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 دیوارهـای غلط تحـریم را 
فرو می ریزیم

رییس جمهور ب��ا بیان اینکه نباید 
دی��د جناحی و حزبی به انتخابات 
داش��ته باشیم گفت: از نظر دولت 
ح��زب و جن��اح ف��رق نمی کن��د 
و س��الم ترین و بهتری��ن اف��راد و 
کس��انی که ملی می اندیشند باید 

وارد صحنه شوند.

حجت االس��ام حسن روحانی در 
همایش مل��ی »روز روس��تا« که 
 در س��الن اجاس س��ران تهران

برگزار ش��د، ب��ه موض��وع توافق 
هسته ای ایران با ۱+۵ اشاره کرد 

و با بیان اینکه »همه ...
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به تازگی اعام شده دقیقه به دقیقه بر تعداد بیکاران 
افزوده می شود و بازار کار همچنان با بحران بیکاری و 

ترافیک سنگین تقاضا برای شغل مواجه ...

مدیرکل کان��ون پرورش فکری اصفهان با اش��اره به 
اینکه برگزاری نهمین جش��نواره استانی قصه گویی 

نیز ۲۰ و ۲۱ مهرماه در هفته ملی کودک ...

رییس بیمارس��تان تخصصی امام حسین )ع( گفت: 
جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده در اصفهان طی 

عملی موفقیت آمیز انجام شد.مهرداد ...

افزایش بیکاری دقیقه ای شد!

 نهمین جشـنواره قصه گویی
 اصفهان برگزار می شود

جداسـازی دوقلوهای به هم 
چسبیده با موفقیت انجام شد

معاون عمرانی استاندار اصفهان خبر داد:

عقد قرارداد میلیارد یورویی قطار اصفهان
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جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در شهر 
اصفهان ۶۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت وجود دارد که 
۴۴ درصد تلفات تصادفات را به خود اختصاص داده اند.

س��رهنگ حس��ین حس��ین زاده در همایش تجلیل 
از نمونه ه��ای ترافیک��ی و راه��وارن محل��ه اس��تان 
اصفهان ک��ه در تاالر ات��اق بازرگانی، صنای��ع، معاون 
و کش��اورزی اصفهان برگزار ش��د با اش��اره ب��ه اینکه 
ارتقای ترافیک از نشانه های توسعه پایدار است اظهار 
 داش��ت: متاس��فانه در ارتقاء فرهن��گ ترافیک خوب 
عمل نش��ده و برای رس��یدن به نقطه مطلوب فاصله 
زیادی داریم.جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان 
با بی��ان اینک��ه کاهش تخلف��ات، تصادف��ات و تلفات 
 جاده ای را در دس��تور کار قرار داده ای��م  ادامه داد: اگر

 م��ی خواهیم کش��ور م��ا در بخ��ش ه��ای مختلف 
 رش��د و پیش��رفت داش��ته باش��د بای��د رون��د 
کش��ته ه��ای ناش��ی از تصادف��ات را متوق��ف کنیم.

جانش��ین فرمانده انتظامی اس��تان اصفه��ان با بیان 
اینک��ه کش��ته های ناش��ی از تصادف��ات در س��نین 
به��ره وری و بی��ن ۱۵ تا ۶۵ س��ال هس��تند گفت: هر 
تلفات ج��اده ای ی��ک میلی��ارد تومان و ه��ر مصدوم 
 بین ۴۰ ت��ا ۶۰ میلی��ون تومان به کش��ور خس��ارت 
وارد می کند. وی با اش��اره به اینکه در سال ۸۲ تلفات 

تصادفات جاده های کشور ۲۷ هزار نفر ...

رییس س��ازمان بس��یج مس��تضعفین گفت: وقتی 
صحبت های زائران خانه خدا را می ش��نویم، مطمئن 
می ش��ویم حادثه منا تعمدی بوده و راه را بر زائران 
خانه خدا بسته اند که ریشه و عامل اصلی این جنایت 
نی��ز آمریکاست.س��ردار محمدرض��ا نق��دی رییس 
س��ازمان بس��یج مس��تضعفین در اجتماع همسران 
کارکنان سازمان بسیج مستضعفین با تسلیت حادثه 
منا، این حوادث تلخ را مقدمه پیروزی بزرگ دانست 
و گفت: همان طورکه در اواخر دوران رژیم منحوس 
پهلوی نیز جنایت های بزرگی در شهرهای مختلف 
کشور ش��د و این جنایات عایم یک پیروزی بزرگ 
ب��ود، امروز هم جنایت هایی ک��ه در دنیا پیش می 
آید نش��انه پیروزی دیگر است.وی با توجه به اینکه 
امام )ره( فرمودند »همه بدبختی های مس��لمین از 

آمریکاست« تصریح کرد: ما باید ... 

اصفهان ۶۰۰هزارموتورسیکلت 
دارد

فاجعه منا تعمدی بود
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آگـهی برگـزاری منـاقصه عمـومـی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

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

7/143/730/32828/000/000عمرانیاجرای قسمتی از شبکه فاضالب شهر داران 1 )ارزیابی کیفی( 94-3-243

8/341/539/68132/000/000عمرانی اجرای قسمتی از شبکه فاضالب شهر داران 2 )ارزیابی کیفی( 94-3-244

مهلت تحویل اسناد  به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1394/7/25 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت:00: 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1394/7/26

                        www.abfaesfahan.ir  :دریافت اسناد : سایت  اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات : www.iets.mporg.ir                                                                                                                                                                                           نام روزنامه : زاینده رود
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نوبت  اول

هم زمان با ش�روع فصل پاییز؛

پرواز پرندگان مهاجر در آسمان نصف  جهان



وزی��ر دفاع با تاکید بر  پش��تیبانی از انواع بالگرد ها از نوع 
 هجوم��ی گف��ت: وزارت دفاع در حال حاضر قادر اس��ت 

 پرنده های هدایت پذیر را بسازد .
سردار حسین دهقان وزیر دفاع در جمع مدیران سازمان 
 صنای��ع هوای��ی وزارت دفاع ب��ا بیان اینک��ه در صنایع

 ه��وا   � فضایي  در ی��ک وضعیت خاص، روبه پیش��رفت، 
توان انسانی مناس��ب  و دانش عالی و امیدوار کننده قرار 
داریم اظهار کرد: در این حوزه بحمداهلل زیرس��اخت های 
 ارزش��مندی در س��طح وزارت دف��اع مهیاس��ت؛ ول��ی

در عی��ن ح��ال  در بیرون مجموعه با  ش��بکه های همکار 
ارتباط و تعامل بسیار مناسبی برقرار کرده ایم. وی با تاکید 
بر  باور  توانمندی ها و قابلیت های بومی اظهار داشت: باید 
 بپذیریم که امکانات  در مقایس��ه با ۳۰ سال پیش بسیار

 پیش��رفت کرده؛ بنابراین باور مند بودن به  این توانمندی 
یک عملی است که می تواند  مسیر مطمئنی را پیش پای 
مسووالن صنعت دفاعی کشور بگذارد. وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مس��لح  با بیان اینکه  فعالی��ت، تولید  و طراحی 
 تجهیزات دفاعی و نظا می در وزارت دفاع صبغه الهی دارد،

 تصریح کرد: در حال حاضر  در موضع تکلیف هس��تیم و 
انجام عمل صالحی که پاسخ به اولویت مورد نیاز انقالب 
و نظام مقدس جمهوری اس��المی باش��د در دستور کار 
قرار دارد. س��ردار دهقان با بیان اینکه تمام مش��کالت را 
با نصرت الهی می توانیم پش��ت س��ر بگذاریم اضافه کرد: 
 در دوران دف��اع مقدس نص��رت الهی به عینه قابل لمس 
بود و در ش��ب های عملیات که دشمن در منطقه تسلط 
داشت و ماه در آس��مان بود ، خدواند با  ابر  و باران  زمینه 
را برای حمله رزمندگان اسالم مساعد و تسهیل می کرد 
و این کم��ک خداوند  در حرکتی که رنگ الهی داش��ته 

باشد همیش��ه وجود دارد. وی با بیان اینکه والیت فقیه 
به اعمال مس��ووالن  مشروعیت می بخشد، ادامه داد:  این 
توفیق را در وزارت دفاع داریم که در رأس نظام اسالمی و 
فرماندهی ما مقام معظم رهبری قرار دارد و افتخار ماست 
و تالش می کنیم مطالبات  و تدابیر معظم له را به بهترین 
نحو انجام دهیم.  سردار دهقان با تاکید بر تقویت  روحیه 
اخوت و برادری  در سطح  سازمان های زیرمجموعه وزارت 
دفاع گفت: با تقویت  روحیه اخوت و برادری  توان سازمان 
 برای انجام مسئولیت های  س��نگین تر دوچندان می شود 
 و به میزانی که این روحیه تقویت ش��ود یقینا می توانیم 
انتظار موفقیت بیش��تری داشته باش��یم.وی با تاکید بر 
بهره گی��ری از ظرفیت و توان  مجموعه نیروهای مس��لح 
در بعد انسانی، س��ازمانی، صنعتی و فناورانه  تاکید کرد: 
ظرفیت و توان  مجموعه نیروهای مسلح   کمک می کند تا 
بتوانیم ضمن ارتقای وضعیت، انتظارات نیروهای مسلح را 

به بهترین نحو ممکن پاسخ دهیم.
 وزیر دفاع در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 
صنعت دفاعی  زمانی یک مجموعه تعمیراتی بود  و کمتر 
ب��ه بحث تولید و طراحی توجه می کرد، ادامه داد:  بعد از 

مقطعی که با تحریم دش��منان مواجه شدیم در مرحله 
تعمیرات به س��مت قطعه س��ازی  گلوگاهی رفتیم  که از 
س��وی کش��ورهای صاحب فناوری  پشتیبانی نمی شدیم 
و در ط��ول زمان با همت و پش��تکار جوان��ان برومند به 
جایی رسیدیم که  توانس��تیم طراحی  و تولید تجهیزات 
تحریمی را انجام دهیم امروز بحمداهلل به یک توانمندی 

فوق العاده ای دست یافته ایم. 
  وی با بیان اینکه امروز  در یک ش��رایط جدید در س��طح 
ملی ق��رار داریم، ادام��ه داد: بعد از اعم��ال تحریم های 
ناجوانمردانه دشمنان سعی کردیم تحریم ها را تبدیل به 
فرصت و نیاز خودمان را تامین کنیم؛ اما  در فضای امروز 
کشور  نباید توانمندی داخلی فراموش شود؛ بنابراین  برای 
اینکه فاصله ها  سریعا جبران ش��ود  با  یک راهبرد قاطع، 
روشن و جهت دهنده با  بازه  زمانی ۵ ساله باید به  نقطه ای 
برسیم که در حوزه طراحی و تولید انواع پرنده ها صاحب 

 یک برند جهانی باشیم.
 س��ردار دهقان  با تاکید بر  پش��تیبانی از انواع بالگرد ها از 
نوع  هجومی گفت: وزارت دفاع در حال حاضر قادر است 

 پرنده های هدایت پذیر را بسازد .

رییس جمهور با بی��ان اینکه نباید دید جناحی و 
حزبی به انتخابات داش��ته باش��یم گفت: از نظر 
دولت حزب و جناح فرق نمی کند و سالم ترین و 
بهترین افراد و کسانی که ملی می اندیشند باید 

وارد صحنه شوند.
حجت االس��الم حس��ن روحانی در همایش ملی 

 »روز روس��تا« که در س��الن اجالس س��ران تهران
برگزار ش��د، به موضوع توافق هسته ای ایران با ۵+۱ 

اشاره کرد و با بیان اینکه »همه دیوارهای غلط تحریم 
را ف��رو می ریزیم« اظهارداش��ت: افتخ��ارات ملی ما 

اختص��اص به گروه خاصی ن��دارد، آنانی که 
در بحث برجام، تالش دارند افتخار 

ملت ایران را زیر سوال ببرند 
به نف��ع چه کس��ی می 

خواهند کار کنند؟
جمه��ور  ریی��س 

ب��ه  همچنی��ن 
حادث��ه غمبار 
اش��اره  من��ا 
ک��رد و ب��ا 

تسلیت مجدد به خانواده قربانیان و تشریح پیگیری های 
دولت گفت: ایران اولین کش��وری است که توانست 
 اجس��اد مطهر حادثه منا را برگردان��د و دولت به

تالش هایش ادامه می دهد. روحانی اظهار داشت: همه 
 مشکالتی که دولت وظیفه دارد برای روستاییان عزیز

انجام دهد به دلیل وظیفه ملی و انقالبی روس��تاییان 
 اس��ت. وی اف��زود: روس��تاییان در تحلی��ل سیاس��ی

آگاه هستند و شهر با روس��تا فرقی نمی کند. روستایی ها 
همراه با ش��هری ها خ��وب می فهمن��د و درک می کنند، 
در انتخاب��ات ۹۲ روس��تاییان درک خود را نش��ان دادند.

رییس جمهور ب��ا بیان اینک��ه در انتخابات آینده 
هم، روستاییان به کس��انی رای می دهند 
ک��ه الیق ترین ب��رای خدمت به این 
ملت هس��تند تصریح کرد: یک 
افتخار دیگر را در اسفندماه 
ش��اهد خواهی��م ب��ود. 
همانط��ور ک��ه بیان 
روس��تاییان  شد 
از  بی��ش  م��ا 

جمعی��ت خود در انقالب، دفاع مقدس و تولید، افتخ��ارات ملی دارند. روحانی با 
تاکید بر اینکه یکی از افتخارات ملی روس��تاییان حضور در انتخابات خواهد بود، 
اضافه کرد: انتخاب آنها مهم اس��ت. وی گفت: از نظ��ر دولت، حزب و جناح فرق 
نمی کند و برای ما این مهم اس��ت که سالم ترین و بهترین افراد و کسانی که ملی 
می اندیشند، وارد صحنه شوند. رییس جمهور با بیان اینکه در مسائل ملی ما باید 
کشوری و ملی مسائل را ببینیم خاطرنشان کرد: نباید دید جناحی و حزبی داشته 
باشیم و کس��انی که دارای این ویژگی ها هستند، باید وارد صحنه شوند. روحانی 
تصریح کرد: اگر روس��تایی می خواهد از روس��تا دل بکن��د، باید دید چرا این طور 
می شود؟ چرا صفای روستا را رها می کند؟ روستایی عاشق شهر نیست و عالقه ای 

هم به شهر ندارد.
علم، درمان و اشتغال نباید کاالیی برای شهر باشد

وی با اش��اره به دو مس��اله مهم در مورد هجرت روس��تاییان به شهر، افزود: یک 
مساله خدمات عمومی است و علم، درمان و اشتغال نباید کاالیی برای شهر باشد.

رییس جمهور با بیان اینکه همه و دولت باید دست به دست هم دهیم تا خدمات 
عمومی را در روستا احیا کنیم گفت: در بخش بهداشت در این دو سال قدم های 
مهمی برداشته شده است و همه آنها برای این است که روستاییان ما برای خدمات 

پزشکی مجبور به حرکت به سمت شهر نباشند.
روحانی با بیان اینکه تمرکززدایی در همه چیز مهم اس��ت خاطرنش��ان کرد: اگر 
 بتوانی��م عل��م، دانش و فناوری را به مناطق روس��تایی ببریم، این مس��اله تحقق 
پیدا کرده است. وی با اشاره به اینکه همه می دانید با افزایش خشکسالی و کاهش 
منابع زیرزمینی روبه رو هس��تیم، ادام��ه داد: از زمان کوروش در کتیبه ها دعایی 
وجود دارد که خدایا ما را از خشکسالی و دروغ دور بدار، تجربه کردید و دیدید که 

دروغ چه بالیی بر سر ما آورد و متاسفانه خشکسالی را شاهد هستیم.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه بارور کردن ابرها کاری فرعی است تصریح کرد: در 
خشکس��الی دست ما به سوی آسمان است و همواره می دانیم که رحمت خداوند 
نازل می شود؛ به هر حال خشکسالی در سطح جهان به رفتار نادرست بشر و طبیعت 
برمی گردد.روحانی با بیان اینکه اقدام نادرست در جامعه ایران پیامد نادرست خواهد 
داشت، افزود: بهره وری را باید درست کرده و از آب بهتر استفاده کنیم. با کشاورزی 
سنتی نمی توانیم مردم را در روستاها ثروتمند کنیم.وی گفت: ناچاریم تحول ایجاد 
کرده و ش��کل زمین های زراعی را بر مبنای بهره وری تغییر دهیم. ماشین آالت را 
ه��م باید بر مبنای به��ره وری تغییر داده و با کمترین آب، بیش��ترین محصول را 
برداریم.رئیس جمهور بر آش��نایی وزیر کشاورزی با مساله کشاورزی تاکید کرد و 
افزود: برنامه ریزی های خوبی داریم و در ش��یالت، دامداری و باغداری باید تحول 
ایجاد کنیم.  ما برخالف خشکسالی باید صادرکننده میوه و بسیاری از محصوالت 
 کشاورزی در منطقه باش��یم.روحانی با اشاره به خودکفایی ایران در تولید گندم،

 خاطرنشان کرد: اگر روستایی ها آورده ای برای تولید و اشتغال پایدار داشته باشند، 
 دول��ت باید دو برابر، س��ه برابر و در مناطق مرزی ۹ برابر در کنار آنها باش��د.وی
 ب��ا تاکید ب��ر اینکه هم اکن��ون ش��رایطی داریم ک��ه ناچاری��م از فناوری های نو

اس��تفاده کنیم، تصریح کرد: این مس��اله هم اکنون در حال انجام است. دولت در 
زمین��ه اقدامات و خدمات عمومی در حد توان اقدامات خوبی انجام داده اس��ت.

رییس جمه��ور با بی��ان اینکه از ابتدای انقالب ۱۰۴ هزار کیلومتر جاده آس��فالت 
روستایی احداث شده است، گفت: در دو سال گذشته 6 هزار کیلومتر توانسته ایم 
جاده  آس��فالت روس��تایی ایجاد کنیم و برنامه ریزی می کنیم امس��ال چهار هزار 
کیلومتر دیگر احداث ش��ود.روحانی افزود: روستاییان ما مشکالت زیادی دارند و 
در زمینه آب آشامیدنی روستایی باید برنامه ریزی کنیم.وی خاطرنشان کرد: قرار 
اس��ت که ۵۰۰ میلیون دالر از صندوق توسعه برای آب روستایی بگیریم و امروز 

قول می دهم این کار را انجام دهیم.
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وزیر بهداشت عربستان ضمن تسلیم پیام تسلیت پادشاه این 
کشور به دولت ایران و قربانیان حادثه منا تاکید کردکه دولت 
ریاض آماده همکاری با تهران است.خالد الفالح و حسن هاشمی 
وزرای بهداشت عربستان س��عودی و ایران در جده با یکدیگر 
دیدار و درب��اره آخرین وضعیت روابط دو کش��ور درپی حادثه 
منا و همچنین وضعیت افراد زخمی ش��ده در ای��ن حادثه در 
بیمارس��تان های س��عودی گفت وگو کردند.براساس گزارش 
روزنامه الری��اض، دو طرف درباره وضعی��ت پیکر قربانیانی که 
هنوز شناسایی نشدند، نیز رایزنی هایی انجام دادند.همچنین 
خالد الفالح ضمن ابالغ پیام تسلیت سلمان بن عبدالعزیز پادشاه 
عربستان به دولت ایران و خانواده قربانیان تصریح کرد که ریاض 
آمادگی دارد تا با جمهوری اسالمی ایران همکاری داشته باشد.

روزنامه عربستانی گزارش دادکه وزیر بهداشت ایران از پذیرش 
درخواست مالقات توسط همتای عربستانی اش تشکر کرده و 
خواستار ارائه خدمات پزشکی به تمامی مجروحان حادثه شده 
است.همچنین دو طرف توافق کردند که تمام اجساد قربانیان 
حادثه منا در اسرع وقت به ایران انتقال پیدا کنند و این روند با 
ادامه شناسایی هویت قربانیان ادامه خواهد یافت و مراقبت از 

مجروحان نیز استمرار خواهد داشت.

رییس کمیته حقوق بشر مجلس هش��تم با بیان اینکه فاجعه 
منا نشان داد که آل سعود هیچ ارزشی برای جان انسان ها قائل 
نیس��ت گفت: قوه قضاییه به لحاظ پیگیری حقوقی و قضایی 
فاجعه منا باید در عرصه بین المللی جدیت مضاعفی داش��ته 
باشد.زهره الهیان  اظهار داش��ت: آنچه که در منظر جهانیان و 
افکار عمومی جهان در سفر حج امسال آشکار شد، بی تدبیری، 
بی کفایتی و سوء مدیریت عربستان سعودی بود و این فاجعه 
نشان داد که مقامات این کشور هیچ ارزشی برای جان انسان ها 
قائل نیستند.وی ادامه داد: مراسم حج امسال به نحوی برگزار شد 
که شاهد هزاران کشته، مجروح و مفقود بودیم؛ این فاجعه قطعاً 
در عرصه بین الملل برای مقامات سعودی عواقب دارد. منتهی 
حمایت رسانه های غربی و مسووالن کشورهای اسالمی که به 
نوعی سیاست همراهی با رژیم صهیونیستی را پیگیری می کنند 
و حمایت این کش��ورها از این رژیم به ج��ای حمایت از مردم 
مسلمان و حادثه دیدگان نشان دهنده این است که این کشورها 
دل در گرو ارتباط با عربستان و رژیم صهیونیستی بسته اند.وی  
افزود: همچنین اعالم حمایت برخی کشورهای اسالمی از دولت 
عربستان نشان دهنده سرسپردگی مقامات این کشورها، چشم 
پوشی آنها از حقایق و عدم توجه به کشتار مسلمانان در مراسم 
حج است.الهیان گفت: ظاهراً پول های عربستان و دالرهای نفتی 
کار خود را کرده و مشاهده می شود که برخی کشورهای اسالمی 

و منطقه چشم خود را به روی حقایق باز نمی کنند.

 پیام تسلیت پادشاه عربستان 
به رهبر و ملت ایران

آل سعود هیچ ارزشی برای جان 
انسان ها قائل نیست
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محم��د عل��ی ابطحی فعال سیاس��ی اص��الح طلب 
در صفحه ش��خصی خود در اینس��تاگرام خطاب به 
وزیر خارجه جمهوری اس��المی نوشت: فضاي ایران 
پر ش��ده اس��ت از عطر جنازه مهمان��ان خانه خدا. 
حداق��ل مورد قبول همه دنی��ا، بي کفایتي حکومت 
سعودي اس��ت که بنا به همه قوانین جهاني ، حتي 
اگ��ر انها درحرم امن اله��ي نبودند، موظف به حفظ 
جان کس��اني اس��ت که وارد آن کش��ور مي شوند. 
تشکیل کمیته حقیقت یاب کمترین حقي است که 
از س��وي رهبري، دولت و ملت مطالبه ش��ده است. 
در ای��ن م��ورد همه جناح ها در ای��ران وحدت نظر 
دارند. وزارتخارجه که در حل برجام نشان دادقدرت 
استیفاي حقوق ملت را دارد، در استانه ازمون بزرگ 
دیگري است که باید تالش کند کمیته حقیقت یاب 
از س��وي محافل جهاني پذیرفته شود. شاید بر داغ 

بزرگ فاجعه منا مرهمي اندک پیدا شود.

آزمون بزرگ ظریف پس از برجام

شنیده ها 

کارت پایان خدمت به شرط 
تناسب اندام!

ریی��س ورزش همگانی اعالم کرده اس��ت، طرحی 
از س��ال آینده اجرایی خواهد ش��دکه بر اساس آن 
س��ربازان در پای��ان خدم��ت دوره ض��رورت، برای 
دریاف��ت کارت پای��ان خدم��ت خود حتم��ا باید از 
 آمادگی جسمانی برخوردار باشند. به گزارش فارس،

ریی��س ورزش همگانی اعالم کرده اس��ت، طرحی 
از س��ال آین��ده اجرایی خواهد ش��د که بر اس��اس 
آن س��ربازان در پایان خدم��ت دوره ضرورت، برای 
دریاف��ت کارت پای��ان خدم��ت خود حتم��ا باید از 
آمادگی جس��مانی برخوردار باش��ند. به این ترتیب 
س��ربازان در ابتدای ورود به دوران خدمت، سنجش 
وزن و BMI بدنی می ش��وند و در صورت داش��تن 
اضافه وزن و نداشتن آمادگی جسمانی، در طول دو 

سال خدمت باید این ایرادها را جبران کنند.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس پیش��نهاد داد: دوم مهر که روز شهادت حدود 
پنج هزار حجاج در لباس احرام اس��ت می تواند تاریخ 
مناس��بی برای این روز باش��د و روز نکبت نامگذاری 
ش��ود.خانه مل��ت نوش��ت: منص��ور حقیقت پ��ور در 
گفتگویی با اش��اره به اینکه ش��اهد جنایات و فجایع 
عربس��تان در سرزمین های اس��المی هستیم گفت: 
در برخ��ی کش��ورها مانند بحرین و یم��ن به صورت 
مستقیم و برخی کش��ورها از جمله سوریه و عراق به 
صورت مباش��ره ای اقدام به فجایع انس��انی می کند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس 
 ادام��ه داد: چهره ای که عربس��تان در من��ا به دلیل

 ب��ی کفایتی و ب��ی لیاقتی از خود بروز داد ناش��ی از 
گرایش صهیونیستی و وهابی این کشور است.حقیقت 
پور تصریح کرد: ب��ه همین دلیل باید به دنبال روزی 
باشیم که نقطه عطفی برای اعالم نفرت دنیا ازعربستان 
باش��د و دوم مهر که روز شهادت حدود ۵ هزار حجاج 
در لباس احرام است می تواند تاریخ مناسبی برای این 

روز باشد و روز نکبت نامگذاری شود.

شش افسر سپاه ، عامل حادثه 
منا بودند!

 العربی��ه در ادعای��ی بی اس��اس ب��ه نق��ل از یکی از
دیپلمات های س��ابق ای��ران اعالم کرد ش��ش نفر از 
نیروهای سپاه پاس��داران انقالب اسالمی، عامل وقوع 
ازدح��ام در منا بودند. به گزارش باش��گاه خبرنگاران 
 جوان، در حالی که انتقادات کش��ورهای اس��المی به 
بی کفایتی رژیم آل سعود در اداره مراسم حج و حادثه 
رخداده در منا در حال افزایش است، شبکه العربیه در 
اقدامی تأمل برانگیز به نقل از یک دیپلمات س��ابق و 
خارج نش��ین ایران مدعی ش��د 6 نفر از افسران سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی عامل فاجعه منا بودند.العربیه 
به نقل از فرزاد فرهنگیان، دیپلمات س��ابق ایرانی که 
به صف مخالفان جمهوری اسالمی ایران پیوسته است 
مدعی شد. وی در مطلبی به زبان عربی نوشته: پیش 
از آغاز مراسم حج درباره طرح دولت ایران برای مراسم 
حج نوش��تم و هشدار دادم. العربیه در ادامه به نقل از 
وی مدعی شد: تحقیقات نشان خواهد داد رژیم ایران 
 در حادثه ازدحام منا دس��ت دارد. عملیاتی که در منا

 به وقوع پیوس��ت، عملیاتی تروریس��تی بود. بیش از 
پن��ج هزار نفر از نیروهای س��پاه پاس��داران در میان 
حجاج ایرانی حضور داشتند. طرح برنامه ریزی شده، 
افزایش تعداد کش��ته ه��ا بود؛ اما س��رعت نیروهای 

امنیتی سعودی باعث ناکامی این پروژه شد.

نامگذاری دوم مهر به نام روز 
نکبت عربستان

Ebrahimi.zayanderoud@gmail.com

سردار دهقان:

وزارت دفاع توانایی 
تولید »پرنده های 

هدایت پذیر« را دارد

حضور امیر تتلو در دادگاه
 خبرنگاران��ی ک��ه ب��رای تنف��س از دومین جلس��ه

 باب��ک زنجانی از دادگاه بیرون آم��ده بودند با امیر 
تتلو مواجه ش��دند. به گزارش خبرگزاری تس��نیم، 
خبرن��گاران پس از خ��روج از جلس��ه دادگاه برای 
تنفس ۱۵ دقیقه ای متوجه حضور امیر تتلو خواننده 
س��بک رپ در یکی از ش��عب دادگاه انقالب مواجه 

شدند.علت حضور تتلو در دادگاه مشخص نیست.

رییس سازمان بس��یج مس��تضعفین گفت: وقتی صحبت های 
زائ��ران خانه خدا را می ش��نویم، مطمئن می ش��ویم حادثه منا 
تعمدی بوده و راه را بر زائران خانه خدا بس��ته اند که ریش��ه و 

عامل اصلی این جنایت نیز آمریکاست.
س��ردار محمدرضا نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین در 
اجتماع همسران کارکنان سازمان بسیج مستضعفین با تسلیت 
حادثه منا، ای��ن حوادث تلخ را مقدمه پیروزی بزرگ دانس��ت 
و گفت: هم��ان طورکه در اواخ��ر دوران رژیم منحوس پهلوی 
نیز جنایت های بزرگی در ش��هرهای مختلف کش��ور شد و این 
جنایات عالیم یک پی��روزی بزرگ بود، امروز هم جنایت هایی 

که در دنیا پیش می آید نشانه پیروزی دیگر است.
وی ب��ا توجه ب��ه اینکه امام )ره( فرمودن��د »همه بدبختی های 
مسلمین از آمریکاس��ت« تصریح کرد: ما باید در مورد حوادث 
بصیرت داش��ته و به عامل اصلی جنایات توجه داشته باشیم و 
نباید فقط به عامل انجام دهنده آن برخورد کنیم و همان طور 
که در زمان دفاع مقدس نیز عامل اصلی حمله به ایران، آمریکا 

بود؛ امروز نیز ریشه و عامل اصلی فاجعه منا، آمریکاست.
وی در ادامه به نقش آمریکا در جنایت های مختلف اشاره کرده 
و اف��زود: آمریکا در حوادث مختلف مث��ل تجاوز عراق به ایران، 
فعالیت ه��ای گروهک های مختلف تروریس��تی مث��ل القاعده، 
تکفی��ری ها و داعش و... حمایت خود را از تروریس��ت نش��ان 
داده و امری��کا در تمام کش��ورهای دنیا به دنبال توطئه اس��ت 

 و هم اکنون نیز به محض اینکه تاریخ مصرف خاندان س��عودی
تمام ش��ود، ش��اهزاده هایی که در نیوی��ورک در حال آموزش 
هس��تند جایگزین می کند؛ ولی تا آن زمان از دولت س��عودی 
که دست نشانده خودش است، حمایت خواهد کرد که سکوت 
مجام��ع بین الملل��ی در قبال این فاجعه ب��زرگ نمونه کوچک 
 آن اس��ت.نقدی در ادامه به عدم کفایت آل س��عود پرداخت و

 تصریح کرد: وقتی صحبت های زائران خانه خدا را می شنویم 
مطمئن می ش��ویم که حادثه منا تعمدی بوده و راه را بر زائران 
خانه خدا بس��ته اند که ریش��ه و عامل اصلی ای��ن جنایت نیز 
آمریکاس��ت. وی ضمن انتقاد از نحوه پیگیری مسووالن در این 
خصوص افزود: هزاران نفر حاجی کشورهای مختلف و چند صد 
نفر از هموطنان عزیز کش��ورمان در این حادثه فوت کرده اند و 
مسووالن با دیدارهای بی فایده در حال اتالف وقت در نیویورک 
بودند و نحوه مواجهه مس��ووالن با این حادثه باعث شد که آل 

سعود حتی آمار کشته ها و مجروحین را هم به ما ندهد.
رییس س��ازمان بس��یج مس��تضعفین در پایان ضمن تشکر از 
همسران پاسداران و بسیجیان گفت: شما در خط مقدم مبارزه 
هس��تید و با حمایت خود از همس��رتان اجر عظیم تری از آنها 
انش��ااهلل خواهید داشت و به برکت خون ۲۳۰ هزار شهیدی که 
در راه اسالم و استقالل کشور عزیزمان داده ایم و ایستادگی در 
مقابل آمریکا که ما را به یک قدرت در دنیا تبدیل کرده اس��ت، 

انشااهلل پیروزی های جدید در پیش است.

حس��ن قش��قاوی با بیان اینک��ه موضوع 
ربایش رکن آب��ادی تنها در حدگمانه زنی 
اس��ت گفت: به نظر شخصی من، شرایط 
در آن زم��ان ب��ه گونه ای نب��ود که افراد 
توس��ط برخی ه��ا رب��وده ش��وند؛ چون 
امکان کشته ش��دن خود رباینده نیز در 
آن حادثه وجود داشت. معاون کنسولی، 
 پارلمانی و حقوق ایرانیان خارج ازکش��ور 
وزارت امورخارج��ه در تش��ریح آخری��ن 
اقدام��ات ص��ورت گرفته ب��رای پیگیری 
وضعیت غضنفر رکن آبادی س��فیر سابق 
جمه��وری اس��المی ای��ران در لبن��ان، 
گف��ت:  وزارت خارجه ب��ا جدیت تمام در 
ح��ال پیگی��ری وضعیت رکن آب��ادی در 
 عربستان اس��ت؛  زیرا وی یک شخصیت

ش��ناخته ش��ده  در منطقه ب��وده و این 
وزارتخانه همچ��ون بقیه مفقودان حادثه 
من��ا، پیگی��ر وضعی��ت ای��ن دیپلم��ات 
 ایرانی اس��ت .وی با اش��اره به موضوعات

مط��رح ش��ده درب��اره احتم��ال ربایش 
رکن آبادی در خاک عربستان و انتقال آن 
به اراضی اش��غالی افزود:  این مسائل تنها 
در حد گمانه زنی اس��ت، ولی نمی توان به 

صورت قطعی این ادعا را رد یا تأیید کرد.
وی ادام��ه داد: اما من که به ش��خصه از 
نزدیک محل وقوع حادثه منا را مشاهده 
کردم، به نظر ش��خصی من، ش��رایط در 
آن زمان به گونه ای نبود که افراد توس��ط 
برخی ها ربوده ش��وند، چون امکان کشته 
شدن خود رباینده نیز در آن حادثه وجود 
داشت.قش��قاوی افزود: به لحاظ موقعیت 
مکانی، زمانی و شرایط و اظهارات افرادی 
ک��ه قبل از مفقود ش��دن ب��ا رکن آبادی 
بوده اند، احتماال ربایش را تأیید نمی کنند، 
البته شاید مفقودشدگان باقی مانده، جزء 
جان باخت��گان ی��ا مجروح��ان حاضر در 
بیمارس��تان های عربستان باشند و حتی 
احتمال بازداشت ش��دن برخی از زائران 

وجود دارد. 
وی گفت: وضعیت میدانی اینگونه نشان 
می دهد، ک��ه به هر میزان زمان بیش��تر 
می گذرد، امی��د به زنده بودن افراد کمتر 

می شود.
غضنف��ر اص��ل رک��ن آب��ادی دیپلمات 
ایران��ی بود ک��ه از ۱۳۸۹ تا اردیبهش��ت 

۱۳۹۳سفیر ایران در لبنان بود.

سردار نقدی:
فاجعه منا تعمدی بود

قشقاوی: 
وزارت خارجه پیگیر وضعیت رکن آبادی است

روحانی در همایش ملی روز روستا؛

دیوارهـای غلط تحـریم را فرو می ریزیم
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 مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی با اشاره به آغاز مذاکرات نفتی با برخی از 
شرکت های خارجی، اعالم کرد: به زودی عملیات سوآپ نفت ایران در منطقه 

خزر از سر گرفته می شود.
س��ید پیروز موس��وی درباره آخرین وضعیت از سرگیری س��وآپ نفت خام 
ایران در دریای خزر، گفت: هم اکنون تمامی اقدامات به منظور آماده سازی 
تاسیسات پایانه نفتی نکا به منظور از سرگیری سوآپ نفت خام انجام گرفته 
اس��ت. مدیرعامل ش��رکت پایانه های نفتی ایران با اعالم اینک��ه هم اکنون 
تعمیرات، نوسازی و به روز رسانی مخازن ذخیره سازی، خطوط لوله انتقال، 
تاسیس��ات تخلیه و بارگیری نفت خام در پایانه نکا انجام شده است، تصریح 
کرد: با انجام الیروبی ش��رایط برای پهلوگیری نفتکش های غول پیکر وجود 
دارد. این مقام مسوول با تاکید بر اینکه هم اکنون عملیات الیروبی پایانه نفتی 
نکا تا عمق 7/5 متری دریا انجام گرفته اس��ت، اظهار داشت: بر این اساس، 
 امکان پهلوگیری کشتی های نفتکش با ظرفیت هفت تا هشت هزار تنی در 

بزرگ ترین پایانه نفتی دریای خزر فراهم شده است.
موسوی همچنین با اشاره به آغاز مذاکرات ایران با چند شرکت نفتی به منظور 
از سرگیری مذاکرات، تاکید کرد: با توجه به روند انجام مذاکرات و احتمال لغو 
تحریم ها به زودی سوآپ نفت خام ایران در دریای خزر از سرگرفته می شود.

بیش از پنج سال از توقف س��وآپ نفت خام کشورهای حاشیه دریای خزر از 
مسیر ایران می گذرد و با کاهش توجیه اقتصادی ترانزیت و انتقال نفت خام 
از مسیرهای جایگزین ایران در کشورهای گرجستان، جمهوری آذربایجان، 
ترکیه و روس��یه بار دیگر مس��یر کم هزینه س��وآپ نفت ای��ران مورد توجه 

کشورهای نفت خیز منطقه دریای خزر قرار گرفته است.
بر این اس��اس شهریور ماه س��ال جاری با س��فر یک هیات نفتی قزاقستانی 
به ایران، دور جدید مذاکرات با ش��رکت های نفتی قزاقس��تانی به منظور از 
سرگیری سوآپ نفت خام، فرآورده های نفتی و گاز مایع آغاز شده است. در 
حال حاضر روزانه امکان دریافت و ذخیره س��ازی ۱۲۰ هزار بشکه نفت خام 
وجود دارد که قابلیت افزایش تا ۲۰۰ هزار بشکه را دارد، در صورت دریافت و 
انتقال نفت خام به خطوط لوله به طور مستقیم این میزان تا 5۰۰ هزار بشکه 

نیز افزایش می یابد.

آغاز شمارش معکوس ازسرگیری 
سوآپ نفت ایران
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یک کارش��ناس بازار کار معتقد اس��ت ک��ه در صورت 
گس��ترش واردات خارج��ی ب��ه کش��ور، بنگاه ه��ای 
 تولیدی دچ��ار آس��یب ش��ده و نیروه��ای کار بیکار 

می شوند.
حمید حاج اسماعیلی درباره پیامدهای لغو تحریم ها در 
بازار کار و تولید، گفت: تجربه نشان داده که سرمایه های 
بزرگی که جذب بازار کار ایران می شود بیشتر در بخش 
دولتی اس��ت و ش��کل گیری و جذب س��رمایه گذاری 

خارجی در بخش های خصوصی را کمتر شاهد بودیم.
وی اف��زود: یک��ی از علل ای��ن امر به ضع��ف اتاق های 
بازرگانی و تعاون برمی گردد که نتوانستند جایگاه الزم 
برای تقویت بخش خصوصی را کسب کرده و تعامل با 

بخش های خصوصی کشورهای دیگر برقرار کنند.
این کارشناس��ی ب��ازار کار ادام��ه داد: ش��رکت های 
بزرگی که وارد ایران می ش��وند و عالقمندی خود را به 
سرمایه گذاری اعالم می کنند بیشتر در بخش های نفت 
و گاز، فوالد و سدسازی و خودروسازی است و معموال 

در پروژه های دولتی سرمایه گذاری می کنند.
حاج اس��ماعیلی در ادام��ه از وجود دو میلی��ون تبعه 
خارجی در کشور خبر داد و درباره ورود نیروی کار ارزان 

به کشور پس از لغو تحریم ها گفت: تا کنون تجربه ورود 
نیروی کار خارجی در حجم قابل توجه را که بتواند در 
جذب نیروی کار داخلی تاثیرگذار باشد شاهد نبودیم. 
اگرچه هم اکنون بازار کار ایران دو میلیون نیروی کار 
خارجی را که عمدتا افغانی هستند تحمل می کند ولی 
این نیروها هیچگاه به ش��کل ساماندهی شده و در یک 
برنامه مشخص با شرکت های خاص وارد ایران نشده اند 
بنابراین نباید از ورود نیروی کار خارجی به کشور بعد از 

لغو تحریم ها نگران باشیم.
وی تصریح کرد: گذش��ته از آن حض��ور نیروهای کار 
خارجی به ای��ن دلیل که پرداخت دس��تمزد آنها برابر 
قیمت های جهانی است و ایاب و ذهاب خاصی در ایران 
دارند، مقرون به صرفه نیس��ت در حالی که نیروی کار 

ایرانی در داخل ارزان است.
به گفته حاج اس��ماعیلی کش��ورهای خارجی بیشتر 
نیروهای کارشناسی و متخصص خود را در پروژه های 
 بزرگ و عمدتا دولت��ی وارد و در آنها س��رمایه گذاری 
می کنند که از این نظر نمی توان مانع آنها شد بنابراین 
بعید است که در خصوص نیروی کار با سرمایه گذاران 

خارجی مشکلی داشته باشیم.

این فعال کارگری در عین حال بیشترین آسیب وارده 
به بازار کار و اقتص��اد را از مح��ل واردات بی رویه کاال 
دانس��ت و افزود: متاس��فانه هنگامی که رونق در بازار 
کار ایران ایجاد می شود به جای آنکه سرمایه گذاری ها 
زودتر شروع شود ورود کاالهای خارجی به کشور انجام 
می پذیرد در حالی که این امر آس��یب جدی به اقتصاد 

می زند.
وی همچنی��ن در ارزیابی آسیب شناس��ی پیامدهای 
واردات بی رویه به کش��ور،گفت: با گسترش واردات از 
خارج صنایع نوپا و بنگاه های تولیدی کشور دچار آسیب 
می شوند که به تبع آن کارگران هم بیکار می شوند چون 
وقتی واردات زیاد شود دیگر دستشان به تولید نمی رود 
و کاالی داخلی قادر به رقابت با اجناس��ی که از خارج 
وارد می شوند نیست در نتیجه دود آن به چشم نیروی 

کار می رود.
حاج اسماعیلی خاطرنش��ان کرد: نگرانی بعد از توافق 
هسته ای در این بخش است و دولت باید مبادی ورودی 
کاالهای خارجی را با دقت نظارت و کنترل کند تا بازار 
کار که نیاز به حمایت خاص دارد بیش از این آس��یب 

نبیند.
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رییس س��ازمان امور مالیاتی گف��ت: ۱۳ هزار میلی��ارد تومان معوقه  
مالیاتی وجود دارد که بخشی از آنها به دلیل تعطیلی شرکت ها و یا قابل 

شناسایی نبودن، رسوب شده است.
 علی عسکری با اشاره به بدهی های مالیاتی شرکت ها، اظهار داشت: 
در حال حاضر حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت ها و معوقات 
آنها است که البته بخش��ی از این بدهی ها که قابل وصول بوده را نقد 

کردیم.
رییس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: بخشی از بدهی ها رسوب 
شده که تحقق آن س��خت اس��ت، عمده این موضوع مربوط به برخی 
شرکت های تولیدی و خدماتی بوده که تعطیل ش��ده است و یا قابل 
شناسایی نیستند، در عین حال بخش اعظم این معوقات قابل رسیدگی 

است.
معاون وزیر اقتصاد ب��ا انتقاد از ش��رایط حاکم به ص��دور کارت های 
بازرگانی، عنوان کرد: باید رویه کار برای صدور کارت های بازرگانی از 
سوی اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون تغییر کند و اصالح در روند صدور 

این کارت ها ضروری است.
عسکری با تأکید بر اینکه تاکنون هرچه هش��دار داده ایم، تأثیری در 
صدور کارت های بازرگانی نداشته است، یادآور شد: در اصالح جدید 
قانون مالیات های مستقیم اس��تفاده نادرس��ت از این کارت ها جرم 
محس��وب می ش��ود و اگر فردی با کارت ش��خص دیگری مبادرت به 

واردات کاال کند، جرم تلقی می شود.
به گفته وی تا پیش از اصالح قانون، امکان برخورد با متخلفان و س��وء 
اس��تفاده کنندگان از کارت بازرگانی وجود نداش��ت و درحال حاضر 
صادرکنندگان کارت ها در قبال تخلفات صورت گرفته، باید پاسخگو 

باشند.

