیادى بزنند.
بنابراین چه گزینه هاى وجود دارد؟

یکى از راه هاى موجود براى شــرکت هایى که به دنبال 
وارد کردن web-scale IT در دیتاسنتر خود هستند، 
ایجاد تغییرات در محیط IT، استفاده از محصوالت در 
مقیاس وب و فناورى هایى هســتند که در حال حاضر 
توســط خیلى از فروشــنده هاى ســرور و راه کارهاى 

ذخیره سازى ارائه مى شود.
البته در چنین شرایطى، شرکت ها نه تنها ناچار به تغییر 
معمارى ها و فناورى هاى زیرساخت شان هستند، بلکه 
فرآیند هاى عملیاتــى، مجموعه مهارت ها و ســاختار 

سازمانى باید تغییر کند.
  web-scale IT ،اگر این کارها به درستى انجام شود
 به صورت کامل در دسترس خواهد بود هرچند که رسیدن 
به این نقطه مستلزم ریسک پذیرى در باالترین سطح خود 

است. شرکت هایى که از فناورى به عنوان قلب کسب وکار 
خود یا به عنوان منبع مزیت رقابتى اســتفاده مى کنند، 
مى توانند این مدل را اجرا کنند، اما سایرین باید بادقت و 

احتیاط وارد این مسیر شوند.
در کنار روش فوق، راه کارهاى پکیج شرکتى بر مبناى 
ابزار منبع باز و در مقیاس وب هم وجود دارد که با ریسک 
بسیار پایینى همراه اســت. یکى از بارزترین نمونه هاى 
آن اضطرار استفاده از دپارتمان هاى بیگ دیتا در داخل 
شــرکت ها با اســتفاده از ابزارى مانند Hadoop و 
NoSQL است. این روش به شرکت ها اجازه مى دهد 
تا به صورت گزینشى Web-Scale را به کار بگیرند، 
در حالى که هم چنان از همان زیرســاخت قدیمى براى 
ذخیره دیتا استفاده مى شود.  خوشــبختانه، یک روش 
دیگر هم وجود دارد که شرکت ها با استفاده از آن، نیازى 
به تغییر و تحول اساسى در محیط هاى IT یا یادگیرى 
مهارت هاى جدیــد ندارند. برخى از شــرکت هاى ارائه 
دهنده این خدمات، با قراردادن نیازهاى اصلى و پایه اى 
web-scale و معمارى هــاى مرتبط با آن در داخل 
یک پکیج، راه کارهاى به نســبت ساده ترى را در اختیار 
مشتریان قرار داده اند. زیرساخت web-scale موفق 
شده تا خود را به عنوان یک راه کار مؤثر در داخل سیستم ها 
ثابت کند و با ســرعت زیاد در حال تبدیل شدن به یک 
مدل معمارى براى ســرویس هاى ابرى عمومى است. 
خیلى از شرکت هاى بزرگ مانند نت فلیکس که در زمینه 
وب کار مى کنند، این زیرساخت را در سیستم خود پیاده 

کرده اند.
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روغــن جوانــه گنــدم شــاید از بهتریــن مــوادى باشــد کــه شــما 
مى توانید در یــک محصول غذایى پیدا کنید. هرچند که به آســانى از بین 
مى رود اما اجزاى مختلف آن شــامل اســیدهاى چــرب ،مانند لینولئیک 
و امگا 6 ،اســید چرب پالمتیک، اســید اولئیک و اســید لینولنیک یا امگا 
3 و اسید چرب اســت. با اینکه گران اســت اما خیلى زود خراب مى شود. 
روغن جوانه گندم فواید شــگفت انگیــز دارد که در زیر 4 مــورد از آن را 

مى خوانیم. 

1-کمک به بهبود گردش خون
اکثر مرطوب کننده هــا و کرمهاى شــب وروز که از پوســت محافظت 
میکننــد، داراى ویتامیــن E هســتند. ایــن روغــن به بهبــود گردش 
خون و بــه آفتاب ســوختگى بســیار کمــک میکنــد . بــراى درمان 
بیمارى هــاى پوســتى ماننــد درماتیــت، پســوریازیس و اگزما خوب

 است.

2- بهبود قدرت عضالنى و استقامتى
براى کسانى که مرتب به باشــگاه میروند و نیاز به ساخت قدرت عضالنى 

دارند، این روغن ،قدرت عضالنى را بهبود مى بخشد.

3- از قلب محافظت مى کند و التهاب را کاهش مى دهد
اسیدهاى چرب عمدتا اسید لینولنیک در روغن جوانه گندم به کاهش التهاب 
در دستگاه گوارش کمک مى کند. اســید اولئیک به محافظت از قلب براى 

بیمارى هاى قلبى و عروقى بسیار کمک مى کند.

4- محافظت قلب از بیمارى هاى قلبى و عروقى
براى کنترل سطح کلســترول در کبد موثر اســت. کاهش سطح LDL یا 
کلسترول بد و افزایش سطح HDL یا کلسترول ”خوب“ در بدن است. از این رو، 
کسانى که در معرض خطر بیمارى قلبى یا سکته مغزى هستند ،باید ترکیب 
روغن جوانه گندم را به عنوان یک بخش اساسى از رژیم غذایى خود بگنجانند.

