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سرپرست صندوق بازنشستگي 
کش��وري گفت: تم��ام طلب 
ناشي از مابه التفاوت پاداش 
قبل از سال 79 بازنشستگان 
شهريور  پايان  تا  کش��وري، 
امسال به حساب آنان واريز 

مي ش��ود. ايراندخت عطاريان در مصاحبه با واحد مرکزي خبر با 
اشاره به اينکه اين طلب هزار ميليارد تومان...

سراسری / ادامه در  صفحه 2

تأکید وزير ارشاد 
بر تغییر قانون مطبوعات

معاون وزير جهاد کشاورزی:
13 هزار میلیارد ريال به دامداري ها 
و مرغداري هاي کشور اختصاص يافت

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی 
استان چهارمحال و بختیاری:

ساخت 8 فرهنگسرا 
در شهرهای استان در 

دست اجرا است

خبر خوش براي بازنشستگان 
کشوري

ساخت 8 فرهنگسرا در شهرهای شهرکرد، فارسان، 
لردگان، باباحيدر، فرادنبه، شلمزار، گندمان و چلگرد 
، از س��وی سازمان مس��کن و شهرسازی استان، در 
دست اجرا است. به گزارش روابط عمومی سازمان 
مسکن و شهرسازی استان، مهندس علی ابراهيمی 
گفت: از ابتدای شروع اين طرح ها تاکنون، مبلغ 46 
ميليارد و 710 ميليون ريال از محل اعتبارات استانی 
هزينه شده است. رئيس سازمان مسکن و شهرسازی 
استان اعتبار مورد نياز برای اتمام اين طرح ها را مبلغ 
93 ميليارد و 800 ميليون ريال اعالم نمود و تصريح 
کرد: پروژه های ذکر شده در فاصله سالهای 83 تا 89 
آغاز شده اند و پيش بينی می شود در صورت تأمين 

اعتبار الزم، در سال 90 به بهره برداری برسند.
به گفته وی، عمليات اجرايی اين طرح ها در زمينی 
به مس��احت 22 هزار و 172 مترمربع و زيربنای 30 
هزار و 849 مترمربع در سطح استان در حال احداث 
هستند. ابراهيمی تصريح کرد: 83 طرح عمرانی شامل: 
س��اختمان های اداری، بيمارستان ها، فرهنگسراها، 
مجتمع های فرهنگی و مذهبی و ... از سوی سازمان 
مسکن و شهرسازی در دست اجرا است. خاطرنشان 
می ش��ود: طبق بند 5 ماده 1 و بن��د 4 ماده 3 قانون 
تغيير نام وزارت آبادانی و مسکن، به وزارت مسکن 
و شهرس��ازی، تهيه و اجرای طرح های ساختمانی 
 دولتی ک��ه اعتب��ار آن از بودجه کل کش��ور تأمين 
می ش��ود شامل: س��اختمان های اداری، وزارتخانه 
 ها، مؤسس��ات دولتی، س��اختمان ه��ای انتظامی، 
ندامتگاه ها، ساختمان های بهداشتی از قبيل: بيمارستان 
ها، درمانگاه ها و ... ساختمان های آموزشی از قبيل: 
دانش��گاه ها، کتابخانه ها، مدارس عالی و ...، مراکز 
ارتباطی از قبيل: دفاتر پست، ساختمان های ورزشی، 
 ورزش��گاه ه��ا و س��اختمان های متفرق��ه از قبيل: 
اردوگاه ه��ا و هتل ها از وظايف وزارت مس��کن و 

شهرسازی است.

سرپرست ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در اصفهان:

طــرح جامـع پیشگیری از اعتیاد
 اجــرا می شود

صفحه 2

س
فار

س: 
عک

اگر مس��ئوالن نگاه ش��رعي 
و اس��المي به مسئوليتش��ان 
داش��ته باش��ند، همه تالش 
خ��ود را ب��راي خدم��ت به 
مردم ب��ه کار مي گيرند و در 
اين راستا از نقدهاي سازنده 

نيز اس��تقبال کرده و آن را فرصتي براي افزايش کارآيي و توانشان 
براي خدمت به مردم مي دانند. نماينده مردم لنجان...
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زندان هاي  س��ازمان  رئي��س 
کش��ور گفت: آم��ار زندانيان 
در کش��ور از 163 ه��زار نفر 
به 195 هزار نفر رسيده است 
و در صورت��ي که اين روند، 
ادام��ه ياب��د به ي��ك فاجعه 

جدي انس��اني منجر مي ش��ود. به گزارش فارس به نقل از روابط 
عمومي دادگستري کل اين استان...