رییس سازمان امور مالیات:
مالیات معوقه به ۱۳هزار میلیارد 

تومان رسید

به تازگی اعالم ش��ده دقیقه به دقیقه بر تعداد بیکاران 
افزوده می ش��ود و بازار کار همچنان ب��ا بحران بیکاری 
و ترافیک سنگین تقاضا برای ش��غل مواجه است.وزیر 
کار می گوید دقیقه ای پنج نفر به متقاضیان کار افزوده 

می شوند.
 علی ربیعی وزیر کار گفته اس��ت که هر پنج دقیقه یک 
نفر به جمعیت بیکار کش��ور افزوده می شود و باید هر 
س��ال برای ۸۰۰ هزار نفر ش��غل ایجاد کرد و این آمار 
یعنی از هم��ه ظرفیت ها و ت��وان باید به نحو احس��ن 

استفاده کرد.
کارشناس��ان می گویند هرچند آمارها در ایران بعضا با 
ابهاماتی مواجه هستند، اما همه آمارها درباره بیکاری 
جوانان نشان می دهند بازار کار کارجویان جوان کشور 
به ویژه فارغ التحصیالن بحرانی است و صف سنگینی از 
تقاضا برای کار وجود دارد که احتماال تا سال های آینده 

نیز ادامه خواهد یافت.
 چن��د س��ال پی��ش مقام��ات وزارت کار پی��ش بینی 
می کردند پیک تقاضا برای کار تا سال ۹۴ و نهایتا نیمه 
دهه ۹۰ ادامه دارد و پ��س از آن این ب��ازار بحران زده 
 پس از بیش از دو دهه به آرامش خواهد رس��ید اما کم 
کاری ها و سیاس��ت گذاری های تبلیغاتی س��ال های 
گذش��ته به جای اقدام واقعی برای حل معضل بیکاری 
جوانان باعث ش��ده اس��ت تا روند بیکاری در کش��ور 

همچنان بحرانی بماند.
در دولت های گذش��ته خبر از اش��تغال زایی میلیونی 
توس��ط مقامات دولتی داده می ش��د اما گزارش های 
مرکز آمار ایران چیز دیگری می گفت. هرچند مسووالن 
س��ابق کش��ور نیز با نگاه خیر و تالش برای حل مساله 
بی��کاری، اقداماتی را انجام داده اند ام��ا در نهایت هیچ 
یک از سیاست های گذشته نتوانس��ت تاثیر مثبتی بر 
 بازار اشتغال کشور داش��ته باشد و متاسفانه بیکاری در 

بین جوانان فراگیرتر شد.
هر دقیقه پنج نفر و هر ساعت ۳۰۰ نفر بیکاری می شوند

یک حساب س��اده از گفته های وزیر کار عمق فاجعه و 
بحران بیکاری را در کش��ور نشان می دهد. اگر به گفته 

او، هر دقیقه پنج نفر در کشور در جستجوی شغل باشند 
و به تعداد بیکاران افزوده شوند، بنابراین در هر ساعت 
۳۰۰ نفر، هر روز 7۲۰۰ نفر، هر هفته 5۰۴۰۰ نفر، هر 
ماه ۲۱۶ هزار نفر و خالصه اینکه هر سال دو هزار و 5۹۲ 

تازه وارد به بازار کار کشور خواهیم داشت.
این جمعیت قابل توجه از طوفان تقاضا برای شغل اوال 
نشان دهنده ادامه روند بیکاری و تقاضا برای کار از سوی 
جوانان تا ۳۰ ساله خواهد بود، همچنین نشان می دهد 
که هنوز متولدی��ن دهه ۶۰ امکان ورود ب��ه بازار کار را 
نیافته اند، در حالی که بازار کار با ورود صدها هزار متولد 
دهه 7۰ مواجه است. از سویی بر این نکته تاکید دارد که 
سیاست گذاری های اشتغالی دولت ها در مسیر درستی 
نیس��ت و حتی ش��ائبه انجام اقدامات ب��دون مطالعه، 
 نمایش��ی و تبلیغاتی را در این زمینه ب��ه ذهن متبادر

  می کند و مهم ت��ر اینکه گویای وضعی��ت نیمه فعال 
بنگاه های کش��ور، تاثیر رکود حاکم بر صنایع و ناتوانی 
بازار کار در جذب حتی بخشی از کل تقاضاهای شغلی 

جوانان در هر سال است.
این موضوع زمانی ملموس تر می ش��ود که مقایسه ای 
بین آمار اش��تغال زایی سال گذش��ته و تقاضای حدود 
۶/۲ میلیون شغل صورت گیرد. وزیر کار می گوید سال 
گذشته ۶۰۰ هزار شغل در کش��ور ایجاد شد، اما ۲۰۰ 
هزار مورد نیز در جاهای دیگری نابود ش��دند؛ بنابراین 

۴۰۰ هزار نفر امکان ورود به بازار کار را یافته اند.
تقاضا برای شغل میلیونی است

در این ش��رایط مشخص است که اش��تغال ایجاد شده 
حتی به اندازه یک ششم تقاضاهای جدید برای کار هم 
نبوده اس��ت؛ بنابراین صدها هزارنفر مجبور می شوند 

تا بیش از یکس��ال برای ورود به بازار کار تالش کرده و 
صبر کنند. موضوع طوالنی شدن دوره ورود به بازار کار 
جوانان، برای بیشتر خانواده ها به یک دغدغه و نگرانی 
تبدیل شده است و این مساله زمانی نگران کننده تر می 
شود که جوانان نتوانند پس از یک دوره نسبتا طوالنی 
 انتظار برای کار، شغلی مناسب و دارای امنیت نسبی و 

آینده ای روشن بیابند.
حمید حاج اسماعیلی با بیان اینکه روش های آمارگیری 
در کشور ما دقیق نیست و در برخی موارد از چند منبع 
آمار اعالم می شود، گفت: با این وجود درباره بازار کار، 
باید گفت شرایط نامناسب و بحرانی است و کارجویان 
برای ورود به بازار کار با مسائل و مشکالت فراوانی مواجه 
هس��تند. این کارش��ناس بازار کار اظهارداشت: طبق 
آمارهای موجود کشور تا ۲5 سال آینده در اوج جمعیت 
جوان قرار دارد و هم اکنون در زمان پیک س��نین ۱5 
تا ۳۱ س��ال قرار داریم. پس تا چندین س��ال قس��مت 
برجس��ته جمعیت ایران را جوانان تشکیل خواهند داد 
 که به شدت نیازمند برنامه ریزی برای اشتغال جوانان 

هستیم.
حاج اسماعیلی ادامه داد: در شرایط فعلی، با تقاضاهای 
میلیونی شغل در هر سال باید بپذیریم که دچار بحران 
بیکاری هستیم. از سویی بر اثر عملکرد ضعیف اقتصاد 
و وجود رکود اقتصادی، بخشی از مشاغل نیز هر ساله از 
دست می روند. حال اگر زمانی رونق به اقتصاد بازگردد، 
باید تخمین بزنیم که چقدر تقاضا برای شغل خواهیم 
داشت چون در حال حاضر به دلیل دشواری در ورود به 
بازار کار، ممکن است بخشی از تقاضا برای کار به صورت 

پنهان باشد.

دود واردات خارجی به چشم کارگران می رود

 رییس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش قیمت این 
نوع گوشت در بازار خبر داد و گفت: قیمت هرکیلوگرم 
شقه بدون دنبه عرضه به مشتری که پیش از این بین 
۲۸ تا ۲۹ ه��زار تومان بوده، به ۲۹ ت��ا ۳۰ هزار تومان 

رسیده است.
علی اصغر ملکی از افزایش قیمت گوشت گوسفندی 
پس از عید قربان در بازار خبر داد و اظهارداشت: قیمت 
این نوع گوش��ت بین 5۰۰ تا ۱۰۰۰ توم��ان افزایش 

یافته است.
به گفته وی، قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه عرضه 
به مش��تری که پیش از این بین ۲۸ تا ۲۹ هزار تومان 
بوده، پس از عید قربان به ۲۹ تا ۳۰ هزار تومان رسیده 
است. ملکی افزود: قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه 
عرضه به مغازه دار که پیش از ای��ن بین ۲5 تا ۲۶ هزار 
تومان بوده، در حال حاضر به ۲5 هزار و 5۰۰ تومان تا 

۲۶ هزار و 5۰۰ تومان رسیده است.
رییس اتحادیه گوش��ت گوسفندی با اش��اره به اینکه 
از قبل پیش بینی ش��ده بود که در ماه مهر با توجه به 
فرارس��یدن، ایامی مانند عیدقربان ب��ا کاهش عرضه 
دام مواج��ه خواهیم بود، گفت: هم اکنون در آس��تانه 

ایام محرم هس��تیم و در این ایام نیز نذوراتی که مردم 
دارند و ذبحی که انجام می شود، به کاهش عرضه دام 

دامن می زند.
ملکی با اشاره به آغاز فصل سرما، اضافه کرد: هرچه به 
فصل زمستان نزدیک تر می شویم، مصرف پروتئین هم 
باالتر می رود. از سوی دیگر نیز با نزدیک شدن به انتهای 

سال، عرضه دام کمتر می شود.
وی ادامه داد: این موضوع ممکن است در قیمت گوشت 
قرمز تاثیرگذار باشد و به همین دلیل مسووالن باید به 

فکر باشند تا دچار کمبود عرضه نشویم.

عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه پیش بینی 
می ش��ود میزان تولی��د زعفران در س��ال جاری 
حدود ۹۰ تن افزایش یابد، گف��ت: تا حدود ۱۰ 
روز آینده قیمت این محص��ول در بازار به ثبات 

خواهد رسید.
 علی حس��ینی با بی��ان اینک��ه برداش��ت انبوه 
زعفران در کش��ور هنوز آغاز نش��ده اس��ت و از 
 اواخر مهرماه ش��روع خواهد ش��د، اظهارداشت: 
 در برخ��ی مناطق به ش��کل محدود برداش��ت

 آغاز ش��ده اس��ت و محصول نوبران��ه وارد بازار 
می شود.

حس��ینی با اش��اره به وضعیت نس��بتا مطلوب 
بارندگی ها در اواخر سال ۹۳ و اوایل سال جاری، 
گفت: براین اس��اس پیش بینی می شود میزان 
تولید طالی سرخ نسبت به سال  گذشته با رشد 

همراه باشد.
عضو ش��ورای ملی زعف��ران، می��زان تولید این 
محص��ول را در دو اس��تان خراس��ان رضوی و 
خراسان جنوبی در سال گذشته، ۲۱۰ تن عنوان 
کرد و اظهارداش��ت: پیش بینی ما این است که 

میزان تولید زعفران در سال جاری به حدود ۳۰۰ 
تن افزایش یابد.

حسینی با بیان اینکه س��ال قبل میانگین تولید 
زعفران در هر هکتار حدود دو کیلو و 5۰۰ گرم 
بوده اس��ت، افزود: این میزان در سالیان گذشته 
بین س��ه کیلو و 5۰۰ گرم تا س��ه کیل��و و 7۰۰ 
گرم بوده اس��ت، ضمن اینکه انتظ��ار داریم در 
س��ال جاری حداقل به س��ه کیلو و 5۰۰ گرم در 

هر هکتار برسیم.
عضو ش��ورای ملی زعفران، وضعیت ب��ازار این 
محص��ول را بی ثب��ات توصیف ک��رد و گفت: تا 
حدود ۱۰ روز آینده قیمت این محصول به ثبات 

خواهد رسید.
حس��ینی با اش��اره به اینک��ه امیدوار هس��تیم 
قیمت ها  در روزهای آینده  به تعادل برسد،   اضافه 
 کرد: در حال حاضر قیمت ها نوسان زیادی دارد. 
به عنوان مث��ال، یک روز قیم��ت زعفران هفت 
میلیون تومان است اما روز بعد با اندکی افزایش 
عرضه، نرخ این محصول ۲۰۰ هزار تومان کاهش 

می یابد.

معاون وزیر نیرو در امور برنامه ریزی و اقتصادی 
گفت: قیمت آب از اول مهرماه به صورت پلکانی 
برای مش��ترکین زیر الگوی مص��رف ۱۰ درصد 
و برای مش��ترکینی که مصرف باالیی نسبت به 

الگوی مصرف دارند ۳۰ درصد افزایش یافت.
علیرضا دائمی با بیان این که قیمت آب دو سال 
اس��ت که هیچ تغییری نداشته است اظهار کرد: 
این مس��اله که گفته می ش��ود قیمت آب برای 
تمام��ی مش��ترکین ۳۰ درصد افزای��ش یافته 
اس��ت صحت ندارد. وی ادام��ه داد: تمام قیمت 
محصوالت به دلیل وجود تورم ساالنه تعدیل پیدا 
می کند، اما این مس��اله برای آب تاکنون محقق 
نشده بود،بنابراین می توان گفت که این افزایش 

قیمت منطقی بوده است.
معاون وزیر نیرو در امور برنامه ریزی و اقتصادی 
با بیان این که 7۰ درصد مش��ترکین زیر الگوی 
مصرف ق��رار دارند، اظهار ک��رد: تنها ۳۰ درصد 
مشترکین جزو مش��ترکین پرمصرف به حساب 

می آیند.
پیش��تر معاون برنامه ریزی و توس��عه ش��رکت 

مهندسی آب و فاضالب کشور گفته بود که قرار 
اس��ت تعرفه آب افزایش��ی ۱5 درصدی داشته 
باشد.علی اصغر قانع در خصوص میزان افزایش 
تعرفه های آب گفت: قرار است که میزان تعرفه ها 
برای مش��ترکین پرمصرف ۱5 درص��د و برای 
مشترکینی که در س��طح الگوی مصرف هستند 
۱۰ درصد افزایش یابد که البت��ه باید گفت این 

میزان پاسخگوی نیازهای صنعت آب نیست.
وی ادامه داد: متاسفانه افزایش تعرفه ها آن طور 
که باید قابل توجه نیس��ت و می توان گفت برای 
مشترکینی که در س��طح الگوی مصرف هستند 
در واقع با ۱۰ درص��د افزایش هیچ تفاوتی ایجاد 

نمی شود.
معاون برنامه ریزی و توس��عه شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور با بیان این که در حال حاضر 
قیمت فروش هر مترمکع��ب آب ۳۰۰ تومان و 
قیمت تمام شده تولید ۱۰۰۰ تومان است، اظهار 
کرد: ب��ا توجه به فاصله بین قیمت تمام ش��ده و 
میزان فروش باید گفت که ای��ن میزان افزایش 

مثمرثمر نیست.

گوشت گوسفندی گران شد آب از ۱۰ تا ۳۰ درصد گران شدافزایش ۹۰ تنی تولید زعفران

افزایش بیکاری 
دقیقه ای شد!
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خبردر حال انقراض

ــت: از منطقه  ــان گف ــتان اصفه ــت اس ــركل حفاظت محيط زيس مدي
اكوتوريسمى موته در آينده نزديك بهره بردارى مى شود.

ــا توجه  ــان گفت: ب ــتان اصفه ــت اس ــت محيط زيس ــركل حفاظ مدي
ــس از ايجاد  ــه پ ــگاه حيات وحش موت ــوب پناه ــاى خ ــه ظرفيت ه ب
ــتان از ظرفيت هاى  ــت اس ــط  زيس ــط محي ــاخت هاى الزم توس زيرس

اكوتوريسمى اين منطقه بهره بردارى مى شود.
ــان «پاما»  ــت اصفه ــط زيس ــانى محي ــگاه اطالع رس ــزارش پاي به گ
ــوب پناهگاه  ــه ظرفيت هاى خ ــاره ب ــى، با اش ــد ظهراب مهندس حمي
ــده  ــوان پرجمعيت ترين منطقه حفاظت ش ــه عن حيات وحش موته ب
حيات وحش كشور اظهار داشت: برنامه ريزى هايى در راستاى استفاده 
ــت  ــق تحت مديريت محيط زيس ــمى مناط از ظرفيت هاى اكوتوريس

در نظر داريم.
ــگاه حيات وحش  ــراى تبديل پناه ــاس ب ــان اينكه بر اين اس وى با بي
ــهيلى در نظر  ــع و تس ــمى مطالعات جام ــه اكوتوريس ــه منطق موته ب
ــت، افزود: بخش هايى از منطقه قابليت طبيعت گردى  ــده اس گرفته ش
ــترده و متمركز گردشگرى براى آن  دارد و بر اين اساس برنامه هاى گس

در نظر گرفته شده است.
مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان تاكيد كرد: در اين منطقه 
هم امكان ايجاد اقامتگاه موقت وجود دارد و هم مى توان از ظرفيت هاى 
مختلف آن مانند تفرج، پياده روى، اسب سوارى، دامنه نوردى، تماشاى 
ــوردى  ــوردى و كوهن ــاده روى، صخره ن ــدگان، پي ــش و پرن حيات وح

استفاده بهينه كرد.
ــرح در مراحل نهايى  ــات اين ط ــه جامع مطالع ــا بيان اينكه برنام وى ب
تصويب قرار دارد، گفت: سازمان محيط زيست كشور نيز در حال تنظيم 
دستورالعمل هايى براى طبيعت گردى است و بر اين اساس پس از تدوين 
ــرمايه گذارانى كه بتوانند  ــورى و پس از شناسايى س دستورالعمل كش
ــات اكوتوريسمى  در اين زمينه در منطقه موته فعاليت كنند از تاسيس

اين منطقه زير نظر محيط  زيست بهره بردارى مى شود.

بهره بردارى از منطقه اكوتوريسمى
موته در آينده نزديك

                در اعماق آب

ــواده ى  ــى از خان ــاى ماه ــى از گونه ه ــى يك ــك  ماه دلق
ــه از  ــت گون ــت و هش ــدود بيس ــت. در ح ــقايق ماهيان اس ش
ــه از ماهى ها در  ــن گون ــت. اي ــايى شده اس ــا شناس دلقك ماهى ه
ــى دلقك  ــام عمومى اين ماه ــد؛ ن ــور زندگى مى كنن آب هاى ش
ــى  ــقايق ماه ــا ش ــش ) ي ــون في ــا sh�Clown ( كل ــى ي ماه

است .
ــزى بدن اين ماهى  علت نامگذارى دلقك ماهى به دليل رنگ آمي
ــتى اين ماهى با  ــى به علت هم زيس ــقايق ماه و علت نام گذارى ش

شقايق دريايى است .
ــند.  ــور مى باش دلقك ماهى از معروف ترين ماهيان زينتى آب ش
دلقك ها ماهيان بسيار مقاومى هستند و به راحتى خود را با شرايط 
ــتند؛ ــبتا آرام هس ــوم وفق مى دهند. آن ها داراى رفتار نس آكواري

ــم گونه هاى خود را تحمل  اما به دليل حس قلمروطلبى، حضور ه
ــدارى چندگونه از  ــورت نگه ــن دليل در ص ــد و به همي نمى كنن
دلقك، حتما بايد همه آن ها را به طور همزمان به محيط آكواريوم 
ــقايق در آكواريوم  ــدارى ش ــن حالت يا از نگه معرفى كرد و در اي
خوددارى كنيد، يا به ازاى هر دلقك شقايق مناسب آن را تهيه كنيد.

ــالمت آميز  ــتى مس ــى همزيس ــقايق ها نوع ــا و ش بين دلقك ه
ــمى خود از  ــاخك هاى س ــقايق با ش ــه نحوى كه ش وجود دارد ب
ــد و دلقك ها نيز  ــكارچيان محافظت مى كن دلقك ها در مقابل ش
ــا در اختيار آن ها  ــقايق ه ــى از غذاى خود را جهت تغذيه ش بخش

قرار مى دهند.
ــه در داخل يا كنار  ــط طبيعى هميش ــه از ماهيان در محي اين گون
ــاس خطر به سرعت داخل  شقايق يافت مى شوند و به هنگام احس

شقايق مى روند.
دلقك ها بر روى پوست بدن خود نوعى پروتئين دارند كه آن ها را 
در مقابل نيش شقايق ها و خورده شدن توسط آن ها حفظ مى كنند

 و اصوال گونه آسانى براى نگهدارى در آكواريوم هستند.
دلقك اسالريس

اين گونه از رنگ آميزى زيبايى برخوردار است. داراى بدنى نارنجى 
ــكى مى باشد. اسالريس رفتار آرامى  با سه نوار سفيد و خطوط مش

در آكواريوم دارد و همه چيزمى خورد.
دلقك پركوال

ــر دلقك ها  ــد و مانند ديگ ــك ها مى باش ــى بين دلق گونه محبوب
در بين شقايق زندگى مى كند. همچنين از آن ها به عنوان پناهگاه 
ــقايق ــتفاده مى كنند. در مقابل اين خدمت دلقك به تغذيه ش اس

 كمك مى كند و اكسيژن بيشترى به شقايق مى رساند و خزه هاى 
مزاحم را از شقايق جدا مى كند.

ــابهى كه  ــابه با گونه ى مش اين گونه به خاطر نوع رنگ و طرح مش
ــود. اين ماهى ها  اسالريس ناميده مى شوند، اشتباه گرفته مى ش
بيش از 20 سال عمر مى كنند و گونه هايى از آن ها در خليج فارس 

هم وجود دارند.

عكس روز 

دلقك ماهى ها چطور زندگى مى كنند؟

دامپزشكى در بستر تاريخ
برخى از دانشمندان معتقدند كه زمان پيدايش نباتات و حيوانات
ــال پيش  ــارد و چهارصد ميليون س ــك ميلي  در زمين، حدود ي
است. دوران زندگى بشر به دو مرحله يكى عهد ابتدايى و ديگرى 
عهد حجر تقسيم مى شود. بشر در عهد ابتدايى هيچ گونه صنايعى 
نداشته و تنها از نظر قوه عقل از حيوان برتر بوده است. عصر حجر 
به سه دوره آغاز سنگى، پارينه سنگى يا ميانه سنگى و نوسنگى يا 
سنگ جديد تقسيم مى شود. اهلى كردن حيوانات كه با اهلى كردن 
سگ آغاز شده است در دوران نوسنگى يعنى 15000سال قبل از 
ــان در اين عصر به اهلى كردن و پرورش  ميالد پيشرفت كرد. انس
ــاز  ــر، غ ــوك، گاو، كبوت ــز، خ ــفند، ب ــزرگ گوس ــاى ب ــه ه گل
ــيا  ــرا از آس ــات ظاه ــردن حيوان ــى ك ــت. اهل و اردك پرداخ

آغاز شد.
ــان  ــد و آن اينكه انس ــنگى، انقالب بزرگى ايجاد ش در عصر نوس
در اين عصر از شكارگرى به مرحله كشاورزى وارد شد و از خيش 
ــان  ــاورزى انس ــرد. در بدو ورود به مرحله كش ــتفاده ك چوبى اس
ــردان  ــت، م ــى پرداخ ــاورزى نم ــه كش ــل ب ــور كام ــه ط ب
ــردآورى  ــان به گ ــاال زن ــد و احتم ــى دادن ــه م ــكار ادام ــه ش ب
ــنگى  ــيله س ــت، يا با وس ــت با دس ــى و كش تخم گياهان وحش
ــتفاده از ــا اس ــردان ب ــرانجام م ــد تا س ــى پرداختن ــى م و چوب

 گاو و خيش وارد مرحله اصلى شدند.
ــان حيوانات بوده  نخستين آموزنده پزشكى و دامپزشكى به انس
ــتو  ــد زكرياى رازى آورده اند: اگر جوجه پرس اند، چنانكه از محم
يرقان بگيرد پرستو سنگ يرقان را آورده و در النه اش مى گذارد و 
ــردم از اين امر  ــوند؛  م ــى ش ــيله درمان م ــن وس جوجه ها بدي
ــتو  ــتوها زعفران مى مالند تا پرس ــتفاده كرده به جوجه پرس اس
ــنگ يرقان بياورد و  تصور كند جوجه هايش يرقان گرفته اند و س

بدين ترتيب سنگ يرقان به دست انسان ها مى رسد.
ابن ابى اصيبه مى گويد: اگر عقاب ماده گرفتار سختى تخم گذارى 
شود ،عقاب نر سنگى به نام قلقل را آورده و در النه مى گذارد كه اين 
ــوم بوده و از درون خود صدا مى دهد و  سنگ به سنگ عقاب مرس
سبب آسانى تخم گذارى مى شود؛ به همين دليل مردم اين سنگ 

را در كنار زائو قرار مى دادند.
ــوم قبل از ميالد  ــكى كه مربوط به هزاره س اولين مدرك دامپزش
ــته اى به خط هيروگليف بر روى پاپيروس از مقابر مصرى  و نوش
ــار پايان  ــاى چه ــارى ه ــورد بيم ــت، در م ــده اس ــت آم به دس
توضيح داده است. حدود 2500 سال قبل از ميالد، تشكيالت ادارى 
ــومر و عيالم وجود داشته كه نشان مى دهد  منظمى در نواحى س
دامپزشك به عنوان يك شخصيت تخصصى به جراحى حيوانات 

به خصوص درمان شكستگى مى پرداخته است.
ــطو نيز به گواه تاريخ به دامپزشكى نيز مى پرداخته  معلم اول ارس
ــت و در زمينه در رفتگى مفاصل، هيدروپيزى گاو و صرع بز و  اس
گوسفند مطالبى آورده است. كزاز، مشمشه حاد، اختالالت ريوى، 
ــهال، بيمارى هايى بوده كه ارسطو  ذات الريه، نقرس، جذام و اس
در مكتوبات خود آورده است. همچنين خون بندى با آتش، درمان 
ــيله داغى، فتيله گذارى، اخته كردن، بخيه كردن،  زخم ها به وس

ــت  ــدى و مهبلى و حتى برداش ــتول مقع درمان فتق نافى، فيس
ــكاف دادن ناحيه زهار از جمله  ــتر با ش تخمدان ماده خوك و ش

مواردى است كه ارسطو به آن اشاره داشته است.
ــكى عالقه  ــه كار دامپزش ــاهان نيز ب ــانيان، پادش در زمان ساس
نشان مى دادند؛ به طورى كه هرمز پسر شاپور دامپزشك بزرگى 
بود و در شناخت بيمارى ها و درمان آن به دانش دامپزشكى تسلط 
ــت. بهرام برادر هرمز نيز چهارمين پادشاه ساسانى بود  كامل داش

كه به حرفه دامپزشكى عشق مى ورزيد.
روز دامپزشكى در جهان

ــدى به عنوان  ــت 2 اكتبر روز تولد مهاتما گان ــال اس ــاليان س س
ــت.  ــده اس ــم بر حيوانات دامدارى صنعتى نامگذارى ش روز ترح
ــات  ــه حيوان ــكنجه اى ك ــر و ش ــاد آورى زج ــت ي روزى جه
ــير و پوست شان  ــت، ش ــتارگاه ها به خاطر مصرف گوش در كش
توسط انسان تحمل مى كنند. اين روز توسط تعداد بى شمارى از 
انسان هاى در سراسر دنيا حمايت مى شود و فعاالن حقوق حيوانات 
ــت خوار يا گياه خوار بودن در اين روز با برپايى  صرف نظر از گوش
مراسمى خاص جهت ترغيب مردم به كاهش ميزان مصرف گوشت 
و يافتن متد و روش انسانى تر براى كشتار و رفتار با آنها در دامدارى 

صنعتى، ترحم خود را ابراز مى دارند.
علت نامگذارى 14 مهر به نام روز ملى دامپزشكى

ــاه نام يكى  ــى روز م ــتايى و پهلوى، هر يك از س در فرهنگ اوس
ــت. روز چهاردهم ماه را جوش يا گوش و گاهى  ــتگان اس از فرش
ــاى گاو،  ــتايى به معن ــوش از گائوس اوس ــد. گ هم حوس گوين

ــه مى گيرد. ابوريحان بيرونى در آثار الباقيه نيز از گوش روز  ريش
ياد مى كند.

ــت.  ــده اس ــالمى نيز آورده ش ــاله گوش روز در فرهنگ اس مس
ــاله اى در  ــانى (1007ـ  1091 ه . ق) رس مالمحسن فيض كاش
نقل روايت معلى بن خنيس از حضرت صادق (ع) راجع به نوروز و
 سى روز ماه پارسيان تاليف كرده است. در مورد روز چهاردهم ماه 
حوس يا گوش گفته شده: چهاردهم حوس، نام فرشته ايست موكل 

بر آدميان و چهارپايان. 
ــى گوييم روز  ــت و ما م ــبك اس ــد روزى س ــيان مى گوين فارس
خوبى است، براى هرچه خواهند و ديدن شرفا و علما براى حاجت 
ــود  ــت و هركس در اين روز بيمار ش ــتن در اين روز خوبس خواس

به زودى شفا يابد ان شاءاهللا.
ــى به دنبال پيگيرى و تالش دامپزشكان  ــال 1369 شمس در س
ــور  ــمى كش ــال در تقويم رس براى اختصاص روزى از روزهاى س
ــاج بخش  ــن ت ــاب آقاى دكتر حس ــكى، جن ــام روز دامپزش به ن
ــگاه تهران و چهره ماندگار دامپزشكى و مولف  استاد ممتاز دانش
كتاب هاى تاريخ دامپزشكى و پزشكى ايران، ماه مهر را به عنوان 
ماهى شايسته به خاطر آغاز سال تحصيلى و روز چهاردهم را به ياد 
گوش روز كه در ايران باستان روز مباركى بود و در منابع اسالمى 
ــنهاد و مطرح كردند و اين روز به عنوان روز  ــت پيش هم آمده اس

دامپزشكى معين شد.
ــتان ها به همت ادارات كل دامپزشكى و  در اين روز در تمامى اس
ــدف همدلى، همزبانى و  ــكى، گردهمايى هايى با ه نظام دامپزش

هم پيمانى دامپزشكان و ساير رده هاى دامپزشكى در عرصه هاى 
ــى و تحقيقاتى صرف نظر از جايگاه هاى  مختلف اجرايى، آموزش
ــنايى بيشتر جامعه به ويژه  دولتى و غيردولتى آنان و از طرفى آش
ــووليت هاى كليدى و اثربخش اين قشر  مسووالن با وظايف و مس
ــالمت دام و فرآورده هاى دامى، سالمت غذا و  ــت و س در بهداش

امنيت غذايى و در نهايت بهداشت همگانى برگزار مى شود.
ريشه يابى

 geush) ــوش اورون ــتان گئ ــى باس ــوش از واژهى پارس نام گ
ــت. گئوش اورون نام فرشته ى پاسدار  ــده اس urvan) گرفته ش
ــتار جانوران سودمند و در برخى منابع  تندرستى جانداران و پرس
ــت. ــده اس ــق عالم معرفى ش ــر مهمات خل ــته ى موكل ب فرش
در زبان پارسى پهلوى به گوشورون و پس از اسالم در فارسى درى 

به گوش دگرگونى يافته است.
سخن پايانى

آقاى دكتر تاج بخش دليل انتخاب روز 14 مهر به جاى دى ماه را 
ــالم اين روز و اين جشن  چنين مى گويد: چون در ايران پس از اس
ــن روز يعنى چهاردهم  ــت، اي تا چندين قرن مورد توجه بوده اس
ــتگان به يادگار بماند.  ــنت هاى نيك گذش را انتخاب كرديم تا س
ــر اين  ــم به خاط ــاى دى ماه ه ــه ج ــاه مهر ب ــل گزينش م دلي
ــد.  ــران مى باش ــو در اي ــال تحصيلى ن ــاز س ــه مهرماه آغ بودك
ــرار دارد. بنابراين  ــر ق ــز در ماه مه ــن مهرگان ني همچنين جش
ــى آنان  ــكان و روز مل ــن دامپزش ــوان روز جش ــه عن ــر ب 14 مه

برگزيده شد.

14مهر ماه 

روز دامپزشكى
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در س��الهای اخیر که بالی اعتیاد کانون خانواده ها را نش��انه گرفته اس��ت 

بسیاری از زنان ندانسته و ناآگاهانه در این دام گرفتار شده اند.
با وجود آنکه اعتیاد به مواد مخدر همواره در بین مردان بیش از زنان بوده اما 
در چند سال اخیر این بالی خانمانسوز در بین زنان نیز افزایش چشمگیری 

داشته است.
اعتیاد به مواد مخدر در دو دسته مخدرهای سنتی و صنعتی یا محرک ها که 
همانا روانگردانها بشکل های مختلف است در کنار جوانان و مردان، زنان را 
نیز گرفتار توحش ها و توهم های خود کرده اس��ت.دبیر شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان اظهارکرد: براساس بررسی ها و تحقیقات 
انجام شده در حوزه اعتیاد زنان، بانوان بدلیل اطالعات ناکافی و ندانسته در 

دام اعتیاد گرفتار می شوند.
مصطفی هادی زاده افزود: متاسفانه در حوزه اعتیاد میزان اطالعات و دانش 
دختران جوان و زنان به مراتب از مردان کمتر است.وی با اشاره به آمار 10 
هزار نفری زنان معتاد در استان اصفهان گفت: بیشترین نوع اعتیاد آنها مواد 
مخدر صنعتی اس��ت.وی اظهار کرد: برنامه های جمعی زنان، باشگاههای 
بدنسازی و آرایشگاه ها از جمله مکانهایی هستند که بدلیل تبلیغ استفاده از 
مواد گوناگون از جمله مخدر صنعتی در اعتیاد زنان نقش دارد.دبیر شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان افزود: بسیاری از زنان معتاد با اعتماد به 
دیگران و بدون تحقیق و تفحص در زمینه موادی که با بهانه الغری، زیبایی و 
مسائل دیگر به آنها پیشنهاد و عرضه می شود، به وادی اعتیاد وارد می شوند.

وی خاطرنشان کرد: برخی دیگر از زنان معتاد نیز از طریق اعضای خانواده و 
یا گسستن پیوند عاطفی خانواده با آنها از همان دوران کودکی با مواد مخدر 

آشنا می شوند و به مرور به چرخه اعتیاد وارد می شوند.
هادی زاده یادآور شد: اعتیاد زنان مساوی با فجایع وحشتناکی است که از 

جمله آن می توان به کودک آزادی ، تن فروشی و از این قبیل اشاره کرد.
وی با بیان اینکه از مجموع ح��دود 10 هزار زن معتاد در اس��تان اصفهان 
تنها 10 درصد تحت درمان هس��تند، گفت: هزینه س��نگین ترک اعتیاد، 
وابس��تگی های مالی به خانوده، نگرانی از محرومیت ه��ای حقوقی مانند 
حضانت فرزندان و دالیلی دیگر موجب می شود تا زنان به سیستم درمانی 

مراجعه نکنند.
معاون پیش��گیری اداره کل بهزیس��تی اس��تان اصفهان نیز شیب ابتالی 
زنان به اعتیاد را تند ارزیاب��ی کرد و گفت: نقش پیش��گیرانه در بحث مواد 
مخدر در زنان باید پررنگ شود.مرضیه فرشاد با اش��اره به تفاوت اعتیاد در 
زنان و مردان گفت: ع��ود اعتیاد در زنان چندین برابر بیش��تر از مردان می 
 باش��د اما ورود به رفتارهای پرخطر در زنان کمتر از مردان معتاد است.وی

 تصریح کرد: صرف اب��راز نگرانی برای اعتیاد زنان کافی نیس��ت بلکه ورود 
دستگاه های مختلف به امر پیشگیری و کاهش این آسیب بسیار مهم است.

این مسوول حوزه اعتیاد تاکید کرد: ما در پی ایجاد رویکرد واحد مسووالن 
دستگاههای دولتی و کارشناسان و همسو کردن آنها با اعتیاد هستیم زیرا 
نقشه راه در اعتیاد بس��یار کلی است.فرشاد یادآور شد: مشکل بزرگ و مهم 
دیگری که در این موضوع دیده می شود به سطح نگرش مساوی ما به مقوله 

اعتیاد زنان و مردان بر می گردد.
وی تصریح کرد: متاس��فانه برای پیش��گیری و درمان اعتیاد زنان با همان 
رویکرد پیش��گیری و درمان اعتیاد مردان اقدام می شود درحالیکه این دو 
مقوله بسیار متفاوت است و در بس��یاری موارد ، اقدامات برای پیشگیری و 

درمان اعتیاد زنان غیر کارشناسی است و تاثیرات منفی در پی دارد.
معاون پیش��گیری اداره کل بهزیستی اس��تان اصفهان همچنین ارتباط با 

مخاطب را یکی دیگر از مشکالت این اداره کل برای پیشگیری از اعتیاد در 
زنان بیان کرد و گفت: برای درمان افراد معتاد، خانواده ها استقبال می کنند 
اما در موضوع پیشگیری، جذب مخاطب بسیار مشکل و استقبال کمتر است.

وی یادآور شد: ش��یوه ارتباط گیری ما با مخاطبان چهره به چهره است که 
شیوه ای پرهزینه و در عین حال زمانبر است.

فرشاد، تنوع مخاطبان در امر پیش��گیری از اعتیاد را نیازمند همکاری ویژه 
رسانه ها دانست.

معاون پیشگیری بهزیستی اس��تان اصفهان، مباحث اخالقی و مذهبی را از 
جمله مباحث مهم در پیشگیری از آس��یب های اجتماعی برشمرد و گفت: 
طرح این مباحث به بهترین ش��کل می تواند عاملی موثر در پیش��گیری از 
این آسیب ها باشد.بیتا آگاهی، کارش��ناس حوزه پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی بهزیستی اصفهان نیز سهم حضور زنان معتاد به مراکز درمانی را 
بسیار کم دانست و گفت: یکی از دالیل عدم مراجعه زنان برای درمان اعتیاد، 

انگ اجتماعی این موضوع برای زنان است.
وی تصریح کرد: اگر مردی اقدام به درمان کند خانواده اس��تقبال می کنند 
ولی اگر زن معتادی بخواهد برای درمان مراجعه کند امکان فروپاشی خانواده 
و در پی آن آسیب های دیگر وجود دارد.وی با بیان اینکه زنان پایه، اساس و 
رکن اساسی خانواده هستند، گفت: شناسایی عوامل خطرساز از جنبه های 
مختلف جس��می، روانی، فرهنگی و اجتماعی در این مقوله تاثیر بس��زایی 
در روند پیش��گیری و محافظت زنان در برابر این آسیب اجتماعی دارد.این 

کارش��ناس، فرزندپروری و شیوه های رفتاری مناس��ب را از عوامل مهم در 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی بویژه اعتیاد بیان کرد. مدیرکل بهزیستی 
استان اصفهان نیز افزایش شیوع اعتیاد زنان را یک معضل بزرگ اجتماعی 
دانست و گفت: اعتیاد در حوزه زنان، بسیار نگران کننده است زیرا اعتیاد یک 
مادر، باعث بروز آسیب هایی برای فرزندان و از هم گسستگی کانون خانواده 
می شود.سعید صادقی افزود: افزایش ضریب آسیب دیدگی در زنان معتاد 
نسبت به مردان در سراسر دنیا باالتر اس��ت.وی یادآور شد: نرخ بستری در 
بیمارستان ها، ابتال به بیماریهای جسمی، اختالل روحی و روانی، آزارهای 
جنسی و خشونت در زنان معتاد از میزان باالتری نسبت به مردان برخوردار 
است.  وی، مهاجر پذیر بودن استان اصفهان را یکی دیگر از دالیل باال بودن 
آسیب های ناش��ی از اعتیاد عنوان کرد و گفت: 60 درصد طالق ها در این 

استان به اعتیاد مربوط است.
سعید صادقی افزود: امروزه اعتیاد با شیوع 1/9 درصدی در استان اصفهان، 
مهم ترین عاملی اس��ت که می تواند نیروهای کارآمد و جوان را به تخریب 
بکشاند.وی خاطرنش��ان کرد: در اس��تان اصفهان حدود 96 هزار نفر معتاد 
وجود دارد واگر هر فرد معتاد دارای خانواده ای چهار نفر باش��د 384 هزار 
نفر در استان بطور مستقیم با پدیده اعتیاد و مصرف مواد مخدر و روانگردان 
درگیر هستند.وی فعالیت دفتر پیشگیری و امور اعتیاد اداره کل بهزیستی 
اس��تان را بمنظور مبارزه با این آس��یب و معضل اجتماعی در چهار حیطه 
ش��امل پیش��گیری اولیه از اعتیاد، درمان، بازتوانی اعتیاد و کاهش آسیب 

های ناش��ی از اعتیاد عنوان کرد.وی تصریح کرد: پیشگیری اولیه از اعتیاد، 
استراتژی گوناگونی از جمله انتش��ار اطالعات را در خود دارد که با افزایش 
اطالعات مردم نسبت به عوارض و پیامدهای مصرف مواد مخدر و روانگردان 

آشنا می شوند و خطر بروز وشیوع مواد در جامعه را کاهش می دهد.
مدیر کل بهزیستی اس��تان اصفهان، روش های آموزش مهارتهای زندگی 
و پیش��گیری از س��وء مصرف مواد، فعالیت های جایگزین شامل مسابقات 
فرهنگی، ورزشی، فعالیت های تفریحی، شناخت مشکل و ارجاع و اجرای 
برنامه اجتماع محور را از جمله اقدامات بهزیس��تی ب��رای افزایش و تقویت 
عوامل محافظت کننده در برابر اعتیاد و کاه��ش عوامل رفتارهای پرخطر 

برشمرد.
صادقی یادآوری کرد: ه��م اکنون 65 محله )49 محله ش��هری و 16 محله 
روس��تایی(، 181مهد کودک، سه محیط دانش��گاهی و 10 محیط کار زیر 

پوشش طرح اجتماع محور برنامه پیشگیری از اعتیاد بهزیستی قرار دارند.
مدیرکل بهزیس��تی اصفهان همچنی��ن از اجرای طرحی بص��ورت پایلوت 
با عنوان همکاری خانه و مدرس��ه، همکاری خانواده و مدرس��ه در کنار هم 
بمنظور پیش��گیری از اعتیاد در اصفهان خبر داد و اف��زود: این طرح از مهر 
امسال در مقطع دبستان و پیش دبستان اجرایی شده است.وی درباره درمان 
و بازتوانی اعتیاد )پیش��گیری ثانویه( نیز گفت: در این س��طح از پیشگیری 
تالش می شود تا هرچه س��ریعتر بیماری اعتیاد تش��خیص داده شود و از 
پیش��رفت بیماری جلوگیری و فرد وارد فرایند درمان ش��ود.رییس کمیته 
فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان 
اضافه کرد: از فعالیت های ای��ن مراکز، درمان و بازتوانی س��رپایی و مراکز 
اقامتی میان مدت اس��ت.وی اظهارکرد: مراکز درمان تحت نظارت سازمان 
بهزیس��تی، خدمات درمانی خود را از طریق تیم درمان شامل روانپزشک، 
پزشک، روانشناس، مدد کار اجتماعی و پرس��تار به مراجعه کنندگان ارائه 
می دهند.وی افزود: عالوه بر خدمات دارو درمانی، خدمات مشاوره فردی و 
گروهی، آموزش خانواده و آموزش مقابله با وسوس��ه ارائه می شود.صادقی 
خاطرنشان کرد: هم اکنون 67 مرکز درمان و بازتوانی اعتیاد سرپایی ، 49 
مرکز اقامتی میان مدت )کمپ( و یک مرکز اجتماع درمان مدار تحت نظارت 

اداره کل بهزیستی استان اصفهان در حال فعالیت و ارائه خدمات هستند.
وی گفت: بهزیستی استان اصفهان با س��اماندهی مراکز اقامتی میان مدت 
)کمپ ها(، بازدید و نظارت مراکز درمان سرپایی و اقامتی و پرداخت یارانه 
درمان به معتادان بی بضاعت گام های موثری در راه درمان و پیش��گیری از 
اعتیاد در سطح اس��تان برداشته است.مدیر کل بهزیس��تی استان اصفهان 
درباره پیشگیری ثالثیه در اعتیاد )کاهش آس��یب( نیز گفت: در این سطح 
 از پیشگیری تالش می ش��ود تا مهارت های از دس��ت رفته فرد تا آنجا که

 ممکن اس��ت به وی باز گردانده ش��ود و این فرد به س��طح قابل قبولی در 
عملکردهای فردی ، خانوادگی و اجتماعی دست یابد.

وی تعداد مراکز گذری در س��طح اس��تان را شش مرکز و س��ر پناه شبانه 
معتادان را یک مرکز اعالم کرد.صادقی درباره برنامه حمایت های اجتماعی 
از معتادان بهبود یافته نیز گفت: دو هزار و 512 نفر از معتادان بهبود یافته 
در سال گذشته در زمینه آماده سازی شغلی خدمات دریافت کردند.وی این 
خدمات را شامل مشاوره شغلی ،آموزش مهارت های زندگی در محیط کار 
و معرفی ب��ه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و نی��ز معرفی جهت دریافت 
تسهیالت برای خود اشتغالی اعالم کرد و گفت: در این مدت یکهزار و 178 

نفر تسهیالت اشتغالزایی به مبلغ 110میلیارد ریال دریافت کرده اند.

جریان سازی های رسانه ای و دیپلماتیک مقامات سعودی در برخورد 
با حضور یکی از شهروندان ایرانی در مناسک حج، این گمان را تقویت 
می کند که جنایت در منا یک حادثه صرف نبوده است، بلکه ممکن 
اس��ت یک عملیات با هدف ربایش یکی از دیپلمات های کارکشته 

ایرانی بوده باشد.
ترتیبات هوش��مندانه امنیتي جمهوري اس��المي ایران در منطقه 
موجب شد دس��ت برتر در این نقطه اس��تراتژیک از جهان با ایران 
باشد. دولتمردان آمریکایي بارها اعالم کرده اند که در صورت تعرض 
احتمالي به جمهوري اس��المي در عرض چند دقیقه اسراییل،غده 
سرطاني منطقه،توسط هواداران جمهوري اسالمي از نقشه جهان 
پاک خواهد ش��د. یک��ي از دیپلمات هایي که طي دهه گذش��ته در 
س��اماندهي مقتدرانه دوس��تداران جمهوري اس��المي در منطقه 
منش��ا اثر بود »غضفر رکن آبادي« اس��ت. اگر فرض را بر »حادثه« 
بودن جنایت در منا بگذاریم، چه دلیلي داش��ت که دس��تگاه هاي 
سخن پراکني و منابع دیپلماتیک سعودي در یک حرکت سازماندهي 
شده اعالم کنند رکن آبادي وارد خاک عربستان نشده و اگر هم شده 

باشد شاید با نام دیگري وارد خاک سعودي شده است.
سعودي ها این دروغ بزرگ را در حالي بر زبان و تلکس هاي رسانه اي 
وابسته جاري س��اخته اند که رکن آبادي در مقابل دیدگان هزاران 
حاجي و لنزهاي ده ها دوربین، بیانیه برائت از مشرکان را در عرفات 
قرائت کرد. ربایش دیپلمات ها و افراد موث��ر ایراني در منطقه غرب 
آسیا، سال هاست که در برنامه سرویس هاي اطالعاتي صهیونیستي 
و حکام مرتجع عرب ق��رار دارد. حضور موثر رزمن��دگان لبناني در 
س��وریه و س��رافرازي آنان در تقابل با تجاوزهاي رژیم کودک کش، 
دیپلمات هاي ایراني مقیم در منطقه را در سرلیس��ت دستگاه هاي 
اطالعاتي معاندان نظام اس��المي قرار داده است.نداشتن اطالعات 
کافي از اس��تعداد نظامي و برنامه هاي رزمندگان لبناني و س��وري، 
افرادي چون رکن آبادي را که بیش از 13 سال در این منطقه خدمت 

کرده اند، هدف اول دستگاه هاي اطالعاتي دشمن قرار داده است.