ســیر یک ماده غذایى پرمصرف، پرطرفدار و پرخاصیت است. این ماده 
غذایى به صورت انواع مختلف مصرف مى شود و در تغییر طعم غذاها تأثیر 
ویژه اى دارد. سیر عالوه بر اینکه یک طعم دهنده فوق العاده است خواص 

درمانى باورنکردنى نیز دارد.
سیر خواص آنتى بیوتیکى و تصفیه کنندگى دارد و باعث دفع ضایعات بدن 
و پیشگیرى از ابتال به بیمارى ها مى شود. با وجود اینکه مصرف خام سیر 
طرفدار و خواص بیشترى نیز دارد اما مصرف روزانه 6 عدد سیر پخته شده 
نیز تأثیر زیادى در ســالمت بدن دارد. در این مطلب خواهیم گفت بعد از 
مصرف این میزان سیر پخته شده در فر چه اتفاقاتى در بدنتان رخ مى دهد. 

لطفاً با ما همراه باشید.

سیر یک دنیا خاصیت دارد
محققان معتقد هســتند که ســیر یک مکمل طبیعى براى کاهش وزن 
است چون مانع از انباشتگى چربى ها شده و سوخت و ساز بدن را افزایش
 مى دهد. این ماده غذایى سرشار از آنتى اکســیدان ها، ویتامین ها و مواد 
معدنى اســت. بنابراین مصرف روزانه آن روشى طبیعى و خوب براى دور 
شدن از بیمارى ها و مشکالت سالمتى است. اکثر خواص این ماده غذایى 
به سرعت تأثیر خود را برجاى مى گذارد بخصوص زمانى که آن را به صورت 
طبیعى و بدون افزودنى مصرف کنید. در ادامه با خواص روزانه 6 عدد سیر 

پخته شده بیشتر آشنا مى شوید.
24 ساعت بعد از مصرف سیر چه اتفاقاتى در بدن مى افتد؟

یک ساعت بعد از مصرف 6 حبه سیر پخته شده
یک ساعت بعد از مصرف 6 حبه سیر پخته شــده، بدن آن را هضم کرده 
و مواد مغذى مفید آن مانند آلیسین، ویتامین هاى گروه B و مواد معدنى 
مانند منگنز را جذب مى کند. عالوه بر این به کمک فیبرهاى آن عملکرد 

روده ها نیز تحت تأثیر قرار مى گیرد.

2 تا 4 ساعت بعد از مصرف 6 حبه سیر پخته شده
آنتى اکسیدان هاى موجود در سیر شروع به حرکت به سمت 
خون کرده و به سلول هاى بدن مى رســند. به این ترتیب از 
سلول ها در برابر اثرات آسیب رسان و مضر رادیکال هاى آزاد 
محافظت مى کنند. همچنین ترکیب فعال آن یعنى آلیسین 

به کاهش وجود سلول هاى بیمار و بدخیم کمک مى کند.

4 تا 6 ساعت بعد از مصرف 6 حبه سیر پخته شده
آلیسین سیر شروع به فعال کردن سوخت و ساز بدن و فرایندهاى دفع 
مازاد مایعات و چربى ها مى کند. قدرت ضدالتهابى باالى این ترکیب 

باعث کاهش ورم بافت ها شده و عملکرد کلیه ها را بهبود مى دهد.

6 تا 7 ساعت بعد از مصرف 6 حبه سیر پخته شده
خواص ضدباکتریایى سیر قدرت کافى را در اختیار دستگاه ایمنى بدن قرار 

مى دهد تا با باکترى ها مقابله کرده و بدن را ایمن سازى کند.

بین 6 تا 10 ساعت بعد از مصرف 6 حبه سیر پخته شده
ویتامین ها، مواد معدنى و ترکیبات گوگردى موجود در سیر مانع از اکسایش 
سلول ها شده و اکسیژن رسانى را تحریک مى کند. این کار باعث ممانعت 

از روند زودهنگام پیرى و بروز عالئم آن مى شود.

24 ساعت بعد از مصرف 6 حبه سیر پخته شده
محققان معتقد هســتند که ســیر یک مکمل طبیعى براى کاهش وزن 
است چون مانع از انباشتگى چربى ها شده و سوخت و ساز بدن را افزایش 
مى دهد. این ماده غذایى سرشار از آنتى اکســیدان ها، ویتامین ها و مواد 
معدنى اســت. بنابراین مصرف روزانه آن روشى طبیعى و خوب براى دور 

شدن از بیمارى ها و مشکالت سالمتى است.
ترکیبــات فعال ســیر در بدن رخنه کــرده و عملکردهــاى حفاظتى از 

دستگاه هاى حیاتى بدن شروع مى شود:
■ میزان کلسترول و ترى گلیسیرید خون کاهش پیدا مى کند

■ رگ ها تمیز و پاکسازى شــده و نرمى و خاصیت ارتجاعى آنها بیشتر 
مى شود

■ فشارخون تنظیم و کنترل مى شود
■ واکنش هاى ایمنى بدن افزایش پیدا مى کند

■ روند دفع فلزات سنگین از بدن با سرعت بیشترى انجام مى شود
■ سالمت استخوان ها افزایش مى یابد