شهرستان / ادامه در  صفحه 4

مسئوالن؛ نقدها را به فرصت 
تبديل کنند

افــزايش آمــار زندانیان
يک فاجعه انسانی

احمدی نژاد در مراسم افتتاحيه صندوق ضمانت 
توس��عه تعاون که همزمان با نخس��تين سالروز 
تأسيس بانك توس��عه تعاون برگزار شد؛ کمك 
به اش��تغال را از گام های بلند، در جهت تحقق 
عدالت برش��مرد و گفت: بس��ياری از حرفه ها 
امروز در حال از بين رفتن است و علت آن اين 

است که، کسی از آنها حمايت نمی کند.
رئيس جمهور با ابراز خرسندی از تأسيس بانك 
توس��عه تعاون و تثبيت جايگاه آن گفت: دولت 
باز هم در نزد اين بانك س��پرده گذاری می کند 
و از منابع صندوق توس��عه ملی، که اليحه آن به 
مجلس ارس��ال شده اس��ت در بانك تعاون نيز 

سرمايه گذاری خواهد کرد.
وی همچنين از حمايت دولت از آموزش بخش 
تعاونی ها خبر داد و افزود:  برای اين منظور بودجه 

اختصاص می دهيم.
رئيس جمه��ور در ادامه 
تعاون  حمايت  صندوق 
را ضامن بخ��ش تعاون 
خواند و گف��ت:  اين به 
آن معنا نيس��ت که ساير 
بخش ها، خود را از دايره 
تعاون خ��ارج کنند؛ اين 
صندوق بخش مکمل و 
حامی اختصاصی بخش 

تعاون، است.
 احمدی نژاد، با بيان اينکه 
بخش  حلقه های  اکنون 
تعاون، تکميل شده است، 
گفت: در بخش فرهنگی، 
کار چندانی نشده است 
و چق��در خوب اس��ت 
علما در سراسر ايران در 
جلس��ات ارشادی خود، 

چند جمله ای در اين زمينه بگويند.
وی از رس��انه ها نيز خواست در ترويج بخش 

تعاون همکاری کنند.
رئيس جمهور ادامه داد : تا 5 سال گذشته بخش 
تعاون سهم 5 درصدی در اقتصاد کشور داشت و 
اين سهم اکنون به حدود 9 درصد رسيده است و 
اينکه در چند سال آينده به رقم 25 درصد برسيم 

محال نيست.
آقای احمدی نژاد انديشه های خوب، مديريت 
خوب و همت بلند مديران بخش تعاون را الزمه 
جهش به س��وی دستيبابی به سهم 25 درصدی 
بخش تعاون در اقتصاد کش��ور دانست و افزود: 
باي��د جريان معک��وس مهاجرت را در کش��ور 
ش��کل بدهيم چرا که حضور 30 ميليون نفر از 
هموطنانمان در ش��هرهای باالی 200 هزار نفر، 

موجب کاهش مولد بودن و افزايش هزينه های 
ملی می شود.

رئي��س جمهور در بخش ديگری از س��خنانش 
توزيع مناس��ب جمعيت را از ارکان امنيت ملی 
دانس��ت و گفت: يک��ی از دغدغه های من اين 
است که، مردم آپارتمان نشين شده اند و آرزوی 
من اين اس��ت ک��ه، روزی م��ردم در خانه های 

وياليی زندگی کنند.
وی خطاب به کارکنان و مس��ؤالن بخش تعاون 
کش��ور تأکيد کرد:  کار ش��ما ي��ك کار انقالبی 
اس��ت که ابعاد گس��ترده ای را در بر می گيرد. 
ش��ما خودتان بايد ب��ه دنبال کار بروي��د. ما به 
توانمندی های ملت ايران و اس��تعداد ايرانی و 
باالتر از آن به لطف خدا باور داريم و بايد بتوانيم 
در سه يا چهار سال آينده، نرخ بيکاری را به 3 تا 

4 درصد کاهش بدهيم.
رئيس جمهور گفت:  ساختن ايران برپايه کار و 
توليد است و براساس قانون اساسی و آموزه های 
دينی و منطق مديريت کشور، تمام نيروی انسانی، 
بايد بتواند فرصت کار و توليد و خدمت رسانی 

داشته باشد.
آقای احمدی نژاد در بحث استعدادهای کشور، 
مردم را به سه دسته تقسيم کرد و افزود:  يك عده 
کسانی هستند که اس��تعداد و توانايی شکوفايی 
دارن��د و به کم��ك ديگران هم ني��از ندارند. ما 
اميدواريم روزی به نقطه ای برسيم که ملت ايران 

چنين شرايطی داشته باشد.
به گفته رئيس جمهور دسته دوم کسانی هستند 
که استعداد و توانايی ايجاد کار و توليد و خدمت 
را دارن��د ام��ا بايد از جايی کمك و تس��هيالت 

دريافت کنند.آقای احمدی نژاد دس��ته س��وم را 
کسانی اعالم کرد که استعداد شکوفايی دارند اما 
امکانات و وثيقه الزم را برای کار ندارند؛ که اين 
گروه در سلسله مراتب حمايت دولت در اولويت 

قرار دارند.
رئي��س جمهور افزود:  از منظر به فعل رس��يدن 
توانمندی ه��ا نيز، مردم به س��ه قس��م تقس��يم 
می ش��وند. اينها مش��کل مال��ی ندارن��د بلکه 
 از بع��د تربيت��ی و آموزش��ی باي��د حماي��ت 