یک قرینه که احتمال ربوده شدن 
رکن آبادی را افزایش می دهد

نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران از 27 تا 30 بهمن 
ماه با موضوع خانه های ایرانی برپا می شود.

عل��ی باقر نعمت��ی مدیرکل دفت��ر بازاریاب��ی و تبلیغات 
 گردش��گری در نشس��تی ک��ه ب��ا محوریت برگ��زاری

 نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری برگزار شد گفت: 
این نمایشگاه امسال به صورت تخصصی در محل دائمی 
 نمایش��گاه های بین المللی تهران برگزار می ش��ود.وی

 ادام��ه داد: س��وابقی ک��ه در 8 دوره گذش��ته برگزاری 
نمایشگاه وجود داشته در این دوره به ما کمک می کند، 
بعد بین المللی نمایشگاه امسال با توجه به شرایط و فضای 
جدید کشور نسبت به سال گذش��ته متفاوت خواهد بود 
و یک ش��رکت آلمانی به عنوان ارگانی��زر در حوزه جلب 
و جذب کش��ورهای خارجی برای حضور در نمایش��گاه 
بین المللی گردش��گری تهران اقدام��ات الزم را به انجام 
می رس��اند.نعمتی با اشاره به اینکه س��الن 38 به عنوان 
یکی از بزرگترین سالنهای نمایش��گاه بین المللی تهران 
به معرفی ظرفیت های گردش��گری اس��تانها اختصاص 
داده خواهد ش��د، اف��زود: محوریت امس��ال نمایش��گاه 
 بین الملل��ی تهران خان��ه ایرانی و »میهمان ما باش��ید«

  ب��ه عنوان ش��عار این نمایش��گاه انتخاب ش��ده اس��ت.
مدیرکل دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری با اشاره به 
اینکه سه کارگاه آموزشی در روزهای 28، 29 و 30 بهمن 
ماه با موضوع، گردش��گری حالل گردش��گری سالمت و 
فرصتهای س��رمایه گذاری در گردشگری در حاشیه این 
نمایش��گاه برگزار می ش��ود، افزود: همایش فرصت های 
س��رمایه گ��ذاری در گردش��گری در حاش��یه برگزاری 
نمایشگاه برگزار خواهد ش��د و بسته پیشنهادی سازمان 
 می��راث فرهنگی در این حوزه به س��رمایه گ��ذاران ارائه

 می شود.وی اضافه کرد: با توجه به اینکه نمایشگاه سال 
گذش��ته در روزهای تعطیل برگزار ش��د، تالش ما بر این 
بود که زمان برگزاری نمایش��گاه امسال با دقت بیشتری 
انتخاب شود، براساس برنامه ریزی صورت گرفته، دو روز 
 نخس��ت این نمایش��گاه جنبه تخصصی خواهد داشت و 

دو روز پایانی برای عموم مردم در نظر گرفته شده که این 
موضوع تا زمان برگزاری نمایش��گاه اطالع رسانی خواهد 
شد.در ادامه این نشست فرهاد امینیان، مدیرعامل شرکت 
بازرگانی نمایش��گاه بین المللی تهران و مجری برگزاری 
نهمین نمایش��گاه بین المللی گردشگری تهران، با اعالم 
این خبر که فضای نمایشگاه امسال نسبت به سال گذشته 
12 درصد افزایش خواهد داشت، ادامه داد: نهمین دوره 
نمایش��گاه از نظر کمی و کیفی نس��بت به دوره گذشته 
رش��د خواهد داش��ت.امینیان اضافه کرد: گروه هایی که 
در نمایش��گاه حضور دارند شامل ش��رکت های خدمات 
مس��افرتی، واحدهای اقامتی و هتلها، حوزه های مرتبط 
با گردش��گری س��المت و زیارت، صنایع دستی، کتب و 
نش��ریات، بخش نرم افزاری، ش��رکتهای حم��ل و نقل و 
مناطق ویژه هس��تند.وی با بیان اینکه 40 کش��ور هدف 

گردشگری برای حضور در نمایشگاه در اولویت هستند، 
گفت: تمامی کشورهایی که سال گذش��ته در نمایشگاه 
حضور داشتند امسال هم در نهمین دوره شرکت خواهند 
داش��ت.مجری برگزاری نهمین نمایش��گاه گردشگری 
افزود: حدود دو میلیارد تومان برای برگزار این نمایشگاه 
هزینه شده اس��ت که پیش بینی می ش��ود این هزینه از 
طریق جذب حامیان مالی تامین شود، این در حالی است 
که غرفه های نمایش��گاه به ش��رکت کنندگان خارجی 
با رقم مت��ری 200 یورو و به ش��رکت های داخلی متری 
 85 ه��زار تومان عرضه می ش��ود.امینیان ب��ا بیان اینکه

 اصل��ی تری��ن هدف برگ��زاری نمایش��گاه شناس��اندن 
ظرفیتهای گردش��گری کش��ور در س��طح بی��ن المللی 
 اس��ت، یادآور ش��د: نمایش��گاه ابزاری برای شناساندن 
ظرفیت ها است و امسال هم همانند سال گذشته از طریق 
نصب بیلب��ورد، تیزر تلویزیونی، وب س��ایت نمایش��گاه، 
پوشش خبری و تبلیغات مکتوب در رسانه ها و نشریات 
تخصصی، ب��ه معرفی ای��ن رویداد بین الملل��ی خواهیم 
پرداخت.همچنین در این نشس��ت، پوستر نهمین دوره 

نمایشگاه بین المللی گردشگری رونمایی شد.
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الیه بردار پوس��ت صورت و ب��دن، داروی افزایش قوای 
جنس��ی، داروی ترک اعتیاد، داروهای چاقی و الغری؛ 
این ها عبارات ریز و درشتی است که عالوه بر تبلیغات 
ماهواره ای و سایبری که از درون کشورمان سازماندهی 
می ش��ود، درب های شیش��ه ای برخ��ی از عطاری ها و 
داروخانه های ش��هر را با برندهای تقلب��ی آمریکایی و 
اروپایی در حالی که کشورمان در تحریم به سر می برد، 

به تسخیر درآورده اند.
آالء توحی�دی راد؛ امروزه 25 درص��د از بازار جهانی 
تحت س��یطره داروهای قاچاق و تقلبی قرار دارد و این 
نوع قاچاق از سودآورترین انواع قاچاق است، به طوری که 
در آمد ناشی از قاچاق داروهای تقلبی هم ردیف تجارت 

کوکائین در دنیا است.
»بهتری��ن کاال! با تخفیف اس��تثنایی! ف��روش فقط از 
طریق این آگه��ی! تحویل رایگان درب منزل ش��ما!« 
این جمالت را در تبلیغات ماهواره ای زیاد می شنویم. 
تبلیغاتی که با رنگ و لعاب های آن چنانی اجناس بُنجل 
را به قیمت هایی استثنایی به فروش می رسانند اما در 
پشت پرده این تبلیغات ماهواره ای فریب نهفته است.حاال 
نکته قابل توجه اینجاست که چرا این محصوالت قاچاق 
و تقلبی باید از طریق قانونی به راحتی و با یک تلفن درب 

منزل تحویل داده شود؟
سارا.ه می گوید: من و خواهرم از پودر گیاهی و معجون 
الغری که در یکی از شبکه های ماهواره ای تبلیغ می شد 
مصرف کردیم، کلیه هاي خواهرم مش��کل پیدا کرد و 
شکل ظاهری صورت و شکم من هم عوض شد و در حال 

حاضر درگیر درمان این مشکالت هستیم.

ساس��ان.ا که تازه از بیمارس��تان مرخص ش��ده است، 
گفت: از قرص های چاقی اس��تفاده ک��ردم و در  5 روز 
یک کیلوگرم چاق شدم ولی به خاطر استفاده از آن ها 
دچار فش��ار خون باال و نفس تنگی ش��دم که 2 روز در 

بیمارستان بستری بودم.
کشف 30 میلیارد ریال داروی قاچاق و تقلبی در 

استان اصفهان
رییس پلی��س آگاهی اس��تان اصفه��ان با اش��اره به 
عمده ترین راه ه��ای ترانزیت تولی��د و قاچاق داروهای 
تقلبی اظهار کرد: امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان 
و عراق از مهم ترین راه های ترانزی��ت داروهای قاچاق 
به ایران هس��تند، همچنی��ن این داروه��ای تقلبی در 
کشورهای پاکس��تان، چین و هندوس��تان به صورت 
زیرزمینی و با اس��تفاده از خطرناک تری��ن مواد تولید 

می شود.
سرهنگ ستار خسروی ادامه داد: در شبکه های مجازی 
و ماهواره هزاران س��ایت و کانال در خصوص داروهای 
الغری، چاقی، تناس��ب اندام و افزایش میل جنس��ی 
تبلیغ می کنند و متاس��فانه  20 تا 30 درصد داروهای 
الغری، زیبایی و آرایشی که به دست زنان و دختران ما 
می رسد قاچاق و سرشار از ترکیبات خطرناک است که 
 مصرف آن ها موجب فوت، عقیم شدن، ابتال به سرطان،

 آسیب های قلبی و عروقی، نارس��ایی کلیه و کبد و ... 
می گردد.وی از هم��کاری پلیس آگاه��ی و پلیس فتا 
اس��تان اصفهان در 6 ماه اول س��ال جاری برای کشف 
این پرونده ها خبر داد و خاطرنشان کرد: پلیس آگاهی 
و پلیس فتا اس��تان اصفهان با همکاری یکدیگر در 11 
عملیات در فضای س��ایبری و واقعی تعداد 333 هزار و 
857 قلم داروی قاچاق و تقلبی در استان اصفهان کشف 
و ضبط کردند که ارزش آن ه��ا بالغ بر 30 میلیارد ریال 

بوده است.
افزایش 73 درصدی کشفیات داروهای قاچاق و 

تقلبی در استان اصفهان در سال جاری
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان با اشاره به دستگیری 
قاچاقچیان و عامالن توزیع بیان ک��رد: در حال حاضر 
طرح مش��ترکی بین پلیس آگاهی و پلیس فتا استان 
اصفهان در جریان است.خس��روی افزود: خوشبختانه 
اکثر داروخانه ه��ا و نمایندگی های اس��تان اصفهان با 
امانتداری و توجه به سالمت مردم هیچ فعالیتی در این 
زمینه ندارند ولی بعضا به صورت موردی تبلیغاتی در این 
زمینه ها انجام داده اند که با همکاری معاونت غذا و دارو 
با آن ها برخورد الزم صورت گرفته است همچنین یکی 
از برنامه های پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان گشت های مشترک با غذا و دارو جهت مقابله 

با این نوع توزیع داروهای قاچاق در استان می باشد که 
توفیقات خوبی داشته ایم.

وی از افزایش 73 درصدی کشفیات داروهای قاچاق و 
تقلبی در استان اصفهان نسبت به سال گذشته خبر داد 
و گفت: مردم از خرید و مص��رف داروهایی که در مراکز 
غیرمجاز عرضه می گردد جدا خودداری کنند این گونه 
داروها فقط باید توسط پزشک تجویز شود همچنین در 
صورت مشاهده تخلف و پخش این داروها موضوع را با 
پلیس آگاهی استان اصفهان و یا 110 در میان بگذارند 
و به تبلیغات ماهواره ای و فضای سایبری توجهی نکنند.
اداره پست استان اصفهان بر محتوای بسته های 

ارسالی نظارت ندارد!!
مدیرکل پس��ت اس��تان اصفهان درب��اره محصوالت 
اینترنت��ی و ماهواره ای که از طریق پس��ت به دس��ت 
س��فارش دهندگان می رس��د، اظهار کرد: اداره پست 
اس��تان اصفهان بر اس��اس قرار دادی که با فروشگاه ها 
و ش��رکت های طرف قرارداد دارد، تنها بر نحوه ارسال 

محصول آن ها به آدرس های پستی نظارت دارد.
سعید رجالی با اشاره به ثبت و بررسی کدملی شخص 
و یا مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت هنگام ارسال 
بسته های پستی افزود: اداره پست در زمان عقد قرارداد 
با شرکت ها و فروش��گاه ها، تمامی مجوزهایی الزم که 

یک محصول باید داشته باشد را از آن ها طلب می کند.
وی ادام��ه داد: بررس��ی محتوای��ی غیر اخالق��ی و 
غیربهداشتی محصوالت با حکم مرجع قضایی بررسی 
خواهد شد ولی اگر هیچ شکایتی روی پخش محصوالت 
نباشد اداره پست استان اصفهان هیچ مسوولیتی ندارد.

مرگ؛ ارمغان مافیای قاچاق داروهای تقلبی

ت!
م نیس

                                                         نگهبان سعودی گفت مادرت بمیرد هم مه
          

     

                             روایت زائر انگلیسی از حج:

اعتیاد زنان در دام نا آگاهی

از ۲7 تا 30 بهمن:

 نمایشگاه بین المللی گردشگری با محوریت خانه ایرانی برپا می شود

هنگام ناسزاگویی کودکان، 
خودرا به غفلت بزنید

 یک روان ش��ناس گفت: یک��ی از روش ه��ای برخ��ورد صحیح در
 ناسزا گویی کودکان تغافل است.

مهدی خدابخش روان ش��ناس ، اظهار کرد: والدین توجه داش��ته 
باش��ند که یک��ی از روش ه��ای برخورد صحی��ح در ناس��زا گویی 
 کودکان تغافل به معنای خود را عمدا به غفلت زدن می باش��د.وی 
تصریح کرد: هنگامی که کودکان ناسزا می گویند یا به طور کالمی 
پرخاش می کنند، والدین از خویش واکنشی نشان نداده و خود را به 
غفلت بزنند.خدابخش خاطر نشان کرد: در این روش به شکلی عمل 
کنید که کودک متوجه شود، شما از ناسزا گویی وی ناراحت شده اید.

این روان شناس افزود: به عنوان مثال بدون آنکه به کودکی حرفی 
بزنید فقط به او نگاه کرده و مشغول به کار دیگری شوید.
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بازیگر نقش ابوسفیان با اشاره به اشتراک سلیقه اش با مجیدی درباره 
رسیدن به نقش ابوسفیان گفت: ما این روزها شاهد انتقاداتی به فیلم 
هس��تیم؛  اما این نکته حائز اهمیت است که نباید با حرف و حدیث 

توجه و کنجکاوی تماشاگر را برای دیدن یک اثر به هم بریزیم.
فیلم »محمد رس��ول اهلل« مقطعی از زندگی پیامبر عظیم الش��ان 
اس��ام را روایت می کند که براس��اس نی��از روایت، کمت��ر در آن 
 دشمنی و عداوت کوردالن و جاه طلبان دوران پیامبری رسول اکرم

 دیده می شود. اما مجیدی  تاش کرده با درک درست نیاز فیلمش 
ابتدا و انتهای فیلم را به دوران پیامب��ری و یکی  از فرازهای پر رنج و 
زحمت زندگی آن حضرت یعنی سه س��ال سخت زندگی در شعب 
ابی طالب پیوند بزند. در این ش��رایط به اقتضای زمان پیامبری آن 
حضرت ما تعدادی از جاه طلبان و س��ران مختل��ف قبایل از جمله 
ابوسفیان را در ابتدا و انتهای داستان شاهد هستیم. گرچه بخش های 
کوتاهی از پیامبری آن حضرت را در فیلم به تماش��ا می نشنیم؛  اما 
 بغض و کینه و عداوت دش��منان آن حضرت به وض��وح در اثر دیده

 می شود. یکی از مهم ترین افرادی که در این بخش از زندگی پیامبر 
در فیلم شاهد هستیم حضور ابوس��فیان تصمیم گیرنده و کلید دار 
کعبه است. در فیلم مجیدی این مهم به »داریوش فرهنگ« بازیگر 
خوش نام و با س��ابقه تئاتر ، سینما و تلویزیون س��پرده شده است. 
بازیگری که خود در کسوت کارگردانی هم آثار خوبی را خلق کرده 

و توانسته در هر دورشته موفق عمل کند. فرهنگ معتقد است اگر 
عاقه ای به کار نداشته باشد آن را هیچ گاه قبول نمی کند و برای هر 
کاری که با عاقه قبول می کند صددرصد انرژی می گذارد.  وی در 
فیلم »محمد رسول اهلل« نقشی را ایفا کرد که در ابتدا وانتهای فیلم 
بسیار مهم و تاثیرگذار است. همه ما ابوس��فیان را با فیلم مصطفی 
عقاد ش��ناختیم،  اما این بار ابوس��فیان را در میانسالی و با صابت و 
 حیلت با بازی خوب داریوش فرهنگ به ذهن ها می سپاریم.  فارس

گفت و گویی درباره ایفای این نقش و سختی هایی که متحمل شد تا 
بتواند ابوسفیانی خلق کند که در ذهن مخاطب ماندگار شود ترتیب 

داد که از نظرتان می گذرد.
ابوسفیانی که ش�ما ارائه دادید خصیصه هایی دارد که
 به شدت قابل باور است او بزرگ قبایل است و اقتدار در صدا، 

حرکات و گفتارش موج می زند.
ابوسفیان در این بخش از فیلم »محمد رسول اهلل« به  همین حجم 
و اندازه  )کم اما تاثیرگذار( دیده ش��ده بود که نیاز فیلم بود؛  من هم 
تاش خودم را کردم ابوسفیان تازه ای را ارائه بدهم  این که ابوسفیان 
مقتدر از کار درآمده است قضاوت را به مخاطب باید سپرد. شاید این 
مهم را نباید از نظر دور نگه داشت. ارائه نقش ابوسفیان با این اقتدار که 
اشاره کردید ناشی از تجربه و کار بسیار طوالنی در تئاتر و سریال ها و 
سینما است؛  ضمن اینکه با مجید مجیدی اشتراک سلیقه پیدا کردیم 

و به یک نقطه نظر رس��یدیم .ترکیب مجیدی، من و ابوسفیان یک 
شخص ثالثی به وجود آورد که روی پرده دیدید.پیش از این مخاطب 
ابوسفیان را با فیلم مصطفی عقاد می شناخت چگونه توانستید قالب 
ابوسفیان را در ذهن مخاطبی که سال ها او را با فیلم عقاد شناخته 
بود بشکنید و وجهه دیگری از ابوسفیان را به او نشان دهید. یکی از 
نکات برجسته فیلم مصطفی عقاد به عقید ه من موسیقی آن بود که 
توس��ط موریس ژار آماده شده بود و در این ش��رایط آهنگساز فیلم 
»محمد رسول اهلل« از قبل 50 درصد از کار را باخته بود؛  زیرا پیش از 
این بهترین موسیقی  توسط ژار ساخته شده بود حاال چه باید بکند 
 تا کار پرطروات تر ارائه شود همین امر انس��ان را به تاش مضاعف

 می گمارد.  بنده هم همین وضعیت را داشتم  یک ابوسفیان پیش از 
این توسط عقاد معرفی شده بود که هرگز دلم نمی خواست کمتر از 
آن بازیگر ظاهر شوم و باید  بهتر باشم از سوی دیگر یک رقابت نابرابر 
وجود داشت حجم کاراکتر ابوسفیان در فیلم عقاد به مراتب بیشتر 
از حجم کاراکتر ابوسفیان در فیلم مجیدی است . در همین محدوده  
باید بازی مناس��بی ارایه می دادم تاش کردم  ویژگی جاه طلبانه، 
بلند پروازنه و خودشیفتگی را در ابوسفیان به منصه ظهور بگذارم تا 

حکومت ابوسفیان  را با اقتدا نشان بدهم .
برای ایفای نقش ابوسفیان به او حق دادم

در نقش های منفی یا به ظاهر منفی نکته مهم این است که  بازیگر 

حق به جانب بازی کند. کلیدش  این بود که به ابوسفیان حق می دادم 
تا  به خدای دیده بسنده کند و خدای ندیده حداقل برای حفظ منافع 
ش��خصی اش نادیده بگیرد. منطقم در بازی این نقش حق دادن به 
ابوسفیان بود. او حاکم مکه است. تجارت و حکومت مکه نسل اندر 
نسل به ابوسفیان رسیده است و با استفاده از جهل و نادانی مردم و 
با این نوع تفکر، تجارت کرده و خدای دیده )بت( را پرستش کردند. 
من در ارائه نقش ابوسفیان برای حفظ منافع به او حق می دادم  در 
ش��رایطی که همه ما از تاریخ اطاع داریم و می دانیم که مسیر حق 
و باطل کدام است؛  اما برای بازی در نقش ابوسفیان نمی توانستم با 
تفکر و اعتقادات امروز، تعصب دیروز را به رخ بکشم.اگر پیامبر اسام 
در آن روزگاران زندگی کرده است و می دانیم مشقت هایی را تحمل 
کرده، ابوسفیان هم بوده اس��ت. پیامبر و ابوسفیان هر دو فامیل و از 
یک طایفه و خوشایند بودند. برای پیامبر اهمیت داشت تا ابوسفیان 
ایمان بیاورد.در قسمت های بعدی انش��اءاهلل حتما نقش ابوسفیان 
بیشتر است؛  زیرا همزمان با رس��الت پیامبر و کشمکش های میان 

پیامبر با قوم قریش بیشتر دیده خواهد شد.
درباره بازی در نقش »ابوسفیان« با این خصوصیات که 

مطلع بودید چه تمهیدی اندیشیدید
 در کوچک ترین حرکت و  رفتار این ش��خصیت توجه داشتم  طبعاً  
صدا  در ارائه هرچه بهتر  نقش و باورپذیر بودن آن بسیار موثر است. 
صدای قوی و کلفت  در ارائه نقش موثر است و به عقیده من  صدا هم 
شخصیت دارد. ابوسفیان باید با قدرت و استحکام الزم سخن براند 
تا وقتی  حکم��ی را بر مردمانش جاری می کند اجرا ش��ود و  اقتدار 

داشته باشد.
از پیش مشخص شده بود که نقش ابوسفیان توسط فرد 

دیگری دوبله نخواهد شد
درکارها معم��وال اجازه نمی دهم به جای من کس��ی ح��رف بزند . 
من با تئاتر آش��نا هستم و س��ال ها با متن های  شکسپیر سوفوکل 
 زندگی کردم  شایس��ته نیس��ت دوبلور ب��ه جای من ح��رف بزند.

حرف زدنم با رفتار ، نوع نگاه ، جنس ب��ازی و ژانر بازی من کاما در 
 یک راستا است اگر به جای من کسی صحبت کند تمام بازی من را 
تحت الشعاع قرار می دهد.تعدادی از بازیگران که  نقش های اصلی را 
هم برعهده داشتند، صدای شان دوبله شد آن ها از دوبله صدای شان 
اطاع داشتندیکی دو نفر س��ر صحنه  مشخص شد . آقای مجیدی 
همزمان می گفتند صدای تان  صابت الزم  را ندارد و باید صدا  دوبله 
شود.  این رسم در تمام جهان است نوظهور نیست؛  شاید گاهی صدا 
آنگونه که الزم اس��ت توان اندازه نگاه ، جنس نگاه و رفتاری بازی را  
نتواند منتقل کند و درنتیجه باید دوبله شود. به طور مثال وقتی نقش 
»حمزه« عموی پیامبر را  در صحنه می گرفتیم  آقای مجیدی گفتند 
بهتر است  صدای بازیگر دوبله شود نمی باید صدای اولیاء )حمزه از 

شمار اولیاء بودند( در برابر اشقیا از صابت کمتری برخوردار باشد.
چقدر از »ابوسفیان« ش�ناخت داشتید و مطالعاتی در 

حوزه تاریخ اسالم داشتید؟
این جمات که بعضاً گفته می ش��ود از پی��ش مطالعه کردم به درد 
روزنامه ها و مجات می خ��ورد. خواندن کتب تاریخی از عائق من 
است؛  اما اگر بگویم با پیشنهاد این نقش به سراغ خواندن کتاب در 
این حوزه رفتم مبالغه اس��ت. ارائه ابوس��فیان نتیجه تجربه سالیان 

دراز  و فعالیت در حرفه بازیگری اس��ت  وقتی قرار اس��ت نقش��ی 
را بازی کن��م به کوچک ترین رفت��ار و حرکات آن فک��ر می کنم تا 
 بتوانم  روایت کامل  و دقیقی را ارائه دهم. ابوسفیان فیلم سینمایی

محمد رس��ول اهلل برگرفته از نگاه کارگردان و نویسنده بوده و طبعاً 
هماهنگی من با نگاه من کارگردان به این ابوسفیان رسیدیم . جمله 
آقای مجیدی است که گفت این ابوس��فیان را دوست می داشتم  و 
آن را باور کردم همه همکاران بین المللی هم ابوس��فیان برایش��ان 
باورپذیر بود برایم خوش��ایند بود که به یقین باور کردند ابوسفیان  
حاکم، فرمانده قدرتمند و مرد خود شیفته ای است  و حکمران مکه 
به شمار می آید.خوشحالم این نقش را بازی کردم و  امیدوارم از  سد 
ابوسفیان  گذرکرده باشم و آن را به اسم خودم در مملکت خودم  با 
همکاری هنرمندان ایرانی و خارجی به ثبت رس��اندم. نباید از تاثیر 
گریم ،لباس  کارگردانی، نورپردازی غافل بود. همه عوامل سر صحنه 
تکمیل کننده شخصیت است  خوش��بختانه  تبلیغات گسترده ای 
شکل گرفت و  استقبال تماشاگران خیلی خوب است  که این امر باعث 
خرسندی است . اما این روزها شاهد انتقاداتی به فیلم هستیم اما این 
نکته حایز اهمیت است که نباید با حرف و حدیث توجه و کنجکاوی 
تماشاگر را برای دیدن یک اثر هم بریزیم. در میان مردم وقتی  از دیدن 
فیلم جویا می شوم تماشاگران از همکاران ما و برخی منتقدان کار را  
بیشتر دوست دارند نکته حایز اهمیت این است که باید دید چرا نظر 

مردم با منتقدان متفاوت است.
اشتیاق مخاطب را با انتقاد خدشه دار نکنیم

 این فیلم درباره پیامبر اس��ام اس��ت کارشناس��ان و صاحبان نظر
حق دارند درباره فیلم نظر داشته باشد. اما گفته ها و نگفته هایمان  را 
بعد از پایان اکران فیلم باید ارایه کنیم . درباره همه جزییات از جمله 
فیلمنامه، فیلمبرداری، تدوین،  موسیقی، ویژال افکت و... می توان 
بحث تخصص کرد من هم درباره فیلم نظراتی دارم  اما  نباید در این 
شرایط که مخاطب اش��تیاق به دیدن فیلم دارد، شور تماشاگر را با 

حرف ها و انتقادات خدشه دار کرد.
به عقیده ش�ما چرا این تف�اوت نظر می�ان منتقدان و 

مخاطبان وجود دارد؟
بعضی از منتقدین یک سویه قضاوت می کنند. در مورد همکاران هم 
باید بگویم بیشتر  به بودجه باالی فیلم  منتقد هستند  و بیشتر نوعی 
پیشداوری است . حال که مجید مجیدی توانسته این بودجه را فراهم 
کند و فیلمی در این سطح بسازد چرا باید درباره اش این گونه قضاوت 
کنیم  اگر من وشما نمی توانیم این بودجه را فراهم کنیم  نباید این را 

پیراهن عثمان کنیم . کمی حب و بغض ها را کنار بگذاریم .
نباید جلوی جریان سازی فیلم را بگیریم

برخی منتقدین کمتر رعایت انصاف می کنند . در هر شکل این فیلم 
ساخته شده و با استقبال عمومی مواجه  شده فیلم جای خودش را 
بین تماشاگران باز کرده بعد از نمایش عمومی می توان با بحثهای  
کارشناسانه فیلم را مورد بررسی قرارداد. در شرایط فعلی وقتی نگاه 
می کنیم  بعضی در خارج یا در داخل کشور ازجنبه های سیاسی با 
فیلم برخورد می کنند و  یا بودجه فیلم را بزرگنمایی می کنند و درباره 
قوت ها و ضعف های فیلم چیزی به چش��م نمی خورد . همه  موارد  
قبال بحث است؛  اما نه در شرایط فعلی . چرا با انتقادات و بهانه جویی 

جلوی جریان فیلمسازی را بگیریم.

زاینده رود:  مدیرکل کانون پرورش فکری اصفهان با اش��اره به اینکه 
برگزاری نهمین جش��نواره اس��تانی قصه گویی نیز ۲0 و ۲۱ مهرماه در 
هفته ملی کودک برگزار می ش��ود گفت: امسال رشد ۲0 درصدی را در 
تعداد قصه گویان داش��تیم که از میان ۱۱0 ش��رکت کننده ۳0 نفر به 

مرحله نهایی راه یافتند.
 س��ید حامد عس��گری فر  با ارائه آماری از کارگاه ه��ای متنوع کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تابستان ۹۴ اظهار داشت: امسال 
نیز همانند س��ال های گذش��ته در مراکز ۶0 گانه برنام��ه های متنوع 
فرهنگی، هنری و ادبی داشتیم که در این مراکز بیش از ۱۱0 هزار عضو 
فعال کودک و نوجوان از دختر و پسر وجود دارد.وی با بیان اینکه برای 
مخاطبان عمومی و سنین کودک از 5 تا ۱5 س��ال برنامه های ویژه ای 
برای تابستان داریم افزود: در طول این فصل یک هزار و ۱00 کارگاه ویژه 
فرهنگی، هنری و ادبی تشکیل شده است که حدود ۱۳500 کودک در 
این کارگاه ها ش��رکت کردند.مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان با بیان اینکه بی��ش از ۲0 کارگاه پویانمایی در س��طح مراکز 
تشکیل شده اس��ت ابراز داش��ت: همچنین کاس های عکاسی و  یک 
کارگاه فیلمسازی به شکل آزمایش��ی برای نوجوانان داشتیم که تجربه 
خوبی برای شروع و تداوم کار بود.وی ادامه داد: برنامه های قرآنی خاص 
کانون با عنوان بچه های قرآن دوست را داشتیم که بیش از یک هزار نفر 

در آن شرکت کردند.
برنامه های هفته ملی و روز کودک

عس��گری فر در بخش دیگری از س��خنان خود با اش��اره به برنامه های 
هفته ملی و روز کودک اظهار داشت: روز چهارشنبه ۱5 مهرماه کودک، 
س��امت ایمنی، ۱۶ مهرماه کودک، هنر و میراث فرهنگی، ۱۷ مهرماه 
کودک، خانواده و رس��انه، ۱۸ مهرماه کودک، کت��اب و کتابخوانی، ۱۹ 
مهرماه کودک، محیط زیس��ت و منابع طبیع��ی، ۲0 مهرماه کودکان، 
 دنیا و صلح دوس��تی و ۲۱ مهرماه ک��ودک، آموزش و تربیت اس��امی

 نامگذاری ش��ده اس��ت.وی با بی��ان اینک��ه در ۱۶ مهرماه س��ال قبل 
پیش��نهادی به اس��تاندار برای تش��کیل کمیته ک��ودک و نوجوان در 
س��طح اس��تان داده ش��د که مورد اس��تقبال قرار گرفت، ابراز داشت: 
 این کمیته نظ��ارت و ارزیابی نهاده��ای مراکز با ک��ودک و نوجوانان را 

برعهده دارد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان تصریح کرد: 
آیین نامه این کمیته در کارگروه فرهنگی اجتماعی اس��تان تصویب و 
به مناس��بت هفته ملی کودک، ششم مهرماه نخس��تین جلسه کمیته 
 کودک و نوجوان تش��کیل شدکه نخستین جلس��ه در سطح کشور نیز 
محسوب می شود.وی با بیان اینکه این کمیته به ریاست معاون سیاسی 
امنیتی اجتماعی استان تشکیل شده و کانون پرورش فکری دبیر کمیته 
است، اضافه کرد: مصوبات این کمیته در واقع مصوبه کارگروه فرهنگی 

اجتماعی است و هر نهاد مرتبط با کودک و نوجوان عضو کمیته است.
 عس��گری فر با اش��اره به اینکه ای��ران در کنوانس��یون حق��وق کودک

 عضویت دارد ابراز داشت: در این کنوانسیون بر حقوق کودکان مانند حق 
مسکن، نامگذاری، سامت و حقوقی مانند آموزش رایگان، شادی، بازی، 

دوری از خطر و حوادث تاکید شده است.
باید حقوق کودکان را بیش از گذشته جدی بگیریم

وی افزود: ما نیز با توجه به تاکیدات دینی باید سعی کنیم بیش از گذشته 
حقوق کودک را جدی بگیریم و بر این اس��اس هدف ما این است که با 
هماهنگی ارگان های ذی ربط دوران کودک��ی و فعالیت برای کودکان 
را به همه یادآوری کنیم تا در میانه تمام مسایل و مشکات، کودکان را 

فراموش نکنند.
عسگری فربا اش��اره به اینکه ش��عار کانون این اس��ت که دنیا با لبخند 
کودکان زیباست، به برنامه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
به مناسبت هفته ملی کودک اشاره و تصریح کرد: دیدار نمادین کودکان 
اصفهانی با اس��تاندار و بیان خواسته های ش��ان در روز چهارشنبه ۱5 
مهرماه، برگ��زاری روز جهانی کودک در س��الن بهزیس��تی واقع در پل 
خواجو از س��اعت ۹ تا ۱۱ صبح، برگزاری مجموعه نمایش��گاهی شامل 
عکس، س��فال و خوشنویس��ی، غرفه های متعدد فرهنگی قصه گویی، 
موسیقی کودک و معرفی واحد سیار روستایی از جمله این موارد است.

نمایشگاه نقاشی با موضوع هویت ملی و میراث فرهنگی
وی ادامه داد: همچنین پیش از این فراخوان نقاشی با موضوع هویت ملی 
و  میراث فرهنگی داش��تیم که برگزیدگان معرفی و نمایشگاه آثار آنها 
برگزار می شود و با توجه به اینکه سال گذشته پنجاهمین سال تاسیس 
کانون را پشت سر گذاشتیم نمایشگاه س��یر کانون در استان اصفهان را 
نیز خواهیم داش��ت.مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
اصفهان با اش��اره به اینکه برگزاری نهمین جشنواره استانی قصه گویی 
نیز ۲0 و ۲۱ مهرماه در هفته ملی کودک برگزار می شود اظهار داشت: 
امسال رشد ۲0 درصدی را در تعداد قصه گویان داشتیم که از میان ۱۱0 
شرکت کننده ۳0 نفر به مرحله نهایی راه یافتند.وی اضافه کرد: این افراد 
طی دو روز به رقابت می پردازند و برندگان در اختتامیه جشنواره استانی 
در روز ۲۱ مهرماه طی مراسمی در مجتمع فرهنگی هنری کانون پرورش 

فکری در پل فلزی معرفی می شوند.

همزمان با هفته ملی کودک؛
 نهمین جشنواره قصه گویی

 اصفهان برگزار می شود

غامعلی حّداد عادل، رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، طی نامه ای 
خطاب به محمد سرفراز، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی 
ایران، با تأکید بر پاسداری از زبان فارسی و تاش های فرهنگستان در این 
حوزه، نکاتی را در باب سیاس��ت ها و روش س��ازمان صدا و سیما در حوزۀ 

تبلیغات و آگهی های بازرگانی عنوان کرده است.
متن نامۀ مذکور بدین شرح است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر سرافراز

رییس محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران
با سام،

به خوبی اطاع دارید که پاسداری از زبان فارس��ی و »حفظ قوت و اصالت 
)آن(به عنوان یکی از ارکان هویت ملّی ایران« وظیفه ای اس��ت که به عهدۀ 
تمام دستگاه های قانون گذاری اجرایی و قضایی کشور گذاشته شده است. 
رهبر معظم انقاب اس��امی نیز توجه ویژه ای به زبان و خط دارند و بارها، 
چه در سخنرانی های عمومی و چه در دیدار با مسووالن، بر اهمیت نگهبانی 
از این »کلمۀ طیبه« تأکید و حتی ابراز نگران��ی کرده اند که »ما در کانون 
زبان فارسی داریم زبان فارسی را فراموش می کنیم«، این سخن گوشزد و 
هشداری است تا همگان، به ویژه دستگاه های مسوول، با اهتمام بیشتری در 
حفظ زبان فارسی بکوشند.فرهنگستان زبان و ادب فارسی نهادی پژوهشی 

است؛  اما در بیست وپنج سالی که از فعالیت آن می گذرد، به دلیل وضعیت 
زبانی نابسامان آگهی های تبلیغاتی، برای هماهنگ سازی کار وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسامی، ادارۀ ثبت ش��رکت ها و مالکیت صنعتی و سازمان صدا و 
 سیما در زمینۀ ثبت و تبلیغ نام شرکت ها و موسسات و نام کاالها پیش قدم

 بوده است. انجام ساعت ها کارکارشناسی و برگزاری ده ها جلسه با این نهادها 
و تهیۀ اسناد و پاسخگویی به بیش از چهارهزار استعام این سازمان ها جزو 
این فعالیت ها بوده است.اما در طول س��ال های اخیر که بر حجم تبلیغات 
رادیویی و تلویزیونی برای کاالهای ایرانی و غیرایرانی افزوده ش��ده، هجوم 
اسامی بیگانه بر چش��م و گوش مخاطب از طریق رس��انۀ ملی عرصه را بر 
کلمات فارسی تنگ کرده است. هوم ِکر ، باْرلی ، بایوِدنت ، پریل ، اکتیو،اویا 
ویستابست ،نوترینو ، پرسیل ،فامیا ،فارنهایت ،چاکلز ، آلومکس، جی بی پوز  
مولتی ویتامین  و پاس پروتیین تنها نمونه های��ی از چند ۱0 نام بیگانه ای 
هستند که پیوسته از طریق رسانۀ ملی در گوش فارسی زبانان طنین افکن 
می ش��وند و ذهن پیر و جوان ایرانی  را چنان مخ��دوش می کند که تصور 
می کنند فقط کاالیی ارزش تبلیغ و خریداری دارد که نامی غیرفارسی بر 

پیشانی داشته باشد.
با توجه به آنچه گفته شد انتظار می رود رسانۀ ملی که به فرمودۀ رهبر معظم 
انقاب باید »آموزندۀ زبان شیرین و رس��ا و پرتوان فارسی باشد« با اتخاذ 
تصمیمی جّدی برای رفع این مش��کل و بازیابی نق��ش تأثیرگذار خود در 
حراست از زبان و ادبیات فارسی بکوشد. فرهنگس��تان زبان و ادب فارسی 
نیز همچون همیشه همراه و همگام با س��ازمان هایی خواهد بود که برای 
نگهبانی از مرزهای زبان فارسی تاش می کنند و مجدداً آمادگی خود را برای 

همکاری با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران اعام می  کند.

 فقط کاالیی ارزش خرید دارد
 که نامی غیرفارسی داشته باشد؟

تولید مستند »می خواهم زنده بمانم« به کارگردانی محمد احسانی 
در شبکه مستند سیما آغاز شد.

مس��تند کارگ��ردان  و  کنن��ده  تهی��ه  احس��انی   محم��د 
»می خواهم زنده بمانم« درباره این مس��تند توضی��ح داد: این اثر به 
بحران گس��ترش س��رطان در ایران از زاویه جامعه و روان شناختی 
می پردازد. طبق نظر کارشناس��ان بهداشت، کش��ور ما روی کمربند 

سرطان قرار گرفته است و متاسفانه باالترین رشد سرطان را داریم.
 وی اف��زود: این موضوع ب��ه یک بح��ران اجتماعی در جامع��ه ایران

تبدیل شده است. از همین رو به فکر ساخت یک فیلم مستند درباره 
سرطان افتادیم تا در آن ش��ایع ترین سرطان ها و دالیل گسترش روز 
افزون این بیماری را بررسی کنیم. احسانی یادآور شد: در این مستند 
شخصیت هایی داریم که درگیر س��رطان بوده اند اما با مبارزه، امید و 
با کمک پزشکان توانسته اند بر بیماری خود غلبه کنند. سه نمونه از 
انسان هایی که توانسته اند بر س��رطان های پیشرفته شان غلبه کنند، 

در این مستند حضور دارند.
کارگردان »می خواهم زنده بمانم« درب��اره دلیل انتخاب این عنوان 
برای مستند گفت: این س��ه نفر با گریز از مرگ، توانسته اند به زندگی 
برگردند و ما عنوان فیلم را از همین موضوع انتخاب کرده ایم. فیلم ما 

هم هشدار می دهد و هم امیدبخش است. به ویژه که بعد از بیماری های 
قلبی بیش��ترین آمار مرگ و میر در دنیا به خاطر سرطان است که در 
ایران رشد زیادی دارد و متاس��فانه اکثر مبتایان بین ۳0 تا ۴0 سال 
سن دارند.وی تأکید کرد: کارشناسان وزرات بهداشت درباره تشکیل 
ستاد بحران سرطان در ایران در این مستند توضیح می دهند. در این 
ستاد برای مقابله با این اتفاق تاش می کنند و دالیل آن از جمله بحث 

آلودگی هوا، آب، تغذیه و... را بررسی می کنند.
احسانی زمان این مستند را ۴0 دقیقه اعام و اظهار کرد: تصویربرداری 
کار تا پایان آبان ماه ادامه خواهد داشت و آن را در چند مرحله به انجام 

می رسیم و سپس تا پایان دی ماه فیلم آماده پخش خواهد شد.

 محمد احسانی
 »می خواهم زنده بمانم« را می سازد

داریوش فرهنگ ؛

با مجیدی اشتراک سلیقه پیدا کردم



اخبار کوتاه خبر

حجت االسالم محمدحسین صابری اراکی، مدرس حوزه و دانشگاه در این آیین 
گفت: جان باختگان در منا در لبیک گویان در روز قیامت محشور می شوند.

وی با بیان اینکه عربستان سعودی باید تقصیر خود را در این حادثه بپذیرد، افزود: 
آل سعود سالیان سال است که مدیریت حج را بر عهده دارد و باید در این رابطه 

تقصیر خود را بپذیرد.
صاب��ری اراکی با تبیین س��خنان مق��ام معظم رهب��ری تصریح ک��رد: ایران 
امروز به ی��ک نظ��ام مقت��در تبدیل ش��ده و بی ش��ک در ص��ورت ضرورت 
پاس��خ کش��ور به آل س��عود خش��ن خواهد بود.این مدرس حوزه و دانشگاه 
 اف��زود: بای��د کمیته حقیق��ت یاب تش��کل ش��ود و مقص��ران ای��ن فاجعه 

مشخص شود.
صابری اراکی با انتقاد از برخی از برنامه های صداوسیما پس از وقوع حادثه منا، 

افزود: پخش برنامه های شادی رعایت حال مردم داغدار نبود.
وی خاطرنشان کرد: جان باختگان حادثه منا، گلهایی بودند که گلچین شدند، 
اما ما بر این اعتقاد داریم که شهدا همواره برای نظام ما موجب برکت بوده اند و 

این شهدا نیز بی شک برکاتی برای نظام ما همراه دارند.
در این مراسم امام جمعه شهرکرد، استاندار چهارمحال و بختیاری و جمعی از 

مسووالن و مردم والیتمدار استان حضور داشتند.

 به گزارش زاین��ده رودو به نقل از روابط عمومی ش��هرداری ش��هرکرد،
 نوراهلل غالمیان دهکردی در دیدار با رییس شورای عالی استان ها، گفت: 
برخی قوانین مربوط به شهرداری و شوراها باید اصالح شود و شهرداریها 
 به عنوان ی��ک نهاد اجرایی نبای��د زیر مجموعه یک وزارتخانه سیاس��ی

 باشند.
شهردار شهرکرد نیز بر تصویب الیحه درآمدهای پایدار شهری و اجرای 
مدیریت واحد شهری تاکید کرد.وی اظهار داشت: شهرکرد بام ایران یکی 

از شهرهای زیبا و پاکیزه در سطح کشور است.
رییس شورای عالی اس��تانها نیز در این دیدار تصریح کرد: در حال حاضر 
تنها ۱۰ درصد از ظرفیت شوراهای اسالمی شهرها استفاده می شود که 

این نهاد باید بیش از گذشته مورد توجه و تقویت شود.
غالمرضا بصیری پور افزود: مدیران کشور باید در مسیر شورایاوری حرکت 
کنند و ظرفیت قانونی و نیروی انسانی شوراهای اسالمی شهرها و روستا 

باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
بصیری پور، بحث آموزش، پویایی ش��وراها، برگزاری جشنواره ها، بیمه 
اعضای ش��وراها و  بازنگری در قانون ش��وراها را از مهمترین برنامه های 

شورای عالی استانها برشمرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: 
مشکالت بانوان شهرستان لردگان بررسی و برای رفع آن راهکارهای عملیاتی 

پیشنهاد می شود.
خدابخش مرادی در کارگروه امور بانوان این استان افزود: یکی از مهمترین 
موضوعات مورد بررس��ی در این کارگروه آسیب شناس��ی مشکالت بانوان 
شهرستانهای 9 گانه استان اس��ت که با جدیت در حال پیگیری است.وی 
افزود: در همین راستا مسووالن امور بانوان شهرستان لردگان مشکالت بانوان 
این شهرستان را شناسایی کرده و ضروری است با مشارکت همه دستگاه ها، 
ظرف یک ماه آینده راهکارهای پیشنهادی برای رفع این آسیب ها ارائه شود.