■ احساس خستگى کمتر مى شود
■ راندمان جسمى و روحى افزایش مى یابد

■ طول عمر سلول ها بیشتر مى شود

■ از تشکیل رگ هاى واریسى پیشگیرى مى شود
■ سالمت مفاصل بهبود مى یابد

■ ریه ها پاکسازى و تمیز مى شوند
■ دفع انگل هاى روده تحریک مى شود

■ میزان قند خون کنترل مى شود
■ از بروز یبوست پیشگیرى و با آن مقابله مى شود

■ خطر بروز عفونت در دستگاه ایمنى کاهش مى یابد.

روش تهیه و مصرف سیر پخته شده در فر
با وجود اینکه برخى متخصصان تأکید زیادى در مصرف ســیر خام براى 
دریافت 100 درصدى خواص آن دارند، برخى دیگر نیز مصرف سیر پخته 
شده در فر را براى دریافت خواص آن توصیه مى کنند. مزیت این شیوه این 
است که مصرف سیر راحت تر شده و سم زدایى از بدن با سهولت بیشترى 

انجام مى گیرد.
براى این کار به 6 حبه سیر نیاز دارید. کافى است سیر را تمیز کنید و اجازه 
دهید بیست دقیقه استراحت کنند. ســپس آن ها را در فر قرار دهید تا نرم 
شــوند. در نهایت آن ها را از فر درآورده و اجازه دهید تا خنک شوند و میل 
کنید.زمانى که این 6 حبه سیر را میل مى کنید الزم است که در 24 ساعت 
آینده به میزان حداقل 2 لیتر آب بنوشــید و از مواد غذایى زودهضم مانند 
سبزیجات بیشتر اســتفاده کنید. بهتر اســت این کار را آخر هفته ها و در 
روزهایى که از خانه خارج نمى شوید انجام دهید. چون دهانتان بوى سیر 
مى گیرد. بدانید که مصرف سیر یکى از بهترین شیوه ها براى دریافت سریع 
خواص یک ماده غذایى ایده آل است. توصیه مى کنیم هر ماه حداقل یک 

مرتبه این 6 حبه سیر را آماده کرده و 
میل کنید.

براى مقابله با عفونت، غذا را خوب بجوید
جویدن صحیح مواد غذایى باعث مى شود سلول ایمنى در بدن تولید شود که آن را در برابر عفونت ها حفظ 

مى کند.
 نتایج یک تحقیق جدید نشــان مى دهد: خوب جویدن مواد غذایى باعث تولید نوعى سلول  ایمنى در بدن 

مى شود.
محققان در بررســى هاى خــود دریافتند: 
جویدن صحیح مواد غذایى باعث مى شــود 
ســلول ایمنى در بدن تولید شود که آن را در 

برابر عفونت ها حفظ مى کند.
به گفته متخصصان انگلیسى خوب جویدن 
مواد غذایى مى تواند به تولید ســلول هاى 
Th۱۷ در دهــان کمک کند. ســلول هاى 
Th۱۷ بخشــى از سیســتم ایمنى تطبیقى 
هســتند که از آنتى ژن هــاى خاصى براى 
مقابله با پاتوژن هاى (عوامل بیمارى زا) مضر 

استفاده مى کنند.
محققان انگلیسى اظهار داشتند: در پوست 
و روده ســلول هاى Th۱۷ از طریــق وجود 
باکترى هاى خوب تولید مى شوند. هر چند 

مکانیزمى که بر اساس آن سلول هاى Th۱۷ در دهان تولید مى شود، نامشخص است.
به گزارش مدیکال نیوز تودى، محققان انگلیســى با انجام آزمایش هایى روى موش هاى آزمایشگاهى 

دریافتند جویدن مواد غذایى از بدن در برابر ابتال به بیمارى ها حفاظت مى کند.

ارتباط زانو درد و کمر درد با کف پا
 آن زمان که زانو یا کمرمان درد مى کند فقط از خدا مى خواهیــم که دردش را کاهش دهد یا اینکه از بین 
ببرد و یا اینکه به دکتر مراجعه مى کنیم؛ نظریه اى که در خصوص پا و کمر و زانو وجود دارد این است که 
زنجیره اى از اندام هاى حرکتى به هم متصل هستند؛ به این معنا که تمامى اندام ها از ناحیه کمر تا کف پا 

همانند زنجیره به هم وصل هستند.
پس بروز مشکل در یکى از این قسمت ها مى تواند باعث ایجاد مشکالت در قسمت هاى دیگر شود. براى 
مثال کسى که در توزیع فشار در ناحیه کف پا مشکل دارد و مچ یا کف پایش را کج قرار مى دهد ممکن است 

موقع حرکت و فعالیت دچار اختالل در قسمت هاى دیگر مثل زانو و کمر شود.
البته عکس این موضوع هم صدق مى کند. براى مثال کسى که انحراف ستون فقرات دارد یا لگنش کج 
است یا کوتاهى یک اندام دارد، به طور طبیعى موقعى که مى ایستد و راه مى رود به یکى از اندام هایش فشار 

بیشترى وارد مى کند یعنى توزیع فشار در کف هر دو پا مساوى نیست.
در این حالت هم فرد ممکن اســت دچار درد یا ناراحتى در یکى از مچ ها یا کف پا شود. همچنین کسى که 
انحراف زانو دارد، یعنى زانوى پرانتزى یا ضربدرى دارد، معموال همزمان با آن، در توزیع فشار در کف پا هم 

مشکل دارد.