شوند.
آقای احمدی نژاد اضافه کرد: دسته اول اين گروه 
کسانی هستند که توانايی يادگيری کار را دارند، 
می توانن��د آموزش ببينند، س��ازماندهی کنند و 
شرکت و مؤسسات تأسيس و خودشان استعداد 

خود را شکوفا کنند.
به گفت��ه رئيس جمهور 
دسته دوم کسانی هستند 
که می توانند سازماندهی 
کنند. اما نمی توانند کار را 
ياد بگيرند که بايد به اين 
داد. دسته  گروه آموزش 
سوم هم از ديدگاه رئيس 
جمهور کس��انی هستند 
که هم بايد س��ازماندهی 
شوند و هم بايد آموزش 
ببينند. اين گروه بايد همه 
راهکاره��ا و نظام اداری 
را ي��اد بگيرد و همچنين 
کار را ب��ه آن��ان آموزش 
داد؛ که در سلسه مراتب 
پشتيبانی دولت نيز، اين 
گ��روه در اولوي��ت قرار 
دارد. رئي��س جمهور با 
بي��ان اينک��ه  بخش مهم 
عدال��ت اجتماعی به اقتصاد مربوط می ش��ود، 
گفت: عدالت اقتصادی زمينه عمومی شکوفايی 
اس��تعدادها است و اگر فاصله ها و تبعيض زياد 
باشد، استعدادها شکوفا نمی شود. احمدی نژاد 
با تأکيد بر اينکه توزيع عادالنه مناسب فرصت ها 
زمينه شکوفايی اس��تعدادها را فراهم می آورد، 
افزود: اگر فرصت ها خوب توزيع نش��ود يعنی 
عده ای فرصت در اختيار داشته باشند و عده ای 
هم فرصت در اختيارش��ان نباش��د؛ استعدادها 

شکوفا نخواهد شد. 
رئيس جمهور افزود: به تعبير خودمانی اين يعنی؛ 
با هم زندگی کنيم! يار هم باش��يم و دس��ت هم 
را بگيري��م. يعنی اينکه؛ ش��يرينی تالش کردن 
 و ثم��ره  ق��رار دادن آن در اختي��ار ديگ��ران را 

بچشيم.

رئیس جمهور:
آرزو دارم روزی مردم در خانه های ویالیی زندگی کنند
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دولت امريکا ضمن اس��تقبال از آغاز مجدد مذاکره گ��روه 1+5 با ايران، ابراز 
امي��دواری کرد: طی هفته های آينده ديدارهاي��ی بين مقام های بلند پايه اين 
کش��ورها و ايران صورت گيرد. به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری فرانس��ه، 
امريکا اميدوار اس��ت در هفته های آينده مقام های ايران و شش کشور غربی 
به منظور بررس��ی راه های از سرگيری مذاکرات بر سر موضوع هسته ای اين 

کشور، ديدار و گفتگو کنند. 
فيليپ کرولی، سخنگوی وزارت امور خارجه امريکا با اعالم اين خبر گفت: ما 
اميدواريم باز هم ديدارهای مشابهی با آنچه که در ماه اکتبر با اين مقام ها داشتيم، 
ادامه يابد. وی همچنين از تماس هايی بين مقام های ايران و کاترين اش��تون، 
وزير امور خارجه اتحاديه اروپا به منظور انجام ديدار در آينده نزديك خبر داد. 
کرولی در ادامه سخنانش افزود: من چيزی برای اعالم کردن ندارم، ولی ما کاماًل 
آماده پيگيری پيشنهادمان به ايران درباره راکتور تحقيقاتی تهران هستيم. به گفته 
سخنگوی وزارت خارجه امريکا، واشنگتن نسخه ای از نامه اخير ايران به آژانس 

بين المللی انرژی هسته ای را دريافت کرده است.
آژانس اعالم کرد: ايران پاسخ ترديدهای گروه وين درباره پيشنهاد مبادله سوخت 
را که در ماه می از سوی تهران، برازيليا و آنکارا ارائه شد، داده است. خاطرنشان 
می شود که نماينده جمهوری اسالمی ايران در وين با اعالم تحويل پاسخ ايران 
به نامه گروه وين به مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی، محور اصلی پاسخ 
ايران را اعالم آمادگی برای آغاز گفتگوهای س��ريع و بدون پيش شرط درباره 

تأمين سوخت رآکتور تهران عنوان کرد.