مرادی در خصوص موضوع رس��یدگی به امور کودکان بی سرپرست استان 
اظهار داشت: در همین رابطه باید هرچه س��ریع تر کودکان کار و کودکان 
بدسرپرست استان شناسایی شود.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری چهارمحال و بختیاری نیز در این کارگروه گفت: اشتغال و آموزش 
دو مولفه اساسی برای رفع مش��کالت امور بانوان است واین سازمان در این 
رابطه اقداماتی انجام داده است.بهمن عسگری سوادجانی از آموزش رایگان 
4۰ رشته صنایع دس��تی در اس��تان خبرداد و افزود: به همراه ارائه آموزش 
 های الزم، مشاوره شغلی و هدایت به س��مت بازار کار نیز به کارآموزان ارائه

 می شود.رسیدگی به مشکالت بانوان شهرستان لردگان و شناسایی کودکان 
بدسرپرست از موضوعات مورد بررسی در این کارگروه بود.

 آیین یادبود حجاج جان باخته 
استان برگزار شد

شهردار شهرکرد:

برخی قوانین مربوط به شهرداری و 
شوراها نیازمند اصالح است

راهکارهای رفع مشکالت بانوان 
شهرستان لردگان بررسی می شود

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاشم علیه السالم چهارمحال وبختیاری گفت: سپاه 
گوش به فرمان رهبری و با تمام توان آماده اجرای فرامین فرماندهی کل قواست .

سردار پاسدار رضا محمد سلیمانی در آستانه برگزاری کنگره ملی شهدا، سرداران و 
24۰۰ شهید استان در جمع رسانه های استان افزود: ملت عزیز و بسیجیان سلحشور 

همیشه در پشتیبان نظام بوده و مطیع امر والیت فقیه هستند.
وی در خصوص حادثه غم انگیز منا و جان باختن تعدادی از حجاج کشور و با تببین 
منویات مقام معظم رهبری در خصوص این فاجعه گفت: دنیا ش��اهد بود که خشم 
رهبر معظم انقالب بر سر مسببان حادثه منا سریع تاثیر خود را گذاشت و رژیم آل 

سعود مواضع خود را در مورد جان باختگان بالفاصله تغییر داد.
سردار پاسدار محمد س��لیمانی در ادامه از آمادگی کامل برای برگزاری کنگره ملی 
شهدای استان خبرداد و گفت: سه شنبه ۱4 مهرماه نمایشگاه آثار شهدا و ایثارگران در 
شهرکرد گشایش می یابد.وی گفت: این کنگره به مدت یک هفته درمصلی شهرکرد 
با حضور میهمان وی  ژه از ش��خصیت های برجسته کش��ور، بیش از یکهزار میهمان 
از سراسر کش��ور و بیش از ۱۰ هزار نفر شرکت کننده از سراسر اس��تان در روز ۱5 
مهرماه مصادف با سالروز سفر مقام معظم رهبری به استان برگزار می شود.دبیرکل 
ستادکنگره ملی شهدای استان، از جمع آوری آثار و اسناد مربوط به شهدا و نمایش آن 

در نمایشگاهی در حاشیه کنگره شهدا و فضاسازی شهرهای مختلف استان همزمان 
با این رویداد بزرگ فرهنگی خبرداد.فرمانده س��پاه اس��تان، نصب نمادهای دفاع 
مقدس در مبادی ورودی ش��هرها و برگزاری بیش از دو هزار یادواره در استان برای 
 استقبال از کنگره ملی شهدای استان را حائز اهمیت ملی دانست و یکی از نتایج آنرا 
جمع آوری بیش از 5۰۰ هزار سند و چاپ کتاب های متعدد دانست.محمد سلیمانی 
افزود: در روز افتتاحیه این کنگره ملی دکتر علی الریجانی رییس مجلس ش��ورای 
اسالمی و سرلش��کر محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاس��داران انقالب اسالمی 
سخنرانان ویژه هس��تند.وی گفت: در روزهای بعد از اجالسیه کنگره ملی شهدای 
استان نیز دکتر ضرغامی رییس سابق صدا و سیما ، سردار پاسدار سید رحیم صفوی 
دستیار مشاور عالی مقام معظم رهبری، س��ردار محمد رضا نقدی رییس سازمان 
بسیج، دکتر معصومه آباد ، دکتر حسین یکتا از راویان انقالب و دفاع مقدس و مبتکر 
طرح راهیان نور و حجت االسالم سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی میهمان این کنگره ملی هستند.
اجالسیه این کنگره با حضور رییس مجلس شورای اسالمی، فرمانده سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی و جمعی از مسووالن کش��ور ۱5 مهرماه در مصلی شهرکرد برگزار 

می شود.
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مفادآرا
6/495 ش��ماره صادره: 1394/03/98302 آگهی مفاد آرائ قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد س��ند رسمی هیات حل 
اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردس��تان آراء که در اجرای 
ماده یک قانون مذکور توس��ط هی��ات حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک اردس��تان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور 
در 2 نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی 
آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرای مذکور اعتراض دارند از 
تاریخ اولین آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد 
و امالک اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگ��ردد و یامعترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را اراده نکند ثبت اردستان مبادرت 
به صدور سند مالکیت می نماید ضمنًا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست. 
1- رای شماره 139460302032000045 مورخ 1394/02/22 آقای احمد 
دقیق فرزند اسداله ششدانگ قطعه زمین مزروعی احداثی بر روی قسمتی 
از ششدانگ پالک 640 فرعی از 51 اصلی مهاباد بخش هفده ثبت اصفهان 
به مساحت 1325 متر مربع انتقال عادی از طرف سید داود کسائی زادگان 

احدی از ورثه سید شهاب الدین کسائی زاده می باشد. 
2- رای ش��ماره 139460302032000045 م��ورخ 1394/02/22 آقای 
حسین فدوی اردستانی فرزند علی ششدانگ یک باب مرغداری نسبت به 
قسمتی از ششدانگ پالک 179 اصلی علیا مزرعه دهچی حاج حسین بخش 

هفده ثبت اصفهان به مساحت 34118/13 مالک رسمی. 
3- رای شماره 1392114402032000078 مورخ 1393/03/21 خانم عذرا 
جمشیدیها فرزند صفرعلی ششدانگ یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از شش��دانگ پالک 39 فرعی از 75 اصلی سفلی واقع در کچو مثقال بخش 

هفده ثبت اصفهان به مساحت 180 مالک رسمی. 
4- رای شماره 139460302032000116 مورخ 1394/05/26 خانم بهجت 
دهقانی دولت آبادی فرزند خدابخش شش��دانگ یک باب خانه احداثی بر 
روی قسمتی از ششدانگ پالک 72 اصلی و گرمسیر مزرعه دولت آبادی 
واقع در بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 250/55 انتقال عادی از طرف 

آقای دخیل صابری مالک رسمی. 
5- رای شماره 139460302032000099 مورخ 1394/04/30 آقای هادی 
رضا پور فرزند مرتضی ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
ششدانگ پالک 34 فرعی از 15 اصلی گرمس��یر فیض آباد واقع در بخش 
هفده ثبت اصفهان به مساحت 153/5 متر مربع انتقال رسمی از طرف سید 

حسین طباطبائی کهنگی می باشد. 
6- رای شماره 139460302032000099 مورخ 1394/03/03 اقای حسین 
امیری فرزند نظام الدین شش��دانگ یک باب ساختمان نسبت به قسمتی از 
ششدانگ پالک 35 اصلی علیا روستای مس��فره واقع در بخش هفده ثبت 

اصفهان به مساحت 188/72 متر مربع مالک رسمی. 
7- رای شماره 139460302032000071 مورخ 1393/4/20 آقای احمد 
نیکو فر فرزند علی شش��دانگ س��اختمان نسبت به قس��متی از ششدانگ 
پالک 21 اصلی علیا روس��تای رقران واقع در بخش هفده ثبت اصفهان به 
مساحت 584/90 متر مربع انتقال رسمی از طرف احمد السیبی شیرازانی 

مالک رسمی. 
8- رای ش��ماره 139460302032000098 م��ورخ 1394/03/05 آقای 
حس��ین چوپانی علی آبادی فرزند حسن شش��دانگ یک باب خانه احداثی 

نسبت به قس��متی از پالک 83 اصلی علیا روستای علی آباد واقع در بخش 
هفده ثبت اصفهان به مس��احت 611/20 متر مربع انتقال رسمی از طرف 

حسن چوپانی علی آبادی مالک رسمی. 
9- رای شماره 139460302032000120 مورخ 1394/06/11 خانم بهجت 
دهقانی دولت آبادی فرزند خدابخش ششدانگ یک باب خانه احداثی نسبت 
به قسمتی از ششدانگ پالک 72 اصلی گرمسیر مزرعه دولت آباد واقع در 
بخش هفده ثبت اصفهان به مس��احت 2276/40 متر مربع انتقال عادی از 

طرف آقای دخیل صابری مالک رسمی. 
10- رای اصالحی شماره 139460302032000055 مورخ 1394/04/30 
آقای ناصر نبوی فرزند علی ششدانگ یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از پ��الک 115 اصلی علیا مزرعه ویش��ه چالک واقع در بخ��ش هفده ثبت 
اصفهان به مس��احت 363/98 متر مربع انتقال رسمی از طرف علی کوهی 

گونیانی مالک رسمی. 
تاریخ انتشار اول: 1394/06/31 
تاریخ انتشار دوم: 1394/07/14 

م الف 736 خیراله عصاری- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان اردستان
آگهي فقدان سند مالكيت

نظر ب��ه اینک��ه آق��اي حس��ن مهرعل��ي فرزن��د اس��داله وکالتًاازطرف 
امیرمیرزائي بموجب وکالتنامه ه��اي 19811 – 31 / 1 / 93 و 22228 – 8 
/ 9 / 93 دفترخانه 247 ش��هرضا باارائه دو برگ استشهادمحلي که هویت 
وامضاءشهود رسمًاگواهي ش��ده مدعي مفقود شدن س��ند مالکیت992 
سهم ویک دوم سهم مشاع از 22708 سهم ویک دوم سهم ششدانگ پالک 
5145 فرعي ازدواصلي واقع درفضل آباد بخش یک ش��هرضا گردیده که 
سندمالکیت 1670 س��هم مش��اع مذکورذیل ثبت 68910 صفحه 58 دفتر 
414 به نام کمیته امداد امام خمیني شهرضاصادرش��ده که بموجب سند 
5907 – 1 / 4 / 92 دفتر393 ش��هرضا ب��ه امیرمیرزائي انتقال ش��ده که 
نامبرده نیزبموجب س��ند 10893 – 27 / 6 / 93 دفتر292 شهرضاتمامت 
241 سهم آنرابه س��یدعلي موسوي وبموجب س��ند 10990 – 7 / 7 / 93 
دفتر292 شهرضا تمامت 138 س��هم آنرابه محمدخسروي عمروآبادي 
وبموجب سند 11644 – 17 / 10 / 93 دفتر292 شهرضا تمامت 138 سهم 
ویک دوم سهم مشاع آنرابه مجیدطاوسي وفاطمه امیري انتقال داده است 
وهمچنین بموجب سند10990 – 7 / 7 / 93 دفتر292 شهرضاتمامت 160 
س��هم خودرابه صنوبرپرمي انتقال داده اس��ت  اینک نامبرده درخواست 
صدورس��ندمالکیت المثني نموده اس��ت که دراجراي ماده 120آئین نامه 
اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود که هر کس نسبت به 
ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن اشاره اي نشده ویا مدعي 
وجود سند مالکیت نزد خود مي باش��د مي بایست ظرف مدت ده روز پس 
از انتشار این آگهي اعتراض خودرابامدارک مثبت تسلیم نماید واگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراض نرسدویا اصل سند مالکیت یاسندمعامله تسلیم نگردد 
اداره ثبت س��ند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم 
خواهد نمود .واگرسند مالکیت یا سند معامله ارائه گرددصورت جلسه مبني 
بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي 
المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهدشد. تاریخ انتشار14 / 7 / 

94   میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
حصر وراثت

7/178 آقای علی شجاعی قهریزجانی دارای شناسنامه شماره 3 به شرح 
دادخواست به کالس��ه 94/389 از این دادگاه درخواس��ت گواهی وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حبیب اله شجاعی قهریزجانی به 
شناسنامه 362 در تاریخ 86/05/23 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 
گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1-زهرا ش��جاعی 
ش.ش 28 ت.ت 1336/11/7 نس��بت فرزند 2- رضا شجاعی ش.ش 1 ت. 
ت1334/1/12 نس��بت فرزند 3- علی ش��جاعی ش.ش 3 ت. ت1323/2/5 

نس��بت فرزند 4- اصغر ش��جاعی ش.ش 1 ت.ت 1329/1/2 نسبت فرزند 
5- عفت شجاعی ش.ش 5 ت. ت1326/1/4 نسبت فرزند 6- منیژه شجاعی 
ش.ش 30 ت. ت 1343/6/5 نس��بت فرزند 7- محمدشجاعی قهریزجانی 
ش.ش 14 ت. ت 1320/7/5 نس��بت فرزند 8- عزت ش��جاعی ش.ش 5 ت. 
ت 1341/6/12 نسبت فرزند 9- فاطمه شجاعی قهریزجانی ش.ش 76 ت. 
ت 1302/7/8 فرزند حسن نسبت همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت یک ماه یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م/الف: 235 رییس شعبه حل اختالف بخش کرون
حصر وراثت

7/164 خانم بتول عابدی مدیس��ه دارای شناسنامه ش��ماره 27 به شرح 
دادخواست به کالسه 94/316 از این شورا درخواست گواهی وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم نجفی مدیسه به شناسنامه 48 در 
تاریخ 93/02/23 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1-ایوب نجفی مدیسه فرزند ابراهیم ش.ش 13 
ت. ت 1363 صادره از لنجان )پسر متوفی( 2- عباس نجفی مدیسه فرزند 
ابراهیم ش.ش 132 ت. ت1366 صادره از لنجان )پس��ر متوفی( 3- فاطمه 
نجفی مدیسه فرزند ابراهیم ش.ش 1160252701 ت. ت1372 صادره از 
لنجان )دختر متوفی( 4- بتول عابدی مدیس��ه فرزن��د احمد ش.ش 27 ت. 
ت1346 صادره از لنجان )همسر متوفی( 5- صاحب جان نصیری مدیسه 
فرزند محمد آق��ا ش.ش 29 ت. ت 1312 صادره از لنج��ان )مادر متوفی( 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
یک ماه یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف: 752 قاضی شعبه پانزدهم 

حقوقی شورای حل اختالف لنجان 
انحالل شرکت

7/165 ش��ماره مکانیزه: 139430402103000023 آگهی انحالل شرکت 
مروارید دانه زواره سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت 193 و شناسه 
ملی 14004313886 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1394/03/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق 
منحل اعالم گردید و آقای علی گلخنی زواره به شماره ملی 1189583933 
به سمت مدیر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب نشانی محل تصفیه زواره 
شهرک صنعتی زواره پالک 535 کدپستی 8441613831 می باشد. با ثبت 
این مس��تند تصمیمات انحالل انتخاب شده توس��ط متقاضی در سوابق 
الکترونیک ش��خصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 
ثبت قابل دسترس می باشد. م الف 759 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری زواره 
تغييرات

7/166 شماره مکانیزه: 139430402103000040 آگهی تغییرات شرکت 
مروارید دانه سپاهان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 89 و شناسه ملی 
10980171676 به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1394/5/24 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: ماده 16 اساس��نامه به شرح ذیل 
اصالح گردید: ماده 16 اصالحی: نایب رئیس هیئت مدیره نماینده قانونی 
و تام االختیار شرکت بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید. 
مخصوصًا در موارد زیر اداری از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ 
و تنظیم فهرست دارائی شرکت و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و 
انجام و هزینه ها، رسیدگی، محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه، 
تهیه آئین نامه های داخلی، )اجرای تصمیم��ات مجامع عمومی، اداء دیون 
و وصول مطالبات، تاسیس ش��عب واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و 
انتصاب و اس��تخدام متخصصین و کارمندان و کارگ��ران، عقد هر گونه 

پیمان با شرکت ها و بانک ها و ادارات و اشخاص خرید و فروش و اجاره 
اموال منقول و غیر منقول و ماش��ین االت و به طور کلی وسائل موردنیاز 
و همچنین معامالت بنام و حس��اب شرکت، مش��ارکت با سایر شرکت ها 
و ش��خصیت های حقیقی و حقوقی، اس��تقراض یا رهن یا ب��دون رهن و 
تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانک ها و اشخاص و شرکت ها 
و بازز کردن حس��اب جاری و ثابت در بانک ها، دریافت وجه از حس��اب 
های شرکت، صدور ظهر نویس��ی و پراخت بروات و اس��ناد و سفته ها، 
هزینه ها، مرافعات، چه ش��رعی مدعی باش��د و چه مدعی علی��ه، در تمام 
مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاه های صالحه ابتدایی و استیناف 
و دیوان عالی کش��ور، انتخاب وکیل و وکیل توکیل، دادن اختیارات الزمه 
نامبرده و عزل آن، قطع و فصل دعاونی با صلح و س��ازش اختیارات فوق 
جنبه محدویت نداش��ته و هر تصمیمی را که هیات مسئول جهت پیشرفت 
شرکت اتخاذ نماید معتبر می باش��د. با ثبت این مستند تصمیمات اصالح 
مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه انتخاب شده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک ش��خصیت خانوار مرقوم ثبت و در پایگاه 
 آگهی های س��ازمان ثبت قابل دس��ترس می باش��د. م الف 760 اداره کل

 ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری زواره 

فوت فرضی
7/167 ش��ماره درخواس��ت: 9410463623100027 ش��ماره پرونده: 
9309983623101046 شماره بایگانی ش��عبه: 931332 خواهان: خانم 
محبوبه سادات قهاری فرزند س��ید عزیز خوانده: آقای سید عزیز قهاری 
فرزند سید رحیم خواسته: رس��یدگی و صدور حکم مبنی بر فوت فرضی 
خوانده خواهان بتاریخ 93/12/16 دادخواس��تی با موض��وع فوق تقدیم 
این شعبه نموده که به کالس��ه 931332 ح/1 ثبت گردیده است. با توجه به 
اینکه خوانده از تاریخ 1374/1/1 از محل زندگی )آخرین اقامتگاه( خود به 
نشانی اردستان، روستای سرهنگچه، منزل عباس دهقانی )کدخدا( خارج 
ش��ده و تاکنون هیچ اطالعی از نامبرده به دست نیامده است لذا دادگاه بنا 
به درخواست صدور حکم از ناحیه خواهان طبق ماده 1023 قانون مدنی 
مراتب یک نوبت آگهی می ش��ود تا چنانچه اش��خاصی از غایب نامبرده 
 خبری دارد به دادگاه اعالم نماید. بدیهی اس��ت چنانچه یکس��ال از تاریخ

  اولی��ن اع��الن بگ��ذرد و حی��ات غای��ب ثاب��ت نش��ود حک��م م��وت 
فرضی صادر خواهد ش��د. م   ال��ف 755 دفتر ش��عبه اول دادگاه عمومی 

حقوقی اردستان 
تغييرات

7/168 ش��ماره مکانی��زه: 139430402103000037 آگه��ی تغیی��رات 
شرکت مروارید دانه س��پاهان با مسئولیت محدود به ش��ماره ثبت 89 و 
شناس��ه مل��ی 10980171676 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی 
فوق العاده م��ورخ 1394/5/24 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: تعداد اعضاء 
هیات مدیره به 3 نف��ر افزایش یافت و ماده 14 اساس��نامه به ش��رح ذیل 
اصالح گردید: ماده 14 اصالحی: هیات مدیره ش��رکت مرکب از س��ه نفر 
خواهد بود ک��ه در مجمع عموم��ی دو نفر از بین ش��رکاء و یک نفر خارج 
از ش��رکاء انتخاب می ش��وند ماده 15 اساس��نامه به ش��رح ذیل اصالح 
گردید: ماده 15 اصالحی: هی��ات مدیره می تواند ب��رای اعضاء خود یک 
نفر رئیس، یک نف��ر نائب رئیس و یک نفر مدیر عام��ل از بین خود یا خارج 
از اعضاء هیات مدیره انتخاب نمایند. عاقبت این مستند تصمیمات افزایش 
 تعداد اعض��اء هیات مدیره انتخاب ش��ده توس��ط متقاضی در س��وابق
  الکترونی��ک ش��خصیت حقوق��ی مرق��وم ثب��ت و در پای��گاه ه��ای
  س��ازمان ثبت قاب��ل دس��ترس م��ی باش��د. م ال��ف 756 اداره کل ثبت

 اسناد و امالک اس��تان اصفهان مرجع ثبت ش��رکت ها و موسسات غیر 
تجاری زواره 

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری از مقاوم سازی 5۰ 
درصد مسکن های روستایی استان خبر داد.

»س��هراب رییس��ی« با اش��اره به فعالیت های مطلوب در راس��تای بهسازی و 
مقاوم سازی مسکن روس��تایی، اظهار کرد: 5۰ درصد مس��کن های روستایی 

استان مقاوم سازی شده است.
وی با بیان این که تعداد واحدهای مس��کونی به بهره برداری رس��یده در شش 
 ماهه ی نخس��ت امس��ال 96۱ واحد بوده که نسبت به سال گذش��ته افزایش

 داش��ته اس��ت، اظهار کرد: پارس��ال، در این مدت، 6۰8 واحد به بهره برداری 
رسیده است.

رییسی با اشاره به این که اعتبارات مقاوم س��ازی و بهسازی از محل طرح ویژه 
بهسازی مسکن روستایی تامین می شود، افزود: سهمیه استان در سال گذشته 

3۰۰۰ واحد بوده است که تنها ۱73۰ واحد آن تامین اعتبار شده  اند.
 مدیرکل بنی��اد مس��کن انق��الب اس��المی چهارمح��ال و بختی��اری تعداد

 کل واحدهای مسکونی در اس��تان را 79 هزار و 642 واحد برشمرد و افزود: از 
سال 84 تاکنون 45 هزار واحد در استان مقاوم سازی شده اند.

رییس��ی در ادامه تعداد واحدهای خس��ارت دیده از بالی��ای طبیعی را 2573 
دانست و گفت: اعتبارات الزم در راستای مقاوم س��ازی از محل مدیریت واحد 

خسارت دیده از بالیای طبیعی تامین می شود.
وی با بیان این که 4۰ درصد واحد مسکن روستایی دارای بافت فرسوده هستند، 
خاطرنشان کرد: آمادگی داریم با همکاری مدیریت بانک های عامل تسهیالت 
ارزان قیمت تا سقف ۱5۰میلیون ریال و با نرخ سود 4 درصد و بازپرداخت ۱2 
سال به منظور بازسازی و مقاوم سازی در اختیار روستائیان و شهرهای کمتر از 

25 هزار نفر جمعیت قرار دهیم.
رییس��ی با تأکید ب��ر پرداخت به موقع تس��هیالت توس��ط مردم ب��ه بانک ها 
 خاطرنش��ان کرد: نب��ود منابع کافی بانک ه��ا موجب خلل در خدمت رس��انی

 آن ها می شود.

50 درصد مسکن های روستایی چهار محال و بختیاری مقاوم به زلزله هستند

فرمانده سپاه چهارمحال و بختیاری: 

سپـاه 
گوش به فرمان رهـبری 

است

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: دو باند تهیه و توزیع مواد 
مخدر در شهرکرد منهدم شدند.

 به گ��زارش زاین��ده رود و به نق��ل از پایگاه اطالع رس��انی نی��روی انتظامی 
چهارمحال و بختیاری دو باند تهیه و توزیع مواد مخدر در شهرکرد با تالش تیم 
عملیات ویژه پلیس منهدم شدند.وی افزود: تیم عملیات ویژه پلیس مبارزه با 
مواد مخدر استان پس از تحقیقات و اطمینان از فعالیت این افراد با هماهنگی 
مقام قضایی در یک عملی��ات ضربتی دو نفر از اعضاء باند را دس��تگیر که در 

بازرسی از این محل 9۰5گرم هروئین در بسته های آماده توزیع، کشف شد.
فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری از دستگیری دو توزیع کننده 
مواد مخدر در استان خبر داد و گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 
طی عملیاتی دیگر یک کیلو و 5۰۰ گرم تریاک کش��ف و دو سوداگر مرگ را 
حین توزیع مواد مخدر دستگیر کردند.یاری با اشاره به اینکه متهمان به مراجع 
قضایی معرفی شدند، خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه 
فعالیت قاچاقچی��ان و توزیع کنندگان مواد مخدر با تماس تلفنی یا ارس��ال 
پیامک به سیستم فوریت های پلیس۱۱۰ و نیروی انتظامی را جهت شناسایی 
و دستگیری مجرمان یاری کنند.وی با اش��اره به اینکه دوستان ناباب یکی از 
زمینه های گرایش جوانان به اعتیاد هستند، تصریح کرد: مبارزه با مواد مخدر 
از نوع سنتی و صنعتی از اولویت های اصلی پلیس بوده و خانواده ها با مراقبت از 

فرزندان خود آنان را در ایجاد ارتباط با اطرافیان یاری کنند.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری اعالم کرد
انهدام دو باند توزیع مواد مخدر در شهرکرد
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اف 35 اليتنينگ دو، درواقع پيشرفته ترين هواپيماى جنگنده جهان بوده و توسط كمپانى 
ــترك توليد شده است.  ــى از برنامه جنگنده تهاجمى مش الكهيد مارتين به عنوان بخش
سرمايه گذاران عمده و اصلى توليد اين جنگنده نيز انگليس و اياالت متحده آمريكا بودند و 
ساير كشورهاى شريك نظير تركيه، هزينه هاى مازاد را تامين كردند. اين جنگنده با همكارى 
تيم صنايع هوافضا به رهبرى كارخانجات الكهيد مارتين با همراهى صنايع هواپيماسازى 
ــى طراحى و  ــاز اصل ــا به عنوان قطعه س ــع هوافضاى بريتاني ــورث روپ، گرومنو صناي ن
ساخته شد.جنگنده اف 35 به نحوى طراحى شده است كه دست كم تا سال 2040 به عنوان 

جنگنده طراز اول ضربتى در خدمت باقى بماند. 

اين هواپيما صرفا براى مقاصد نظامى طراحى شده است و نقش ترابرى 
دارد. از اين هواپيما براى فرستادن نيروها به مناطق جنگى، ايفاى نقش 
آمبوالنس هوايى و آماده رسانى هوايى استفاده مى شود. هم اكنون 190 
فروند از اين هواپيما عملياتى است.  اين هواپيما از چهار موتور توربوفن 
استفاده مى كند كه قادر است 102 چترباز را با تجهيزات كامل با خود 
حمل كند. سى-17اِى گلوب مستر از سال 1993 براى اجراى عمليات 

در عراق و افغانستان استفاده شده است.

ــيار  ــران قيمت درواقع يك ابزار هوايى بس اين هواپيماى فوق العاده گ
ــى آيد.  ــاب م ــف هدف به حس ــايى و كش ــس، شناس مهم براى تجس
ــت  ــخه از هواپيماى اى،2هاو ك آى اس ــين نس اى، 2دى درواقع واپس
ــرفته اى دارد كه از توانايى تشخيص  كه سامانه رادارى قدرتمند و پيش
ــى از اين هواپيما  ــت. دو نسخه آزمايش فوق العاده زيادى برخوردار اس
ــورث روپ گرومن،  ــروى درياى آمريكا بوده و ن هم اكنون در اختيار ني

(كمپانى سازنده آن) سفارش هايى از هند نيز براى اين هواپيما دارد.

ــت كه به منظور جايگزينى بالگردهاى  اين بالگرد يك هواگرد بسيار پيشرفته اس
قديمى ناوگان رياست جمهورى آمريكا طراحى شده است. خط توليد اين بالگرد با 
مشكالت زيادى رو به روست. اندكى بعد از اينكه باراك اوباما، رييس جمهور آمريكا 
شد به علت هزينه باالى اين پروژه دستور داد تا كمك هاى مالى به اين پروژه قطع 
ــود. با اين حال در 22 جوالى 2009 مجلس نمايندگان آمريكا با اكثريت آرا با  ش
كمك 485 ميليون دالرى به اين پروژه موافقت كرد. وظيفه اصلى اين بالگرد جا به 

جايى سران كاخ سفيد بوده و گنجايش 14 مسافر و چهار خدمه را دارد.

ــه  ــر پايــ ــگ و بــ ــى بــويين ــــط كــمپان ــا توس ــن هــواپيم ايــ
ــى  ــگ737 طراحـــ ـــــافـــرى بــوييــن ــاى مس هـــواپيمــ

شده است. 
ــه منظور ايفاى  ــروى دريايى و ب ــور خدمت در ني ــن هواپيما به منظ اي
ــت اژدر،  ــادر اس ــده كه ق ــنود طراحى ش ــى و ش ــش ضدزيردرياي نق
ــاى را با خود  ــگ افزارهاى دري ــك، مين هاى دريايى و ديگر جن موش

حمل كند.

ــناى آمريكا سفارش ابتدايى  اين بمب افكن به قدرى گران است كه س
خريد اين هواپيما را از 132 فروند به 21 فروند كاهش داد. 

ــتيكى،  ــايى گرمايى، آكوس ــايى اين بمب افكن از طريق شناس شناس
الكترومغناطيس، رادارى و حتى ديد چشمى بسيار مشكل است. قابليت 
پنهان كار بودن اين هواپيما اين امكان را به آن مى دهد تا با خطر كمترى 
به بمباران مواضع دشمن بپردازد. اين هواپيما از سال 1993 تاكنون به 

عراق و افغانستان اعزام شده است.

ــرد بر  ــا به جنگ س ــن هواپيم طراحى اي
ــه با پروژه هواپيماى  مى گردد و براى مقابل
ــد. اين  ــى ش ــوروى طراح ــز ش رادارگري
ــد  ــركت الكهي ــاخت ش ــاى س هواپيم
ــرفته ترين  ــن قدرتمندترين و پيش مارتي
ــه عالوه بر  ــت ك جنگنده موجود در دنياس
ــت  ــادر اس ــول ق ــاى معم ــت ه ماموري

موشك هاى كروز را نيز هدف قرار دهد.
ــافت زيادى را با  اين هواپيما مى تواند مس

سرعت مافوق صوت حركت كند و تقريبا از 
ديد تمام رادارها پنهان بماند.

ــطح ــه س ــه آن، هرگون ــى بدن  در طراح
ــكاس  ــت انع ــث برگش ــه باع ــوار ك  ناهم
ــذف و  ــود، ح ــى ش ــواج رادارى م ام
ــل  ــا تبدي ــدون انحن ــطوحى ب ــه س ب
شده اند. حتى ورودى هاى هواى موتورهاى 
ــتتار طراحى ــل اس ــاس اص ــم براس آن ه

 شده اند.

رتبه هفتم: 
اف 35 اليتنينگ دو؛ 122 ميليون دالر

رتبه سوم: 
سى-17 اِى گلوب مستر؛ 238 ميليون دالر

رتبه ششم:
 اى2 دى ادونسد هاوك آى؛ 232 ميليون دالر

رتبه پنجم: 
وى اچ- 71 كسترل؛ 241 ميليون دالر

رتبه چهارم:
 پى-8اِى پوسيدون؛ 290 ميليون دالر

رتبه نخست: 
بى- 2 اسپريت بمبر؛ 2400 ميليون دالر

رتبه دوم: 
اف- 22 رپتور استيلث جت؛ 350 ميليون دالر

گران ترين هواگردهاى نظامى

از 122 ميليون دالر تا 2/4 ميليارد دالر؛ قيمت بعضى از جنگنده ها به ميليارد دالر هم مى رسد. اگر باورتان نمى شود، معطل نكنيد و برويد سراغ 
هفت هواگرد جنگنده گران دنيا...

آگهى دادنامه
7/172 شماره دادنامه: 94-298 ، شماره پرونده: 759-94/5/15 خواهان: 
ميالد كبيرى به نشــانى خ شــيخ صدوق جنوبى، كوچه 20، مجتمع الماس، 
طبقه 5، وكيل: الهام ايرجى زاده به نشــانى اصفهان، چهــار راه نظر، خ نظر 
شريق، بن بست توحيد،پ 6، خوانده: سجاد كارگر مجهول المكان خواسته: 
مطالبه گردشــكار: شــورا با عنايت به محتويات پرونده ختم رســيدگى را 
اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شورا: در 
خصوص دعوى آقاى ميالد كبيرى به طرفيت آقاى سجاد كارگر به خواسته 
مطالبه مبلغ 30/000/000 ريال وجه يك فقره چك / ســفته به شــماره هاى 
1- 1389/552267/43 عهده بانك ملت به انضمام مطلق خســارت قانونى، 
با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندت در يد خواهان كه ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن ها را دارد. و 
اين كه خواندگان على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور ندارد و هيچگونه 
اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى 
خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به 
نظر مى رسد كه مســتندا به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حكم بر 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ30/000/000 ريال بابت اصل خواســته 
و 240/000 ريال بابت هزينه دادرســى و حق الوكاله ى وكيل طبق تعرفه ى 
قانونى و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سر رســيد چك تا تاريخ اجراى 
حكم در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در هميــن مرجع و ظرف 20 روز پس از آن 
قابل اعتراض در محاكم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد.  15259 

م/الف: قاضى شعبه 32 شوراى حل اختالف اصفهان 
آگهى دادنامه

7/173 كالسه پرونده: 93-2054 ، شــماره دادنامه: 94/5/15-727 مرجع 
رسيدگى: شــعبه 32 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمد حسين 
رفيعى به نشانى دولت آباد، خ سلمان شرقى، اتاق اصناف و بازرسى وكيل: 
اكرم فاطمى به نشانى خورزوق، خ شــهيد رجائى، روبروى مسجد جامع، 
دفتر وكالت. خوانده: حميد رضا بديعى به نشانى مجهول المكان. خواسته: 
مطابه وجه سفته، باعنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى اعضاى 
محترم شــورا، ضمن اعالم ختم رسيدگى با اســتعانت از خداوند متعال به 
شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد: راى قاضى شورا: در خصوص 
دعوى محمد حسين رفيعى به طرفيت حميد رضا بديعى به خواسته مطالبه 
مبلغ50/000/000 ريال وجه سفته / ســفته هاى به شماره خزانه دارى كل 
619021 به انضمام مطلق خسارات قانونى با عنايت به بقاى اصول مستندات 
در يد خواهان كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگى و مصون ماندن 
خواسته از هر گونه تعرض و تكذيب، شورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت 
تشخيص داده، لذا به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 515 
و 519 و 522 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلــغ 50/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته و 245/000 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل بر مبناى 
تعرفه قانونى و همچنين خســارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواســت 
93/11/29 لغايت تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى 
بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران بر عهده اجراى محترم احكام مى باشد، 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف بيست 
روز پس از ابالغ واقعى به خوانده قابل واخواهى در اين شورا و ظرف بيست 
روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجديد نظر خواهى در دادگاه هاى 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م/الف: 15257 - قاضى شعبه 32 شوراى 

حل اختالف اصفهان 

آگهى دادنامه
7/174 كالسه پرونده: 93-2056 ، شــماره دادنامه: 94/5/15-740 مرجع 
رسيدگى: شــعبه 32 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمد حسين 
رفيعى به نشانى دولت آباد، خ سلمان شرقى، اتاق اصناف و بازرسى وكيل: 
اكرم فاطمى به نشانى خورزوق، خ شهيد رجائى، روبروى مسجد جامع، دفتر 
وكالت. خوانده: حميد رضا بديعى به نشانى مجهول المكان. خواسته: مطالبه 
وجه ســفته، باعنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشــورتى اعضاى 
محترم شــورا، ضمن اعالم ختم رسيدگى با اســتعانت از خداوند متعال به 
شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد: راى قاضى شورا: در خصوص 
دعوى محمد حسين رفيعى به طرفيت حميد رضا بديعى به خواسته مطالبه 
مبلغ50/000/000 ريال وجه سفته / ســفته هاى به شماره خزانه دارى كل 
720556 به انضمام مطلق خسارات قانونى با عنايت به بقاى اصول مستندات 
در يد خواهان كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگى و مصون ماندن 
خواسته از هر گونه تعرض و تكذيب، شورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت 
تشخيص داده، لذا به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 515 
و 519 و 522 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلــغ 50/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته و 245/000 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل بر مبناى 
تعرفه قانونى و همچنين خســارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواســت 
93/11/29 لغايت تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى 
بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران بر عهده اجراى محترم احكام مى باشد، 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف بيست 
روز پس از ابالغ واقعى به خوانده قابل واخواهى در اين شورا و ظرف بيست 
روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجديد نظر خواهى در دادگاه هاى 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م/الف: 15256 - قاضى شعبه 32 شوراى 

حل اختالف اصفهان 
آگهى دادنامه

7/175 كالسه پرونده: 93-2053 ، شــماره دادنامه: 94/5/15-725 مرجع 
رسيدگى: شــعبه 32 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمد حسين 
رفيعى به نشانى دولت آباد، خ سلمان شرقى، اتاق اصناف و بازرسى وكيل: 
اكرم فاطمى به نشانى خورزوق، خ شهيد رجائى، روبروى مسجد جامع، دفتر 
وكالت. خوانده: حميد رضا بديعى به نشانى مجهول المكان. خواسته: مطالبه 
وجه ســفته، باعنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشــورتى اعضاى 
محترم شــورا، ضمن اعالم ختم رسيدگى با اســتعانت از خداوند متعال به 
شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد: راى قاضى شورا: در خصوص 
دعوى محمد حسين رفيعى به طرفيت حميد رضا بديعى به خواسته مطالبه 
مبلغ50/000/000 ريال وجه سفته / ســفته هاى به شماره خزانه دارى كل 
909783 به انضمام مطلق خسارات قانونى با عنايت به بقاى اصول مستندات 
در يد خواهان كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگى و مصون ماندن 
خواسته از هر گونه تعرض و تكذيب، شورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت 
تشخيص داده، لذا به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 515 
و 519 و 522 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلــغ 50/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته و 240/000 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل بر مبناى 
تعرفه قانونى و همچنين خســارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواســت 
93/11/29 لغايت تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى 
بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران بر عهده اجراى محترم احكام مى باشد، 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف بيست 

روز پس از ابالغ واقعى به خوانده قابل واخواهى در اين شورا و ظرف بيست 
روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجديد نظر خواهى در دادگاه هاى 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م/الف: 15255 - قاضى شعبه 32 شوراى 

حل اختالف اصفهان 
آگهى دادنامه

7/176 كالسه پرونده: 93-2055 ، شــماره دادنامه: 94/5/15-726 مرجع 
رسيدگى: شــعبه 32 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمد حسين 
رفيعى به نشانى دولت آباد، خ سلمان شرقى، اتاق اصناف و بازرسى وكيل: 
اكرم فاطمى به نشانى خورزوق، خ شهيد رجائى، روبروى مسجد جامع، دفتر 
وكالت. خوانده: حميد رضا بديعى به نشانى مجهول المكان. خواسته: مطالبه 
وجه ســفته، باعنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشــورتى اعضاى 
محترم شــورا، ضمن اعالم ختم رسيدگى با اســتعانت از خداوند متعال به 
شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد: راى قاضى شورا: در خصوص 
دعوى محمد حسين رفيعى به طرفيت حميد رضا بديعى به خواسته مطالبه 
مبلغ50/000/000 ريال وجه سفته / ســفته هاى به شماره خزانه دارى كل 
831533 به انضمام مطلق خسارات قانونى با عنايت به بقاى اصول مستندات 
در يد خواهان كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگى و مصون ماندن 
خواسته از هر گونه تعرض و تكذيب، شورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت 
تشخيص داده، لذا به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 515 
و 519 و 522 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلــغ 50/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته و 250/000 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل بر مبناى 
تعرفه قانونى و همچنين خســارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواســت 
93/11/29 لغايت تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى 
بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران بر عهده اجراى محترم احكام مى باشد، 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف بيست 
روز پس از ابالغ واقعى به خوانده قابل واخواهى در اين شورا و ظرف بيست 
روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجديد نظر خواهى در دادگاه هاى 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م/الف: 15254 قاضى شعبه 32 شوراى 

حل اختالف اصفهان 
دادنامه

7/193 شــماره دادنامــه: 9309970353101337، شــماره پرونــده: 
9209980365601038، شماره بايگانى شعبه: 930716، شاكى: خانم زهرا 
رنجكش به نشانى: زينبيه ســودان حمام اهللا اكبر ك خجسته ك فتح المبين 
ســمت راســت درب اول، متهمين: 1- آقاى مهدى رامى  2- آقاى عليرضا 
هاشم پور به نشانى چمران محمد طاهر بن قربانى دست راست منزل دوم، 
اتهام: تبانى براى مال غير، گردشــكار: دادگاه با بررسى محتويات پرونده 
ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى 
دادگاه: محتويات پرونده حكايت از اين دارد كه شاكى زهرا رنجكش فرزند 
كرمعلى در تاريخ 1390/2/14 يك دستگاه خودرو پرايد مدل 1384 به شماره 
انتظامى 471 و 95 ايــران 13 از مهدى رامى فرزند علــى به مبلغ 45 ميليون 
ريال خريدارى مى نمايد كه پس از مدتى عليرضا هاشم پور فرزند حسين به 
عنوان مالك اتومبيل اقدام به توقيف آن نموده و مدعى مى شود كه اتومبيل 
را به مهدى رامى اجاره داده ولى وى اتومبيل را بدون اجازه فروخته اســت 
كه پس از انجام تحقيقات مقدماتى از سوى دادســرا نهايتًا قرار مجرميت و 
كيفر خواست عليه مهدى رامى و عليرضا هاشم پور تحت عنوان تبانى براى 
بردن مال غير صادر و پرونده براى رسيدگى به اين شعبه ارجاع مى گردد. 
دادگاه با عنايت به مراتــب فوق و با توجه به محتويــات پرونده و تحقيقات 
انجام شده از آنجايى كه متهم مهدى رامى بدون اينكه مالكيتى داشته باشد 

مبادرت به فروش اتومبيل به شــاكى نموده و دليل ارايه شده مبنى بر اينكه 
عليرضا هاشــم پور با مهدى رامى تبانى نموده كه مال شاكى را ببرند كافى 
نمى باشــد و از طرفى متهم مهدى رامى على رغم احضار از طريق انتشــار 
آگهى در دادگاه حاضر نگرديده و ايراد و دفاعى به عمل نياورده لذا دادگاه 
ضمن اصالح عنوان اتهامى متهم مهدى رامى به فــروش مال غير اين اتهام 
رانسبت به نامبرده محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده يك قانون مجازات 
راجع به انتقال مال غير و ماده يك قانون تشــديد مجازات مرتكبين ارتشاء 
اختالس و كالهبردارى مهدى رامى را به تحمل ســه سال حبس تعزيرى و 
پرداخت مبلغ چهل و پنج ميليون ريال جزاى نقــدى و رد همين مبلغ در حق 
شاكى محكوم مى نمايد. و در خصوص متهم عليرضا هاشم پور به لحاظ عدم 
كفايت ادله و با توجه به اصل كلى برائت و به اســتناد ماده 177 قانون آيين 
دادرسى كيفرى راى بر برائت وى صادر و اعالم مى گردد. راى صادره در 
خصوص متهم مهدى رامى غيابى و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همين دادگاه و در خصوص عليرضا هاشم پور ظرف بيست روز پس از
 ابــالغ قابــل تجديــد نظــر خواهــى در دادگاه هــاى تجديد نظر اســتان

 اصفهان مى باشد. م/الف: 15291 رئيس شعبه 105 دادگاه عمومى جزايى 
اصفهان 

تصميم نهايى (ابالغ راى)
7/194 شــماره تصميم نهايى : 9409970354700670، شــماره پرونده: 
9109980363201609، شماره بايگانى شعبه: 921203، شاكى: آقاى ايرج 
حشمت قهدريجانى فرزند عباسعلى به نشانى اصفهان – خ وليعصر – ك ش 
تميزى – پ 3، متهم: آقاى منصورنورى فرزند امير به نشانى مجهول المكان، 
اتهام: صدمه بدنى در اثر بى احتياطى در امر رانندگى، گردشكار: دادگاه ختم 
رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدورراى مى نمايد. راى دادگاه: 
در خصوص اتهام آقاى منصور نورى مبنى بر بى احتياطى در امر رانندگى 
با وصف نداشتن گواهى نامه معتبر رانندگى و تخطى از سرعت مطمئنه منتهى 
به ايراد صدمه بدنى غير عمدى به آقاى ايرج حشــمت قهدريجانى دادگاه از 
توجه به شكايت شــاكى خصوصى و كيفر خواســت صادره از دادسراى 
عمومى و انقالب اصفهان و نظريه افســر كاردان فنى كه مصون از هر گونه 
ايراد و اعتراض موثرى از ناحيه طرفين واقع شده و گواهى پزشكى قانونى 
شاكى خصوصى و عدم حضور متهم در مراح تحقيقات مقدماتى در دادسرا 
و دادرسى در دادگاه جهت دفاع از خويش و ساير محتويات پرونده بزهكارى 
نامبرده را محرز و مسلم تشخيص داده و مستنداً به مواد 449 و 569 و 715 
و 718 از قانون مجازات اسالمى مصوب 92 و كتاب پنجم تعزيرات مصوب 
75 از حيث جنبه عمومى بزه انتسابى به تحمل هشت ماه حبس تعزيرى درجه 
شش و از حيث صدمات وارده به پرداخت 1) چهار پنجم از يك پنجم نصب 
ديه كامل بابت شكســتگى چند قطعه اى خرد شــدگى (كوبيدگى) استخوان 
درشت نى ساق راست بدون عيب اليتام يافته است 2) چهار پنجم از يك پنجم 
نصف ديه كام بابت شكستگى اســتخوان نازك نى راست بدون عيب اليتام 
يافته است 3) 14 � (چهارده درصد) ديه كامل بابت ارش آسيب نسج نرم ساق 
راست ناشى از تعبيه ابزار ارتوپدى وارش حفره استابولوم (حقه اى) سمت 
راست لگن و شاخ فوقانى عانه راســت 4) دو و نيم درصد از ديه كامل بات 
ارش آسيب نسخه نرم ساق راست (زخم باز) 5) دوازده درصد از ديه كامل 
بابت ارش پارگى رباط متقاطع قدامى زانوى راســت وشكستگى استخوان 
خاجى لگن و عالوه بر آن ســه درصد از ديه كام بابت ارش نقص عضوى 
ناشى از ناپايدارى زانوى راســت در حق شاكى خصوصى پرونده محكوم 
مى نمايد. راى صادره غيابى بوده و ظرف مدت بيســت روز از تاريخ ابالغ 
قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجديدنظر 
خواهى در دادگاه تجديد نظر استان اصفهان مى باشد. م/الف: 15279 رييس 