پوست موز بخورید!
شاید پوســت میو ه ها براى خوردن جذاب 
نباشــند، اما واقعیت این است که مى توانند 

فواید شگفت انگیزى براى 
ســالمتى ما داشــته 

باشند.
از فایــده هــاى 
مصرف پوست موز 

چه میــزان اطالع 
دارید پوست این میوه 

در چه زمینه هایى مفید است 
استفاده  از پوست این میوه چگونه امکانپذیر 

خواهد بود در چه موارد درمانى مى توانیم از پوست موز استفاده کنیم .حتما قبل از استفاده از پوست موز آن 
را به خوبى بشوئید.

شاید پوست میو ه ها براى خوردن جذاب نباشند، اما واقعیت این است که مى توانند فواید شگفت انگیزى براى 
سالمتى ما داشته باشند. دکتر نوواکوویچ و دکتر باربر، دو متخصص تغذیه، مهم ترین اطالعات را درباره 

پوست میو ه هاى مختلف در اختیار ما مى گذارند.
خوردن پوست موز اصال مساله عجیب و تازه اى نیست. پوست موز صدها سال است که در فرهنگ غذایى 
آسیا و آمریکاى جنوبى جایگاه ویژه اى دارد و دستورالعمل هاى غذایى متعددى براى استفاده از آن به ثبت 
رسیده است. دکتر نوواکوویچ مى گوید: «پوست موز به طور سنتى در تهیه کیک هاى برزیلى مورد استفاده 
قرار مى گیرد.اضافه کردن پوست موز به کیک، نه تنها طعم خوبى به آن مى دهد، بلکه منبع خوبى از فیبر 
نامحلول را براى بدن فراهم مى سازد که نقش مهمى در تقویت سالمتى روده ها دارند». معموال کمتر کسى 
ترجیح مى دهد که پوست موز را به صورت خام بخورد. بنابراین، مى توانید از دستورپخت هایى استفاده کنید 
که براساس پختن پوست موز ارئه شده اند. بعضى از متخصصان نیز نسبت به وجود آفت کش هاى مختلف در 
پوست موز هشدار مى دهند و تاکید مى کنند که استفاده خوراکى از پوست موز باید با احتیاط کافى انجام شود. 

بنابراین، اگر قصد دارید که از پوست موز استفاده کنید، حتما آن را به خوبى بشویید. 

عصبانیــت و اســترس مى توانــد تاثیــرات منفى بر 
ســالمت افراد بگذارد. متخصصــان ورزش معتقدند 
که انجام ورزش هــاى خاص مى توانــد از عصبانیت 

بکاهد.
ورزش هاى خاصى هســتند که با انجام آنها مى توانید 
از میــزان عصبانیت بکاهــد. با انجام ایــن ورزش ها 
انرژى منفى شــما به انرژى مثبت تبدیل مى شــود. 
ورزش هــاى زیر بــراى زمــان عصبانت مناســب  

هستند.

1. بوکس
ضربــه زدن بــه کیســه بوکــس کالــرى زیادى 
مى ســوزاند و براى فرو نشــاندن عصبانیت مناسب 
است. پیشنهاد مى شــود که 6 تا 10 بار در هر ست به 
کیســه بوکس ضربه بزنید تا انرژى منفى شما تخلیه 

شود.

2. وزنه زدن
وزنه زدن باعث ایجاد آرامش مى شــود و افســردگى 
را دور مى کند. ســعى کنید به هنگام وزنه زدن کمر را 

صاف نگه دارید. 
عضالت شــکم را منقبض کنید. وزنه را در سه تا چهار 

ست با 6 تا هشت تکرار بلند کنید.

3. اســتفاده از توپ 
پزشکى

توپ پزشــکى را بــا عضالت 
منقبض و کمر صاف بلند کنید. 
توپ را باال بــرده و محکم به 

زمین بکوبید.
 مراقب باشــید که توپ 

با صورت شما برخورد 
نکند. 

بهتر اســت در ســه تا 
چهار ست 10 تا 20 بار 

توپ را به زمین بزنید.

4. دویدن بر روى شیب
 بعد از دویدن شــما روحیــه بهترى پیدا مــى کنید. 
مى توانید بر روى تردمیل و در حالت شــیب بدوید. تا 

آنجا که مى توانید سریع بدوید. 
نیــد در دوره هــاى کوتــاه مــدت و بــا  مى توا
اســتراحت هاى 60 تا 60 ثانیه اى دویــدن را انجام 

دهید.