يك روزنامه صهيونيستی اعالم 
ک��رد: رئيس جمه��ور مصر 
خواس��تار اج��رای مذاکرات 
مستقيم تشکيالت خودگردان 
فلسطين با تل آويو، در قاهره 
ش��ده اس��ت. ب��ه گ��زارش 
صهيونيستی  روزنامه  فارس، 
در  آحارون��وت،  يديع��وت 
خب��ری اعالم کرد: حس��نی 
مبارک، خواستار اجرای مذاکره 
صهيونيستی  رژيم  مس��تقيم 
ب��ا تش��کيالت خودگ��ردان 
فلس��طين در قاهره ش��ده اس��ت. اين روزنام��ه، تصريح کرد: اخيراً حس��نی 
مبارک، با ارس��ال پيامی به سران اسرائيل و امريکا خواستار برگزاری مذاکرات 
مس��تقيم تل آويو با تش��کيالت خودگردان فلس��طين، در قاهره ش��ده است. 
اين روزنامه صهيونيس��تی افزود: اين درخواس��ت را حس��نی مبارک با هدف 
تقويت جايگاه منطقه ای مصر، مطرح کرده اس��ت. در همين خصوص برخی 
کش��ورهای عربی که ش��اهد بی نتيجه بودن مذاکرات غيرمستقيم تشکيالت 
 خودگردان با رژيم صهيونيس��تی بوده اند، مخالفت خود را با مذاکرات مستقيم 
اعالم کرده اند. برخی منابع در شورای انقالب جنبش فتح فلسطين، اعالم کردند: 
چند کش��ور عربی از مذاکره مستقيم تش��کيالت خودگردان فلسطين با رژيم 
صهيونيستی، حمايت نمی کنند. حدود سه ماه گذشته کشورهای عربی در نشستی 
در قاهره به تشکيالت خودگردان، فرصتی 4 ماهه دادند تا وارد مذاکره غيرمستقيم 
با رژيم صهيونيستی شود و در صورت بی نتيجه بودن اين مذاکرات، مسأله به 
شورای امنيت سازمان ملل ارائه شود. کشورهای سوريه، لبنان، الجزائر، قطر و 
سودان حمايت از مذاکره مستقيم با رژيم صهيونيس��تی را رد و اعالم کرده اند 

نمی توانند از اين مذاکرات پشتيبانی کنند.

به دنبال دي��دار »مفتی قبانی«، 
مفتی اعظم اهل س��نت لبنان، 
ب��ا دبيرکل حزب اله، چند تن 
از مقامات ارشد و با نفوذ اهل 
سنت لبنان نيز، با سيد حسن 
نصراله ديدار کردند. به گزارش 
ايرنا از بيروت، »عمر کرامی«، 
نخس��ت وزير اس��بق لبنان و 
»عب��د الرحيم م��راد«، رئيس 

حزب اتحاد لبنان به طور جداگانه با دبيرکل حزب اله ديدار و درباره تحوالت 
لبنان و به ويژه موضوع دادگاه بين المللی حريری گفتگو کردند. 
سيد نصراله نيز با »احمد قبالن« از علمای شيعی لبنان ديدار کرد. 

نصراله طی سه هفته گذشته با شخصيت های ملی و مذهبی لبنان ديدار و در 
مورد پيامدهای خطرناک رأی اوليه دادگاه بين المللی که قرار است در شهريور و 
مهرماه صادر شود گفتگو کرده است. »حسين خليل«، معاون سياسی دبيرکل حزب 
 اله نيز با »سعدالدين حريری«، نخست وزير و »نبيه بری«، رئيس مجلس لبنان 

ديدار کرد. 
خليل با حريری در منزل وی در بيروت به مدت دو ساعت گفتگو کرد. منابع 
آگاه نزديك به اين ديدار گفتند: ديدار حريری و الخليل بسيار دوستانه بود و 
کانال های تماس بين حريری و حزب اله برای بررسی اوضاع با هدف ثبات و 

آرامش لبنان باز است.

ژاپ��ن از تصمي��م امريکا برای اعزام فرس��تاده ای به توکيو برای ش��رکت در 
مراس��م ش��صت و پنجمين س��الروز بمباران اتمی هيروشيما اس��تقبال کرد. 
وزارت امورخارج��ه امري��کا اعالم کرد: »جان رز«، نخس��تين مقام امريکايی 
اس��ت که در مراسم يادبود هيروشيما که شش��م ماه اوت )پانزدهم مرداد ماه( 
 ب��رای ادای احترام به قربانيان جنگ جهانی دوم برگزار می ش��ود، ش��رکت 

خواهد کرد. 
 »يوشيتو س��نگوکو«، س��خنگوی کابينه ژاپن در مصاحبه با خبرنگاران اعالم
کرد: دولت ژاپن از اين تصميم امريکا اس��تقبال می کن��د و اين اقدام در واقع 
فرصتی برای درک بهتر خواسته جدی ژاپن درباره عدم تکرار واقعه وحشتناک 
بمباران اتمی است. خبرگزاری فرانسه از توکيو گزارش داد: دولت ژاپن بارها 
از واشنگتن خواسته است فرستاده ای برای شرکت در اين مراسم ساالنه اعزام 
کند. امريکا هرگز برای اين کشتار جمعی عذرخواهی نکرده و ژاپن تنها کشوری 
است که مورد حمله بمباران اتمی قرار گرفته است. بيش از يکصد و چهل هزار 
نفر در بمباران اتمی هيروشيما يا روزها و هفته های پس از اين حمله، که توسط 
امريکا، صورت گرفت جان خود را از دست دادند. در بمباران اتمی ناگازاکی نيز 

بيش از هفتاد هزار نفر جان باختند.