شعبه 121 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان 



یازدهمین جش��نواره سراس��ری تئاتر مهر کاش��ان، با رویک��رد موضوعات 
فرهنگی، دفاع مقدس، حقوق ش��هروندی، آس��یب های اجتماعی، سبک 
زندگی، اقتصاد مقاومتی و دینی یکشنبه ش��ب با معرفی نفرات برتر به کار 

خود پایان داد.
یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر کاش��ان پس از هشت روز رقابت و 
اجرای 17 اثر در بخش صحن��ه ای و 11 اثر در بخش خیابانی از ش��هرهای 
همدان، اراک، تهران، آستانه اشرفیه، بهبهان، مرند، کرمانشاه، تفرش، کرج، 
مالیر و کاشان به کار خود پایان داد.این جشنواره که از پنجم مهر آغاز شده 
بود، با انتخاب نفرات برتر در بخش های پوستر، بروشور، موسیقی، طراحی 
صحنه، نمایشنامه نویسی، کارگردانی و بهترین بازیگر زن و مرد به کار خود 

پایان داد.
 بخش پوستر:

هیات داوران جایزه اول خود را دراین بخش ش��امل دیپل��م افتخار و جایزه 
نقدی به طراح پوس��تر نمایش » ورود ممنوع « از کاشان به علی وفایی نژاد 

تقدیم کرد.
 بخش بروشور:

 لوح تقدیر و اهدای جوایز نق��دی به علی وفایی نژاد طراح بروش��ور نمایش 
» ورود ممنوع « از کاشان و جایزه اول بروش��ور شامل دیپلم افتخار و جایزه 
نقدی به حمید ش��یرزادی طراح بروش��ور » وقت عزا، رخت شاد « از تهران 

تقدیم شد.
 بخش موسیقی:

هیات داوران، جایزه س��وم موسیقی جشنواره ش��امل دیپلم افتخار و جایزه 
نقدی را به قادر شهسواری بابت موسیقی نمایش » پدرانه « از همدان، جایزه 
دوم به موسیقی نمایش » وقت عزا، رخت ش��ادی « از سجاد کیانی و جایزه 
اول به موسیقی نمایش » گزارش یک تصادف « از کاشان به مهدی محمدی 

و میالد داوودی اهدا کرد.
 بخش طراحی صحنه:

هیات داوران جایزه س��وم طراحی صحنه را ش��امل دیپلم افتخ��ار و جایزه 
نقدی بطور مشترک به فهیمه مدحتی طراح صحنه نمایش » به روایت من 
و جولیان « از بهبهان و سعید خسروی طراح صحنه نمایش » ورود ممنوع« 
از کاش��ان، جایزه دوم را به کاوه مهدوی طراح صحنه نمای��ش » وقت عزا، 
 رخت شادی« از تهران و جایزه اول را به بهمن پارسا آرا طراح صحنه نمایش

 » آری، زن ها همیشه منتظرند « از اراک تقدیم کرد.
بخش نمایشنامه نویسی:

هیات داوران در بخش نمایشنامه نویسی جایزه سوم متن شامل دیپلم افتخار 
و جایزه نقدی را به سید مرتضی فتاحی نویسنده نمایشنامه » سوگ شقایق « 

از کاشان، جایزه دوم را به کاوه مهدوی نویسنده نمایشنامه » وقت عزا، رخت 
شادی « از تهران و جایزه اول ش��امل تندیس جشنواره را به سعید خسروی 

نویسنده نمایشنامه » ورود ممنوع « از کاشان اهدا کرد.
 بخش بازیگر زن:

در این بخش از س��یده معصومه زیور بازیگر نمای��ش » پدرانه « از همدان با 
اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیر ش��د و دیپلم افتخار و جایزه نقدی به 
مهسا نظری بازیگر نقش زن نمایش » آری زن ها همیشه منتظرند« از اراک 
و ندا صادقیان بازیگر نمای��ش » برادرها نمی میرند « از کرمانش��اه بصورت 
مشترک تعلق گرفت.رتبه دوم این بخش با اهدای جایزه نقدی و دیپلم افتخار 
به فرناز ماجدی برای بازی در نمایش » پلی از جنس شیشه « از کاشان و رتبه 
نخست با اهدای تندیس، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به سحر خداداد برای 

بازی در نمایش » ورود ممنوع « از کاشان اختصاص یافت.
 بخش بازیگر مرد:

رتبه س��وم بخ��ش بهترین بازیگ��ر مرد ب��ا اهدای جای��زه نق��دی و دیپلم 
 افتخار بصورت مش��ترک ب��ه آقایان امی��ر زاوش ب��رای ب��ازی در نمایش 
 » آری زن ها همیشه منتظرند« از اراک و رضا رادبخت برای بازی در نمایش 

» ورود ممنوع « از کاشان تعلق گرفت.
س��عید خس��روی برای بازی در نمایش » ورود ممنوع « از کاشان با اهدای 
جای��زه نق��دی و دیپلم افتخ��ار به عن��وان رتب��ه دوم بازیگر م��رد انتخاب 
ش��د و هیات داوران جایزه برگزی��ده و رتبه نخس��ت بهتری��ن بازیگر مرد 
ش��امل تندیس جش��نواره، پاداش نقدی و دیپلم افتخار را ب��ه فرامرز قلیچ 
 خانی ب��رای بازی در نمای��ش » وقت عزا، رخت ش��ادی « از ته��ران تقدیم 

کرد.
هیات داوران در ای��ن بخش همچنین لوح تقدیر و جای��زه نقدی را به مهیار 
عسگری و محمد حمیدی شاد و بهمن صادق پور بازیگران نمایش » پلی از 
جنس شیش��ه « و محمد خطیبی بازیگر نمایش » گزارش یک تصادف « از 

کاشان تقدیم کرد.
 بخش کارگردانی:

در بخش کارگردانی نیز جایزه رتبه س��وم کارگردانی ش��امل دیپلم افتخار 
و هدیه نقدی را به مهدی س��ه دهی برای کارگردانی نمایش » گزارش یک 
تصادف در چهار راه اندیش��ه « از کاش��ان، جایزه رتبه دوم برای کارگردانی 
نمایش » ورود ممنوع « به سعید خسروی از کاشان و دیپلم افتخار، تندیس 
جش��نواره و جایزه نقدی به کارگردان نمایش » وقت عزا، رخت شادی « به 

کاوه مهدوی از تهران تعلق گرفت.
بخش کارگردان نمایش خیابانی:

در این بخش از رضا کریمی کارگردان نمایش » ش��هر با دوچرخه « حمید 
حمیدی کارگ��ردان نمایش » معرک��ه اعتیاد و طالق«، عب��اس تیمور زاده 
کارگردان نمای��ش » ترافیک «، امیر حس��ین حداد کارگ��ردان نمایش » 
ازدواج خیابانی«، محس��ن بلوری کارگردان نمایش » آپارتمان پرماجرا «، 
میثم سرآبادانی کارگردان نمایش »املت با گوجه ایرانی«، میثم سرآبادانی 
کارگردان نمایش » زباله های دوست داشتنی « از مهسا افتحی با لوح سپاس، 

تندیس و کمک هزینه گروه تقدیر شد.
همچنین از نمایش های صحنه ای » سوگ شقایق« راضیه حجت نیا، » رخت 
شادی، وقت عزا « کاوه مهدوی، همان همیش��گی « سید مجتبی جدی، » 
آری زن ها همیش��ه منتظرند« بهمن پارس��اآرا، » به روایت من و جولیان « 
فهیمه مدحتی، » ورود ممنوع« سعید خس��روی، » پدرانه « فرهاد لباسی، 
» پلی از جنس شیشه « مهیار عس��گری، » نقل شاه کشی...« رضا رادبخت، 
 » برادرها نمی میرند« رسول احمدی، » راز عروس��ک « علی شریعت زاده، 
» گزارش یک تصادف « مهدی سه دهی، » آناهید « و حیدرضا صادق پور و » 
غریب هنوز « محسن خسروی تقدیر شد.رونمایی از کتاب » هنر در پرتو کالم 
والیت « به نویسندگی روح اهلل صنعتکار، پخش کلیپ جشنواره، قرائت بیانیه 
و اجرای موسیقی از دیگر برنامه های مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره 

سراسری تئاتر مهر کاشان بود.
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برای نخستین بار پایگاه امداد هوایی با هماهنگی های انجام شده بین اورژانس 
کاشان، مدیریت بحران شهرستان و دانشگاه علوم پزشکی استان قم در مراسم 

قالیشویان مستقر شد تا این مراسم بزرگ را پشتیبانی کند.
حمیدرضا مومنیان سرپرست فرمانداری ویژه کاش��ان با بیان این خبر گفت: 
شکوه مراسم سنتی مذهبی قالیشویان که هر ساله در هفته دوم و سوم مهرماه 
در مشهد اردهال کاشان برگزار می شود ایجاب می کند تا تمامي مباحث این 
خیل عظیم زوار مشتاق به نحو شایسته مدیریت شود و استقرار این پایگاه در روز 
مراسم بر اساس این نگرش است.وي افزود: در این مراسم، بالگرد امدادی استان 
قم بعنوان نزدیک ترین پایگاه امداد هوایی با آمادگی کامل در پایگاه امداد هوایی 
مشهد اردهال مستقر شد.سرپرست فرمانداری ویژه کاشان یادآور شد: با استقرار 
پایگاه امداد هوایی در منطقه این فرصت در اختیار امدادگران قرار می گیرد تا 
برای انتقال مصدوم در کمترین زمان ممکن و بیشترین تعداد اقدام نمایند به 

نحوی که امکان انتقال همزمان 6 مصدوم فراهم می گردد.
وي گفت: زمان انتقال مصدوم از این پایگاه امداد هوایی به مرکز درمانی دانشگاه 
علوم پزشکی کاشان و یا دانشگاه علوم پزش��کی قم کمتر از 20 دقیقه و قطعا 
کاهش زمان انتقال با توجه به ترافیک ایجاد شده در روز مراسم امری ضروری 
و حیاتی است.مومنیان تصریح کرد: س��تاد برگزاری مراسم قالیشویان از ماه 
ها پیش تالش کرده اند با بررس��ی همه جوانب برگزاری با ش��کوه این مراسم 
مش��کالت احتمالی را مرتفع کرده و ش��رایطی فراهم کنند تا عزاداران و زوار 
با شرایط مناسب به آستان مقدس مشرف شده و از برکات معنوی این فضای 

روحانی بهره مند شوند.

یک دانش��جوی پیام نور مرکز نایین موفق به تولید نانو پوش��ش عالی 
معدنی ش��د.علیرضا طاهرزئی، مخترع این نانو پوش��ش در گفتگو با 
ایمنا از شهرس��تان نایین، در این باره اظهار داش��ت: این اختراع یک 
نوع نانو پوشش عالی معدنی است که برای کاربردها و سطوح مختلف 
در صنایع ساختمانی مورد اس��تفاده قرار می گیرد و به نوعی می تواند 
تمامی اجسام و سطوح را به مصالح ساختمانی تبدیل کند.وی افزود: 
به عنوان مثال شما می توانید این پوشش را به سطح یک آینه بپاشید 
و سپس می توانید تا پنج سانتی متر مالت سیمان و یا گچ را بر روی آن 
داشته باشید.این مخترع ایرانی با اش��اره به این که ایده این پوشش به 
خاطر مشکالت صنعت ساختمان و مسائل سبک سازی ساختمان به 
ذهن او رسیده، خاطرنشان کرد: برای ساخت این پوشش بیش از 280 
نمونه آزمایشگاهی در طول سه س��ال اخیر تولید کرده ام که افزون بر 
120میلیون ریال تاکنون برای آن هزینه کرده ام.وی افزود: تمام مواد 
خام مصرف شده برای تولید این نانو پوشش کامال ایرانی و بومی بوده و 
حتی تجهیزات مورد نیاز برای تولید انبوه آن نیز در داخل موجود است 
که به همین خاطر با تولید انبوه و صنعتی این پوشش ضمن کمک به 
صنعت ساختمان، گام های موثری نیز در راس��تای اقتصاد مقاومتی 
می توان برداشت.روکش بتنی عالی معدنی، به شماره 86385 در اداره 

کل ثبت مالکیت معنوی به ثبت رسیده است.

برای نخستین بار صورت می گیرد؛

استقرار پایگاه امداد هوایی در مراسم 
قالیشویان کاشان

توسط دانشجوي ناییني صورت گرفت؛
ساخت روکش بتن عالی معدنی برای 

اولین بار در کشور

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی گفت: فعالیت های شهرداری 
مبارکه در تملک و مرمت ارگ نهچیر می تواند به الگوی 

خوبی برای سایر شهرداری های کشور قرار گیرد.
بنگاه اقتصادي با جاذبه های گردشگري ایجاد می شود

 مسعود سلطانی فر پس از بازدید از ارگ نهچیر مبارکه در 
گفتگو با ایمنا از مبارکه با بیان اینکه رویکرد ما این است 
که همانند بس��یاری از کشورهایی که س��ابقه تاریخی و 
تمدنی مثل ما دارند با استفاده از منابع بخش خصوصی و 
دستگاه های اجرایی و شهرداری ها کار مرمت، بازسازی و 

بهره برداری بخشی از این اماکن را انجام دهیم.
وی افزود: برای اینکه بتوانیم س��رعت دهیم به حفظ این 
بناها رویکرد اول ما حفظ و مرمت است و رویکرد دوم ما این 
است که این گونه اماکن به یک جاذبه گردشگری تبدیل 
شود و سپس به یک بنگاه اقتصادی برای ایجاد اشتغال و 

تامین معیشت مردم تبدیل شود.
س��لطانی فر با بی��ان اینکه بناه��ای تاریخ��ی که ثبت 
 ملی ش��ده این قابلی��ت را دارند که بخ��ش خصوصی یا 
ش��هرداری ها در آنها س��رمایه گذاری کنن��د و به مراکز 
اقامتی و پذیرایی و فرهنگی تبدی��ل کنند تصریح کرد : 
 از حدود دو سال قبل با تاکید رییس جمهور به این روند

 س��رعت دادیم و ارگ نهچیر مبارکه هم یکی از این بناها 
اس��ت که با زیربنای حدود 16 ه��زار متر مرب��ع یکی از 
بزرگترین ارگ های کشور است که 8 مجموعه مستقل را 

داخل خود جای داده است.رییس سازمان میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی گفت:سال گذشته جلسه ای 
 را با مسئوالن شهرس��تان مبارکه داش��تیم و با توجه به

 اراده ای که در شهرستان وجود داشت و زمینه های خوبی 
که برای جذب گردشگر وجود داشت ش��هرداری مبارکه 
اقدام به تملک این ارگ کرد و به مرور مرمت و بازسازی ان 

را انجام داد که در آینده نزدیک بتواند به عنوان یک مرکز 
اقامتی و پذیرایی مورد بهره برداری قرار دهد.

وی اظه��ار کرد: با توجه به وس��عت زیاد ای��ن مجموعه و 
ش��رایط خوبی که دارد یک��ی از مهم تری��ن جاذبه های 
گردش��گری تبدی��ل خواهد ش��د و امیدواریم تالش��ی 
که توسط مس��ووالن شهرس��تان با محوریت شهرداری 
 مبارکه انجام گرفته به زودی به ثمر بنش��یند و ما شاهد 
بهره برداری از این مکان تاریخی و فرهنگی به عنوان یک 
 مکان مهم گردش��گری برای امور گردش��گری و پذیرایی 
باشیم.قلعه نهچیر مبارکه در قسمت جنوب شرقی شهر 
قرار گرفته و دارای عمارت ها و داالن ها و حیات های زیبا و 
با معماری سنتی می باش��د که در زمان شاه صفی الدین 
شکارگاه بوده و س��تون های س��نگی آن برای ساختمان 

حمامی آماده شده و هنوز پابرجاست. 
حی��اط میانی و حی��اط خلوت ای��ن بنا و ات��اق های تو 
در تو، پس��توها، داالن ها، هش��تی ه��ای ورودی و تمام 
خصوصیات این بن��ا از بهترین نمونه های خانه س��ازی 
مناطق مرکزی ایران اس��ت و همچنی��ن دو بادگیر برای 
اتاقهای نش��یمن تعبیه ش��ده اس��ت که در خانه سازی 
این منطقه کمتر سابقه دارد و در س��ال 1376 به شماره 
18۹5 در فهرس��ت آثار ملی ایران به ثبت رس��یده است.

در شهرس��تان مبارکه بیش از 300 اثر تاریخی شناسایی 
 ش��ده که از این تعداد 30 اثر در فهرست آثار ملی به ثبت 

رسیده است.

برگزاری جش��نواره انار بادرود در چند سال اخیر به نام 
باغداران و کشاورزان و به کام دالالن و واسطه گران بوده 
است.چندسالی است که مسووالن شهر بادرود و بنا به 
اقتضای شرایط، از نظر شاخص فعالیت ها، شهرداری و 
اعضای شورای شهر بادرود در نزدیکی فصل برداشت انار 
در این شهر اقدام به برگزاری جشنواره ای به نام جشنواره 

انار نادری بادرود می کنند.
ترویج فرهنگ گردشگری، توسعه و رونق خرده اقتصادی 
ش��هروندان، جذب گردش��گر، رونق اقتصادی شهر و 
شناس��اندن ظرفیت های مذهبی و گردشگری منطقه 
اهداف شاخصی است که برگزارکنندگان این جشنواره 
همیشه و در طول برگزاری هشت جشنواره قبلی از آن 
دم می زنند و آن را هدف اصلی برگزاری این جشنواره ها 
عنوان می کنند.در طول برگزاری جشنواره های انار در 
شهر بادرود، کمیته فرهنگی و هنری، کمیته صنعت و 
تجارت، کمیته مالی و پشتیبانی و کمیته گردشگری، 
کمیته کش��اورزی و کمیته ارزیابی و نظارت تش��کیل 

ش��ده و بر کارها نظارت می کردند.حال خارج از اینکه 
ظرفیت گردش��گری مذهبی منطقه به خاطر وجود دو 
امامزاده بزرگوار آقاعلی عباس و سید محمد )ع ( قبل از 
تصمیم به برگزاری این جشنواره در کل کشور و حتی 
در بین کشورهای همسایه ش��ناخته شده بوده و مردم 
برای زیارت به منطقه در مناسبت های مختلف گسیل 
می شدند، آیا اهداف دیگر جشنواره که در قالب توسعه 
صنعت گردشگری، رونق اقتصادی و …. به آن شاخصی 
که مردم و مسئوالن انتظار داش��ته اند رسیده است یا 
نه.مهم تر اینکه باتوجه به اسمی که روی این جشنواره 
هست، مگر کش��اورزان و باغداران منطقه نباید حداقل 
س��همی از این جشنواره در راس��تای کم ترین توقعات 
آن ها برآورده گردد؛ مگر نه این است که جشنواره با نام 
جشنواره انار نادری بادرود برگزار می شود و از این مجرا 
ظرفیت های دیگر منطقه به دیگر مناطق شناسانده می 
شود.گالیه ای که اکثر کش��اورزان و باغداران منطقه به 
برگزاری این جشنواره داشتند به خاطر این بود که هیچ 

درخواستی از این قشر زحمتکش در مجرای برگزاری 
این جشنواره که بعضی از مس��ووالن به قول خودشان 
سنگینی غیر قابل تحمل آن را بر دوش می کشند، اجابت 
 نمی ش��ود.به نظر می رس��د برگزاری این جشنواره در 
سال های اخیر فقط به نام کشاورزان بوده، و هدف اصلی 
برگزار کنندگان، ایجاد فضایی متفاوت با نام جشنواره 
اس��ت و باغداران جز یک تجلیل از آن ها در مدت زمان 
بسیار کوتاهی از حداقل یک هفته برگزاری این جشنواره 
 چی��ز دیگری عایدش��ان نمی شود.آس��یب شناس��ی 
ب��ه  رس��یدگی  س��ابق،  ه��ای   جش��نواره 
درخواس��ت های کش��اورزان درقالب های مختلف از 
جمل��ه آفاتی ک��ه ای��ن محص��ول را هرس��اله تهدید 
می کن��د، ک��م آبی، نب��ود ب��ازار ف��روش مناس��ب، 
 رج��ز خوان��ی دالالن ب��رای کش��اورزان و غی��ره 
محور های مهمی اس��ت که هرچند ذاتا ب��ه محتوای 

جشنواره ربط دارد ولی در عمل نشانی از آن ها نیست.
در مقاب��ل پرداخت��ن به مس��ائل حاش��یه ای، معرفی 
محصوالتی در قالبی بیش��تر از انار، ایجاد فضای مفرح 
دارای پتانسیل قوی آس��یب زایی برای جوانان، برپایی 
غرفه های محصوالت غیر مرتبط و …. مواردی اس��ت 
که بیش از نیمی از زمان برگزاری جش��نواره را به خود 

اختصاص می دهد.

البته نگارن��ده در کنار اخالق ش��رعی و قانونی مخالف 
شادی و برنامه هایی که در این جشنواره ارائه می شود 
نیست؛ شادی در راس��تای عرف، اخالق و قانون مورد 
استقبال همه است و هدف باید برگزاری برنامه هایی با 
موضوع جشنواره باشد و اگر این چنین شد در کنار آن 
پرداختن به مس��ائل دیگری از قبیل برپایی غرفه های 

محصوالتی غیر از انار نیز پذیرفتنی خواهد بود.
 نهمین جش��نواره انار ن��ادری بادرود در حال��ی از فردا 
کلید می خ��ورد که خ��ارج از هرگونه نق��اط مثبت یا 
منفی که می تواند بر آن مترتب باش��د، حذف مراس��م 
جش��ن پایانی در جش��نواره یکی از نقاط بسیار مثبت 
آن خواهد بود و امیدواریم با نتایجی که امثال در جهت 
عدم برگزاری این مراس��م در زیر پوست شهر احساس 
خواهد شد، حذف این برنامه پایانی که هر ساله انتقادات 
فراوانی به آن وارد بود به دیگر س��ال ها نیز تعمیم داده 
شود.دعوت از باغداران شهر در محل شهرداری و حضور 
مس��ووالن مربوطه و شنیدن درخواس��ت های آنان در 
حوزه های مختلف کاشت، داش��ت و برداشت انار خود 
گامی مثبت در جهت تغییر حرکت جشنواره به سمت 
و سوی سنخیت دادن با موضوع خواهد بود و امیدواریم 
 امس��ال س��هم باغداران از برگزاری جش��نواره بیش از 

سال های دیگر باشد.

در چند سال اخیر؛

برگزاری جشنواره انار بادرود به نام باغداران به کام دالالن!

اخبار کوتاه 

مراسم تشییع 4 تن ازجان باختگان شهرضایی حادثه  زاینده رود
من��ا ب��ا حضوراس��تانداراصفهان ، ام��ام جمع��ه ، 
فرماندارومردم والیتمدار شهرضا از میدان حر به سمت گلزار شهدا ي 

این شهرستان برگزار شد.
مراسم تش��ییع با حضور حماس��ی، پرشور و گس��ترده مردم همیشه 
درصحنه شهرضا پیکرهای مطهر جان باختگان فاجعه منا را روی دستان 
 خود، با آه و اش��ک و ماتم و قلوبی شکس��ته از این داغ گ��ران و مملو از

 خشم آل سعود تا دیار حق و دیدار رب کریم تشییع کردند.
در مراس��م تش��ییع مردم با نث��ار ش��اخه های گل به پیکره��ای پاک 
جانباختگان با اش��ک وآه باخانواده های ای��ن جانباختگان همدردی 
کردند.پیکر 4 جان باخته فاجعه منا به اس��امي ش��کراهلل خوشخویی، 
حس��ن ش��بانی، رحمت اهلل عموهادی، علی کریم لو بر روی دس��تان 
 مردم تا گلزار ش��هدای این شهرس��تان تش��ییع ش��د، وبنابروصیت 
حاج حسن ش��باني پیکراین جانباخته به قبرستان مصلي وهمچنین 
پیکر جانباخته علی کریم لو برای تدفین به روس��تای هونجان ازتوابع 

شهرضا انتقال داده شد.
شماری زیادی از زائران مسلمان که برای به جا آوردن مناسک حج در 
صحرای عرفات حضور داشتند بر اثر بی کفایتی مسووالن عربستان در 
سرزمین منا به خاک و خون کشیده شدند وقوع این حوادث به دنیا ثابت 

کرد که آل سعود توانایی مدیریت کنگره حج را ندارد.
کاروان 13077 حج تمتع شهرضا با 14 کشته بیشترین جان باختگان را 
در استان اصفهان دارد که ده از نفر از آنان اهالی شهرستان شهرضا بودند.

درفاجعه منا احمد کفاش، سید مرتضی رئیس زاده، عبدالرضا میرزائی، 
رحمت اهلل عموهادی، عباس معلم��ی اوره، ولی اهلل عابدی و عبدالخالق 

صداقت فر اسامی دیگر جان باختگان شهرضا هستند. 
همچنین حسن سلیمانی درچه،  مرتضی شاهپوری، بهمن غفاری پور و 
علیرضا بهاری دالل نیز از اعضای کاروان 13077 از سایر شهرهای استان 
بوده اند.نماز میت جانباختگان  به امامت حجت االسالم سیف اهلل یعقوبی 
نماینده مقام معظم رهبري و امام جمعه شهرضا بر پیکر جان باختگان 

خوانده شد.

دراستقبال ازمسافران قربانگاه منا 
شهرستان شهرضاسیاه پوش شد

نفرات برتر یازدهمین 
جشنواره سراسری تئاتر 
مهر کاشان معرفی شدند

رییس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستي عنوان کرد:

بنگاه اقتصادي با جاذبه های گردشگري ایجاد می شود



نكته ها

ــال ها است به مغز آدم ها  ــت كه س 8 ليوان آب در روز؛ اين قانونى اس
فرو كرده اند؛  اما آيا در روز بايد 8 ليوان آب بنوشيم؟

ــى با  ــت هر كس ــان ها فرق دارد و ممكن اس نياز بدن به آب در انس
ــگاه كانكتيكات  ــد. دكتر رابرت هاگينز از دانش ديگرى متفاوت باش

مى گويد:
ــد  ــرق دارد و بايـ ــه آدم فـ ــات از آدم ب ــه مايعـ ــاز بـ «نيــ
ــاى  گرمـــ ــى،  ـــرايط محيطـ ــيت، ش ــل جنس ــى مث عواملــ
ــى را  ــم غذاي ــى رژي ــن و حت ــدت كار،  س ــا ش ــوا و ورزش ي ه

در نظر داشت».
ــنگى مى تواند  ــس تش ــه ح ــردن ب ــاد ك ــب، اعتم ــن ترتي ــه اي ب
ــت  ــه غلظ ــردن ب ــگاه كـ ــر ن ـــد. راه ديگــ ــن راه باش بهتري
ــوان  ــك لي ــت ي ــر اس ــد، بهت ــق نباش ــر رقي ــت؛  اگ ادرار اس

آب بنوشيد.
ــاده اى  ــورد؟ روش س ــدر آب خ ــردن بايد چق ــع ورزش ك اما موق

دارد. 
ــد كه  ــد (البته حواس تان باش ــان را وزن كني ــل از ورزش خودت قب
ــد. تفاوت  ــان را وزن كني ــيد) بعد از ورزش هم خودت ــنه نباش تش
ــام مى دهد) و به  ــن كار را انج ــل كنيد (گوگل اي آن را به ليتر تبدي
ــيد كه بايد در جريان ورزش يا بعد از آن  ميزان آب مورد نياز مى رس

بنوشيد. 
ــيد  ــديـد، آب بنوش ــنه ش ــبه تش ــد محاس ــر در فرآينـ اگــ
ــبات  ــا در محاس ــيد ت ــته باش ــاد داش ــه ي ــم آن را ب ــى حج ول

در نظر بگيريد.
ــاعت ورزش  ــت يك س ــت، دكتر هاگينز معتقد اس اگر پيچيده اس
ــرق كردن  ــق ع ــدن را از طري ــر از آب ب ــا دو ليت ــك ت ــط، ي متوس

دفع مى كند. 
اما در نهايت بايد به احساس تشنگى تان اعتماد كنيد.

ــيدن خيلى زياد آب به خصوص در جريان  به ياد داشته باشيد، نوش
ورزش مى تواند بيمارتان كند.

بدن در روز به چقدر آب نياز دارد؟
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روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى  شماره 1697  سه شنبه 14 مهر 1394  22 ذى الحجه 1436

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper No.1697 | October 6 ،2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Shafiei.zayanderoud@gmail.com

بيشتر بدانيم

نكته ها

ــترى  ــفند چربى بيش ــت گوس ــى گوش ــى و بيرون ــت داخل باف
ــانى كه  ــاله دارد؛ و به همين دليل كس ــت گوس ــبت به  گوش نس
ــتند، بايد كمتر  ــارخون باال مبتال هس به چاقى، چربى خون  و فش

آن را در برنامه غذايى شان  بگنجانند.
ــتند و از نظر  ــاله هر دو گوشت قرمز هس گوشت گوسفند و گوس
ارزش پروتئينى، تفاوت  چندانى با هم ندارند. معموال رنگ گوشت 
ــاله و گاو قرمز پررنگ  ــن و رنگ گوشت گوس گوسفند، قرمز روش

است. 
ــى  ــر ارزش غذاي ــاله از نظ ــفند و گوس ــت گوس ــه گوش اگرچ
ــه دليل اينكه  ــم ندارند؛ اما ب ــن تفاوتى با ه به خصوص مقدار آه
ــريع الهضم  تر  ــرى دارد و س ــرد و نرم ت ــفند بافت ت ــت گوس گوش
ــه  ــد. البت ــش دارن ــرف آن گراي ــه مص ــراد ب ــتر اف ــت، بيش اس
ــترى  ــفند چربى بيش ــت گوس ــى گوش ــى و بيرون ــت داخل باف
نسبت به گوشت گوساله دارد و به همين دليل كسانى كه به چاقى، 
چربى خون و فشارخون باال مبتال هستند، بايد كمتر آن را در برنامه 
غذايى شان بگنجانند به خصوص افرادى كه دچار چربى خون از نوع 

كلسترول باال هستند، نه ترى گليسريد.
ــفند و  ــت گوس ــد در وهله اول مصرف گوش ــراد باي ــه اين اف البت
ــانى هم كه دچار نارسايى  ــاله را كاهش دهند. كس ــپس گوس س
ــت دارند.  ــز محدودي ــت قرم ــتند در مصرف گوش ــوى هس كلي
ــيداوريك  ــفند در افراد مبتال به اس ــت گوس اگرچه مصرف گوش
ــيداوريكى،  ــوع اس ــوى از ن ــنگ هاى كلي ــا س ــرس ي ــاال، نق ب
ــرف آن را محدود و  ــاران هم بايد مص ــت؛ اما اين بيم ممنوع نيس

بهتر است بيشتر از گوشت  سفيد استفاده كنند.
ــواد معدنى به خصوص  ــت قرمز منبع خوبى از پروتئين و م گوش
ــفند كه  ــت گوس ــرف آن به خصوص گوش ــا مص ــت و ب آهن اس
ــاند،  ــه مصرف كننده مى رس ــترى ب ــرژى بيش ــت، ان چرب تر اس
ــوص كودكان  ــد به خص ــودكان در حال رش ــر كه ك پس چه بهت
ــران و  ــاى جوان، پس ــاله، خانم ه ــا 14 س ــران 13 ي ــر، دخت الغ
ــتند،  ــن مبتال هس ــى فقر آه ــارى كم خون ــه بيم ــانى كه ب كس
ــفندى را  ــت گوس ــل 60 و حداكثر 150 گرم گوش ــه حداق روزان
ــه تهيه و  ــا چنج ــده، برگ ي ــاب كوبي ــز، كب ــورت كباب پ به ص
مصرف كنند.  به سالمندان و كودكانى هم كه بدغذا، الغر و كم خون 
ــت توصيه مى شود  ــان با مشكل مواجه  شده اس هستند يا رشدش
ــل بافت نرم،  ــفند را به دلي ــت گوس ــان گوش در برنامه غذايى ش

هضم راحت و طعم خوبش بگنجانند.
در ضمن، براى اينكه هنگام طبخ غذاهايى مانند آبگوشت به ارزش 
ــت تكه هاى گوشت را با استخوان  غذايى آن افزوده شود، بهتر اس

كه تركيباتى مانند كلسيم و كالژن دارد، بپزيد. 
ــانى كه  ــتخوان به خصوص براى افراد الغر و كس خوردن مغز اس
به كم خونى مبتال هستند، مفيد است؛ زيرا مقادير فراوانى چربى، 
ــد دارد؛ ــن و چربى هاى مفي ــاز به خصوص آه تركيبات خون س

ــتخوان به تنهايى پخته شود، روى آن اليه اى به شكل  البته اگر اس
ــت و به تنهايى  ارزش  ــود كه از نوع ژالتين اس ژله تشكيل مى ش
غذايى چندانى ندارد؛ اما اگر در كنار مواد  غذايى پرپروتئينى مانند 

گوشت پخته شود،  بسيار مغذى خواهد بود.

ــك رژيم  ــويد ي ــن كه مطمئن ش ــا براى اي ــاده ترين راه ه ــى از س يك
ــبزيجات  ــقابتان با انواع س غذايى متعادل داريد، پر كردن نيمى از بش
است. سبزيجات سرشار از آب و فيبر هستند و كالرى بسيار كمى دارند.
ــما بايد در اكثر مواقع در بشقاب تان داشته  در اينجا سبزيجاتى كه ش

باشيد معرفى مى شوند.
ريشه چغندر

ــا و  ــى از ويتامين ه ــدر دوز خوب ــم، چغن ــر ك ــى در مقادي حت
مواد معدنى است. اسيد فوليك موجود در آن نيز براى توليد سلول هاى 

قرمز خون و جلوگيرى از كم خونى ضرورى است.
جوانه و انواع كلم 

ــل، كلم پيچ، گل كلم و همه انواع كلم ها منبع غنى از آنتى  كلم بروكس
اكسيدان ها هستند.

گوجه فرنگى
ــگيرى از انواع  ــوه اى براى پيش ــت و عامل بالق ــار از ليكوپن اس  سرش

سرطان ها به خصوص سرطان پروستات محسوب مى شود.
فلفل قرمز

 منبع بزرگ ويتامين هاى A و C است.
پياز

ــات  ــدن دارد و تركيب ــديم ب ــزان س ــش مي ــى در كاه ــش مهم  نق
آنتى اكسيدانى و سولفور دارد كه مانع رشد سلول هاى سرطانى مى شود.

هويج 
منبع ويتامين A و بتاكاروتن است و براى تقويت بينايى و جلوگيرى از 

شب كورى موثر است.
تربچه

ــن ب 6، منيزيم، آهن،  ــت و حاوى ويتامي  منبع غنى از ويتامينC اس
كسليم، فوالت و پتاسيم است.

اسفناج 
منبع خوبى براى اسيد فوليك، ويتامينA و ويتامين K است.

گوشت گوسفند بهتر است يا گوساله؟

اين سبزيجات را تا مى توانيد 
مصرف كنيد

دريچه

ــان مى دهد، مادرانى كه  در دوران باردارى هله هوله نخوريد. تحقيقات نش
در دوره باردارى خود هله هوله مى خورند، در واقع خطر ابتال به چاقى را در 
ــن كودكانى كه از اين مادران متولد  كودكان خود افزايش مى دهند. همچني
ــترول و فشار خون مبتال  ــتر به بيمارى ديابت، افزايش كلس مى شوند بيش

مى شوند.
 در اين دوره بايد از مصرف نوشيدنى  هاى كافئين دار و گازدار مثل قهوه، چاى 
و كوالها خوددارى شود. مقدار زياد كافئين روى رشد كودك تاثير مى  گذارد.

ــت؛ زنان باردارى كه حتى روزانه يك  نتايج يك پژوهش اخير نشان داده اس
فنجان قهوه استفاده مى  كنند، در معرض به دنيا آوردن نوزادان كم وزن قرار 

مى  گيرند.
به همين خاطر توصيه مى  شود حتى االمكان از مقدار قهوه مصرفى در طول 

روز كاسته شود.

 زنان باردار بايد از مصرف زياد مواد قندى خوددارى كنند.
ــتند  ــاوى مقادير زياد جيوه هس ــاى دريايى كه ح هم چنين مصرف غذاه

(مانند ماهى دودى و ماهى تن) بايد به شدت محدود شود.
هم چنين شير غيرپاستوريزه مى  تواند حاوى نوعى باكترى باشد كه از 
جفت عبور مى  كند و باعث بروز عفونت و مسموميت خونى در جنين مى شود؛ 
ــتوريزه  ــير پاس ــد از ش ــا باي ــاردار حتم ــادران ب ــت، م ــن عل ــه همي ب

استفاده كنند.
مصرف مقادير زياد ويتامين A براى جنين در حال رشد در سه ماهه ى 
ــه در حال  ــاردار و زنانى ك ــه همه زنان ب ــت. در نتيج اول باردارى مضر اس
ــتند بايد از مصرف اين غذاها يا غذاهايى كه  برنامه  ريزى براى باردارى هس
ــتند مثل جگر، روغن  هايى كه از كبد  حاوى مقادير زيادى ويتامين A هس

حيوانات تهيه مى  شود و ساير امعاء و احشاء حيوانات پرهيز كنند.

ــود؛  ــواع مغزهاى حيوانات در دوران باردارى بايد پرهيز ش  از همه ى ان
چرا كه اين مواد ممكن است حاوى باكترى  هاى مضرى چون ليستريا باشد 
كه عامل ابتال به بيمارى ليستريوز است. اگر چه ليستريوز تنها داراى عالمتى 
ــود، اين بيمارى مى  تواند به شدت جنين  ــبيه به آنفلوآنزا در مادر مى  ش ش
در حال رشد را تحت تاثير قرار داده و سبب سقط، مرده  زايى يا بيمارى  هاى 

شديد در نوزاد متولد شده، شود.
ــود كه زنان در دوران باردارى بايد تخم مرغ را   هم چنين توصيه مى  ش
ــد، ــده باش ــفت ش ــده و س ــفيده و زرده آن كامال پخته ش در حالتى كه س

 مصرف كنند؛ چون مصرف خام آن زيان آور است.
تخم  مرغ كامال نپخته(عسلى) يا خام يا غذاهايى كه حاوى تخم  مرغ نپخته 
هستند مثل سس مايونز خانگى و بستنى  هاى غير پاستوريزه نبايد در دوران 
ــت حاوى باكترى سامونال باشد كه  باردارى مصرف شود؛ چرا كه ممكن اس

مى  تواند سبب مسموميت غذايى شود.
 بسيار مهم است كه مطمئن شويد غذاها كامال پخته  اند و سپس مصرف 
ــوند، طورى كه بخار از آن ها  ــرد بايد مجددا كامال گرم ش شوند؛ غذاهاى س

خارج شود.
 گوشت و مرغ خام نخوريد؛ توكسوپالسموزيس بيمارى نادرى است كه 
توسط نوعى انگل كه در گوشت خام وجود دارد، ايجاد مى  شود. اين مى  تواند 
براى جنين مضر باشد و در بسيارى مواقع سبب نابينايى و مشكالت ذهنى و 

عقب  افتادگى در جنين شود.
بنابراين زنان باردار بايد از خوردن گوشت خام و نپخته پرهيز كنند.

توكسوپالسموز ممكن است همچنين در مدفوع گربه نيز وجود داشته باشد، 
بنابراين به زنان باردارى كه از حيوانات نگهدارى مى  كنند توصيه مى  شود كه 

هنگام خالى كردن مدفوع گربه حتما دست  كش بپوشند.
بادام  زمينى

ــابقه ى  ــا خواهر و برادر س ــادر كودك، پدر ي ــواده اعم از م اگر در يك خان
ــم،  ــب يونجه، آس ــه ت ــا تاريخچ ــد ي ــى دارن ــادام  زمين ــه ب ــيت ب حساس
ــتعداد  ــر اس ــش خط ــراى كاه ــد، ب ــا را دارن ــرژى  ه ــاير آل ــا س ــا ي اگزم
ــت ــى بهتر اس ــادام  زمين ــه ب ــيت ب ــه حساس ــد ب ــال رش ــودك در ح ك

 مادر از مصرف بادام  زمينى و محصوالت حاوى بادام  زمينى در دوران باردارى 
و شيردهى پرهيز كند.
شير غير پاستوريزه

ــير گاو،  ــتوريزه اعم از ش ــيرهاى غير پاس مادر باردار بايد از خوردن همه ش
ــير بز  مى  تواند عاملى براى افزايش خطر  ــتر خوددارى كند؛ ش بز و شير ش

توكسوپالسموز شود.
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زايمان در آب چند سالى است دردستور كار بيمارستان هاى 
ــى مدرن و طبيعى قرار دارد  دولتى اصفهان به عنوان روش
ــكان  ــادران و بى تمايلى پزش ــل كمبود آگاهى م اما به دلي

همچنان مغلوب روش هاى سنتى است.
ــى دولتى زنان  ــتان تخصص در حال حاضر تنها دو بيمارس
ــان در آب  ــدام به زايم ــتى و امين اق ــهيد بهش و زايمان ش
ــان در آب از  ــتان ها آمار زايم ــه در اين بيمارس مى كنند ك

انگشتان دست هم تجاوز نمى كند.
ــتى اصفهان در اين ارتباط  ــهيد بهش رييس بيمارستان ش
ــال  ــش ماه اول امس ــا 10 زايمان در آب طى ش گفت: تنه
ــتى  ــهيد بهش ــى زنان و زايمان ش ــتان تخصص در بيمارس
انجام گرفته است. بهناز خانى افزود: استقبال مادران باردار 
از زايمان در آب بسيار كم است و اين موضوع بيشتر به دليل 

نبود آگاهى كافى در اين خصوص باز مى گردد.
ــان تنها  ــتان اصفه ــطح اس ــاره به اينكه در س خانى با اش
ــتى زايمان در آب را انجام  دو بيمارستان امين و شهيد بهش
مى دهند، اضافه كرد: زايمان در آب به شكل محدود در سطح 
بيمارستان هاى دولتى انجام مى گيرد و اين در حالى است كه 

بيمارستان هاى خصوصى اقدام به اين كار نكردند.
ــتى تنها يك وان براى  وى افزود: در بيمارستان شهيد بهش
زايمان در آب اختصاص يافته است و البته بايد گفت مشترى 

چندانى هم در اين راستا وجود ندارد.
ــر زايمانى آب آن كامال  خانى با اظهار اينكه پس از انجام ه
ــى از اين بابت  ــچ نگران ــادران نبايد هي ــود و م عوض مى ش
ــتى كه زنان باردار از  ــند، ادامه داد: ترس و وحش داشته باش
ــن روش  ــود كه از اي ــبب مى ش ــد، س ــان در آب دارن زايم

پرهيز كنند.
ــان و زايمانى توانايى  ــاره به اينكه هر متخصص زن وى با اش
ــان در آب  ــه داد: زايم ــان درآب را دارد، ادام ــام زايم انج
ــادران باردار  ــش آگاهى م ــازى و افزاي ــه فرهنگ س نياز ب

نسبت به اين روش دارد.
ــت:  ــان گف ــتى اصفه ــهيد بهش ــتان ش ــس بيمارس ريي
ــان در آب انجام داديم  ــه روى زايم با توجه به مطالعاتى ك
ــوزاد آن هم در موارد  تنها عيب اين روش احتمال خفگى ن
بسيار نادر اعالم شده است. وى گفت: در بيشتر كشورهاى 
ــك وان و دوش آب گرم  ــادر ي ــترى م ــى در اتاق بس اروپاي
ــش درد  ــادر براى كاه ــه ميل م ــده تا ب ــر گرفته ش در نظ
از دوش استفاده كنند و اين در حالى است كه در بيمارستان 
ــود ندارد.  ــتن دوش آب گرم وج ــراى گذاش فضاى كافى ب
خانى گفت: به دليل ترس مادر باردار از انجام زايمان در آب 
در تالش هستيم كه قبل از زايمان ساعتى را در وان آب گرم 
ــس از آن زايمان را  ــا كاهش يابد و پ قرار گيرند كه درد آنه

در اتاق عمل انجام دهيم.
رسانه ها در استقبال كم مردم از زايمان در آب مقصرند

ــن ارتباط  ــز در اي ــان ني ــتان امين اصفه ــس بيمارس ريي
اظهار داشت: از زايمان در آب استقبال آنچنانى نشده است و 

در ماه بين 5 تا 10 مورد زايمان از اين نوع داشتيم.
ــتقبالى از زايمان  ــاره به اينكه اگر اس مجتبى طاليى با اش
در آب نشده است به دليل كم كارى رسانه ها در اطالع رسانى 
ــت، گفت: يكى ديگر از داليل  مزاياى اين روش به مردم اس

استقبال نكردن، محدوديت هاى فرهنگى است.
وى با اشاره به اينكه مداخالت متخصصان مامايى در زايمان 

ــر مريضى بايد دو  ــت، ادامه داد: براى ه در آب پررنگ نيس
ــاد، كادر  ــا وجود صرف وقت زي ــود و ب ماما به كار گرفته ش
ــا هزينه اى كه براى  ــتر و تجهيزات مجهزتر، اما بيمه ه بيش
ــد در روش زايمان  ــه متخصصان مى دهن زايمان طبيعى ب
ــبب بى ميلى  ــاله س ــتر نمى دهند و همين مس در آب بيش
پزشكان به انجام زايمان در آب شده است. رييس بيمارستان 
ــه زايمان در آب به علت قرار  امين اصفهان اضافه كرد: هزين
ــت.  ــاى طبيعى زايمان، رايگان اس گرفتن در زمره روش ه
ــتان امين ــر در بيمارس ــال حاض ــان اينكه در ح وى با بي

دو واحد آماده زايمان در آب و وان مخصوص با امكانات الزم 
ــتقبال از طرف مادران  وجود دارد، ادامه داد: با اين وجود اس

بسيار كم است.
ــش كه آيا امكان انجام زايمان  طاليى در پاسخ به اين پرس
ــر وجود دارد، اضافه كرد: در بيمارستان امين  در كنار همس
فضايى فراهم شده كه مادر باردار بتواند در كنار همسر خود 
فرزندش را به دنيا بياورد؛ اما با وجود اين تمهيدات استقبال 
ــت. رييس  ــوى خانواده ها صورت نگرفته اس چندانى از س
بيمارستان امين اصفهان در پاسخ به اينكه آيا هزينه اى بابت 
ــد، دريافت مى شود،  اينكه همسر در اتاق عمل زايمان باش
ــن كار نياز به  ــود؛ چراكه اي گفت: بله هزينه دريافت مى ش

طى كردن يك روند خاصى دارد. 
ــوى  ــانى الزم از س ــالع رس ــود اط ــد نب ــى رس ــه نظر م ب
ــانه ها و  ــى و همچنين رس ــتى و درمان ــاى بهداش نهاد ه
ــاى مدرن،  ــى بر روش ه ــنت هاى قديم از طرفى غلبه س
هنوز اجازه نداده تا زايمان در آب در بين خانواده ها نهادينه 

شود.