آلوخشک شــهرت زیادى در رفع یبوســت دارد. اما 
خواص آن فراتــر از این حرف هاســت. مى توانید در 
طبخ غذاهایتان و یا به عنوان میان وعده از آلو خشک 

استفاده کنید.
خواص این ماده غذایى سالم و پرخاصیت:

کم کالرى و الغرکننده
آلو خشک حاوى کالرى کمى در حدود 20 کیلوکالرى 

انرژى اســت. در نتیجــه آن را همیار الغرى 
مى دانند. شــاخص گلیســمى این ماده 

غذایى نیز پایین (40) اســت. در 
نتیجه مى تواند به راحتى و 

بدون افزایش قند خــون، گرســنگى را از بین ببرد. 
اگر دنبــال یک ماده غذایى خوشــمزه بــراى از بین 
بردن اشــتهاى زیاد، ریزه خوارى و کنترل گرسنگى 
تان مى گردید آلو خشــک در خدمتتان اســت؛ چون 
سرشار از فیبرهاى غذایى اســت و به راحتى سیرتان 

مى کند.

زیبا کننده
آلو خشک حاوى میزان قابل توجهى مواد معدنى(آهن، 
منیزیم، پتاســیم) و ویتامین هاى E،C و پیش ســاز 
ویتامین A است که از ســلول ها در برابر رادیکال هاى 
آزاد محافظت کرده و مانع از تخریب آن ها مى شوند. آلو 
خشک سلول هاى شما را از گزند پیرى حفظ مى کند. 
ویتامین ها و مــواد مغذى موجــود در آن براى حفظ 
خاصیت ارتجاعى پوســت و محدود کــردن چین و 

چروك هاى پوستى فوق العاده اند.

مقابله با کلسترول
 مصرف روزانه آلو خشــک باعــث کاهش میزان 
کلســترول بد خون مى شــود. حتما مى دانید 
که باال بودن این کلسترول خطر ابتال به 
بیمارى هاى قلبــى عروقى را افزایش 

مى دهد.
 از آنجایى که ایــن میوه منبع 
خوب پتاسیم و فالوونوئیدها 
محسوب مى شود در نتیجه 
مى توانــد به طــور طبیعى از 
بروز این بیمارى ها پیشــگیرى 

کند.

عجایب خوردن سیر پخته 

آلوخشک چه خواصى براى بدن دارد؟

فایده هاى بى نظیر
 روغن جوانه گندم

پوست موز بخورید!
ها براى خوردن جذاب

 این است که مى توانند 
ى براى 

ه

وه
ت دا

ده
را هضم کرده 
 و مواد معدنى 
ى آن عملکرد 

شده
ت 
 از 
د 
ن 

شده
هاى دفع 
ن ترکیب 

ى دهد.

شده
یمنى بدن قرار 

د.

پخته شده
نع از اکسایش 
باعث ممانعت 

روزهایى که از خانه خارج نمى شوید انجام دهید. چون دهانتان بوى سیر 
مىگیرد. بدانید که مصرف سیر یکى از بهترین شیوهها براى دریافت سریع

خواص یک ماده غذایى ایده آل است. توصیه مى کنیم هر ماه حداقل یک 
6مرتبه این 6 حبه سیر را آماده کرده و 

میل کنید.

0آلو خشک حاوى کالرى کمى در حدود 20 کیلوکالرى 
انرژى اســت. در نتیجــه آن را همیار الغرى 

مى دانند. شــاخص گلیســمى این ماده 
غذایى نیز پایین (40) اســت. در 

نتیجه مى تواند به راحتى و 

خاصیت ارتجاعى پوســت
چروك هاى پوستى فوق الع

مقابله با کلسترول
 مصرف روزانه آلو خشــ
کلســترول بد خون
ا که باال بودن
بیمارى هاى
مى دهد.
 از آن
خ

مح
مى
بروز

کند.

ت تکرار بلند کنید.

ـتفاده از توپ 

ى را بــا عضالت 
 صاف بلند کنید. 
رده و محکم به 

د که توپ 
 برخورد 

ســه تا 
تا 20 بار 

 بزنید.

ن بر روى شیب
ــما روحیــه بهترى پیدا مــى کنید. 
ى تردمیل و در حالت شــیب بدوید. تا 

ید سریع بدوید. 
 دوره هــاى کوتــاه مــدت و بــا 
ى 60 تا 60 ثانیه اى دویــدن را انجام

چند ورزش براى کاهش عصبانیتچند ورزش براى کاهش عصبانیت
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رئیس پارلمان آفریقاى جنوبى با استیضاح زوما موافقت کرد
  ایسنا| رئیس پارلمان آفریقاى جنوبى اعالم کرد که درخواست احزاب اپوزیسیون براى برگزارى جلسه رأى عدم اعتماد علیه رئیس جمهور این کشور را بررسى مى کند.

تالش هاى انجام شده در گذشته براى برگزارى جلسه رأى عدم اعتماد علیه «جاکوب زوما» رئیس جمهور آفریقاى جنوبى با شکست مواجه شد.
با این حال «بالکا امبته» رئیس پارلمان آفریقاى جنوبى اعالم کرد که وى براى بررسى درخواست احزاب اپوزیسیون مبنى بر برگزارى جلسه رأى عدم اعتماد علیه رئیس جمهور این کشور سفر 

خارجى خود را زودتر به پایان رسانده است.
او ادامه داد که خواهان بررسى درخواست اپوزیسیون است.