با  مقابل��ه  اداره کل  سرپرس��ت 
عرضه ستاد مبارزه با موادمخدر 
کش��ور گف��ت: کاه��ش قيمت 
موادمخ��در صنعتی، يك تهديد 
جدی برای کش��ور محس��وب 

می شود. 
ب��ه گ��زارش فارس ب��ه نقل از 
پاي��گاه اطالع رس��انی پلي��س، 
داشت:  اظهار  زاهديان،  مسعود 
اکنون الگوی مص��رف معتادان 
کشور از موادمخدر )کم خطر( 
به س��مت موادمخدر )پرخطر( 
تغيي��ر پيدا کرده که اين نش��ان 
دهن��ده برنامه ري��زی اس��تکبار 
م��رگ  و س��وداگران  جهان��ی 
ب��رای دس��ت يابی ب��ه اهداف 
ش��وم خود اس��ت. وی افزود: 
براس��اس تحقيق��ات ص��ورت 
موادمخ��در  قيم��ت   گرفت��ه، 
کم خطر، رو به افزايش اس��ت 

و قيم��ت موادمخ��در صنعتی کاه��ش يافته که 
 اي��ن، يك تهديد جدی برای کش��ور محس��وب 

می شود. 
سرپرس��ت اداره کل مقابله با عرضه ستاد مبارزه 

با موادمخدر کشور با بيان اينکه خطر موادمخدر 
صنعتی از ديگر مواد بيش��تر است، تصريح کرد: 
بايد با اطالع رس��انی و ارائ��ه آموزش های دقيق، 
مردم را با عواقب ناگوار اين گونه مواد آشنا کرده 
و از گراي��ش اف��راد جامعه، به س��مت اين مواد 

جلوگيری به عمل آورد. 
وی ب��ه طرح جامع پيش��گيری 
از اعتي��اد اش��اره ک��رد و بيان 
داش��ت: مقدمات تصويب اين 
طرح انجام ش��ده و به زودی با 
تصوي��ب نهايی، به مرحله اجرا 

گذاشته می شود. 
برنامه های  از  يک��ی  زاهدي��ان 
طرح جامع پيش��گيری از اعتياد 
را »ترک اجباری معتادان« عنوان 
کرد و گفت: با بودجه ای که در 
اين طرح پيش بينی شده معتادان 
سطح کشور، به صورت اجباری 
 به مراکز ترک اعتياد تحويل داده 

می شوند. 
دس��تگاه ها  س��اير  ورود  وی 
 در ام��ر پيش��گيری از اعتي��اد 
را، از ديگ��ر برنامه ه��ای  طرح 
جامع پيش��گيری از  اعتياد بيان 
 کرد و افزود: با اجرايی شدن اين 
ط��رح تم��ام دس��تگاه های مس��ئول و ذی رب��ط 
در ام��ر مب��ارزه ب��ا موادمخ��در، وارد ش��ده و 
 در ي��ك اق��دام هم��ه جانبه، به اي��ن امر مقدس 

خواهند پرداخت.

سراسری

روس��ها و کش��ورهای مش��ترک المنافع 
که از پا به گل ش��دن جه��ان غرب و در 
رأس آن امري��کا و بريتاني��ا در ع��راق و 
افغانس��تان، منافع زيادی برده اند؛ بدشان 
نم��ی آيد ک��ه اوض��اع افغانس��تان تا به 
 فغان آمدن رقيبانش��ان، همچنان بحرانی 
بماند. هرچند از دست مافيای موادمخدر 
و انتقال اين مواد به حوزه روسيه ناراضی 
هستند. روسها با سياست دوگانه و مريض 
با امريکا و ايران، در حل موضوع افغانستان 
به ان��دازۀ الزم فعال نش��ده ان��د. از نگاه 
سياس��ی چين موضع محتاطانه ای دارد. 
ام��ا از حيث اقتصادی عالقه به س��رمايه 
گذاری در افغانستان نشان داده است که با 
رقابت شديد امريکا و جهان غرب مواجه 
می باشد. هندوس��تان دلچسپی زيادی در 
بازس��ازی افغانس��تان دارد و نمی خواهد 
به پاکس��تان جا خالی بدهد. موضع فعال 
هندوستان در مورد افغانستان و هماهنگی 
آن با روس��يه وزنه ای ق��وی در تعادل و 
تقابل استراتژيك قطبين در منطقه محسوب 

می شود.      
موضوع هند اگرچه می تواند نقاط منفی 
سياست استراتژيك پاکس��تان را در مورد 
افغانس��تان در درازمدت بس��يار خفيف 
گردان��د؛ ليکن در کوتاه مدت حس انتقام 
جوي��ی و مداخالت پاکس��تانی ها را در 
افغانستان تشديد می سازد. اتخاذ سياست 
متعادل و معقول در روابط با هندوس��تان 
و پاکس��تان در حال و آينده  برای دولت 
افغانستان اهميت اساسی دارد. استراتژی 
معقول و عملی در کشور: استراتژی واقعی 
مردم ما شکل و سامان دهی نظام سياسی 
و اجتماع��ی پرظرفيت و قابل گش��ايش 
و همچنين دولتی پاک، س��الم، مستقل و 
فعال اس��ت که بتواند از استقالل، آزادی 
و حاکميت ملی ما حراس��ت کند؛ حقوق 
همه ش��هروندان در تع��ادل منافع اقوام و 
حق اس��تفاده برابر و منصفانه شهروندان 
از امکانات و منابع کش��ور مطابق قانون و 
عدالت، تأمين ش��ود و جريان بازسازی و 
احيای مجدد کشور، به شکل سالم و الزم 

سرعت و گسترش يابد.  
برای رس��يدن به اين اهداف اس��تراتژيك 
ضرورت به تاکتيك های معين و مشخص 
در موقعيت ها و ش��رايط مختلف است. 