زايمــان در آب 
غرق در فرهنگ سنتى ؛

نسخه اى كه 
پزشكان 

نمى پيچند

موادى كه مادران بـاردار 
نبايد بخورنـد

ــود، همراه  ــك براى تزيين برنج استفاده مى ش ــه وقتى از زرش هميش
ــت، ولى آيا  ــته اس ــران و خالل بادام و پس ــوط زعف ــران يا مخل با زعف
تا به حال شده كه از خودتان بپرسيد، چرا بايد با اين تركيبات مخلوط 
شود؛ آيا دليل علمى خاصى براى آن وجود دارد؛ يا اينكه صرفا براى طعم 

و مزه بهتر غذا، اين تركيبات به برنج افزوده مى شود.
ــنتى در اين باره  ــب س ــتجردى، محقق ط ــد فصيحى دس دكتر محم
ــه موادخوراكى اى  ــت ك ــن اس ــنتى تاكيد بر اي ــب س ــت:  «در ط گف
ــزاج  ــى  م ــا موادغذاي ــتند، ب ــك هس ــرد و خش ــزاج س ــه داراى م ك
ــت خون  ــى و غلظ ــارخون، چاق ــث افزايش فش ــه باع ــر،  ك گرم و ت
ــالح مزاج  ــب تعديل اص ــن ترتي ــه اي ــوند تا ب ــوند، مصرف ش مى ش
صورت بگيرد. مزاج زرشك هم سرد و خشك است و زمانى كه به تنهايى 

به برنج كه مزاج سرد و ترى دارد، مخلوط شود كار درستى نيست؛ مگر 
اينكه به آن زعفران، خالل بادام و پسته هم اضافه شود».

ــك  ــد كه زرش ــالمى همچنين يادآور ش اين مدرس طب ايرانى - اس
ــون دارد و مصرف  ــى خ ــارخون و چرب ــري در كاهش فش ــش موث نق
ــود.  ــون باال توصيه مى ش ــارخون و چربى خ ــه فش ــه مبتاليان ب آن ب
 C ــن ــذى و ويتامي ــواد مغ ــوب م ــع خ ــى از مناب ــر آن، يك ــالوه ب ع
به شمار مى آيد و اثر آنتى اكسيدانى و ضدسرطان در ميوه هاى قرمزرنگ 
از جمله زرشك وجود دارد؛ با اين حال باز هم تاكيد مى شود كه به دليل 
مزاج سرد و خشك، حتما در كنار موادغذايى با مزاج گرم، مصرف شود».
ــه كبدگرم  ــراد مبتال ب ــك در اف ــه مصرف زرش ــد بر اينك وى با تاكي
ــك داراى  ــت:  «زرش ــد، گف ــراه باش ــرات مثبتي هم ــا اث ــد ب مي توان

ــك به خصوص  ــل مصرف آب زرش ــه همين دلي ــت، ب طبع خنكى اس
ــود.  ــود گرماى بدن و حرارت كبد گرفته ش ــتان باعث مى ش در تابس
ــق بااليى دارند  ــتان تعري ــانى كه در تابس از اين رو مصرف آن به كس
ــوص افرادى  ــوند، به خص ــكالتى چون جوش مى ش و مرتب دچار مش
ــور افراد چاق  ــتند و همين ط ــراه با جوش هس ــار كبدگرم هم كه دچ

(البته با مزاج گرم) توصيه مى شود».
فصيحى، در نهايت با بيان اينكه بيشترين خاصيت زرشك به دليل رقيق 
ــنتى، سودا و سردى  ــان كرد: «در طب س كردن خون است، خاطرنش
ــك خون در رگ ها به خوبى  ــوند؛ با مصرف زرش باعث قوام خون مى ش
ــون در رگ هايى كه  ــب جريان خ ــد و به اين ترتي جريان پيدا مى كن

خونرسانى در آنها مختل شده، بهبود مى يابد».

زرشك
و

طب سنتى
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دريچه

ــتم و نبايد  ــت، من يك طلبه هس اين پيروزى ارتباط به من نداش
ــت،  ــب كنيد! پيروزى ارتباط به ملت هم نداش اين را به من منتس

اين پيروزى مربوط به خدا بود .
ــالم و گرايش به  اين پيروزى انقالب ما پيروزى بود كه به بركت اس

اسالم و با فرياد اهللا اكبر به دست آمد . 
تا روحيه شما توجه به آن مبدا قدرت دارد، پيروزيد، از آن منفصل 

نشويد . 
شما پيروزيد، براى اينكه خدا با شماست .

كسى كه با خدا باشد خدا با اوست، و پيروزى با اوست .
ــود كنند،  ــا را هم ناب ــام كنند و م ــم به ضد ما قي اگر تمام عالم ه

ما پيروزيم . 
ملتى اگر قيام كرد، با حفظ قدرت ايمان، هيچ قدرتى، در مقابل آن 

نمى تواند بايستد.
جمعيتى كه پشتوانه اش خداست، شكست ندارد .

مقصد كه الهى شد دنبالش پيروزى است .
پيروزى آن است كه مورد توجه حق تعالى باشد، نه اينكه كشورى 

را بگيريد .
كمى عده، با اينكه قدرت روحى در كار باشد و انسجام در كار باشد و 

تعهد به اسالم در كار باشد، اسباب ضعف نخواهد شد .
شما پيروزيد، براى اينكه اسالم پشتيبان شماست . 
 حفظ اين پيروزى از اصل پيروزى مشكل تر است .

پيروزى انقالب رهين همه ملت است .
ــاى  جاويد باد پرچم پر افتخار اهللا اكبر، كه رمز پيروزى معجزه آس

ملت بزرگ ايران است . 
كشورى كه تمام قشر هايش اين طور مهيا براى فداكارى هستند، 

اين كشور پيروز است.
شما حق هستيد، در مقابل باطل ايستاده ايد.استقامت مى خواهد؛ 
ــروزى نهايى  ــه پي ــد ب ــى تواني ــد نم ــتقامت در كار نباش ــا اس ت

برسيد .
ما با دست خالى بر اين قدرت فوق العاده شيطانى، كه همه قدرت ها 

دنبال او بودند، غلبه كرديم.
ــه پيروزى  ــما را ب ــن قدرتى كه ش ــالمى، اي ــار و اخالق اس با رفت

رسانده است، حفظ كنيد .
برادران من! با اتكا به ايمان و اسالم بود كه ما پيروز شديم .

ــتيم،  ــم. وقتى حق هس ــا حقي ــراى اينكه م ــم، ب ــرس نداري ما ت
ــويم ما  ــم بش ــتيم، مغلوب ه ــق هس ــا ح ــويم م ــم بش ــب ه غال

حق هستيم .
اين طور نيست كه ما خوف اين را داشته باشيم كه شكست بخوريم.

ــر فرض اين  ــت؛ و ثانيا ب ــت نمى خوريم، خدا با ماس اوال كه شكس
ــت معنوى» نمى خوريم ، ــت صورى» بخوريم «شكس كه«شكس

و پيروزى معنوى با اسالم است، با مسلمين است .

بخشى از سخنان امام خمينى (ره) 
در مورد پيروزى انقالب اسالمى
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در چنين روزى

محمد انور السادات، رييس جمهور سابق مصر در 25 دسامبر سال 1918م 
ــال عبدالناصر  ــري با جم ــكده افس به دنيا آمد و به هنگام تحصيل در دانش
آشنا شد. وي در سال 1952 به نهضت افسران آزاد پيوست و پس از پيروزي 
ــور دست يافت. سادات  ــال 1952م، به وزارت كش كودتاي ضد سلطنتي س
ــت مجلس ملي مصر،  ــوري از جمله رياس از آن پس بارها مناصب مهم كش
ــوري را به عهده  ــر و معاونت رييس جمه دبير كلي حزب اتحاديه ملي مص
گرفت؛ پس از درگذشت جمال عبدالناصر، انور سادات در 16 اكتبر 1970م 
ــيدن  ــادات پس از رس ــد. س ــر انتخاب ش ــور مص ــوان رييس جمه به عن
ــر كننده  ــه غافل گي ــك حمل ــر 1973م با ي ــم اكتب ــدرت، در شش ــه ق ب
ــدد  ــوئز، درص ــال س ــرق كان ــتي در ش ــم صهيونيس ــع رژي ــه مواض ب
ــش روزه در سال  ــينا و جبران شكست جنگ ش باز پس گرفتن صحراي س
ــا مصري ها بود، ولي  ــل اوليه اين جنگ، موفقيت ب 1967م برآمد. در مراح
ــرائيل و حمله متقابل نيروهاي  ــيل كمك از امريكا به اس با سرازير شدن س
ــان خاتمه  ــيني مصري ــت و عقب نش ــتي، اين جنگ نيز با شكس صهيونيس
ــتي  ــج از مواضع اصولي و ضد صهيونيس ــادات، به تدري يافت. از آن پس، س
ــكاري را در پيش گرفت.  ــراف و سازش ــد و راه انح جمال عبدالناصر دور ش
ــاره اي جز تغيير  ــگ 1973م چ ــت در جن ــادات هم چنين پس از شكس س
ــن رو، به دنبال  ــرب نديد. از اي ــود و نزديكي به غ ــت خارجي خ كلي سياس
ــغالي  ــرزمين هاي اش ــفر غيرمنتظره به س بهبود رابطه با امريكا، در يك س
ــتقيم با رژيم  ــر 1977م باب مذاكرات مس ــطين در روز نوزدهم نوامب فلس
ــرانجام برخالف مخالفت شديد ساير كشورهاي  صهيونيستي را گشود و س
ــت،  ــناخت. ادامه اين سياس ــميت ش ــتي را به رس ــرب، رژيم صهيونيس ع
ــري امريكا  ــا ميانجي گ ــرائيل ب ــر واس ــران مص ــح س ــرات صل ــه مذاك ب
ــپ ديويد  ــان ننگين كم ــاد پيم ــب انعق ــت، موج ــد كه در نهاي منجر ش
در 26 مارس 1979م شد كه خشم كشورهاي اسالمي را برانگيخت. سادات در 
سال 1980م خود را رييس جمهور مادام العمر مصر اعالم كرد و در سال 1981 
كمك هاي شايان تسليحاتي و نيروي انساني براي كمك به عراق در جنگ عليه 
جمهوري اسالمي ايران ارسال كرد. انور سادات با تن دادن به استراتژي امريكا 
ــورش، باعث گسيل سرمايه داران و  و اعمال سياست هاي درهاي باز در كش
مستشاران امريكايى به مصر شد. او هم چنين پس از انعقاد قرارداد كمپ ديويد، 
به صهيونيست ها اجازه تأسيس سفارتخانه در قاهره را داد. ادامه اعمال ننگين 
سادات باعث شد تا بسياري از كشورهاي اسالمي با مصر قطع رابطه كنند و 
حتي عضويت مصر را از اتحاديه عرب لغو كنند. ادامه اين اعتراضات باعث شد 
تا گروه اسالمي الجهاد، طرح اعدام انقالبي سادات را عملي سازد. در روز ششم 
ــادات در جريان مراسم سان و رژه،  ــال 1981م، هنگامي كه انور س اكتبر س
ــغول تماشاي پرواز  ــالگرد جنگ 1973 اعراب و اسرائيل مش به مناسبت س
هواپيماهاي ميراژ فرانسوي بود، سروان خالد شوقي اسالمبولي و دوستانش 
ــده بودند، پس از پياده شدن از زره پوش ها  كه براي قتل سادات هم قسم ش
ــرعت عملي كه بيشتر به يك فيلم سينمايى  و خودروهاي نظامي خود، با س
ــل و پرتاب نارنجك به طرف جايگاه سادات  شباهت داشت، با شليك مسلس
ــاني كه نزديك سادات  پيش رفتند. در جريان اين عمليات، هفت نفر ازكس
ــاعتي بعد در بيمارستاني  نشسته بودند از پاي درآمدند و انور سادات نيز س
كه محمدرضا پهلوي را در آخرين روزهاي حيات در آن بستري كرده بودند، 

در 63 سالگي درگذشت.

اعدام انقالبي «محمد انور سادات» 
رييس جمهور خائن مصر

درباره انقالب اسالمى ايران
ــالمى در ايران، تنها يك حادثه داخلى  پيروزى انقالب اس
ــه همان گونه  ــود. بلك ــى نب ــراى تغيير يك رژيم سياس ب
ــرائيلى و  ــى، اس ــردان آمريكاي ــيارى از دولتم ــه بس ك
ــر كرده  اند، ــود از آن روزها تعبي ــرات خ اروپايى در خاط
ــه اى ويرانگر براى  ــان زلزل ــالمى از ديدگاه آن  انقالب اس

جهان غرب بود.
ــرايط جغرافيايى،  گذشته از آنكه آمريكا مطلوب ترين ش
ــاس ترين مناطق  ــى از حس ــادى و نظامى را در يك اقتص
جهان كه مرزهاى طوالنى با رقيب (دولت شوروى) داشت، 
ــالمى رژيم هاى وابسته از دست مى  داد، امواج انقالب اس
به غرب را در ممالك اسالمى و بالد عربى متزلزل و بيمناك 
ــالمى ماهيتى فرهنگى  ــى انقالب اس كرده بود. پيام اصل
داشت و مبتنى بر انديشه دينى و ارزش هاى معنوى بود. 

دستاوردهاى انقالب اسالمى
ــود  ــن ب ــالمى اي ــالب اس ــتاوردهاى انق ــى از دس يك
ــام و  ــدور پي ــاى ص ــه معن ــالب ب ــروزى انق ــه پي ك
ارزش هاى آن و به حركت درآمدن موجى از خيزش هاى 

ــوم  ــالمى و جهان س ــورهاى اس ــش در كش ــى بخ رهاي
ــكا در  ــته به آمري ــم وابس ــران، رژي ــا اي ــود. همزمان ب ب
ــتان دولت  ــد. در افغانس ــرنگون ش ــز س ــه ني نيكاراگوئ
ــپس لشكركشى  ــوروى ناگزير از كودتاى خونين و س ش
ــالمى را  ــت اس ــا حرك ــد ت ــور ش ــن كش ــغال اي و اش

مهار كند.
ــكل گرفت.  ــا همين هدف ش ــاى صدام ب در عراق، كودت
ــالمى ايران را  ــطين پيروزى انقالب اس مردم لبنان و فلس
ــن گرفتند و جهاد خويش را در شكلى نوين و ملهم از  جش
انقالب اسالمى آغاز كردند. جنبش هاى اسالمى در مصر، 

تونس، الجزاير، سودان، عربستان و تركيه احيا شدند.
پس از جنگ جهانى دوم نظمى ظالمانه بر جهان حكمفرما 
بود. مناطق مختلف جهان بين دو قدرت غالب شرق و غرب 
تقسيم شده بود و سازمان هاى نظامى ورشو و ناتو نگهبانان 
ــت و تحولى در جهان  اين نظم ناعادالنه بودند. هيچ حرك
ــتگى به يكى از  ــوم خارج از اين چارچوب و بدون وابس س

دو قطب حاكم، امكان موفقيت نمى يافت.
ــن  ــه ام ــر و در منطق ــان معاص ــى در جه ــك انقالب اين

ــده بود  ــا پيروز ش غربى ه
آن  ــى  اصل ــعار  ش ــه  ك
ــرقى نه غربى» بود.  «نه ش
ــران  ــالمى اي ــالب اس انق
ــم  ــتقيما با امپرياليس مس
ــود و  ــاده ب ــكا درافت آمري
ــر او تحميل  ــت را ب شكس

كرده بود. 
ــت ها  اين واقعيت كمونيس
ــارزات  ــاى مب را در ادع
ــان  ــتــى ش ضدامپرياليس
ــالح مى كرد و براى  خلع س
نخستين بار در عصر حاضر، 
ــوان عاملى  ــه عن دين را ب
ــاخت؛ ــارزات ملت ها مطرح مى س ــت زا در پهنه مب حرك

با وجود همه ناباورى ها و تمامى تالش هايى كه در سطح 
ــاه و جلوگيرى از موفقيت  بين  المللى براى حفظ رژيم ش
امام خمينى به عمل آمد، انقالب اسالمى در مرحله نخست 
مبارزات خويش پيروز شد و از اين جهت پيروزى آن بيشتر 

به يك معجزه شبيه بود تا تحولى عادى.
ــه خارج  ــمارى ك ــى و توده  هاى بى ش ــز امام خمين به ج
ــاى امام  ــا و وعده ه ــه گفته  ه ــول، ب ــاى معم از تحليل ه
ــى و  ــران سياس ــوم تحليل گ ــتند، عم ــى داش ــاور قلب ب
ــانى كه در رخدادها و حوادث ايران دخيل بودند  همه كس
ــى تا روزهاى  ــالمى ايران را، حت وقوع پيروزى انقالب اس

واپسين عمر رژيم شاه ناممكن مى دانستند.
ــه عنوان  ــالم ب ــان اس ــران در جه ــالمى اي ــالب اس انق
ــناخته شده است؛ چنين بود كه  «انقالب امام  خمينى» ش
ــام  ــا نظ ــت ب ــن 1357 خصوم ــح دم 22 بهم از صب
ــد.  ــاز ش ــترده آغ ــه اى گس ــالمى در پهن ــاى اس نوپ
ــرد و دولت  ــرى مى ك ــا را آمريكا رهب ــمنى ه جبهه دش

ــراه تمامى  ــى ديگر به هم ــى دول اروپاي ــس و برخ انگلي
ــته به غرب در آن مشاركت فعال داشتند.  رژيم هاى وابس
شوروى (سابق) و اقمار آن نيز ناخرسند از انقالب اسالمى 
ــد،  ــاده و به حاكميت دين منجر ش كه در ايران اتفاق افت

با آمريكايى ها در بسيارى از خصومت ها همسو شدند. 
ــاى  ــى نيروه ــى در همنواي ــن هم پيمان ــارز اي ــه ب نمون
ــالمى داخل كشور كه بعدها  چپ و راست، ضد انقالب اس
ــفارتخانه هاى شوروى و آمريكا  اسناد وابستگى آنان به س
ــور  ــد و از آن بارزتر هماهنگى همه  جانبه دو كش ــا ش افش
ــا  ــگ ب ــت از او در جن ــدام و حماي ــز ص در تجهي
جمهورى اسالمى را مى  توان مشاهده كرد؛ اما امام خمينى 
با همان منطقى كه نهضت اسالمى را آغاز كرده بود، در اوج 
فتنه ها و فشارهاى خارجى، انقالب اسالمى را هدايت كرد 
و آن را با اراده خويش به دوره سازندگى و ثبات هدايت كرد.

ثمرات انقالب اسالمى
ــذار آن بود،  ــدار و پايه گ ــه امام  خمينى پرچم نهضتى ك
ــيماى حقيقى  ــالم زدوده و س ــت غبار از چهره اس توانس
ــت بنماياند.  ــنه عدال ــس از 14 قرن به جهان تش آن را پ
ــالمى ايران  ــالب اس ــه انق ــت ك ــل اس ــن دلي ــه همي ب
ــالم به عنوان «انقالب امام  خمينى» شناخته  در جهان اس
ــت كه تاكنون هيچ يك از  شده است؛ و به همين علت اس
طرح هاى سياسى و اقتصادى و نظامى آمريكا عليه ايران 
ــكوت متحدان منطقه اى و جهانى  كه غالبا با حمايت يا س
ــور همراه بوده، به نتيجه نرسيده است؛ و به همين  آن كش
ــه دهه مقابله  ــت كه پس از گذشت نزديك به س دليل اس
غرب با انقالب اسالمى، امروز تئوريسين ها و سياستمداران 
ــرش و تحمل واقعيت  اروپايى و آمريكايى بر ضرورت پذي
ــالمى در عرصه  ــگاه جمهورى اس ــالمى و جاي انقالب اس

بين المللى تاكيد مى كنند.
ــيد، امروزه  نهضتى كه در 22 بهمن 1357 به پيروزى رس
ــت.  ــراغ راه زندگى اس ــان چ ــيارى از ملل جه ــراى بس ب
ــالمى ايران در صحنه   مهم ترين دستاوردهاى انقالب اس

بين المللى تاكنون به قرار زير بوده است:
1ـ تجديد بناى تفكر انقالبى بر مبناى دين. 

2ـ مطرح شدن اسالم به عنوان يك ايدئولوژى انقالبى. 
3ـ تلفيق موفقيت آميز رهبرى سياسى و مذهبى. 
4ـ احياء اخوت اسالمى در ميان مسلمانان جهان.

ــات و ارزش هاى دينى  5ـ احياء روحيه گرايش به معنوي
در ميان مسلمانان جهان. 

ــتيزى در ميان  ــلطه س ــه خودباورى و س 6ـ احياء روحي
ملت ها. 

7ـ منفعل شدن دولت ها و قدرت ها در برابر اراده ملت ها.
ــه عنوان روز پايانى يك  از اين رو «22 بهمن» تنها نبايد ب
رژيم سياسى و آغازى بر حيات رژيم ديگر تلقى مى شود؛ 
ــته در تاريخ  ــرفصلى برجس ــد از آن به عنوان س بلكه باي
سياسى ايران و نقطه اى عطف در روند مبارزات ملت ايران 

ياد كرد.

ــته است،  ــرق نقش بارزى داش ــتان ش گل نيلوفر و نماد آن در دنياى باس
ــتان ارتباط  ــده كارى هاى طاق بس ــيد تا كن از حجارى هاى تخت جمش

شگفت انگيزى با اين گل ديده مى شود.
ــكريت «پادما»، در زبان چينى «لى ين هوا»  نام گل نيلوفر در زبان سانس
ــى «لوتوس» است؛ نيلوفر درشرق  به زبان ژاپنى «رنگه» و در زبان انگليس

باستان همان قدر اهميت دارد كه گل رز در غرب.
ــتم پيش از ميالد تصوير نيلوفر احتماال از مصر به فينيقيه و  ــده هش درس
ــور و ايران انتقال يافت و در اين سرزمين ها گاهى  ــرزمين آش از آنجا به س
ــه عنوان قدرت  ــت. الهه هاى فينيقى ب ــين درخت مقدس بوده اس جانش
ــتان و  ــد. اين گياه درمصر باس ــت دارن ــده خود، گل نيلوفر در دس آفرينن

در بسيارى از بخش هاى آسيا، مورد پرستش بود.
ــتانى  ــر به محيط آبى آن بر مى گردد. زيرا آب نماد باس جنبه تقدس نيلوف
ــت. نيلوفر كه بر روى  اقيانوس كهنى بود كه كيهان از آن آفريده شده اس

سطح آب در حركت بود به مثابه زهدان آن به شمار مى رفت. 
ــپيده دم باز و در هنگام غروب بسته مى شود به  از آنجا كه گل نيلوفر در س
ــيد خود نماد تاريخى - الهى حيات است  ــباهت دارد. خورش خورشيد ش
ــمار مى رفت.  ــى به ش ــر مظهر تجديد حيات شمس ــن رو گل نيلوف و از اي
ــنگرى ها آفرينش، بارورى تجديد حيات و بى مرگى  پس مظهر همه روش
ــوه اش دايره اى  ــت؛ زيرا برگ ها گل ها و مي ــت. نيلوفر نماد كمال اس اس
ــكل است، نماد كمال  شكلند. و د ايره خود از اين جهت كه كامل ترين ش

به شمار مى آيد.
ــه هايش در لجن است و با اين حال  نيلوفر يعنى شكفتن معنوى؛ زيرا ريش
به سمت باال و آسمان مى رويد؛ از آب هاى تيره خارج مى شود و گل هايش 

زير نور خورشيد و روشنايى آسمان رشد مى كنند.
نيلوفر كمال زيبايى نيز به شمار مى رود. ريشه هاى نيلوفر مظهر ماندگارى 
ــد مى دهد؛ ــان را به اصلش پيون ــت كه انس ــاقه اش نماد بند ناف اس و س

و گلش پرتو خورشيد را تداعى مى كند. نيلوفر نماد انسان فوق العاده يا تولد 
الهى است؛ زيرا بدون هيچ ناپاكى از آب هاى گل آلود خارج مى شود.

در فرهنگ آشورىـ  فينيقى و در هنر يونانىـ  رومى،  نيلوفر به معنى تدفين 
ــتاخيز و زندگى بعدى و  ــانگر مرگ و تولد دوباره رس و مجلس ترحيم و نش
نيروهاى نوزايى طبيعت است. نيلوفر در اسطوره هاى يونانى و رومى  عالمت 
ــت. در فرهنگ بودايى ظهور بودا به صورت  ــخصه افررديت- ونوس اس مش
شعله صادره از نيلوفر تصوير مى شود. گاهى بودا را مى بينيم كه در يك نيلوفر 
كامال شكفته به تخت نشسته است. در حقيقت در تعليمات بودايى نيلوفر 
ــود. در معابد بودايى نقش  تاحد زيادى در قلمرو ماوراءالطبيعه وارد مى ش
ــت عالمت فرخندگى در كف پاى بودا  نيلوفر وجود دارد و نيلوفر جزو هش
است. در فرهنگ چينى نماد پاكى، حفاظت، ظرافت روحانى، صلح ، بارورى 

ــت. چينى ها گل نيلوفر را  ــتان نيز هس ــم زنانه است و عالمت تابس و تجس
ــته، حال و آينده مى دانند؛ زيرا گياهى است كه در يك غنچه  مظهر گذش
گل مى دهد و دانه مى كند. همين طور نماد نجابت است به اين دليل كه از 

آب هاى آلوده بيرون مى آيد، اما آلودگى را نمى پذيرد.
ــر روبروى  ــوروس» روى يك نيلوف ــر «ه ــطورهاى مصر، چهار پس در اس
ــانه ايزيس مظهر بارورى  ــتاده اند. گل نيلوفر به عنوان نش «ازيريس» ايس
ــيد خدا و آفريننده مصرى به صورت  ــت. «رع» خورش و پاكى و بكارت اس
ــر او از گل نيلوفر  ــت، يا س ــده كه برروى گل آرميده اس كودكى مصور ش

بيرون مى آيد. 
ــتون هاى معابد مصرى رابه گونه اى  ــر س ــانه مصر عليا بود. س نيلوفر، نش
مى آراستند كه نيلوفر را بر روى آنها به صورت غنچه و گاه گشوده حجارى 
مى كردند. در فرهنگ هندى گل نيلوفر، گلى است از خود به وجود آمده و 

ناميراست و نماد جهان به شمار مى رود. 
ــان  ــرژى در بدن انس ــه مراكز ان ــن هندو ب ــاور آيي ــا (چاكرا به ب چاكراه
گفته مى شود)، به شكل نيلوفر هايى تصوير مى شوند كه با نماد چرخ مرتبط 
ــتند؛ هنگامى  كه اين مركز چاكراها بيدار شوند نيلوفرها باز مى شوند و  هس

مى چرخند، لوتوس نام يكى از حركات يوگا است. 

ــويم كه  ــه مى ش ــى مواج ــداى اصل ــه خ ــدى با س ــطوره هاى هن در اس
ــداى نگهدارنده) و  ــنو (خ ــده)، ويش ــداى آفرينن ــد از: برهما (خ عبارتن
ــه در «ريگ ودا» ــطوره متاخر ك ــده). در يك اس ــيوا (خداى نابودكنن ش

 به آن اشاره شده است، آمده كه چگونه كيهان از نيلوفرى زرين كه بر روى 
ــده  ــت بوده به وجود آمده و از آن برهما متولد ش آب هاى كيهانى در حرك
ــم او جاى خود را به مراسم ويشنو داد وى را بعدها  است. هنگامى  كه مراس
به صورتى مجسم كردند كه بر روى گل نيلوفرى كه از ناف ويشنو مى رويد 
نشسته است. يك الهه هندويى به نام «پادماپانى» وجود دارد كه به معنى 
ــمى»  همسر ويشنو و «پارواتى»  زنى است كه نيلوفر دردست دارد. «الكش
همسر شيوا هم با نيلوفر در ارتباط هستند. در هندوستان كه رود براى شان 

خيلى اهميت دارد، الهه هاى رودگاهى بر روى نيلوفر سوارند.
ــيد و در  ــر را در تخت جمش ــم گل نيلوف ــتان ه ــران باس ــگ اي در فرهن
ــاهده مى كنيم. در حجارى هاى طاق بوستان  ــته هاى آن مش نقش برجس
ــانيان ديده مى شود. ظاهرا  ــاه هم گل نيلوفر مربوط به زمان ساس كرمانش
گلى كه در دستان پادشاهان حجارى شده در تخت جمشيد ديده مى شود، 
ــت،  ــت؛ از آنجا كه اين گل با آب درارتباط اس ــادى بوده اس نماد صلح و ش

نماد آناهيتا ايزد بانوى آب هاى روان است.

انقالب اسالمى ايران 
و 

بيدارى جهانى

گل نيلوفردرجهان باستان 
نماد چه بوده است؟

دريچه



يادداشت

خبر خبر 
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مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: کارگران 
ما نیازمند کار شایس��ته هس��تند و کار شایس��ته ب��ه کاری گفته 
 می شود که کاری مولد، با امنیت شغلی باال و حافظ کرامات انسانی

 باشد.
 غالمعل��ی ق��ادری در کارگاه آموزش��ی قوانی��ن کار در کش��ورها

 اظه��ار داش��ت: قرارداده��ای فعل��ی کار از ی��ک نظ��ر م��ورد 
انتق��اد تش��کل های کارگ��ری اس��ت و ممک��ن اس��ت اثرات��ی 
ب��ر روی کاه��ش به��ره وری داش��ته باش��ند و از طرف��ی 
 س��امان دهی قرارداده��ای کار از خواس��ته های دیرین��ه کارگران

 است.
وی تاکید ک��رد: صدور بخش��نامه های ۴۲ گانه ص��ادره از معاونت 
رواب��ط کار وزارتخان��ه بخش��ی از اقدام��ات دول��ت ب��رای زمینه 
س��ازی در راس��تای گس��ترش کار شایس��ته اس��ت، البت��ه نقش 
 آموزش نیز در این میان بس��یار تاثیرگذار ب��وده و باید مورد توجه

 قرارگیرد.
ق��ادری با اش��اره ب��ه اینک��ه در کارگاه آموزش��ی قوانی��ن کار در 
کش��ورها اظهار کرد: اصفهان ش��هری اس��ت که س��ابقه تاریخی 
بس��یار زیادی دارد، این اس��تان نقش تعیین کنن��ده ای در اقتصاد 
مل��ی دارد و وج��ود کارخانجات مهم��ی چون ذوب آه��ن و فوالد 
 مبارک��ه و دارا بودن دانش��گاه های م��درن بر اهمیت این اس��تان

 می افزاید.
وی ادامه داد: اصفهان در گذشته نیز دارای کارخانجات فراوانی بوده 
و در این شرایط روابط کاری بس��یار خوبی در این استان از گذشته 
تاکنون وجود داشته است.  این اس��تان دارای آثار تاریخی فراوان و 
ارزشمندی اس��ت که از این میان چهار اثر در س��طح بین المللی به 

ثبت رسیده اند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان اصفهان با بیان اینکه 
اصفهان با ۱۳ ش��هر ب��زرگ دنیا ارتب��اط خواهرخواندگ��ی دارد، 
عنوان ک��رد: بیش از ۱۵۰ ه��زار واحد صنف��ی و بالغ ب��ر ۸ هزار و 
۵۰۰ واح��د صنعتی در س��طح اس��تان اصفهان وج��ود دارد، ۵۰ 
درص��د س��یمان کش��ور، ۵۰ درصد صنای��ع دس��تی و ۷۰ درصد 
فوالد کش��ور در این اس��تان تولید ش��ده و این در حالی اس��ت که 
 حدود ۶۰ درصد از جمعیت اس��تان را جمعیت کارگری تش��کیل 

 می دهد.
مدی��ر کل تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی اس��تان اصفه��ان  گفت: 
وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی ب��ه عنوان نماین��ده دولت در 
راس��تای تنظی��م رواب��ط کار و تحق��ق سیاس��ت های اقتص��اد 
مقاومت��ی ب��ا پیگی��ری موضوعات��ی ش��امل رف��ع موان��ع تولید، 
تعامل بیش��تر با تش��کل های کارگری و کارفرمایی، س��امان دهی 
نظ��ام ن��وآوری و خالقیت و رش��د فن��اوری ب��ه منظ��ور افزایش 
 ص��ادرات و ارائ��ه خدم��ات در ص��دد کمک ب��ه بهب��ود وضعیت

 است.

 رییس بیمارس��تان تخصصی امام حس��ین )ع( گفت: جداسازی دوقلوهای
 به هم چس��بیده در اصفهان طی عمل��ی موفقیت آمیز انجام ش��د.مهرداد 
معمارزاده اظهار داشت: ۲۰ سال پیش نخستین مورد جداسازی دوقلوهای 
 به هم چس��بیده در اصفهان در حالی انجام پذیرفت که ک��ه یک نوزاد  مرده 
به دنیا آمده بود و قل دیگر زنده بود که طی عمل جراحی موفق به جدا کردن 
آن شدیم که متاس��فانه نوزاد جداسازی ش��ده پس از یک سال زندگی فوت 
 کرد.وی با اشاره به عمل اخیر بر روی دوقلو های بهم چسبیده از ناحیه شکم

بیان داشت: این دوقلوهای بهم چسبیده که هر دو پسر بودند طی یک عمل سه 
ساعته از هم جدا شدند و هر دو در سالمتی کامل به سر می برند. عضو این تیم 
جراحی اضافه کرد: دو قلوهای مذکور از کبد به هم چسبیده بودند که نصف 
کبد در بدن یک قل و نصف کبد در بدن نوزاد دیگر قرار گرفت و چون بافت های 
کبد به مرور در بدن فرد قدرت بازیابی دارن��د؛  بنابراین این قل ها بدون هیچ 
مشکلی می توانند تا سال ها زندگی کنند. معمارزاده با بیان اینکه چسبیدگی 
قل ها یک ناهنجاری محسوب می شود اعالم کرد: با توجه به اینکه در هفته اول 
تقسیم بندی تخمک گذاری انجام می گیرد اگر مادر باردار قرص مصرف کند 
یا در معرض اشعه قرار گیرد نوزاد با یک نوع ناهنجاری به دنیا می آید که از آن 

جمله چسبیده شدن چند قلوها است.

 طرح اتوبوس مدارس در اصفهان
 اجرا شد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: طرح اتوبوس مدارس در 
شهر اصفهان تنها در یک خط و برای ۲۲ مدرسه اجرا شد.

علیرضا صلواتی اظهار داشت: در طرح اتوبوس مدارس، هشت دستگاه اتوبوس 
در محدوده میدان جمهوری، خانه اصفهان، میدان شهید علی خانی و ملک شهر 

برای عبور و مرور دانش آموزان مستقر کردیم.
وی با بیان اینکه در سال تحصیلی امس��ال به صورت پایلوت تنها در یک خط 
برای ۲۲ مدرسه اتوبوس مدارس راه اندازی کردیم ادامه داد: در صورت موفقیت 
 در این طرح، طرح اتوبوس مدارس از س��ال تحصیلی آین��ده در تمام خطوط

 راه اندازی می شود. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان تصریح کرد: 
به منظور راه اندازی طرح اتوبوس مدارس با ۲۲ مدرسه در محدوده خانه اصفهان 
به مذاکره پرداختیم و پس از مش��خص ش��دن محدوده آدرس دانش آموزان 
اتوبوس ها را برای رفت و آمد آنها مستقر کردیم. وی گفت: هشت اتوبوس مدرسه 
که برای این خط آماده شده از ساعت هفت و نیم تا هشت صبح دانش آموزان را 
به مدارس می رسانند و از ساعت ۱۲ تا یک و نیم ظهر دانش آموزان را به منازل 
خود بر می گردانند. صلواتی با اظهار اینکه سعی کردیم اتوبوس های مدارس با 
شکل و شمایل مرتبط با مدرسه طراحی شود و ویژه سرویس دانش آموزان به 
کار رود، گفت: با اجرای این طرح ضمن اینکه به طور خودکار بسیاری از تاکسی 
سرویس مدارس از ورود به خیابان حذف می شود و بار ترافیک کاهش می یابد، 
امنیت جان دانش آموزان نیز تامین می ش��ود.وی در ارتباط با راه اندازی خط 
 یک مترو از عاشق آباد تا میدان شهدا تا هفته آینده نیز گفت: هفته آینده با ورود

 وزیر کشور به اصفهان این خط به بهره برداری می رسد.

مدير کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان:
کارگران،  نیازمند کار شايسته هستند

جداسازی دوقلوهای به هم 
چسبیده با موفقیت انجام شد

معاون عمرانی اس��تاندار اصفهان گف��ت: قرارداد ۱/9میلی��ارد یورویی برای 
بهره برداری از قطار سریع السیر اصفهان منعقد شد.

محمد علی طرفه نژاد در همایش تجلیل از نمونه های ترافیکی استان اصفهان 
که در تاالر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد ضمن 
عرض تبریک به مناس��بت اعیاد قربان و غدیر و تس��لیت فوت جانباختگان 
حادثه منا اظهار داشت: حادثه منا بیانگر بی کفایتی و بی لیاقتی آل سعود در 

مدیریت حج بود.
وی اضافه کرد: ساماندهی حج باید در دستور کار ویژه تمام مسلمانان جهان 
قرار گیرد و از این رو س��اماندهی کلی صورت گیرد. معاون عمرانی استاندار 
اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه گردش��گری، علوم و تحقیقات و فرهنگ و 
هنر محورهای توسعه اس��تان اصفهان قرار گرفته است، اظهار داشت: استان 
اصفهان در این زمینه ها قابلیت های زیادی دارد و از این رو مدیریت اس��تان 
 نیز پیگیری های الزم را برای ایجاد زیرساخت های توسعه ای استان در دستور 
کار دارد. وی با اش��اره به انتخاب ش��هر اصفهان به عنوان شهر صنایع دستی 
جهان ابراز داشت: از این رو تدوین برنامه های شاخص برای شناساندن هرچه 

بهتر صنایع دستی اصفهان به دنیا در دستور کار قرار گرفته است.
طرفه نژاد توجه به معض��الت ترافیکی را از مهم تری��ن دغدغه های مدیریت 
کش��ور و اس��تان با توجه به آلودگی هوا و همچنین تلفات انسانی در حوادث 
ترافیکی عنوان کرد و افزود: در اصفهان بخش های مختلفی در شهرداری از 
جمله معاونت حمل و نقل شهرداری، شرکت اتوبوسرانی و سازمان پایانه ها در 

راستای بهبود و توسعه حمل و نقل عمومی فعالیت دارند.
وی با اشاره به شناس��ایی نقاط حادثه خیز استان اصفهان در دو سال گذشته 
بیان داشت: از این رو زیرساخت های الزم برای از بین بردن این نقاط در دستور 

کار ویژه قرار گرفته است.
معاون عمرانی استاندار اصفهان مشارکت مردم را از مهم ترین زیرساخت های 

الزم برای حل معضالت ترافیکی دانست و ادامه داد: از این رو باید توجه داشته 
باشیم که با فرهنگسازی و توجه عموم مردم جامعه به حل معضالت ترافیکی 
کمک قابل توجهی خواهیم داش��ت. وی با بیان اینکه تخلفات ترافیکی به دو 
دسته عمد و غیر عمد تقسیم بندی می ش��وند افزود: باید توجه داشته باشیم 
 که عواملی همچ��ون جاده ها، نوع خ��ودرو، تجهی��زات و .. در ایجاد تخلفات 
غیر عمدی رانندگی نقش بس��زایی دارند.طرفه نژاد در ادامه با تاکبد بر اینکه 
کمبود آموزش برای ارائه گواهینامه رانندگی از مهم ترین مشکالت رانندگی 
کشور است گفت: باید توجه داشته باش��یم که مدت زمان ارائه آموزش های 
رانندگی در کشورهای پیشرفته ۲۱۰ ساعت و در کشور ایران ۲۱ ساعت است 

که عدد غیرقابل مقایسه ای است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه ارائه آموزش های الزم به ش��هروندان در دستور 
کار قرار گرفته است افزود: با افزایش آموزش طی دو سال گذشته ۱۰ درصد 
کاهش تلفات را ش��اهد بوده ایم. معاون عمرانی اس��تاندار اصفهان در ادامه با 
اشاره به تاکیدات ویژه مقامات کشوری و استانی برای حل مشکالت ترافیکی 
ادامه داد: از این رو با پیگیری های اس��تاندار اصفهان س��رعت بخش��یدن به 
پروژه هایی از جمله مترو و قطار سریع الس��یر اصفهان – تهران در دستور کار 
 قرار گرفته است.وی با اشاره به پروژه احداث قطار سریع السیراصفهان-تهران

 تصریح کرد: قرار داد احداث این پروژه منعقد شده است و اعتباری بالغ بر یک 
میلیارد و 9۰۰ میلیون یورو از طریق فاینانس برای این مهم در نظر گرفته شده 
است. معاون عمرانی استاندار اصفهان با اشاره به تامین ۵ رام قطار که شامل 
۲۵ واگن می شود، گفت: تعدادی از این واگن ها در حال آزمایش هستند، ابراز 
داشت: فاز اول خط یک مترو به صورت آزمایش��ی راه اندازی شد و به زودی 

با حضور یکی از مقامات کشوری به صورت رسمی به بهره برداری می رسد.
وی با بیان اینکه ۱۰ کیلومتر از عملیات اجرایی خط یک مترو باقی مانده است 

افزود: خط یک مترو تا پایان سال 9۵ به بهره برداری می رسد.

 همزمان با ش��روع فصل پائیز پرن��دگان مهاجر به آس��مان نصف جهان 
 پرواز کردن��د، این پرن��دگان از روز گذش��ته در آس��مان اصفهان دیده

 شدند.
جغرافیای نس��بتاً گ��رم اصفهان ب��ا آغاز فص��ل پاییز طبیع��ت دلخواه 
پرندگان��ی اس��ت ک��ه از س��رمای طاقت فرس��ا در گری��ز هس��تند، 
حت��ی پرندگان��ی ک��ه کش��ورهای همس��ایه جن��وب ای��ران را 
 به عن��وان مقصد نهای��ی انتخ��اب می کنند، ب��رای مدت��ی در اصفهان 

به سر می برند.
با ای��ن ح��ال کارشناس��ان ۵۱9 گون��ه پرن��ده را در ایران شناس��ایی 
کرده اند ک��ه حدود 9۰ گون��ه آن ها مهاجران زمس��تان گذر به ش��مار 
می آین��د؛  ام��ا مطالع��ات مختل��ف نش��ان می ده��د نح��وه مهاجرت 
 پرن��دگان ب��رای س��ال ها یک��ی از رازه��ای پی��ش روی محقق��ان

 بوده است.
ب��ا خشک ش��دن زاین��ده رود، ای��ن پرن��دگان ب��ه مناط��ق دیگ��ر 
اس��تان که دارای س��د خاکی و بندخاکی ی��ا حوضچه ه��ای فاضالب 
هس��تند، مهاج��رت می کنن��د.در اس��تان اصفه��ان ۲۳ مح��ل برای 

 اقامت ای��ن پرندگان وج��ود دارد ک��ه فصل س��رما را در آنجا س��پری
 می کنند.

به امید روزی که تاالب گاوخونی مجدد احیا شده و تمامی پرندگانی که 
به اجبار از این منطقه کوچ کرده اند باز به سرزمین مادری خود بازگردند.