ریاست جمهورى زوما به دلیل برخى اتهامات فساد علیه وى دچار مشکالتى شده است.
تحلیلگران بر این باورند که اخراج «پراوین گورهان» وزیر دارایى باعث افزایش تنش ها در کشور شده است.

گوردهان، دوم نوامبر (12 آبان) در دادگاه حضور خواهد یافت. اتهامات وارده علیه وى به زمانى باز مى گردد که رئیس هیئت جمع آورى مالیات آفریقاى جنوبى بود.
وى بارها از فساد در دولت انتقاد کرده و همچنین در مقابل زوما ایستاد و ادعا کرد «سازمان هاى فاسد به رئیس جمهور مرتبط هستند» .

سفر این کشور هور

رئیس پارلمان آفریقاى جنوبى با استیضاح زوما موافقت کردرئیس پارلمان آفریقاى جنوبى با استیضاح زوما موافقت کرد

کارشناسان    باشگاه خبرنگاران جوان |
آزادى بیان و حقوق مدنى در سازمان ملل، ارائه 
حداقل 19 الیحه ایالتى براى سرکوب اعتراض 
مسالمت آمیز شــهروندان آمریکایى در دولت 
«ترامپ» را «هشدار دهنده و غیردموکراتیک» 
دانســتند و در این باره به قانونگذاران این کشور 

تذکر دادند.
«ماینا کیایــى» و «دیوید کــى» نمایندگان و 
کارشناسان مستقل ســازمان ملل در خصوص 
آزادى بیــان و حــق برگــزارى اعتراضــات 
مسالمت آمیز، به قانونگذاران آمریکایى هشدار 
داده انــد که روندى کــه از ابتــداى کار دولت 

ترامپ نســبت به اعتراضــات آمریکایى ها به 
اقدامات رئیس جمهورى این کشــور آغاز شده؛ 
مصداق اقتدارگرایى و استبداد است. آنها یادآور

 شــده اند که از ابتداى آغاز به کار دولت ترامپ 
رئیس جمهورى آمریکا در مــاه ژانویه تاکنون، 
نمایندگان حداقل 19 ایالت این کشــور لوایحى 
را به کنگــره ارائه کــرده و خواســتار دریافت 
مجوز براى ســرکوب اعتراضات مسالمت آمیز 

شهروندان ایالت خود بوده اند.
این کارشناسان اظهار داشته اند: «در ماه فوریه 
سناى آمریکا رأى داد که در ایالت آریزونا، پلیس 
هر فردى را که در تجمع اعتراض آمیزى شرکت 

کند، دستگیر و دارایى هاى وى را ضبط کند. این 
کار درست مثل این است که با معترضان مانند 
جنایتکاران ســازمان یافته رفتار شــود. اکنون 
وزارت امنیــت داخلى آمریــکا معترضان علیه 
نمونه هاى بى شمار نژادپرستى در سطوح محلى، 
ایالتى و فدرال در کشور ما را؛ «تروریست هاى 
داخلى» توصیف مى کند. آنها در پى این هستند 
که برگزارى تجمعات اعتراضى مســالمت آمیز 
شهروندان را غیرقانونى و مجرمانه اعالم کنند.»

ماینا کیایى همچنین در این باره گفته است: «در 
واقع این روند یکى از ارکان قانون اساسى ما یعنى 
«آزادى بیان» را تهدید مى کند. بر اساس حقوق 

بین الملل بشردوســتانه و قانون اساسى ایاالت 
متحده، برگزارى اعتراضات مسالمت آمیز علیه 
قتل هاى بى دلیل سیاه پوستان، مخالفت هاى 
گروه هاى طرفدار محیط زیست و تظاهرات آرام 
جنبش هاى دفاع از حقوق زنان، همگى قانونى و 

حق اساسى شهروندان است.» 
دیوید کى نیز در این باره گفته است: «برگزارى 
اعتراضات مسالمت آمیز یک حق اساسى است 
نه لطف یا امتیازى از سوى دولت به شهروندان. 
ما از تمامى مقامات آمریکا در ســطوح فدرال و 
محلى درخواست مى کنیم که اجازه ندهند چنین 

لوایحى تصویب و به قانون تبدیل شود.»