غرض پر س��ازی خأل موجود در س��طح 
 مل��ی، ت��الش در جهت س��امان دهی و 
مردم پذيری، فرهنگ معيار، نزديك سازی 
و اختالط حوزه های فرهنگی و تاريخی 
از ه��م دور افتاده، نياز به درک و دريافت، 
ترويج و تبليغ خوراک فرهنگی است.     

ما دارای فرهنگ و مدنيت چند هزار ساله 
هس��تيم؛ ذخاير و ارزش های گرد و غبار 
گرفت��ه اين فرهنگ و مدني��ت در البالی 
کت��ب، در بين م��ردم و در حافظه تاريخ  
بايگانی اس��ت و به عنوان مواد خام، قابل 
سره و ناسره شدن و شناخت و بازسازی 

است. 
ه��رگاه ارزش های تاريخ��ی، فرهنگی، 
مدنيتی و ملی خود را با گوهرهای عصر 
جدي��د بيارايي��م و با عل��م و تکنولوژی 
مدرن دمس��از کنيم، بی ش��ك محيط و 
فضای کش��ور پر از ارزش های برگزيده 
و مش��ترک می شود و اقوام و اتباع ميهن، 
در اي��ن اقيانوس هميش��ه ج��اری، غرق 
می ش��وند؛ به جای اخت��الف، تبعيض، 
کينه، انتقام جويی و پراکندگی هوای تازه 
همدلی، اتحاد، اتفاق و اش��تراک فرهنگی 
و تمدنی تنفس می کنند. فرهنگ معياری 
از اختالط و اشتراک حوزه های فرهنگی 
و تمدنی کش��ور در بس��تر زمان شکل و 
ش��يرازه می يابد و در مي��دان پرظرفيت، 
قابل گشايش و دموکراتيك نظام سياسی و 
اجتماعی فرصت رشد پيدا می کند.هرنوع 
استبداد، تنگ نظری و تحجر جلو رشد و 
توسعه جامعه را می گيرد و پروسه وحدت 
ملی و اتحاد همگانی را به تعويق می اندازد.
 در افغانس��تان کنونی از نظر ژئوپولتيك و 
سوق الجيش��ی؛ نقش عوامل خارجی و 
تأثيرات بين المللی و منطقه ای زياد است. 
تطبيق استراتژی ملی، بدون در نظر داشتن 
عوامل بس��يار مؤثر جهان��ی و منطقه ای، 
غي��ر ممکن اس��ت. بحران افغانس��تان و 
پراکندگی های موجود در جامعه و دولت، 
ب��ا اتخاذ سياس��ت اس��تراتژيك معقول، 
ممکن و روش��ن ملی، در بستر شناخت 
حساسيت های تقابل و تعادل استراتژيك 
قطبي��ن در منطقه و حس��ن همجواری و 
روابط متقابل مشخص با همسايگان حل 

و رفع می شود. 
پايان

عوامل داخلی و خارجی تشتت و بحران 
در افغانستان)قسمت سوم(

امید به تکرار ديدارهای اکتبر: 
استقبال امريکا از مذاکره 1+5 با ايران

مبارك، خواستار مذاکره مستقیم 
 تل آويو-  تشکیالت خودگردان 

در قاهره شد

رايزني مقامات اهل سنت لبنان با 
سید نصراله در خصوص رأي دادگاه 

حريري

استقبال ژاپن از اقدام امريکا براي 
اعزام فرستاده اي به مراسم يادبود 

هیروشیما 

نصف النهار

سرپرست ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در اصفهان

طرح جامع پیشگیری از اعتیاد اجرا می شود

 ادامه از صفحه يک
سرپرست صندوق بازنشستگي کشوري گفت: 
تمام طلب ناش��ي از مابه التفاوت پاداش قبل از 
سال 79 بازنشستگان کشوري، تا پايان شهريور 

امسال به حساب آنان واريز مي شود.
ايراندخ��ت عطاري��ان، در مصاحب��ه ب��ا واحد 
مرکزي خبر با اش��اره به اينک��ه اين طلب هزار 
ميليارد تومان اس��ت، افزود: به اين منظور سهام 
پتروشيمي جم به ارزش 560 ميليارد تومان و دو 
شرکت آب و برق کيش و سنگ آهن مرکزي، به 
ارزش 440 ميليارد تومان به صندوق بازنشستگي 
کشوري واگذار شده است. وي گفت: صندوق 

بازنشس��تگي کشوري با فروش س��هام اين سه 
شرکت و تبديل آن به پول نقد تا پايان شهريور 
اين مطالبات را پرداخت مي کند.عطاريان درباره 
طلب يکس��اله بازنشستگان کش��وري از هشتم 
مهرماه 86 تا مهرماه 87 ناش��ي از اجراي قانون 
مديريت خدمات کش��وري، هم گفت: کل اين 
طلب 2 هزار ميليارد تومان اس��ت که تمهيدات 
الزم ب��راي پرداخ��ت آن به صورت س��هام به 
بازنشستگان کشوري انديشيده شده است. وي 
اضافه کرد: به زودي س��ازمان خصوصي سازي 
اين سهام را در اختيار اين صندوق مي گذارد و 

بازنشستگان هم آن را دريافت مي کنند.