  سردار عبدالرضا آقاخانی با بیان اینکه کشف مواد مخدر در اصفهان ۲۰ درصد افزایش 
یافته است اظهار داشت : سه محور پاک س��ازی محالت از توزیع کنندگان مواد مخدر، 
جمع  آوری معتادانی که سبب سلب آرامش مردم می شوند و برخورد با باندهای مافیای 

مواد مخدر جزو ماموریت های اصلی نیروی انتظامی است .
وی یکی از مهم ترین ماموریت های پلیس را پاک س��ازی مح��الت از وجود معتادان ، 
مزاحمان نوامیس مردم و س��ارقان اعالم کرد و افزود: طرح پاک س��ازی محالت شهر 

اصفهان جزو ماموریت های ذاتی پلیس این استان بوده و در طول سال اجرا می شود .
فرمانده انتظامی اصفهان بیان کرد: در این طرح گش��ت های محسوس و نامحسوس 
پلیس در پارک ه��ا و محالت حضور دارند و ب��ه محض دریافت گزارش��ات مردمی با 
مخالن نظم و امنیت برخورد می کنند . وی با اشاره به اینکه معتادانی که با مواد مخدر 
 دستگیری می ش��وند، به مراجع قضایی تحویل داده می ش��وند، تصریح کرد: پلیس

به دنبال این است که با هر کس که هر جا و به هر شکل مخل نظم وامنیت مردم باشد، 
سریع برخورد کند .

سردار آقاخانی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی کشف مواد مخدر در استان اصفهان گفت : 
پلیس اصفهان رتبه دوم کشوری در بحث کشفیات را دارد .

وی دومین اولویت کاری پلیس اصفهان را برخورد با سارقان دانست و خاطرنشان کرد: 
در شهر اصفهان و چند شهرستان این اس��تان قرارگاه مقابله با سرقت تشکیل شده و 

پلیس این استان تاکنون موفق شده ۸۵ درصد از سرقت ها را کشف کند .

 فرمانده انتظام��ی اصفهان در زمین��ه اقداماتی ک��ه  نیروی انتظامی ب��رای معتادان 
پرخطر انجام می دهد اظهار داش��ت: پلیس معتادان را دس��تگیر و محل را برای آن ها 
ناامن می کند و براساس ماده ۱۶ قانون برای معتادان پرخطر رها، مکانی هست که از 

آن ها نگهداری شود .
وی به افزایش سرعت پلیس ۱۱۰ اشاره کرد و افزود: واحدهای فوریتی پلیس ۱۱۰ از 
پیشگیری جدا شده و به صورت متمرکز عمل می کنند که این موضوع سرعت حضور 

مامور در صحنه را باال برده است .
سردار آقاخانی درباره اقدامات پلیس در زمینه برخورد با اراذل و اوباش موتور سوار بیان 
کرد: پلیس اصفهان در ۶ ماهه نخست س��ال 9۴ با موتورسوارانی که به نوعی قانون را 
رعایت نمی کردند، برخورد و موتورسیکلت آن ها را توقیف کرد که این موضوع سبب 
کاهش جرائم موتورسیکلتی شد و تصادفات فوتی با این وسیله نقلیه ۲۰ درصد کاهش 

یافت .
وی به ۲ هزار و ۷۶۸ جلس��ه آموزشی که توس��ط پلیس اصفهان برگزار شده، اشاره و 
تصریح کرد: یکی از رویکرد های پلیس، رویکرد آموزش و پیش��گیری از جرم بوده، به 
طوری که مردم نکات ایمنی را رعایت کنند که این خود منجر به کاهش جرائم می شود.

فرمانده انتظامی اصفهان خاطرنشان کرد: پلیس با مردم و کنار مردم بوده و ما به دنبال 
این هستیم که مردم وقتی پلیس را می بینند احساس امنیت کرده و از پلیس رضایت 

داشته باشند .

هم زمان با شروع فصل پايیز؛

پرواز پرندگان مهاجر در آسمان نصف جهان 
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معاون عمرانی استاندار اصفهان خبر داد:

عقد قرارداد میلیارد يورويی قطار اصفهان

جانشین فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان گفت: در شهر اصفهان ۶۰۰ 
هزار دستگاه موتورسیکلت وجود دارد که ۴۴ درصد تلفات تصادفات را 

به خود اختصاص داده اند.
سرهنگ حسین حسین زاده در همایش تجلیل از نمونه های ترافیکی و 
راهوارن محله اس��تان اصفهان که در تاالر اتاق بازرگانی، صنایع، معاون 
و کش��اورزی اصفهان برگزار ش��د با اش��اره به اینکه ارتقای ترافیک از 
نشانه های توسعه پایدار اس��ت اظهار داشت: متاسفانه در ارتقاء فرهنگ 
ترافیک خوب عمل نشده و برای رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی 

داریم.
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه کاهش تخلفات، 
 تصادفات و تلفات جاده ای را در دس��تور کار قرار داده ایم  ادامه داد: اگر

 می خواهیم کشور ما در بخش های مختلف رشد و پیشرفت داشته باشد 
باید روند کشته های ناشی از تصادفات را متوقف کنیم.

جانش��ین فرمان��ده انتظام��ی اس��تان اصفه��ان ب��ا بی��ان اینک��ه 
کش��ته های ناش��ی از تصادف��ات در س��نین به��ره وری و بی��ن ۱۵ تا 
۶۵ س��ال هس��تند گفت: ه��ر تلفات ج��اده ای ی��ک میلی��ارد تومان 
 و هر مصدوم بی��ن ۴۰ ت��ا ۶۰ میلیون تومان به کش��ور خس��ارت وارد

 می کند. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه در س��ال ۸۲ تلف��ات تصادف��ات جاده های 
کش��ور ۲۷ هزار نفر بوده اس��ت اف��زود: ای��ن در حالی اس��ت که طی 
 یک ده��ه این آم��ار را در ۱۰ س��ال ب��ه ۱۷ هزار نف��ر رس��اندیم و این

در حال��ی اس��ت ک��ه ای��ن می��زان ب��ر اس��اس دس��تورات رهب��ر 
اس��المی  کش��ور  ب��رای  نی��ز  می��زان  ای��ن  انق��الب   معظ��م 

شایسته نیست.

سرهنگ حسین زاده با اش��اره به اینکه در سال گذشته تنها در اصفهان 
۱۰ هزار نفر در حوادث رانندگی مصدوم شدند، ابراز داشت: که البته این 
 عده نه تنها خودشان آسیب جدی دیدند؛  بلکه مشکالت زیادی را برای
  خان��واده ه��ای خ��ود و حت��ی بخ��ش ه��ای دیگ��ر جامع��ه

 تحمیل کردند.
وی ب��ه نگران��ی مس��ووالن اس��تان در زمین��ه پدی��ده این��ورژن و 
آلودگی هوا در آذرماه اش��اره کرد و اظهار داش��ت: س��ال گذش��ته به 
 خاطر آلودگی هوا اس��تان اصفهان تنها پنج تا ش��ش روز هوای س��الم

 داشت.
۶۰ درصد آلودگی کالنشهر اصفهان ناشی ازموتورسیکلت هاست

سرهنگ حس��ین زاده با طرح این س��وال که چرا اصفهان باید به علت 
آلودگی ه��وا باالترین آم��ار بیم��اری س��رطان و ام اس و بیماری های 
تنفس��ی را داش��ته باش��د گفت: پلیس در ای��ن زمینه وارد عمل ش��د 
و ب��ا اس��تفاده از اس��اتید دانش��گاه ها و نخب��گان علم��ی تحقیق��ات 
گس��ترده ای را آغ��از کرد ک��ه نتیجه ای��ن تحقیق��ات نش��ان داد ۶۰ 
 درصد آلودگی کالنش��هر اصفهان مرب��وط به خودرو و موتورس��یکلت

 است.
جانشین فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان طرح برخورد با خودروهای 

دودزا و جلوگیری از تردد آنها را یکی از طرح ه��ای پلیس برای کاهش 
آلودگی هوا در ماه آینده س��ال عنوان کرد و ابراز داش��ت: در این زمینه 
برخورد با موتورس��یکلت س��واران که ش��ش برابر خودوره��ا آلودگی 
 هوا و ۱۰ برابر خودروه��ا آلودگی صوتی ایجاد می کنند را دس��تور کار 

داریم. 
 جانش��ین فرمان��ده انتظام��ی اس��تان اصفهان ب��ا بیان اینک��ه پلیس

 سال ها موتورسیکلت توقیف می کند اما هیچ اتفاقی در ارتقای فرهنگ 
موتورسواران رخ نداده است، اظهار داشت: از ۱۶ اسفند ماه سال گذشته 
پلیس اصفهان طرح ویژه ای را در دس��تور کار خود قرار داد و با استفاده 
از شیوه ادب و متانت و صحبت با موتورسواران فرهنگ استفاده از کاله 
ایمنی را در بین آنها ترویج کرد که نتیجه این طرح بعد از شش ماه منجر 
به کاهش ۲۰ درصدی کش��ته های س��وانح رانندگی در هسته مرکزی 
شهر اصفهان ش��د و بنابر اعالم مرکز فوریت های پزشکی اصفهان برای 
 اولین بار تخت های آی س��ی یو از مصدومان ناش��ی از حوادث رانندگی

 خالی شد.
اقدام��ات  اصفه��ان  اس��تان  انتظام��ی  فرمان��ده  جانش��ین 
ص��ورت گرفت��ه را کاف��ی ندانس��ت و گف��ت: هن��وز در ش��هرهای 
و  آب��اد، ش��هرضا  نج��ف  کاش��ان،  اس��تان همچ��ون   ب��زرگ 

خمینی ش��هر به واسطه عدم اس��تفاده از کاله ایمنی جوانان زیادی که 
 به عنوان نیروهای بالقوه این مرز و بوم هس��تند را از دست می دهیم که
  می طلبد ت��ا در زمینه آم��وزش و آگاه س��ازی مردم تالش بیش��تری

 شود.
وی همچنی��ن ب��ه وج��ود ۶۰۰ ه��زار واحد موتورس��یکلت در ش��هر 
اصفهان اش��اره کرد و اف��زود: از این رو تکلیف ما فرهنگس��ازی اس��ت 
و ب��ا توجه به اج��رای طرح های پیش��گیرانه در هس��ته مرکزی ش��هر 
اصفهان اس��تفاده از کاله ایمنی موتورس��یکلت به ۶۰ درصد رس��یده 
 که نتیجه آن کاهش س��هم کش��ته های موتورس��یکلت ت��ا ۴۴ درصد

 بوده است.

 فرمانده انتظامی اصفهان خبر داد؛

افزايش 2۰ درصدی کشف مواد مخدر در اصفهان 

سهم ۴۴درصدی از کشته های تصادفات؛

اصفهان ۶۰۰هزار موتورسیکلت دارد



بازیکن عراقی تیم فوتبال استقالل که از بدقولی های متوالی مسووالن 
این باشگاه به ستوه آمده است با حضور در نجف رو نوشت نامه خود را 

به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و فیفا ارسال کرده است.
ادامه مش��کالت کرار جاس��م با باشگاه اس��تقالل و تهدید این بازیکن 
عراق��ی مبنی بر عدم بازگش��ت به تهران هم چندان برای مس��ووالن 
آبی پوش��ان پایتخ��ت ج��دی جلوه نکرده اس��ت؛ چرا ک��ه در آخرین 
 مذاک��رات صورت گرفت��ه بین طرفین هم��ان ق��ول و قرارهای قبلی 
بازیک��ن  ای��ن  ب��ه  ت��ازه ای  س��بز  چ��راغ  و  ش��د   مط��رح 

نشان داده نشد.
 مدی��ر برنامه های ای��ن بازیکن عراق��ی در خص��وص آخرین وضعیت 
 کرار جاس��م با باش��گاه اس��تقالل عنوان کرد: هنوز هیچ اتفاق تازه ای 

رخ نداده و از طرف باشگاه اقدامی انجام نگرفته است. 
م��ن با آق��ای نظری جویب��اری ه��م صحبت های تلفنی داش��تم ولی 
حرف ه��ای وی همان صحبت های قبلی بود. همان حرف های چند ماه 
پیش که گفته بود در صدد هس��تیم مشکل کرار را حل کنیم نه دیگر 

هیچ!
وی دب��اره تهدید کرار مبنی بر عدم بازگش��ت به ایران با این ش��رایط 
گفت: واقعا نمی دانم چه خواهد شد. یا باید این شرایط را تحمل کنیم 

یا دیگر به ایران نیاید. این دو راه پیش روی کرار قرار گرفته است.
مدیر برنامه های بازیکن عراقی تیم اس��تقالل در خصوص اتومبیلی که 
 ق��رار بود ب��ه ازای قرارداد کرار در اختیار وی ق��رار دهند، توضیح داد: 
قرار بود یک خودروی بی ام و در اختیار کرار قرار دهند که آن کار را نیز 
انجام ندادند. فقط یک سوییچ به ما دادند؛ اما اوراق ماشین پیش خودشان 
 ماند. اتومبیل هم در پارکینگ هتل قبلی کرار است و ما سوییچ را به باشگاه 

باز گرداندیم.
 س��عیدی ب��ا بی��ان اینک��ه یک��ی از مش��کالت ک��رار ع��دم مالقات 
 با افش��ارزاده بوده اس��ت، گف��ت: ما دوس��ت داریم که با افش��ارزاده 

حرف بزنیم ولی این فرصت به ما داده نشده است. 
سال گذشته مذاکرات خودمان را مستقیما با افشارزاده انجام می دادیم 
 و مش��کالت خیلی کمتر بود ولی امس��ال که دیگر با خود افش��ارزاده 

رو در رو نیستیم این مشکالت وجود دارد.
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا در صورت ادام��ه غیبت کرار برای 
 ای��ن بازیکن مش��کلی ایج��اد نخواهد ش��د، عنوان کرد: خی��ر اتفاقی 

رخ نمی دهد. 
باش��گاه بر اس��اس قرارداد، تعهدات��ی دارد که به آنها پایبند نیس��ت. 
اس��تقالل هیچ یک از قول های خود را عملی نکرده اس��ت بنابراین از 

نظر قانونی حقی در این باره قایل نیست تا شکایت کند.
 مدی��ر برنامه ه��ای کرار ادامه داد: کرار از قرارداد س��ال گذش��ته خود 
 ۱۰۸ میلی��ون توم��ان طلب دارد. بر اس��اس قرارداد امس��ال وی قرار 
ب��ر این ش��د تا ۶۰۰ میلیون تومان را ابت��دا پرداخت کنند و برای وی 
مس��کن هم تهیه ش��ود ولی این کارها صورت نگرفته است. آنها فقط 

۲۵۰ میلیون تومان پرداخت کردند.
سعیدی افزود: کرار چون از فصل گذشته طلب دارد تصورش این است 
که این پول مربوط به مطالبات گذش��ته است ولی مسووالن استقالل 
می گوین��د که مبل��غ ۲۵۰ میلیون تومان مربوط به بخش��ی از قرارداد 

امسال وی است؛ اما کرار این را قبول ندارد.
پ��ول  س��راغ  ن��داده  را  قب��ل  فص��ل  پ��ول  اینک��ه  اول 
نبای��د ق��رارداد  طب��ق  مگ��ر  ثان��ی  در  رفته ان��د   امس��ال 

 ۶۰۰ میلیون تومان پرداخت می کردند پس چه شد؟ نیم فصل اول رو 
به اتمام اس��ت ولی هنوز نه پولی داده اند نه مسکن تهیه کرده اند و نه 

به هیچ کدام از تعهدات خود پایبند بودند.
وی درب��اره اینکه آیا کرار به فیفا ش��کایت خواهد کرد، گفت: فعال به 
فیف��ا فکر نمی کنیم و س��عی داریم در داخل مش��کالت را حل کنیم. 
 ما نامه ای به باش��گاه اس��تقالل دادیم که هنوز جواب م��ا را نداده اند.

 رو نوش��ت این نامه را به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال فرستادیم 
و برای فیفا هم ارسال کردیم. 

م��ا می خواهی��م که فیفا در جریان باش��د که پیگیر حل مش��کالت با 
باش��گاه استقالل هس��تیم و فعال قصدمان ش��کایت به فیفا نیست؛ اما 

اگر کار به شکایت کشید باشگاه مدعی نشود که شما پیگیر نبودید.
گفت��ه  اینک��ه  خص��وص  در  جاس��م  ک��رار  برنامه ه��ای  مدی��ر 
 می ش��ود ک��رار تح��ت ه��ر ش��رایطی ت��ا پای��ان ده��ه اول مح��رم 
 به ایران نمی آید، عنوان کرد: این طور نیست و اگر مشکالت حل شود ،

بالفاصله بر می گردد. 
 ک��رار در روزه��ای دهم مح��رم و اربعین نذری توزی��ع می کند و فقط 
 می خواهد در این دو روز به نجف برگردد؛ اما من او را هر طور شده به ایران

 بر می گردانم. او برای دریافت حق و حقوق خود باید بیاید و از نزدیک 
در باشگاه استقالل و فدراسیون فوتبال پیگیر کارها شود.
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سرخابی ها

آخرین وضعیت کرار با استقالل

 بازیکن��ان تیم پرس��پولیس همچن��ان تحت تاثیر درگذش��ت ناگهانی 
هادی نوروزی هستند و با انتشار پیام هایی ، یاد کاپیتان فقید خود را 
زنده نگه می دارند.کمال کامیابی نیا که در مراس��م تشییع پیکر نوروزی 
 در ورزش��گاه آزادی حض��ور داش��ت، در صفحه اجتماعی اش نوش��ت: 

»چه ساده رفتی و چه سخت می گذرد. روحت شاد کاپیتان.«

لنز دوربین

چه ساده رفتی کاپیتان

س��رمربی تیم ملی فوتبال جوانان اردن گفت: تیم ملی ایران شانس اول 
صعود به مرحله بعد است.اس��الم دیابات در نشس��ت خبری بعد از بازی 
تیم ملی جوانان ایران مقابل اردن در مقدماتی گروه E آسیا اظهار کرد: 
ابت��دا تبریک عرض می کنم این پیروزی را به تیم ایران و مس��وولین و 

بازیکنان این تیم که بازی بسیار زیبایی را به نمایش گذاشتند.
 قطعاتی��م ایران جایگاه خوبی در فوتبال آس��یا دارد و می تواند در لیگ 
 قهرمانان آسیا نتایج خوبی کسب کند.وی در ادامه افزود: اگر فدراسیون ایران 
تی��م ملی جوانانش را حمایت کند این تی��م در آینده حرف های زیادی 

برای گفتن دارد.
عملک��رد  خص��وص  در  اردن  جوان��ان  مل��ی  تی��م   س��رمربی 
تیم ملی ایران گفت: بازیکنان ایران بازی خوبی را به نمایش گذاشتند و 

قطعا از این مرحله به مرحله بعد صعود می کنند. همان طور که در مقابل کویت شکست 
خوردیم مقابل تیم ملی ایران هم این شکست را قبول می کنیم. 

 مدی��ر تیم های مل��ی والیبال ای��ران گفت: در ش��رایط کنونی اگ��ر بخواهیم 
قرارداد کواچ را فس��خ کنیم باید هزینه پرداخت ش��ود. امیرحس��ین منظمی 
درخص��وص عملک��رد تیم ملی ایران در مس��ابقات جام جهان��ی ۲۰۱۵ افزود: 
 باید منتظر ماند و دید که خروجی جلس��ه کارگروه بررس��ی عملکرد تیم ملی 
چ��ه خواهد بود. چون زم��ان زیادی در اختیار نداریم تغییر کواچ بعید می دانم 
فکر درس��تی باش��د.منظمی افزود: ضمن اینکه کواچ تا المپیک با فدراسیون 
ای��ران قرارداد دارد و اگر بخواهیم قرارداد وی را فس��خ کنیم باید هزینه اش را 
پرداخت کنیم؛ ضمن اینکه مربی جدید هم هزینه های خاص خودش را دارد. 
هر مربی را هم جایگزین کواچ کنیم تا فروردین ماه س��ال آینده نمی تواند به 
 ایران بیاید. به نظر من تقویت کادر فنی هم مهم است و باید به صورت دقیق 
مورد بررسی قرار بگیرد. وی گفت: به عقیده من این جابه جایی و تصمیم گیری 
 در ح��ال حاضر بس��یار مهم اس��ت و باید ب��ا بینش و بررس��ی دقیق انجام ش��ود. امیدوارم 
تصمیم گرفته شود که در نهایت به سود والیبال ایران باشد و بتوانیم به المپیک صعود کنیم.

تیم ملی ایران شانس اول صعود به مرحله بعد است فسخ قرارداد کواچ، هزینه دارد

مهاجم س��ابق س��پاهان می گوید نام محرم و س��پاهان با یکدیگر 
عجین شده و مدیران این تیم باید او را از تصمیمش منصرف کنند.

سیدمهدی س��یدصالحی درباره بیانیه محرم نویدکیا و خداحافظی 
او از فوتب��ال اظه��ار ک��رد: در جری��ان مش��کالت محرم نیس��تم 
 ؛ اما او نماد س��پاهان اس��ت. از س��ال ۸۱ تا س��ال ۸7 در این تیم 
حضور داش��تم و سپس سال 9۰ به سپاهان برگشتم. در این دوران 
محرم را بازیکنی با اخالق و با حجب و حیا دیدم. همین رفتار ها او 
را محبوب س��پاهانی ها کرده و به قول مردم اصفهان او اسطوره این 
شهر است. وجود محرم کمک زیادی به قهرمانی های سپاهان کرده 

و به نظرم باید او را از تصمیمش منصرف کنند.
 بازیک��ن س��ابق س��پاهان ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه مح��رم از فوتبال 
فوتب��ال  از  او  ک��رد:  خاطرنش��ان  اس��ت،  نک��رده   خداحافظ��ی 
خداحافظ��ی نک��رده؛ اما تا زمان س��کوتش هم ب��رای تیم دیگری 
 ب��ازی نخواهد کرد؛ چرا که نام محرم و س��پاهان با یکدیگر عجین 
 ش��ده اس��ت. مس��ووالن و پیشکس��وتان س��پاهان باید ب��ا محرم 
صحب��ت کنن��د تا او ب��ه تی��م برگ��ردد. نویدکی��ا می تواند کمک 
 ش��ایانی به این تیم بکند. محرم در تمامی قهرمانی های س��پاهان 
مثمرثمر بوده اس��ت. قلب محرم برای سپاهان می زند و به راحتی 

نمی تواند از این تیم دل بکند.

بان��وی ملی پ��وش س��ابق وزن 4۸- کیلوگ��رم تی��م مل��ی ج��ودوی 
 جوانان معتقد اس��ت دس��ت هایی در کار اس��ت که وی ب��ه پیکارهای 

قهرمانی آسیا اعزام نشود.
اله��ام بهرام��ی با اش��اره به اینک��ه در اردوی تی��م ملی جوان��ان برای 
ش��رکت در بازی های قهرمانی آس��یا حضور ن��دارد، اظهار ک��رد: ابتدا 
 ب��ه اردو دع��وت ش��دم و اس��مم در لیس��ت بود؛ ام��ا روز بع��د نامم را

  ح��ذف کردن��د و خان��م می��ری، نایب ریی��س فدراس��یون گف��ت که 
دعوت نشده ام.

وی ب��ا بیان اینکه س��ال گذش��ته بهتری��ن بازیکن لیگ ش��دم و حتی 
ای��ن خب��ر را اعالم کردن��د؛ ام��ا نمی دانم چ��را حکم را به ج��ودوکار 
دیگ��ری دادن��د! ادام��ه داد: ب��ا تی��م مقاومت ته��ران ،قهرم��ان لیگ 
برت��ر ج��ودو ش��دم و امس��ال عن��وان نخس��ت وزن 4۸- پیکاره��ای 
 جوان��ان قهرمان��ی کش��ور را کس��ب کردم و ب��ا این حال ب��ه تیم ملی

 دع��وت نش��دم و االن نمی دان��م به چه کس��ی پن��اه ببرم. ای��ن بانوی 
لرستانی که اشک از چشمانش سرازیر شده بود، در ادامه گفت: به امید 
 اینک��ه بازهم به تیم ملی دعوت می ش��وم و در پیکارهای جوانان آس��یا 
شرکت  کنم، سه ماه است که مرتب تمرین ها را ادامه می دهم و امیدوارم 
به حقم برسم. نمی دانم جرمم چیست و فقط می خواهم این را بدانم به 

چه جرمی نباید در تیم ملی باشم و گناهم چیست؟!

 والیب��ال و بس��کتبال دو رش��ته تیمی هس��تند ک��ه ورزش ایران
 امی��د زیادی به المپیکی ش��دن آنها دارد. تیم ه��ای ملی والیبال 
 و بس��کتبال ای��ن فرص��ت را داش��تند ت��ا از طری��ق دو روی��داد

 مهم بین المللی و آس��یایی یک س��ال مانده به آغاز این رقابت  ها 
ج��واز حضور در المپیک ۲۰۱۶ ریودوژانی��رو را بگیرند؛ اما پس از 
آنکه تیم ملی والیبال با کس��ب نتای��ج ضعیف در جام جهانی ژاپن 
نتوانس��ت سهمیه بگیرد، تیم ملی بس��کتبال هم در پی ناکامی در 

صعود به فینال جام ملت های آسیا از این مهم بازماند.
بسکتبالیس��ت ها بای��د ب��ا ش��رکت در رقابت های بین ق��اره ای بار 
دیگر ش��انس خ��ود را برای گرفت��ن بلیت ریو امتح��ان کنند. کار 
 آنها برای رس��یدن به المپیک؛ اما بسیار دش��وار است زیرا ایران و
  ۱7 کشور دیگر باید در قالب سه گروه در سه کشور مختلف با هم

  رقاب��ت ک��رده و در نهایت این تنه��ا تیم اول هر گروه اس��ت که 
بلیط ریو را دریافت خواهد کرد.

در مقاب��ل، از آنج��ا که FIVB مس��ابقات انتخابی قاره آس��یا را با 
گزینش��ی المپیک ادغام نموده تیم های آس��یایی برای رسیدن به 
المپی��ک چاره ای جز محک خوردن مقابل غ��ول های والیبال دنیا 
 ندارن��د. با این حال، ایران این ش��انس را دارد تا به عنوان بهترین 
 تی��م آس��یایی راه��ی المپی��ک ش��ده و یک��ی از ۱۲ تی��م حاضر

در ریو باشد.

شانس والیبال بیش تر از بسکتبالبغض بانوی جودوکار ترکید؛ گناهم چیست؟محرم و سپاهان با هم عجین شده اند

عم��ر  روزه��ای  س��خت ترین  برانک��و، 
مربیگ��ری اش را س��پری می کن��د. او حاال 

باید پرس��پولیس ماتم زده از س��کو تا درون 
 زمین چمن را، ب��دون کاپیتان باتجربه تیمش

 انرژی بدهد و آنها را برای پیروز ش��دن تحریک 
کند.

با فوت ناگهانی هادی نوروزی که همه اهالی فوتبال را 
با شوک مواجه کرد، پرسپولیس هم به لحاظ روحی و هم 

از منظر تاکتیکی متضرر شد.
ص��رف نظ��ر از اینک��ه بازگردان��دن بازیکنان باش��گاه به ش��رایط 

 معمولی کار بس��یار سختی اس��ت و این تیم با همه بازیکنانش نیازمند 
روان ش��ناس اس��ت تا به ش��رایط خوب خود برگردد، برانکو ه��م در این میان 

 کار بس��یار س��ختی دارد و باید به هر ش��کل ممکن جای نوروزی را پر کند.در واقع باید 
تاکید کرد که پرس��پولیس طبق نظر اکثر کارشناس��ان به این دلیل با مشکل امتیازگیری مواجه بود که از 
نظر تجربی  ضعف مهره داشت، حاال تصور کنید که از میان این همه کم تجربه، کاپیتان با تجربه این تیم 
هم هوس سفر به آسمان ها به سرش بزند.در چنین شرایطی چه باید گفت؟برای برانکو که مسوول اصلی 
 تیم به شمار می رود، این تراژدی چند وجهی است، او باید کمر شکسته تیمش را راست کند و به جوان های 
 به��ت زده و بی انگی��زه اش آمپ��ول انرژی بزن��د و آنها را به جنگیدن وادارد و کیس��ت ک��ه نداند این چه 
کار س��ختی اس��ت.حاال او مانده و بنگر و کفشگری و علیپور و عالیشاه و طارمی و ... که فقط دوست دارند 

یک گوشه بنشینند و زانوی غم بغل کنند، سخت است به این ها بگویی بلند شو و با تمام قدرت بدو!

نابغه کش��تی ای��ران و جهان در نخس��تین 
فرنگ��ی،  کش��تی  مل��ی  تی��م  اردوی  روز 
 گف��ت: ش��روع اردوی کنونی ب��ا حضور مجدد
ب��رای اثب��ات  منزل��ه  ب��ه  بن��ا  محم��د    

 المپی��ک ۲۰۱۶ برزی��ل و اتفاق��ات خوبی در این 
مس��ابقات اس��ت.حمید سوریان، در نخس��تین روز از 
 اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی و بازگشت دوباره 
محمد بنا به عنوان سکان دار تیم ملی، گفت: مطمئنا کار سخت 
و دشواری را پیش رو داریم؛ اما این اردو به منزله استارت قوی و 
مطلوب برای کسب موفقیت در المپیک بعدی است. تمام بچه ها باید 
با انگیزه و تمرکز کافی از همین ابتدا استارت زده تا بتوانیم روزهای موفقی 
 مثل المپیک قبلی را تکرار کنیم.وی در خصوص شرایط کنونی کشتی فرنگی، گفت: 
 کشتی فرنگی ما طی ماه های گذشته فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشت و قطعا با 
تغییرات جدید می توان به روزهای موفق این رش��ته امیدوار بود. تمامی کش��تی گیران، کادر  فنی و مسووالن 
 فدراس��یون ب��ا همه وجود خود برای رس��یدن ب��ه این هدف ان��رژی و انگیزه دارند و من مطمئن هس��تم در

  مقصد نهایی یعنی المپیک می توانیم خوب ظاهر ش��ویم. مردم از ما انتظار موفقیت دارند که البته این انتظار 
به حق است.نابغه کشتی ایران و جهان ادامه داد: مطمئنا اگر همه با هم، دست در دست هم دهیم و عاشقانه به 
هدف اصلی مان فکر کنیم می توانیم روزهای طالیی گذشته را دوباره تکرار کنیم.سوریان در خصوص بازگشت 
دوباره محمد بنا در راس امور تیم ملی کش��تی فرنگی، گفت: مطمئنا کار کردن با محمد بنا س��خت اس��ت و 

اردوهای مستمر و منظمی را پیش رو خواهیم داشت .

ت�راژدی چن�د وجهی 
برانکو در پرسپولیس

 اتفاق�ات خوبی ب�ا بنا 
رقم خواهد خورد

 در آس��تانه رقابت ه��ای بوک��س قهرمان��ی جهان در
 دوحه قط��ر، ناگهان فدراس��یون بوکس در تصمیمی 
عجی��ب و قابل تامل از اعزام تی��م بوکس ایران به این 

رقابت ها منصرف شد.
رقابت های قهرمانی جهان یکی از معتبرترین رویدادها 
در ورزش بوک��س اس��ت و حض��ور در آن ع��الوه ب��ر 
 کس��ب س��همیه و م��دال می توان��د تاثیر زی��ادی بر 

باال رفتن تجربه ملی پوشان داشته باشد.
با وج��ود اینک��ه ش��انس م��دال آوری ای��ران در این 
دوره از رقابت ه��ای جهان��ی باال نب��ود، ولی حضور در 
 ای��ن رقابت ها می توانس��ت س��بب باال رفت��ن تجربه 
مش��ت زنان��ی ش��ود که ب��ه س��ختی، س��همیه این 
 رقابت ه��ا را ب��ه دس��ت آورده بودند.پی��ش از ای��ن 
رضا مرداخانی، حس��ن ش��اهینی و س��جاد محرابی به 
عنوان ملی پوش��ان ایران در رقابت های آسیایی تایلند 
 با کس��ب مدال برنز، س��همیه رقابت های جهانی را نیز 
ب��ه دس��ت آورده بودند.البت��ه بناب��ر گفت��ه  اعض��ای 
فدراسیون بوکس، حسن شاهینی به دلیل مصدومیت 
و  داده  دس��ت  از  را  جه��ان  قهرمان��ی  رقابت ه��ای 
فدراس��یون نیز تمایل��ی به حضور تنها دو مش��ت زن 
در این رقابت ها نداش��ته اس��ت؛اما مش��ت زنان ایران 
 که ب��ا انگی��زه ف��راوان در رقابت های قهرمانی آس��یا 
حضور پیدا کردند و توانس��تند با کس��ب م��دال برنز 
س��همیه رقابت های جهان��ی را نیز به دس��ت بیاورند، 
ب��ه قط��ر نمی روند تا عمال آب س��ردی ب��ر پیکر آنها 
ریخته ش��ود.اینکه فدراس��یون ها حق دارن��د تیمی را 
ب��ه ی��ک رقابت  بین الملل��ی اعزام کنند ی��ا خیر،  جزو 
حق��وق طبیعی و ذات��ی فدراسیون هاس��ت؛ اما اینکه 

چرا فدراس��یون بوکس در این مقط��ع زمانی تصمیم 
 ب��ه عدم اع��زام ملی پوش��انش به یک��ی از معتبرترین 
رقابت های بین المللی گرفته جای سوال بسیاری دارد.

البته ای��ن تنها م��ورد از اقدامات عجیب فدراس��یون 
بوک��س در م��دت زم��ان اخیر نیس��ت. حاش��یه های 
ف��راوان پیش آمده برای احس��ان روزبهان��ی نیز یکی 
دیگ��ر از مواردی اس��ت که فدراس��یون بوک��س با آن 

 روبروست.روزبهانی که بس��یاری او را بهترین بوکسور 
تاری��خ ای��ران می دانن��د به گفت��ه خود ط��ی ماه های 
اخی��ر م��ورد بی مهری فدراس��یون قرار گرفته اس��ت.
 او ک��ه نخس��تین س��همیه ای��ران ب��رای بازی ه��ای

 المپیک ۲۰۱۶ را دریافت ک��رده، پس از ماه ها دوری 
از میادی��ن راهی فینال رقابت های بوکس APB ش��د 
و در نهای��ت با شکس��ت مقابل حریف فرانس��وی اش 

 کمربن��د قهرمان��ی را ک��ه خود س��ال گذش��ته آن را 
 کس��ب ک��رده ب��ود از دس��ت داد.وضعی��ت مبه��م 
س��رمربی تیم ملی نیز یکی دیگر از مواردی اس��ت که 
فدراسیون بوکس با آن درگیر است. در حالی که کمتر 
از یک س��ال تا آغاز بازی های المپی��ک ۲۰۱۶ مانده، 
فدراس��یون بوکس یک قرارداد ۶ ماه��ه را با والدیمیر 
وینک��وف امضا کرده ک��ه موعد آن آبان م��اه به پایان 

می رسد.
با توجه به اینک��ه قرار بود ارزیابی نهایی برای ماندن و 
یا رفتن والدیمیر وینکوف بر اساس حضور بوکسورهای 
ای��ران در رقابت های آس��یایی و جهانی تعیین ش��ود، 
حال باید دید فدراس��یون بوکس چه تصمیمی را برای 
سرمربی گری تیم ملی خواهد گرفت.تقاضای برخی از 
بوکس��ورها برای حضور در رقابت ها بوکس APB نیز 
 یکی دیگر از چالش هایی است که فداسیون بوکس با آن 

مواجه است.
ب��ا توج��ه ب��ه داش��تن آورده ه��ای مالی بیش��تر در 
در حاض��ر  بوکس��ورهای  ب��رای  موفقی��ت   ص��ورت 

از  ش��ماری  تقاض��ای  ش��اهد   ،APBرقابت ه��ای   
مش��ت زنان ایران برای تغییر رشته خود از آماتوری به 

حرفه ای هستیم.
البته به نظر می رسد وجود برخی اخالف نظرها میان مربی 
تیم بوکس آماتوری و حرفه ای نیز یکی دیگر از مشکالت 
فدراسیون باش��د. حال باید دید عاقبت بوکس ایران با 
ریاس��ت احمد ناطق نوری 7۸ س��اله که از سال ۱3۶۸ 
 عهده دار ریاس��ت این فدراسیون است، چه خواهد شد 
 و آیا می توان شاهد موفقیت این رشته در بازی های المپیک 

بود؟

وضعیت مبهم سرمربی تیم ملی تا گالیه های ستاره بوکس ایران؛

کالف سردرگم بوکس ایران
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به من بگو چرا!سبک زندگی

ش��ايد تصور كنيد همس��رتان نمي داند چه مي كند، اما واقعيت اين است كه اغلب 
مردها اين بازي را با آگاهي كامل طراحي و ش��روع مي كنند و چون مي دانند در آن 
پيروز مي شوند، هميشه سراغش مي روند. براي يك مرد، همين كه در جريان بحث با 

كاستي ها و ناتواني هاي احساسي و عاطفي اش روبه رو نشود، كافي است.
چه بايد كرد؟

اجازه ندهيد نامزد يا همسرتان با شما چنين برخورد كند و هيچ وقت با تله هايي كه او 
سر راه بحث هاي تان چيده  است، تماس خود را با احساسات تان از دست ندهيد و به 
خاطر داشته باشيد احساساتي شدن، نقطه ضعف شما نيست بلكه براي همه خانم ها 

نقطه قدرت به شمار مي آيد.
از طرف ديگر، براي حل يك بحران چاره اي جز كندوكاو ريشه هاي آن نداريد. اگر واقعا 
احساس مي كنيد دل تان شكسته يا ناراحت شده ايد، دليلي ندارد با شمشير منطق سر 
احساسات تان را ببريد و اين واقعيت را به گوش همسرتان نرسانيد. از طرف ديگر، شما 

بايد اين فرصت را براي شريك زندگي تان ايجاد كنيد كه از احساساتش باخبر شود.
بسياري از مردها آگاهانه يا ناآگاهانه از احساسات شان فاصله مي گيرند و نمي توانند 
احساس امنيتي را كه درنتيجه شناخت احساس��ات و كندوكاو شان ايجاد مي شود 
تجربه كنند. اگر براي آشتي دادن همسرتان با احساساتش تالش كنيد، ديگر شاهد 

سركوب هاي او نخواهيد بود.
چرا مردها شب ها با شما بحث نمي كنند؟

براي شما هم پيش آمده كه حدود 11 ش��ب كه همسرتان كمي از خستگي كارش 
رها شده و مشغول تماشاي تلويزيون است با او در مورد چيزي كه فكرتان را مشغول 
كرده صحبت كنيد؟ احتماال شما هم در اين شرايط شنيده ايد كه »خسته ام! وقت 
گير آوردي؟« يا »بگذار فردا در موردش حرف مي زنيم!« تكرار چنين طفره رفتن هايي 
مي تواند شما را كالفه كند اما اگر واقعيت اين موضوع را بدانيد، بهتر مي توانيد حلش 
كنيد.واقعيت اين است كه مردها شب ها هنگامي كه خسته هستند، احساس تسلط 
كمتري بر تفكرشان و بحثي كه با ش��ما راه افتاده مي كنند. مردها اغلب به مكالمه، 
به چشم يك »نبرد قدرت« كوچك مي نگرند و به همين دليل دوست دارند زماني 
كه لباس رزم پوش��يده اند و در اوج آمادگي هستند، گفت وگو را شروع كنند.گفتيم 
مردها هنگامي كه مكالمه حول موضوع هاي احساسي و عاطفي دور  می زند، به مراتب 
احساس توانايي كمتري در خود مي كنند و قطعا دنبال زمان ايده آلي براي شروع آن 
مي گردند؛ بنابراين سعي خواهند كرد مكالمه را به زمان ديگری موكول كنند تا شانس 
بيشتري براي پيروزي داشته باشند. البته عكس اين حالت در مورد زن ها هم صدق 
مي كند. ما خانم ها به شكلي غريزي دوست داريم هنگامي كه مردها خسته هستند 
راجع به چنين مسائلي صحبت كنيم تا شانس بيشتري براي پيروزي داشته باشيم؛ 
چراكه مي دانيم هنگام خستگي و در انتهاي روز، مقاومت شان پايين بوده و ذهن و 

فكرشان خيلي آماده نيست.
برابر بجنگيد

به جاي اينكه ش��ما هم مثل همس��رتان دنبال طراحي يك دام باشيد، بهتر است 
موقعيتي ايجاد كنيد كه هر دوي ش��ما حرف هاي تان را به بهترين شكل مقابل هم 
بزنيد. پس چاره اي جز اين نداريد كه با همسرتان صحبت كرده و سعي كنيد راجع به 
زمانی كه بايد صحبت كنيد، به توافق برسيد. شايد الزم باشد تا فردا صبح صبر كنيد 
اما واضح است كه بايد براي خود محدوديت زماني در نظر بگيريد و گفت وگو را بيش از 
حد به تعويق نيندازيد. براي نجات زندگي مشترك تان هرگز احساسات منفي را روزها 

و هفته ها در خود نگه نداريد تا يك باره همه آنها را روي سر همسرتان خالي كنيد.

هيچ كس با اطمينان نمی تواند به اين پرس��ش پاس��خ دهد. دانشمندان 
 می دانن��د ك��ه س��طح برخ��ی از انتقال دهنده ه��ای عصب��ی مغ��زی 
)از جمله دوپامين و س��روتونين(، مي��زان خميازه كش��يدن را افزايش 
می دهد و سطح مس��كن های طبيعی بدن مانند اندورفين باعث كاهش 

تعداد خميازه ها می شود.
يك نظريه برای توجيه خميازه كشيدن اين اس��ت كه دم عميق و بازدم 
كوتاه، اكسيژن بيشتری را وارد ريه ها می كند و سطح دی اكسيد كربن را 
كاهش می دهد؛ اين نظريه توضيح می دهد كه چرا ما به هنگام خستگی، 
كس��لی يا گير افتادن در اتاق��ی خفه خميازه می كش��يم. اما در حقيقت 
خميازه كشيدن نه تنها راه كارآمدی برای افزايش سطح اكسيژن نيست، 
بلكه حتی با وجود دادن اكس��يژن اضافی به فرد، باز هم نمی توان جلوی 

خميازه كشيدنش را گرفت.
ديگر نظريات به كنترل دمای مغز يا دمای بدن استناد می كنند كه نسبت 
به نوسانات بسيار حساس اس��ت و بايد دمای ثابتی داشته باشد تا بتواند 
به خوبی كار كند. يك نظريه ديگر هم كش و قوس همراه با خميازه را در 
آماده نگه داشتن بدن ما برای كار و عكس العمل موثر می داند. مسری بودن 
خميازه نيز به اين دليل است كه كل گروه را هوشيار نگاه دارد و خواب و 

بيداری آنها را با هم همزمان كند.

سراب اصل و ريشه اين پديده را بايد در شيوه حركت نور در محيط هاي مختلف 
و پديده شكست و انكس��ار نور بررس��ي كرد. همان طور كه مي دانيد پرتوهاي 
نور در عبور از محيط هايي با غلظت هاي متفاوت تغيير جهت داده و به عبارتي 
مي شكنند و علت هم به تغيير س��رعت نور در محيط هاي متفاوت بر مي گردد. 
علت پيدايش سراب اين است كه در روزهاي گرم، پرتوهاي خورشيد كه به سطح 
زمين مي رس��ند، آن را گرم مي كنند. اليه هاي هوايي كه نزديك س��طح زمين 
قرار دارند، نسبت به اليه هاي بااليي، گرم تر و در نتيجه رقيق تر مي شوند. حال 
پرتوهاي خورشيد براي رسيدن به سطح زمين بايد از محيط غليظ وارد محيط 
رقيق ش��وند، بنابراين پديده شكس��ت نور اتفاق مي افتد و پرتوهاي مربوط به 
شكست آنها از خط عمود دورتر مي شوند. زماني كه پرتوهاي تابشي خورشيد به 
زاويه حد مي رسند، ديگر وارد اليه رقيق نخواهند شد. در نتيجه بازتابش داخلي 
كلي رخ داده و اين پرتوها به س��مت باال برمي گردند. پرتوه��اي بازتابي ضمن 
برخورد با ذرات هوا، رنگ آبي را بيش از ديگر رنگ ه��ا پراكنده كرده و موجب 
مي شوند كه ناظر، رنگ آبي را روي سطح زمين ببيند و تصور كند كه آنجا بركه اي 
وجود دارد. به بيان س��اده تر اليه هوا مانند آينه عمل كرده و آسمان را در خود 
منعكس مي كند و آن را به شكل بركه آبي در برابر چشم بيننده آشكار مي سازد. 
در اين هنگام است كه با يك سراب روبه رو مي شويم. در زمين هايي كه به طرف 
باال شيب دارند، پرتوهاي بازتابي بيشتري به ما مي رسد و احتمال رويت سراب 
افزايش مي يابد. اگر در جست وجوي يك س��راب واقعي و طبيعي هستيد بايد 
سري به مناطق گرمسيري بزنيد. شما مي توانيد معمول ترين آنها را در بزرگراه ها 

و در سطح جاده هاي آسفالت مشاهده كنيد.

در دعواهاي زن و شوهري نبازيد!)بخش دوم(

داستان کوتاه

داستان های شیوانا )در همه حال اعتماد کن!(

 )idiom انگليس��ی)  اصطالح��ات در زب��ان 
گروه هايی از واژه ها هس��تند ك��ه مجموعا دارای 
درك و معنايی وي��ژه و خاص می باش��ند. مفهوم 
 و معن��ی »اصطالح��ات« رو نمی توان ب��ا ترجمه 
تك تك لغات تشكيل دهنده آنها حدس زد و همين بر زيبايی اين بخش 
از زبان خارجی)دراينجا انگليسی( می افزايد. آنها اغلب استعاری هستند 
و به زبان روح و تنوع می دهند. همين مورد كه باوجود ترجمه تك تك 
لغات نمی توان به يك ترجمه كلی برای آن اصطالح رسيد، خود دليلی 

بر زيبايی idiom می باشد.

An idiom is a phrase or a fixed expression 
that has a figurative, or sometimes literal 
meaning. An idiom figurative meaning is 
different from the literal meaning. There 
are thousands of idioms and they occur 
frequently in all languages.