به گفته این کارشناســان، ایالت هــاى آریزونا، 
داکوتاى شمالى، میسورى، مینه سوتا، ایندیانا، 
کارولیناى شمالى، واشنگتن، ویرجینا و کلرادو، 
برخى از ایالت هایى هســتند که نمایندگان آنها 
از ماه ژانویه تاکنون، چنین لوایحى را به کنگره 

ارائه کرده اند.
آزادى بیان آمریکایى ها در دوره ترامپ 

به شدت تهدید شده است

سازمان ملل:

,,
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  خبرآنالین| سفیر جدید پاکستان 
در واشــنگتن که پیش تــر به عنوان 
نماینده اصلى دولت اســالم آباد در 
نشســت ها و مذاکــرات مختلف 
مربوط به صلح افغانستان حضور 
مى یافت، فرمولــى پنج ماده 
اى مبتنى بر مذاکره را براى 
کمک به بازگشت آرامش 
به افغانستان مطرح کرده 

است.
«احمد اعزاز چودرى» قائم 
مقام سابق وزارت امور خارجه پاکستان 
که کمتر از یک ماه است به عنوان سفیر این کشور در 
واشنگتن منصوب شده، با حضور در یکى از اندیشکده هاى آمریکا به 
نام «مؤسسه صلح»، در خصوص تحوالت افغانستان گفت: فرمولى که بتوان با آن 
آرامش را به افغانستان بازگرداند، شامل پنج رکن اصلى است: «نخست اینکه باید توجه 
داشت مسئله افغانستان راه حل نظامى ندارد. دوم اینکه صلح در افغانستان نیازمند بهبود 
روابط میان کابل و اسالم آباد است. سوم اینکه مرزهاى میان افغانستان و پاکستان باید 
مدیریت شود. چهارم، بازگشت پناهندگان افغانستان از پاکستان به کشور خودشان است 
و پنجمین رکن اصلى فرمول بازگشت آرامش به افغانستان هم، پیشبرد روند مذاکرات 

صلح در این کشور است.»
اعزاز چودرى همچنین تأکید کرد که افغانستان باید دست از اتهام زنى هاى بى اساس 

علیه پاکستان بردارد و مشکالت داخل افغانستان را به پاکستان نسبت ندهد.
این دیپلمات پاکستانى با اذعان صریح به شکست مذاکرات چهارجانبه صلح افغانستان 
که آمریکا، چین، پاکستان و افغانستان چهار کشور تشکیل دهنده این مذاکرات بودند، 

گفت: با وجود شکست این مذاکرات، روند صلح و آشتى در افغانستان باید ادامه یابد.
طالبان افغانستان که زمانى تمایل نسبى به انجام مذاکرات صلح با دولت کابل پیدا کرده 
بودند، پس از کشته شدن «مال اختر منصور» سرکرده وقت طالبان به دست نیروهاى 
آمریکا در خاك پاکستان، اعتماد خود را به روند مذاکرات صلح چهارجانبه از دست دادند و 
اعالم کردند نمى توانند به کسانى که از یک سو دم از مذاکرات صلح مى زنند و از سوى 

دیگر سرکرده طالبان را در آستانه انجام مذاکرات هدف قرار مى دهند، اعتماد کنند.
مال اختر منصور سال گذشته در منطقه بلوچستان پاکستان در حمله هواپیماهاى بدون 

سرنشین آمریکا کشته شد.
پاکستان که در تابستان سال 1394 میزبان نخستین دور از مذاکرات چهارجانبه صلح 
افغانســتان بود، مى گوید که خواهان ادامه مذاکرات براى بازگشت آرامش و ثبات در 
افغانستان است. پاکستان بارها اعالم کرده است که آرامش و ثبات در افغانستان، موجب 

تقویت آرامش و ثبات در پاکستان خواهد شد.
چندى پس از شکست روند مذاکرات چهارجانبه صلح افغانستان، این بار روسیه وارد 
عرصه شد و با همراهى پاکستان و چند کشــور دیگر، روند تازه اى را براى کمک به 
بازگرداندن صلح به افغانستان آغاز کرده است. طى ماه هاى اخیر دو دوره از این مذاکرات 
به میزبانى مسکو انجام شده و قرار است در 25 فروردین ماه سال  جارى نیز، نمایندگانى 
از پاکستان، روسیه، چین، هند، افغانستان و هفت کشور دیگر منطقه در کنفرانس صلح 

افغانستان به میزبانى مسکو شرکت کنند.

  تسنیم| وزارت دفاع کره جنوبى 
اعالم کرد: آمریکا، ژاپن و کره جنوبى، 
روز دوشنبه مانور دریایى مشترکى را 
با هدف مقابله با تهدید موشکى 
زیردریایى هاى کره شمالى آغاز 

کرده اند.
این مانــور در حالى برگزار 
شده است که نگرانى ها 
نســبت به برنامه هاى 
موشــکى و هسته اى 
کره شمالى افزایش یافته است. 
کره شمالى براى دســتیابى به موشک هاى 
دوربردى که قادر به هدف قراردادن خاك آمریکا باشد، تالش 
زیادى را آغاز کرده است. کره شمالى تاکنون پنج آزمایش اتمى انجام داده 

که دو آزمایش طى سال گذشته صورت گرفته است.
در این مانور سه روزه بیش از 800 نیروى نظامى حضور دارند. این در شرایطى است 
که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا طى روزهاى گذشته در سخنانى هشدار داده 
که آمریکا حاضر است براى حل و فصل مسئله اتمى کره شمالى به طور یکجانبه اقدام 

کند، اگر چین نشان دهد که تمایلى براى کمک کردن در این مسئله ندارد.
مقام هاى آمریکایى همچنین اعالم کرده اند که واشنگتن بررسى گزینه هاى مربوط 