خبر خوش؛ براي بازنشستگان کشوري

ايران

 نماينده جمهوری اس��المی اي��ران در وين، با اعالم 
تحويل پاس��خ ايران به نامه گ��روه وين به مديرکل 
آژانس بين الملل��ی انرژی اتمی گفت: محور اصلی 
پاسخ ايران اعالم آمادگی برای آغاز گفتگوهای سريع 
و بدون پيش ش��رط، پيرامون تأمين سوخت رآکتور 
تهران است. علی اصغر سلطانيه در گفتگو با مهر با 
اشاره به اينکه پاسخ جمهوری اسالمی ايران به نامه 
گروه وين س��اعت 2 روز دوش��نبه به وقت وين به 
امضای وی؛ تحويل آمانو مديرکل آژانس بين المللی 
انرژی اتمی ش��ده اس��ت، تصريح کرد: اين مالقات 
به ص��ورت خصوصی انجام ش��د. وی اف��زود: در 
طی مالقات با آمانو، نامه رسمی جمهوری اسالمی 
ايران که نش��انگر موضع ايران و دارای پيام روشن و 
صريحی، مبنی بر آمادگی کامل ايران برای برگزاری 
نشست پيرامون تآمين سوخت رآکتور تهران بود به 
وی اعالم شد. نماينده دائم ايران در آژانس بين المللی 
انرژی اتمی خاطرنشان کرد در اين مالقات آقای آمانو 
ضمن قدردانی و استقبال از نامه و موضع ايران، و نيز 

اعالم آمادگی جمهوری اسالمی ايران برای برگزاری 
نشس��ت تأکيد کرد: با توجه به اينکه ابعاد انسانی در 
آن دخيل اس��ت، از هيچ تالش��ی برای تشکيل اين 
جلسه و موفقيت پروژه دريغ نخواهد کرد. سلطانيه 
تأکي��د کرد: آمانو اعالم ک��رده بالفاصله نامه ايران را 
به صورت حضوری و دس��تی به نمايندگان روسيه، 
امريکا و فرانس��ه منعکس می کند. وی ادامه داد: در 
رابط��ه با تاريخ و زمان برگزاری نشس��ت مورد نظر 

نيز، ما اعالم کرده ايم اين نشس��ت هر چه زودتر در 
وين برگزار ش��ود. سلطانيه يادآور شد: هم اکنون ما 
منتظريم که آقای آمانو بر اس��اس گفتگوهايی که با 
طرفين خواهد داشت نتيجه را به ما اعالم کند. نماينده 
اي��ران در وين ابراز اميدواری کرد نظر گروه وين در 
همين هفته و ظرف روزهای آتی به اطالع ايران برسد. 
سلطانيه با تأکيد مجدد بر اينکه ايران در نامه به گروه 
وي��ن، آمادگی خود را برای ش��روع مذاکرات بدون 
پيش ش��رط به منظور تأمين سوخت رآکتور تهران 
اعالم کرده، گفت: بقيه ماجرا به طرفين بستگی دارد 
تا حس��ن نظر خود را برای اين اقدام انسان دوستانه، 
نشان بدهند. وی اضافه کرد: ما بر اساس بيانيه تهران 
و مذاکرات وزرای خارجه جمهوری اسالمی ايران، 
برزيل و ترکيه، پاسخ گروه وين را به صورت رسمی 
به آمانو تحويل داديم. سلطانيه به جزييات پاسخ ايران 
به نامه گروه وين، اش��اره ای نکرد و گفت: در زمان 
مقتضی پاسخ مورد نظر دراختيار رسانه ها قرار خواهد 

گرفت.

اوليور گروگن، س��فير جديد ايرلن��د در تهران، 
با منوچه��ر متکی وزي��ر امورخارجه جمهوری 
اسالمی ايران، ديدار و رونوشت استوارنامه خود 

را تقدي��م کرد. به گزارش مه��ر، منوچهر متکی 
وزير خارجه کش��ورمان در اين ديدار برآمادگی 
جمهوری اسالمی ايران برای گسترش مناسبات 
ب��ا ايرلن��د تأکيد و اف��زود: طی چند س��ال اخير 
ش��رکت های جمهوری اس��المی ايران در اروپا 
تغيير يافته و همکاری ها با شرکای جديد افزايش 
يافته اس��ت. منوچهر متکی در ادامه افزود: ايران 
از يك جايگاه برابر، عالقه مند به توس��عه روابط 
با اروپاست و از يك اروپای مستقل در سياست 
خارجی استقبال می کند. وزير خارجه کشورمان 
از تبعي��ت اتحادي��ه اروپ��ا، در سياس��ت اخي��ر 
خ��ود از کنگره امري��کا در  تصويب تحريم های 
فرامنطق��ه ای انتقاد و تصريح ک��رد: اقدام اخير 
اروپا نش��ان دهنده بی  ثباتی در تصميم س��ازی 
اروپا و تحت تأثير سياس��ت های فرا آتالنتيکی 