آموزش شهروندی ) کالهبرداری از طریق فروش اشیای بدلی و تقلبی(زنگ زبان

اصطالحاتی كه مربوط به اعضای بدن هستند
) سری پانزدهم (

Mouth   »دهان« 
Shoot one's mouth off

Leave a bad taste in the mouth

Take the bread out of sb's mouth

سپيده 
بارانی

نمونه يک پرونده واقعی
فردی كه سراسيمه وارد كالنتری شده بود، بيان داشت كه چندی پيش 
پيامكی را از فردی كه خود را چوپانی در يك روس��تا معرفی می كرد، 

دريافت كرده است. 
فرد چوپان مدعی شده بود كه هنگام چراندن گوسفندان خود در يك 

مرتع، كوزه ای پر از سكه های طالی قديمی پيدا كرده است.
 او گف��ت ك��ه قص��د ف��روش اي��ن س��كه ها را دارد وط��ی 
م��ن  هم��راه  تلف��ن  ش��ماره  ن��ام  ب��ه  قرع��ه   اس��تخاره ای 

افتاده است. 
طی قراری كه با او گذاش��تم، تعدادی از سكه ها را از او گرفتم و با نشان 
دادن آنها به كارش��ناس، از اصل بودن س��كه ها مطمئن شدم و چون 
قيمتی كه چوپان پيش��نهاد كرده بود، بس��يار پايين تر از ارزش واقعی 

سكه ها بود، برای خريد آنها وسوسه شدم. 
 كل مبل��غ س��كه ها را ب��ه چوپ��ان پرداخ��ت ك��ردم و س��كه ها را 
تحويل گرفتم، ولی حاال كه برای فروش آنها اقدام كرده ام، متاس��فانه 
متوجه شدم كه س��كه ايی كه اين بار تحويل گرفته ام، تقلبی می باشند 
 و من تم��ام داراي��ی خود را ب��رای خري��د اي��ن س��كه های تقلبی از

 دست داده ام.
احتياط! از بروز اتفاق جلوگيری كنيد. 

هنگام خريد اشيای گران قيمت، نظير طالجات يا اشيای قديمی، جانب 
احتياط را رعايت كنيد.

 اگر پيشنهاد اغواكننده ای برای خريد اش��يای با ارزش، به ويژه از 
 طرف افراد ناش��ناس درياف��ت كرديد، به درس��تی آن ش��ك كنيد و 

محتاط باشيد. 
پيشنهادهای ارائه شده درباره معامالت سكه های طالی قديمی، 
خاك طال و اشيای عتيقه، ممكن است دامی برای فريب شما باشند؛ در 

اين گونه موارد بدون انجام بررسی های الزم، اقدامی نكنيد. 
 از خريد طالجات و اشيای گران قيمت از افراد ناشناس، به خصوص 

بدون كاغذ خريد و فاكتور معتبر خودداری كنيد.

روزي س��قراط ، حكيم معروف يوناني، مردي را ديد كه خيلي ناراحت و متاثراست. 
علت ناراحتيش را پرسيد ،پاس��خ داد:"در راه كه مي آمدم يكي از آشنايان را ديدم.

سالم كردم جواب نداد و با بي اعتنايي و خودخواهي گذ شت و رفت و من از اين طرز 
رفتار او خيلي رنجيدم.» س��قراط گفت:«چرا رنجيدي؟ مرد با تعجب گفت :»خب 
 معلوم است، چنين رفتاري ناراحت كننده است.«سقراط پرسيد:»اگر در راه كسي را

 مي ديدي كه به زمين افتاده و از درد وبيماري به خود مي پيچد، آيا از دست او دلخور 
و رنجيده مي شدي؟«

مرد گفت:»مس��لم اس��ت كه هرگز دلخور نمي ش��دم.آدم كه از بيمار بودن كسي 
 دلخور نمي شود.« سقراط پرس��يد:»به جاي دلخوري چه احساسي مي يافتي و چه 

مي كردي؟«
مرد جواب داد:»احساس دلسوزي و شفقت و سعي مي كردم طبيب يا دارويي به او 

برسانم.«
سقراط گفت:»همه ي اين كارها را به خاطر آن مي كردي كه او را بيمار مي دانستي،آيا 
انسان تنها جسمش بيمار مي شود؟ و آيا كس��ي كه رفتارش نادرست است،روانش 
بيمار نيست؟ اگر كسي فكر و روانش سالم باشد،هرگز رفتار بدي از او ديده نمي شود؟

بيماري فكر و روان نامش)غفلت( اس��ت و بايد به جاي دلخوري و رنجش ،نسبت به 
كسي كه بدي مي كند و غافل است،دل سوزاند و كمك كرد و به او طبيب روح و داروي 
جان رساند.  پس از دست هيچكس دلخور مشو و كينه به دل مگير و آرامش خود را 

هرگز از دست مده و بدان كه هر وقت كسي بدي مي كند، در آن لحظه بيمار است.«

زنی نزد شيوانا آمد و گفت كه شوهرش به او خيانت می كند و 
پنهان از او با ديگران ارتباط دارد. شيوانا از زن پرسيد:» ازكجا 
اينقدر مطمئنی!؟« زن با اطمينان گفت: »من زن هس��تم و 
به طور غريزی می توانم از روی رفت��ار و حركات و صدا و نگاه 
همسرم پی به درون او ببرم. به جز آن از اين مرد فرزندانی دارم 
 و بچه ها هم عينا رفتاری شبيه پدرشان دارند و من به راحتی 

می توانم راست و دروغ های آنها را از هم تشخيص دهم.«
شيوانا سری تكان داد و گفت: آيا همسرت در خيانت به تو بی 
پرواس��ت يا پنهانی اينكار را می كند!؟زن با تعجب به شيوانا 
نگاهی كرد و پاس��خ داد:خوب معلوم است كه پنهانی است. او 
حتی هر نوع رابطه ای را با بقيه انكار می كند و معتقد است كه 
من دچار وسواس بيش از حد شده ام و بی دليل در كار او دقيق 
می شوم. اما من نمی خواهم وقتی كار از كار گذشت و جوانی و 

سرمايه هايم از دست رفت ، او دستش را رو كند.
شيوانا دوباره سرش را تكان داد و گفت: وقتی تالش می كنی 
تا او را غافلگير س��ازی ، آيا برای لحظه غافلگيری و بعد از آن 

برنامه ای داری!؟
زن فكری كرد و پاس��خ داد:»خوب! به او می گويم كه خيلی 
ناجوانمرد است و لياقت زنی مثل من را ندارد وبعد شايد اگر او 
دست از اينكارهايش بردارد به خاطر بچه هايم با او زندگی كنم 

و شايد هم او را رها سازم. در اين مورد فكر نكرده ام!
شيوانا تبسمی كرد و گفت:اگراو غافلگير شد و شرم و حيايش 
ريخت و ديگر از تو خجالت نكش��يد و در مقابل تو دس��ت به 
خيانت زد. آيا درآن شرايط زندگی سخت تر است و يا اآلن كه 

پنهانی دست به اينكار می زند! در ثانی تو هر لحظه ای كه اراده 
كنی می توانی او را رها كنی و پی زندگی خودت بروی!

زن كمی سكوت كرد و سپس پاسخ داد: گيج شده ام. يعنی شما 
می گوئيد تظاهر به ساده لوحی كنم و بگذارم او به فريبش ادامه 
دهد و طوری وانمود كنم كه انگار حرفهايش را باور كرده ام. اين 

مساله چه فايده ای دارد؟
ش��يوانا با لبخند گفت: اگر اين فرض را هميشه در ذهن خود 
حفظ كنی كه همواره می توانی او را ره��ا كنی و پی كار خود 
بروی! پس اين توانايی را پيدا می كنی كه نقش يك همس��ر 
زودباور را ايفا كنی و اين امكان را برای فرزندانت فراهم سازی 
كه احس��اس كنند پدری دارند وفادار به خانواده و مادری كه 
هرگزبه او خيانت نمی ش��ود. به اين ترتيب ت��و اين امكان را 
برای فرزندانت فراهم س��اخته ای كه مثل بچ��ه های دارای 
پدران وفادار بزرگ ش��وند و آينده نيكی پيدا كنند.  تو هم با 
خيال راحت از پنهان كاری های همسرت می توانی در حاشيه 
به جمع آوری پ��ول و ثروت الزم برای زم��ان رهايی وجدايی 
و زندگی مس��تقل با فرزندانت بپردازی. اگر با گذش��ت زمان 
همسرت پشيمان شد و به زندگی اش بازگشت ، چه بهتر! تو 
ضرری نكرده ای . اما اگر باالخره روزی پا را از مرز فراتر گذاشت 
و بی پروايی پيشه كرد.ديگر غافلگير نمی شوی و اين امكان را 
برای او فراهم ساخته ای كه خودش با دست خودش اوضاع را به 
نفع تو رقم زند. هيچكس هم در نهايت تو را سرزنش نمی كند.

در واقع هميشه در زندگی اگر می بينی كسی مقابلت نقشی 
غير از آنچه هست را بازی می كند. بهترين واكنش اين است كه 

چنان رفتار كنی كه انگار نقش نمايشی اش را باور كرده ای و او 
را در اين نقش قبول نموده ای. بعدها او وقتی می خواهد چهره 
واقعی خود را به تو نشان دهد، تو باز هم درآن زمان بايد چنان 
وانمود كنی كه كه چهره جديدش را هم قبول داری ، درواقع با 
اين برخورد به مرور زمان اين تصور را كه ابله و ساده لوح هستی 
از او می گيری و تصوير انس��انی فوق هوش��مند و مقتدر را در 
ذهن او حك می كنی.همه انسان ها از روبرو شدن با موجودات 
فراهوشمند وحشت دارند و در مقابل افراد فوق هشيار دست و 
پايشان می لرزد. انسانی كه با وجود اطالع از واقعيت هر دو نقش 
، خودش را به بی اطالعی می زند و بدون واكنش تنها تماشاچی 
نقش بازی های طرف مقابلش است خيلی قوی تر و اثر گذارتر 
از فردی اس��ت كه دائم تظاهر به مچ گيری و زرنگی می كند.. 
اگر دائم به رخ نقش آفرينان مقابلمان بكشيم كه دستشان را 
خوانده ايم و رودست نمی خوريم. در واقع آنها را وادار ساخته 
ايم تا نقش هايی به مراتب پيچيده تر و مرموز تر به خود بگيرند 
و الك دفاعی خود را محكم تر كنند. در اين صورت، با پيچيده 
شدن رفتارهای افراد دوروبرمان ،  ديگر اطالعاتی از فرد مقابل 
به ما نمی رسد واحتمال فريب خوردن ما به خاطر بی اطالعاتی 

به سرعت افزايش می يابد.
 زن لخت��ی س��كوت ك��رد و آن��گاه پرس��يد: و اگر همس��رم 
بی گناه بود!؟ ش��يوانا تبس��می كرد و گفت:و تو دراين دوران 
ش��ك و ترديد هيچ كارخطايی مرتكب نش��ده ای كه سزاوار 
 مجازات بوده باش��ی! همه چي��ز همانطور پيش م��ی رود كه 

وفق مرادتوست!

کاریکاتور)زلزله(

الف زدن، حرف زيادی زدن

نان كسی را آجر كردن

تجربه تلخی بودن، توی ذوق زدن

چرا خميازه می كشيم؟

چرا سراب درست مي شود؟ 

جواب سودوکو  شماره 1696سودوکو  شماره 1697

جواب معما 1696معما 1697
تقلید کورکورانه از دیگران موجب رسوایی انسان می شود. 
در نکوهش تقلی��د کورکورانه و اطاعت بی چ��ون و چرا از 
دیگران و آن گاه که کسی به تقلید از دیگری بخواهد کاری 

انجام دهد و نتواند رسوا شود، به کار می رود.
خواج��ه ای، خوش خدمتی غ��ام خ��ود را پیش جمعی 
می ستود و می گفت: آن چنان این غام وظیفه شناس است 
که وقتی او را به جایی می فرس��تم، چون در راه به چیزی 
توجه ندارد، لحظه بازگشتنش را هم می توانم پیش بینی 
کنم. حاضران درخواس��ت کردند که این امر شگفت را به 
آنان نش��ان دهد. خواجه، غام را مامور کرد تا پیامی را به 

مکانی برساند.
چون غام رف��ت، خواجه به تخمین می گف��ت: اکنون به 
فان کوی رسید، از فان برزن عبور کرد، به چنین بازاری 

وارد شد، از بازار بگذاشت، پیغام رساند و بازگشت و در راه 
 است و اینک پشت در ایستاده است. آن گاه خواجه غام را 

صدا زد و غام وارد شد.
در آن جمع خواجه ای دیگر حضور داشت. شب ماجرای آن 
غام را با غام س��یاه خود قصه کرد و او را سرزنش فرمود. 
غام گفت: در جایی شما نیز چنین بگویید تا بدانید من از 
آن غام کم نیایم. خواجه با اعتماد به گفته غام، روز دیگر 
در مجلس همان ادعا را مطرح کرد و برای اثبات ادعای خود، 
غام را به جایی دور فرس��تاد و پیوسته به حضار، مسافت 
پیموده غام را تعیین کرد و پس از ساعتی گفت:  اینک غام 
حاضر است. آن گاه غام را خواند و غام بر در بود. خواجه با 
نهایت خرسندی پرسید: فرمان را انجام دادی؟ گفت : آقا! 

هنوز کفش هایم را پیدا نکرده ام!

ش��خصی درون زندانی حبس شده اس��ت. اتاقی كه اين 
شخص در آن نگاهداری می ش��ود دو در دارد كه يكی به 
س��مت چوبه دار راه دارد ولی ديگری به بيرون زندان راه 
دارد و منجر به آزادی زندانی می شود. هر يك از اين درها 
يك نگهبان دارد كه يكی ازآنها هميشه راست می گويد و 
ديگری هميشه دروغ و هر دو از اينكه كدام در به كجا راه 
دارد و نيز از راستگويی يا دروغگويی نگهبان ديگر آگاهند.

زندانی ما حق دارد تنها يك س��وال از يك��ی از نگهبان ها 
بپرس��د و س��پس يكی از درها را انتخاب كن��د. در ضمن 
نگهبان ها فقط با بلی يا خير پاس��خ م��ی دهند. او چطور 
 می تواند ب��ا تنها يك س��وال دری كه به س��وی آزادی باز 

می شود را پيدا كند؟!

1- خروس بدون حرف واو است كه خرس می شود
۲- چينی می شكند، اما ژاپنی نمی شكند.

۳- نوار كاست و ويدئو
۴- خداوند متعال غم بندگانش را می خورد ،عيب 

آنان را می پوشد و قدرتش بی انتهاست
۵- بيست تا
۶- دوچرخه

۷- حنا
۸- شقايق

معما ایستگاه ضرب المثل
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هنوز كفش هايم را پيدا نکرده ام

سالم بی جواب
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تغييرات
7/169 شــماره مكانيــزه: 139430403103000039 آگهــى تغييــرات 
شركت مرواريد دانه ســپاهان بامسئوليت محدود به شــماره ثبت 89 و 
شناسه ملى 10980171676 به استناد صورتجلســه هيات مديره مورخ 
1394/5/24 تصميمات ذيل اتخاذ شد: آقاى جالل گلخنى زواره به شماره 
ملى 1189347679 به ســمت رئيس هيات مديره و آقاى احسان اله رجبى 
به شــماره ملى 1189599163 خارج از شركاء به سمت نائب رئيس هيئت 
مديره و آقاى على گلخنى زواره به شــماره ملى 1189583933 به سمت 
مدير عامل و عضو هيات مديره شركت براى مدت نامحدود انتخاب شدند. 
كليه اســناد و مدارك و اوراق بهاءدار با امضاء مديــر عامل همراه با مهر 
شــركت ودر صورت نبود مدير عامل با امضاء رئيس هيات مديره ونائب 
رئيس هيات مديره همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. با ثبت اين مستند 
تصميمات تعيين ســمت مديران، تعيين دارندگان حق امضاء انتخاب شده 
متقاضى در سوابق الكترونيك شــخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه 
آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد. م الف 758 اداره كل ثبت 
اســناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شــركت ها و موسسات غير 

تجارى زواره 
تغييرات

7/170 شماره مكانيزه: 139430402103000038 آگهى تغييرات شركت 
مرواريد دانه ســپاهان با مسئوليت محدود به شــماره ثبت 89 و شناسه 
ملى 10980171676 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1394/5/24 تصميمات ذيل اتخاذ شد: آقاى جالل گلخنى زواره به شماره 
ملى 1189347679 و آقاى على گلخنى زواره به شماره ملى 1189583933 
و آقاى احسان اله رجبى به شماره ملى 1189599163 خارج از شركاء به 
سمت اعضاى هيات مديره شركت به مدت نامحدود انتخاب شدند. با ثبت 
اين مســتند تصميمات انتخاب مديران انتخاب شــده توسط متقاضى در 
سوابق الكترونيك شــخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى 
سازمان ثبت قابل دســترس مى باشــد. م الف 757 اداره كل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى زواره 

مزايده مال غيرمنقول (اسناد رهنى)
7/162 شــماره آگهــى: 139403902127000017 شــماره پرونده: 
9204002127000111  براســاس پرونــده هاى اجرايى به شــماره 
بايگانــى 9200113 الــى9200119 و 9200155 و 9300012  تمامــى 
اعيانى هــا و ماشــين آالت و تجهيزات و تاسيســات و مســتحدثات و 
خالصه آنچه در زمين محل اجراى طرح شــركت تعاونى جهان صنعت 
زنده رود موضوع قــرارداد واگــذارى به شــماره 4647-و-ج مورخ 
1385/11/14 كه از طرف شركت شــهركهاى صنعتى استان اصفهان 
موجود مى باشد و يا بعداً به وجود خواهد آمد كه به موجب اسناد رهنى 
شــماره 23492 مــورخ 1386/12/21 و 24374 مــورخ 1387/04/10 
و 24107 مــورخ 1387/03/04 و 24852 مــورخ 1387/06/18 و 
25142 مورخ 1387/07/21 و 26193 مــورخ 1387/12/10 و 26787 
مــورخ 1388/02/14 و 29678 مــورخ 1389/03/05 و 24716 مورخ 
1387/05/29 و 25142 مورخ 1387/07/21 دفتر اسناد رسمى شماره 
101 اصفهان در رهن بانك صادرات شعبه اصفهان قرار گرفته و به علت 
عدم پرداخت بدهى بســتانكار تقاضاى صدور اجراييه نموده و پس از 
ابالغ اجراييه به درخواست بانك بستانكار به استناد قانون اصالح ماده 
34 اصالحى قانون ثبت و آيين نامه اصالحى مربوطه موارد رهن ارزيابى 
و برابر صــورت مجلس تنظيمى توســط مامور اجرا و بــرگ ارزيابى 
كارشناس رسمى دادگسترى بدين شرح توصيف و ارزيابى گرديد. الف: 
مشخصات عرصه و اعيان: مورد بازديد كه به صورت كارخانه است به 

مســاحت عرصه 3950 مترمربع احداث گرديده كه به صورت كارخانه 
ايست شامل ساختمانهاى زير مى باشد. ســالن توليد: به مساحت 648 
مترمربع به ابعــاد 36×18 متر كه به صورت ســوله فلزى با ديوارهاى 
آجرى باربر و سقف پى وى سى و پشم شيشه و بدنه سراميك و درب و 
پنجره فلزى ميباشد. سالن به مساحت 216 مترمربع به ابعاد 18×12 متر 
به صورت دو طبقه ميباشد كه طبقه همكف انبار با بدنه سراميك و دربها 
آلومينيوم و كف سراميك و آزمايشــگاه كف و بدنه سراميك و كابينت 
فلزى ام.دى.اف اســت و طبقه اول ادارى با بدنه گچ و كف ســراميك و 
آزمايشگاه كابينت ام.دى.اف و درب و پنجره فلزى و دربهاى داخل چوبى 
ميباشد. سقف پليتى به مساحت 144 مترمربع كه زير آن آهن كشى شده 
و كف بتن و بدون ديوار و درب ميباشد. سالن به مساحت 216 مترمربع 
به ابعاد 18×12 متر به صورت دو طبقه ميباشد كه طبقه همكف سردخانه 
با سقف پانل و آهن كشى و بدنه كاشى و سراميك ميباشد و طبقه اول به 
صورت انبار با بدنه سراميك ميباشد. ساختمان سى اى پى به مساحت 
36 مترمربع به ابعاد 3×12 متر با سقف پشــم و شيشه و تورى و بدنه 
آجر لفتون و كف سراميك و درب و پنجره آلومينيوم ميباشد. پاركينگ به 
مساحت 24/5 مترمربع به ابعاد 7×3/5 با سقف پليت و زير آن آهن كشى 
شده با كف بتن بدون ديوار و درب و پنجره است. سرويس بهداشتى به 
مساحت 54/6 مترمربع به ابعاد 7×7/80 متر با بدنه آجر لفتون و داخل 
سراميك و دربها آلومينيوم ميباشد. ســاختمان تاسيسات به مساحت 
213/5 مترمربع به ابعاد 7×30/5 متر با سقف تورى و پشم و شيشه و 
بدنه آجر و كف بتن و درب نرده اى فلزى ميباشــد. نگهبانى به مساحت 
33/99 مترمربع به ابعاد 10/30×3/3 متر ساختمان با ديوارهاى باربر و 
سقف تيرآهن و آجر و بدنه آجر و آشپزخانه تمام كاشى و كف سراميك 
و كابينت ام.دى.اف و درب و پنجره آلومينيوم ميباشد. اتاقك آلومينيوم 
به مساحت 3 مترمربع به ابعاد 2×1/5 متر اطراف آلومينيوم و سقف پليت 
و پشم و شيشه و كف بتن ميباشــد. محوطه كه اطراف آن ديوارها آجر 
لفتون به ارتفاع حدود 2/20 متر و كف آن آسفالت و جدول كارى ميباشد. 
كه به مبلغ شش ميليارد و نهصد و ســى و چهار ميليون ريال ارزيابى 
گرديده است. ب: ماشــين آالت و تجهيزات موجود در كارخانه: الزم به 
ذكر است شركت مذكور در زمينه توليد فرآورده هاى لبنى شامل انواع 
شير (شير كاكائو – شيرعســل و ...) دوغ، انواع ماست تازه و چكيده و 
ساير فرآورده هاى لبنى با ظرفيت 5 تن در ساعت فعاليت مينمايد بخش 
اعظم دستگاههاى خط توليد ساخت كارخانجات داخلى من جمله شركت 
توليدى صنعتى شير دستگاه، عباسى، اســفنديار صنعت و ... و بعضى 
از دستگاه ها ســاخت خارج از كشور ميباشد. ليســت كامل دستگاهها 
به شرح ذيل ميباشد.1- باســكول 30 تنى ، صفحه 6 مترى. 2- قسمت 
دريافت شير – وات و پليت كولر. 3- مخزن ذخيره 15000 ليتر سه جدار 
استيل. 4- دستگاه پاستوريزاسيون. 5- دستگاه كالرى فاير(تميز كننده 
يا آشغال گير). 6- دستگاه خامه گير (سپراتور). 7- دستگاه هموژنايزر. 
8- دستگاه دگازور(بوگير). 9- دســتگاه ذخيره استيل به همراه پمپ و 
همزن و غيره. 10- دســتگاه تابلو ســى اى پى خط توليد. 11- دو عدد 
مخزن 10 تن استيل دو جداره به همراه سيســتم همزن. 12- مخزن 5 
تن استيل دو جداره به همراه سيستم همزن. 13- مخزن پروسس 5 تن 
سه جداره و سيستم گرمايش و سرمايش. 14- دو عدد مخزن استيل – 
پروسس يك تنى به همراه همزن(دستگاه هاى فوق ساخت شركت شير 
دستگاه ميباشد). 15- دستگاه بسته بندى دهانه 75 ميلى متر – سه نازل 
– تا 150 گرم – ساخت عباسى. 16- دستگاه بسته بندى دهانه 125 ميلى 
متر – تك نازل – تا 900 گرم ساخت عباســى. 17- دستگاه بسته بندى 
دهانه 95 ميلى متر تك نازل تا 500 گرم ساخت عباسى. 18- دستگاه ترى 

بلوك از حجم 250 سى سى تا 1500 سى سى با ظرفيت 11000 بطرى 
در ســاعت به همراه نوار نقاله خروجى 10 مترى (ساخت شركت كافل 
آلمان). 19- دستگاه ليبل زن او پى پى با سرعت 12000 بطرى در ساعت 
(ساخت اسفنديار صنعت). 20- دســتگاه جت پرينتر ساخت انگلستان 
اى ســى - جت -چهار خط به انضمام نوار نقاله مربوطه. 21- دستگاه 
شيرينگ اتوماتيك 11000 پت در ســاعت (ساخت شركت كافل آلمان). 
22- دستگاه پركن كيسه اى – پرى پك با ظرفيت 1500 پاكت در ساعت 
داراى المپ يو وى (ســاخت عباســى). 23- يك واحد سردخانه و گرم 
خانه تركيبى ده تنى با جداره هاى عايق از نوع ساندويچ پانل و دربهاى 
ورودى ايتاليايى. 24- دو واحد ســردخانه و گرم خانه تركيبى پنج تنى 
با جداره هاى عايق از نوع ســاندويچ پانل و دربهاى ورودى ايتاليايى. 
25- سه واحد سردخانه بيست تنى با جداره هاى عايق از نوع ساندويچ 
پانل و دربهاى ورودى ايتاليايى. 26- سيســتم برودتى ايتاليايى ساب 
كول جهت سرمايش هشتاد تن و تاسيسات جانبى مربوطه. 27- سيستم 
توليد آب خنك (آيس بانــك) با ظرفيت 24000 ليتر از نوع ســاب كول. 
28- واحد شستشــوى خط توليد شــامل سه مخزن اســتيل يك تنى، 
سود، اسيد و آب با پليت گرمكن و سيستم پمپاژ و تابلوى برق مربوطه. 
29- يكدســتگاه جك پالت يك تنى. 30- يك دستگاه همزن برقى دستى. 
31- پنج دستگاه سينى هاى استيل هفت طبقه – انتقال مواد به سردخانه. 
32- دو دستگاه بويلر سه تنى دوگانه سوز(مشعل گازوئيل و گازسوز) 
ساخت نيرو بويلر. 33- سيستم كلكتور و فشــار شكن و سيستم تابلو 
برق و لوله كشى تاسيســات مربوطه. 34- مخزن ذخيره سوخت سى 
هزار ليترى گازوئيل و پمپ مربوطه. 35- مخزن كندانس پنج هزار ليتر 
به همراه لوله كشى مربوطه. 36- مخزن سختى گير آب و مخزن توليد 
آب گرم سه هزار ليتر. 37- كمپروسور هواى فشرده به همراه مخزن دو 
هزار ليتر با ظرفيت پنج مترمكعب در دقيقه – سيستم رطوبت گير ساخت 
شركت هوا فشــرده تبريز.38- مخزن فلزى ذخيره سوخت سى هزار 
ليتر جهت گازوئيل. 39- مخزن فلزى ذخيره ســى هزار ليتر گالوانيزه 
آب. 40- لوله كشــى (پاى پينگ) اســتيل به طول تقريبى بيســت و پنج 
هزار متر. 41- لوله كشى (پاى پينگ) گالوانيزه و لوله سياه. 42- پست 
اختصاصى انشــعاب برق 250 كيلو وات. 43- سيســتم تابلوهاى برق 
قدرت – كنترل و پى ال ســى – كابلهاى برق و سيستم روشنايى سالن 
توليد و محوطه. 44- تجيهزات آزمايشگاه شامل دستگاه آون – ترازوى 
ديجيتال يك هزارم گرم – يكصدم گرم – دستگاه سانتريفوژ – دستگاه 
پليت – هود – انكوباتور شــيمازكو – انكوباتور يخچال دار – دستگاه 
بن مارى جوش و ســرولوژى – المپ يو وى و دستگاه اتوكالو و مواد 
شيميايى و ساير لوازم آزمايشگاهى كه كًال به مبلغ بيست و پنج ميليارد 
و سيصد و شصت و هشــت ميليون ريال ارزيابى گرديده است و طبق 
اعالم بانك فاقد بيمه ميباشد و واگذارى عرصه مورد مزايده طبق شرايط 
و ضوابط شركت شــهركهاى صنعتى اصفهان از طرف شركت مذكور 
مى باشد و هيچ ارتباطى با اين اجرا ندارد. در جلسه مزايده كه از ساعت 
9 صبح الى 12 روز دوشــنبه مورخ 1394/8/11 در شــعبه اجراى ثبت 
اسناد شهرضا تشكيل ميگردد از طريق مزايده به فروش ميرسد. چنانچه 
روز مزايده با تعطيل پيش بينى نشــده اى مواجه گــردد روز بعد از آن 
جلسه مزايده تشكيل ميگردد. مزايده از جمع مبالغ كارشناسى سى و دو 
ميليارد و سيصد و يازده ميليون ريال (32311000000 ريال) شروع و 
به باالترين قيمت پيشنهادى و به هر كس كه خريدار باشد فروخته ميشود 
طالبين ميتوانند قبل از تشكيل جلسه از مورد مزايده به آدرس: كيلومتر 
15 جاده شهرضا – اصفهان – شــهرك رازى – بلوار رازى – خيابان 
ششم – پالك320- كدپستى 14431-86391 بازديد به عمل آورند الزم 

به ذكر است كه كليه هزينه هاى قانونى اعم از هزينه انتقال سند در دفاتر 
اسناد رسمى و ماليات دارايى و عوارض شهردارى و بدهى هاى مربوطه 
به حق انشعاب و آبونمان – آب و برق و گاز و ساير هزينه هاى متعلقه 
بر عهده برنده مزايده ميباشد اين آگهى يك نوبت در روزنامه زاينده رود 
چاپ اصفهان در تاريخ 1394/7/14 درج و منتشر ميگردد.محمدمهدى 

يوسفيان مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شهرضا
دادنامه

7/171 شماره دادنامه: 94/4/31-756 به تاريخ 94/4/20 در وقت فوق 
العاده جلسه شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان به تصدى 
امضاء كننده ذيل تشكيل است وپرونده كالسه 361/94 تحت نظر است. 
قاضى شــورا با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به 
شرح ذيل اعالم مى دارد. خواهان: ناصر جاللى موفق به نشانى اصفهان 
فلكه ارتش جنب بانك سپه قرض الحســنه على بن ابيطالب، وكيل: زهرا 
عسگرى به نشانى خمينى شهر ، خيابان شــريعتى شمالى، نبش كوچه 
108، خوانده: ســوزان صفرى و امير كركيان هــر دو مجهول المكان، 
خواسته: مطالبه مبلغ سى ميليون وجه يك فقره چك به انضمام خسارات، 
راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى ناصر جاللى موفق فرزند 
نبى با وكالت خانم زهرا عسگرى به طرفيت آقاى / خانم سوزان صفرى و 
امير كركيان مطالبه وجه به ميزان سى ميليون ريال موجب يك فقره چك 
به شماره 1323/394805/50 مورخ 92/9/5 عهده بانك ملت به انضمام 
خسارات دادرســى و خســارت تاخير تاديه با عنايت به اصل تجريدى 
بودن اسناد تجارى/ اصل عدم توجه ايرادات در اسناد تجارى در صورت 
انتقال اين اسناد از دارنده اوليه ه شخص يا اشخاص ثالث و اينكه خوانده 
دعوى علرغم ابالغ در جلسه دادرسى حضور نيافته و اليحه دفاعيه اى 
ارسال ننموده و دليلى بر پرداخت دين يا ابراء ذمه خود به نحوى از انحاء 
قانونى ارايه ننموده و دعوى مطروحه مصون از هر گونه تعرض و ايراد 
و مســتندات ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقى مانده اند فلذا بنابر 
مراتب فوق و بــا عنايت به گواهى عدم پرداخت صــادره و احراز ذينفع 
بودن خواهان در دعوى مطروحه و صدور آن از ناحيه خوانده / صدور 
آن از ناحيه شركت و امضاى آن از ناحيه شخص حقيقى (خوانده) و نظر 
به اصول اسنادى/ تجارى فوق االشــعار در يد خواهان داللت و ظهور 
بر بقاء دين و اشتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد خواسته دانسته و نظر 
به قاعده اســتصحاب دين و توجها به نظريه مشــورتى اعضاء محترم 
شــوراهاى حل اختالف مصوب 1387/4/18 و مــواد 1257 – 1258 – 
1284 – 1286- 1321- 1324 – قانون مدنى و مواد 249 – 286 – 310 – 
311 – 314  تجارت و مواد 194 – 197 – 198 -503- 515- 519 – 522  
ق. آ. د. م و ماده واحده قانون استفســاريه تبصره الحاقى ماده 2 قانون 
اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع تشــخيص مصلحت 
نظام پيرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به پراخت مبلغ سى ميليون 
ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ يكصد و هشتاد هزار ريال بابت 
خسارات دادرسى (هزينه هاى دادرسى و ورودى دادخواست و اوراق 
دادخواســت و تصديق منضمات به دادخواســت و هزينه نشر آگهى و 
پرداخت خسارت تاخير تاديه / وجه سند / وجوه اسناد / تجارى مستند 
دعوى از تاريخ هاى سر رسيد تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى 
بانك مركزى كه حين االجراء محاســبه و تعيين مى شود در ح خواهان 
محكوم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ 
قابل واخواهى از ناحيه محكوم عليه در همين شــورا و سپس ظرف 20 
روز از تاريخ انقضاى مهلت واخواهى قابل تجديد نظر در محاكم عمومى 
حقوقى دادگســترى اصفهان مى باشد. شــماره م/الف: 15260 قاضى 

شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان

خبر كوتاه

ــگاه اقبال به  ــووالن زايش ــت از طريق مس ــرخ گوش وقوع حادثه چ
ــتاد فرماندهى آتش نشانان،  ــد كه به دنبال آن س 125 اطالع داده ش
ــگاه ــل حادثه واقع در اين زايش ــات يك» را به مح عوامل گروه «نج

 اعزام كرد.
ــانى تهران گفت:   پس از حضور  سيدجالل ملكى سخنگوى آتش نش
ــت چپ كودكى دو ساله  ــاهده شد كه دس آتش نشانان در محل مش
ــتن امكانات كافى در  درون چرخ گوشت گير كرده اما به دليل نداش
بيمارستان اقبال بالفاصله هماهنگى هاى الزم انجام شده و اين كودك 

به بيمارستان 15 خرداد منتقل شد.
ملكى ادامه داد: پس از انتقال اين كودك به بيمارستان، آتش نشانان 
ــتگاه كرده و ــرش دس ــدام به ب ــزات موجود اق ــتفاده از تجهي با اس
ــى ــت چپ اين كودك را خارج كردند. به گفته ملكى، در بررس  دس

ــده و پزشكان  ــت اين كودك به طور كامل قطع ش ــه انگش  اوليه، س
ــدن  ــودك را از قطع ش ــن ك ــت اي ــه دو انگش ــتند ك ــالش داش ت

نجات دهند.

قطع سه انگشت كودك دوساله 
در چرخ گوشت

زن جوان زمانى كه ديد شوهر دومش، پسرش را در انبارى محبوس كرد، 
راهى دادگاه خانواده شد و درخواست طالق داد.

چندى پيش زن جوانى با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طالق داد 
و در خصوص علت آن به قاضى گفت: آقاى قاضى شوهرم فرزندم را در 
انبارى خانه حبس كرد و با اينكارش باعث شد كه ديگر به او اعتمادى 

نداشته باشم. 
وى ادامه داد: تنها 10 ماه است كه با شوهر دومم ازدواج كرده ام. زمانى 

كه از شوهر اولم جدا شدم، حضانت پسر پنج ساله ام را گرفتم. 
ــم  ــا ه ــدم و ب ــنا ش ــم آش ــوهر دوم ــا ش ــد ب ــاه بع ــد م چن

ازدواج كرديم. 
ــوهرم رفتار خوبى با پسرم  ــاس كردم ش اما از همان روزهاى اول احس
ــرم بدرفتارى كند و هرطور  ندارد. اما در اين مدت اجازه ندادم كه با پس
ــرم نداشته  ــعى كردم ازدواج دومم تاثير بدى در زندگى پس ــده س ش

باشد. 
ــا اينكه چند روز  ــت ت ــه داد:10 ماه از ازدواجمان گذش زن جوان ادام
ــرم  ــتم متوجه صداى گريه پس ــه خانه برگش ــركار ب پيش وقتى از س
ــرم را در انبارى زندانى كرده  شدم و در كمال ناباورى ديدم شوهرم پس
ــت.  از آن روز تا االن من تمام وسايلم را جمع كردم و تصميم جدى  اس
براى جدايى گرفتم. اين مرد ديگر قابل اعتماد نيست و من دوست ندارم 

زندگى پسرم با زندگى با اين مرد تباه شود.
بعد از صحبت هاى اين زن قاضى شوهرم را هم به دادگاه احضار كرد تا 

صحبت هايش را بشنود و بعد از آن تصميم گيرى كند. 

رييس پليس آگاهى ناجا از اقدام برخى از خودروهاى سنگين دولتى در قاچاق جدايى به خاطر حبس كردن فرزند
ــورت گرفته با برخى از  ــردار محمد مقيمى درباره تخلفات ص كاال خبر داد. س
خودروهاى دولتى اظهار كرد: مشخصاتى داريم كه بعضا متخلفان با استفاده از 
ــنگين دولتى اقدام به حمل كاالى قاچاق  خودروهاى عمدتا سنگين و نيمه س
ــهرى ديگر منتقل مى كنند  ــى كه بارى را از مركز به ش مى كنند. اين افراد وقت
هنگام بازگشت كاالى عمده اى را قاچاق مى كنند كه در ايستگاه هاى بازرسى 

پليس مورد بازرسى قرار مى گيرند.
ــراغ اين  ــب اطالعات موثق س ــعى مى كنيم با كس مقيمى با بيان اينكه ما س
ــام دهيم، گفت: ما ــى مقام قضايى كار خود را انج خودروها برويم و با هماهنگ

 نمى توانيم هر خودرويى را بازرسى كرده يا در ايست و بازرسى نگه داريم.
به گفته رييس پليس آگاهى ناجا در گذشته مواردى از اين دست وجود داشته 

كه پليس با آن برخورد كرده است.
ــاعات  ــبك دولتى و تردد آنان در س مقيمى اضافه كرد: تخلفات خودروهاى س

پايانى شب و ... در حوزه پليس آگاهى نيست و عوامل انتظامى و پليس پيشگيرى 
در اين حوزه مسووليت دارند.

ــدن برخى از اراذل و اوباش نيز اظهار كرد: اين افراد به نسبت  وى درباره آزادش
جرمى كه دارند به مجازات محكوم مى شوند و بايد بگويم كه جمع آورى اراذل 
ــت اما محل  ــختى نيس ــاش و همچنين معتادان متجاهر براى ناجا كار س و اوب

نگهدارى معتادان متجاهر مهم است كه بايد تعيين شود.
ــت،  ــكالت ما در پليس آگاهى جرايم خرد اس مقيمى با بيان اينكه يكى از مش
گفت: 35 درصد از پرونده هاى ما نيز مربوط به جرايم خرد است كه غالبا نيز از 

سوى اراذل و اوباش و معتادان انجام مى شود.
ــرقت ها نيز سرقت هاى خرد را شامل مى شود،  وى با بيان اينكه 50 درصد از س
ــرقت وجود دارد كه يك ضلع آن سارق  خاطرنشان كرد: سه ضلع براى وقوع س
ــت. به عنوان مثال در خيابانى  است و دو ضلع ديگر آن فضاى جرم و قربانى اس
كه روشنايى ندارد احتمال وقوع سرقت بيشتر از خيابانى است كه نورش كافى 

است.
مردم خانه شان را با شعب بانك اشتباه نگيرند

رييس پليس آگاهى ناجا با اشاره به عوامل بروز سرقت اظهار كرد: در سال هاى 
ــان را در خانه نگه مى داشتند و ما پرونده هايى  گذشته مردم اموال گرانبهايش
داشتيم كه از منزل فرد 100 سكه طال سرقت شده بود متاسفانه برخى منازل 
خود را با شعبات بانكى اشتباه گرفته اند و از آن طرف هيچ اقدامى براى پيشگيرى 

از وقوع سرقت نيز در خانه شان انجام نداده اند.
ــى از ماموريت هاى اصلى آگاهى  رييس پليس آگاهى ناجا با تاكيد بر اينكه يك
ــت دوم نيز  ــت، گفت: اين موضوع در مورد كاالهاى دس مبارزه با قاچاق كاالس
ــكل قاچاق وارد كشور شده يا از نوع مسروقه  صدق مى كند. كاالهايى كه به ش
ــهرها و بازارچه هاى مرزى براساس  هستند. وى ادامه داد: البته در برخى از ش
قانون عرضه يك سرى از كاالها آزاد است اما اجازه خروج انبوه آن از اين مناطق 

وجود ندارد و پليس با آن برخورد مى كند.
ــف چندين محموله ترانزيتى قاچاق خبر داد و گفت: چند هفته  مقيمى از كش

پيش نيز محموله بزرگ قاچاق ميوه را توقيف كرديم.
وى درباره اينكه آيا واردات ميوه به كشور ممنوع است يا خير؟ گفت: گاهى اوقات 
ممكن است مجوزهايى در اين مورد صادر شود اما در جاهايى كه مجوز واردات 
وجود نداشته باشد و ميوه جات و هر نوع كااليى به شكل قاچاق وارد كشور شود 

پليس با آن برخورد مى كند.
رييس پليس آگاهى ناجا در ادامه با بيان اينكه شركت هاى هرمى و بازاريابى هاى 
شبكه اى در مجموعه جعل و كالهبردارى پليس آگاهى رصد مى شوند، گفت: 
ــا آن ها برخورد  ــكل هرمى يا غيرمجاز فعاليت كنند ب ــركت ها به ش اگر اين ش

مى شود.
مقيمى درباره امكان تشخيص گوشى هاى تلفن همراه قاچاق و مسروقه اظهار 
كرد: اين موضوع بايد با همكارى مخابرات انجام شود و ما نيز اين درخواست را 

از مخابرات داريم.
افزايش 9 درصدى سرقت از منازل در شش ماهه امسال

مقيمى از افزايش 9 درصدى سرقت منزل در شش ماهه امسال نسبت به مدت 
ــال قبل خبر داد و گفت: يكى از داليل افزايش سرقت از منازل همين  مشابه س

نگهدارى اقالم و اموال گرانبها در خانه است.
رييس پليس آگاهى ناجا درباره تردد وانت هاى حامل كاالى قاچاق در اطراف 
برخى از بنادر نيز گفت: قاعده اى وجود دارد به نام «ته لنجى» كه براساس آن 
اين مجوز داده شده تا اقالم كم و باقيمانده به افراد داده شود كه البته ما از نظر 
تعداد مخالف چنين قاعده اى هستيم اما به هر حال اين مجوز وجود دارد و من 

فكر مى كنم اين موضوع نيز مربوط به همين قاعده است.

حكم قصاص پسري كه به هواخواهي از مادرش آدم كشت و خودروي 
مقتول را هم دزديد، از سوي ديوان عالي كشور تاييد شد.

دهم تير ماه سال 90 ماموران پليس پاكدشت جسد مرد جواني را كه 
با ضربات چاقو كشته بود، كشف كردند و بالفاصله موضوع را در دستور 

كار خود قرار دادند و به تحقيق در اين رابطه پرداختند.
در ادامه تجسس هاي پليس سه ماه بعد از كشف جسد، درحالي كه 
هويت مقتول شناسايي شده بود، مشخص شد كه خودروي مقتول از 
ــت. بالفاصله خريدار شناسايي و از  سوي يك مرد به فروش رفته اس

طريق او مرد فروشنده، دستگير شد.

ــعي مي كرد منكر هرگونه دخالت در قتل باشد، در نهايت،  وي كه س
قتل را پذيرفت و به ماموران پليس گفت: مقتول را از قبل مي شناختم. 

او دوست خانوادگي ما بود. 
ــد دارد  ــادرم نظر ب ــه م ــه او ب ــدم ك ــي متوجه ش ــد از مدت ــا بع ام
ــه  ــه او را ب ــن روز حادث ــراي همي ــت. ب ــاط اس ــا او در اتب و ب
ــا وي صحبت كنم.  ــن موضوع ب ــر اي ــر بردم تا س خانه ام در تهرانس
ــن گفت  ــه م ــول ب ــردم، مقت ــرح ك ــادرم را مط ــث م ــي بح وقت
ــادرت ارتباط ــا م ــم ب ــي خواه ــدارد و من م ــي ن ــو ربط ــه ت كه ب
ــم. متهم ادامه داد: اين حرف هايش باعث شد به شدت  ــته باش  داش

عصباني شوم براي همين با هم درگير شديم و من او را با ضربه چاقو 
ــت رها كردم و خودرويش را  كشتم. بعد از آن جسدش را در پاكدش
دزديدم. پس از آن با جعل سند خودروي مقتول را فروختم كه دستگير 
ــت  ــده وي پس از صدور كيفرخواس ــدم. با اعتراف اين مرد، پرون ش
ــتاده شد. متهم در  ــعبه 113 دادگاه كيفري استان تهران فرس به ش
ــه محاكمه به قصاص محكوم شد و  اين شعبه پس از برگزاري جلس
ــال زندان  ــند و كالهبرداري نيز به 14 س همچنين به اتهام جعل س
محكوم شد.همچنين اين حكم به تاييد قضات ديوان عالي كشور رسيد 

و متهم در ليست اعدام قرار گرفت.

قتل مرد جوان 
با ضربات متعدد 

چاقو

قاچاق با خودروهاى دولتى!



 پیامبر صلی اهلل علیه و آله  :
دعايى كه ب��ا بس��م اللهّ  الرحم��ن الرحيم 

شروع شود، رد نمى  شود.
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