به مقابله با تهدیدات موشکى و اتمى کره شمالى را به پایان رسانده است.
این مانور در سواحل جنوبى کره جنوبى نزدیک به ژاپن برگزار شده است. چندین فروند 

ناوشکن و بالگرد در این جنگ ضد زیردریایى شرکت دارند.
شلیک چندین فروند موشک بالستیک توسط کره شمالى طى ماه هاى اخیر موجب 
تشدید تنش در منطقه شده است. برخى گزارش ها نشان مى دهد که کره شمالى براى 

انجام یک آزمایش اتمى دیگر آماده مى شود.
کره شمالى اخیراً چهار فروند موشک بالستیک به سوى دریاى ژاپن شلیک کرده که 

این اقدام در واکنش به مانور نظامى تمام عیار آمریکا و کره جنوبى بوده است.
مقام هاى آمریکایى نیز اعالم کردند کره شــمالى به تازگى یک موتور موشــک را 
آزمایش کرده اســت که احتماالً  بخشى از برنامه این کشــور براى توسعه و ساخت 

موشک بالستیک خواهد بود.

«گیئرمو السو» نامزد مخالف دولت «جنبش محافظه کار» اکوادور اعالم کرد نتایج انتخابات ریاست جمهورى روز یک شنبه که به پیروزى 
«لنین مورنو» نامزد حزب طرفدار دولت منجر شد را نمى  پذیرد.

به گزارش ایرنا، براساس شمارش 94/18 درصد آراء از سوى شوراى ملى  انتخابات اکوادور، مورنو 51/07 درصد و السو 48/93 درصد آراء 
را کسب نموده ا ند.

الســو دراین رابطه، ادامه داد: نمى  توانیم اجازه دهیم که اراده مردمى نقض شــود و به همین دلیل تیم من، در حال کار براى ارائه تمامى 
اعتراضات در کمترین زمان ممکن و در چارچوب محدوده زمانى  تعیین شده از سوى قانون است.

وى که ادعا کرده در شمارش آراء تقلب شده، خطاب به هواداران خود گفت: بر اساس مسالمت آمیز ترین شیوه اما با قاطعیت به اعتراض اقدام 
مى کنیم.

السو افزود: به خیابان ها بروید و بگویید که رأى مرا ندزدید، زیرا ما خواهان یک تغییر در اکوادور هستیم.
نامزد مخالف دولت ازسوى دیگر، با تماس با «لوئیس آلماگرو» دبیرکل سازمان کشورهاى آمریکایى، وى را از وضعیت باخبر ساخته و توضیح 
داد که نمایندگان حزب ائتالفى که وى رهبرى آن را در دست دارد در 24 استان کشور، اعتراضات خود به آمار منتشر شده از سوى دولت را 

ارائه خواهند داد .

نسخه 5 ماده اى پاکستان 
براى افغانستان

مانور مشترك آمریکا، 
کره جنوبى و ژاپن
 علیه کره شمالى

دروغ جالب اول آوریل وزارت امور خارجه روسیه

نامزد مخالف دولت اکوادور،  نتایج انتخابات را نپذیرفت

وزارت امور خارجه روسیه در اقدامی زیرکانه با استفاده از شوخی«دروغ آوریل»، اتهامات وارده به روسیه درباره فشار به مخالفان و مداخله در انتخابات سایر کشورها 
را رد کرد. 

به گزارش آریا، وزارت امور خارجه روسیه در صفحه فیسبوك خود پیشنهاد ارائه خدماتی همچون «مداخله در انتخابات» یا «اعمال فشار به مخالفان سیاسی» را 
داده است. این اقدام وزارت خارجه روسیه به مناسبت دروغ آوریل صورت گرفته است. 

وزارت خارجه روسیه در اقدامی که به مناسبت اول آوریل و سنت دروغ آوریل صورت گرفته است، فایلی صوتی را در صفحه فیسبوك خود منتشر کرد که مربوط 
به سیستم خودکار پیام هاي تلفنی براي سفارتخانه هاي روسیه است. 

در این پیام خودکار که در فیسبوك وزارت خارجه روسیه قابل دسترسی است فردي به به زبان انگلیسی می گوید: «شما با سفارت روسیه تماس گرفته اید، تماس 
شما براي ما بسیار اهمیت دارد. جهت هماهنگی براي تماس یک دیپلمات روسی با مخالفان سیاسی شما، کلید یک را فشار دهید، براي استفاده از خدمات هکرهاي 
روسی کلید شماره 2 را فشار دهید و براي درخواست مداخله در انتخابات کلید 3 را فشار دهید و سپس تا رقابت هاي انتخاباتی بعد منتظر بمانید! لطفاً توجه داشته 

باشید که تمام تماس ها ضبط خواهند شد تا کیفیت خدمات بهبود یابد و از این تماس ها براي مقاصد آموزشی استفاده شود.» 

«گیئرمو السو
«لنین مورنو»
به گزارش ایرن
را کسب نموده
الســو دراین
اعتراضات در ک
وى که ادعا کر

مى کنیم.
السو افزود: به
نامزد مخالف د
داد که نمایندگ
ارائه خواهند د

ن