اس��ت. متکی اضافه  کرد: با توجه به رويکردهای 
اتحاديه اروپا درسالهای اخير، جمهوری اسالمی 
ايران بخش  درخور توجهی از مناس��بات خود را 
از محوريت اروپا خارج کرده اس��ت. وی تأکيد 
کرد: همچنين با  پيش��رفت های چش��مگيری که 
در زمينه ه��ای علمی، کش��اورزی، هوا و فضا، 
فناوری ه��ای  نوين و ديگ��ر عرصه ها در ايران 
به وجود آمده اس��ت، نش��ان داده ايم بدون تکيه 
خارج��ی، می  توانيم گام های بلن��دی برداريم. 
 س��فير جديد ايرلند در تهران ني��ز در اين ديدار 
روابط دو کشور را خوب و مناسب توصيف کرد 
و  افزود:  در س��ال های گذشته تالش های قابل 
توجه��ی برای افزايش مناس��بات صورت گرفته 
 اس��ت. وی ابراز اميدواری ک��رد همکاری های 

دوجانبه افزايش يابد. 

سلطانیه: ایران آماده گفتگوی سریع و بدون پیش شرط

متکی در ديدار سفیر ايرلند:
ایران از اروپای مستقل در سیاست خارجی، استقبال می کند 

جهان نما

رئيس کميس��يون امنيت ملی و سياس��ت 
خارجی مجلس ش��ورای اس��المی درباره 
ت��داوم مذاک��رات هس��ته ای و اعم��ال 
تحريم های يك جانبه عليه ايران از سوی 
اروپا و آمريکا،معتقد است که ابتدا و پيش 
از ه��ر گونه مذاکره؛ غرب بايد سياس��ت 
 نخ نم��ا ش��ده چم��اق و هوي��ج را کنار 
بگذارد. عال الدي��ن بروجردی، در گفتگو 
با مهر اف��زود: هرگونه مذاک��ره، بايد برای 
گذاش��تن نقطه پايانی جهت رسيدگی به 
پرونده هسته ای ايران در شورای امنيت و 
انتقال آن به آژانس بين المللی انرژی اتمی 
و همچنين قرار گرفتن در مسير عادی باشد. 
 وی در پاس��خ به اين س��ؤال که آيا چنين 
دور نمائی را در رسيدگی به مسائل مربوط 
به فناوری هس��ته ای ايران می بينيد گفت: 
 اين امر کار س��اده ای نيس��ت ولی طرف 
مان��ع تراش ما امريکا اس��ت که باتوجه به 
واقعي��ات امروزه جهان به نظر می رس��د 
امريکايی ها از عقالنيت فاصله گرفته اند و 
بايد با بازگشت به عقالنيت در مسير حل و 
فصل پرونده هسته ای و تعامل گام بردارند. 
رئي��س کميس��يون امنيت مل��ی مجلس 
در خص��وص مواض��ع روس��يه و چي��ن 

درباره موضوعات هس��ته ای ايران گفت: 
چينی ها و روس��ها بارها اع��الم کرده اند 
ک��ه مخالف برخورد نامعق��ول با موضوع 
هس��ته ای ايران بوده و نظ��ر مثبتی درباره 
تهدي��د و تحري��م جمه��وری اس��المی 
 به واس��طه موضوع��ات هس��ته ای ايران 
ندارن��د. وی  در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه 
درخواست های مکرر غرب، برای مذاکره 
همزم��ان با تصوي��ب  تحريم های مکرر، 
عليه ايران گفت: آنها از يك س��و قطعنامه 
تصويب می کنند و از سوی ديگر خواستار 
 مذاکره می ش��وند و اين غي��ر قابل قبول 

است.
 نماين��ده مردم بروج��رد در مجلس افزود: 
غربی ها بايد صداقت پيش��ه کنند و رفتار 
فاقد صداقت آنها در گذش��ته باعث ديوار 
بلند بی اعتمادی ميان ملت ايران و آنها شده 
است. بروجردی درباره تحريم های جديد 
عليه ايران نيز گفت: جمهوری اس��المی با 
اين قطعنامه ها و تحريم ها  30 سال است 
ک��ه زندگی می کند و برای ما تازگی ندارد 
و اثر خاص��ی نيز بر فعاليت های مختلف 
 کشورمان در عرصه های گوناگون نخواهد 

داشت.

هواپيمای ايرباس )بی جی( از نوع هواپيمای 
ايرباس )A 300-600 ( به دست متخصصان 
و کارشناس��ان ايرانی تعمير اساسی شد. به 
گزارش واح��د مرکزی خبر، رئيس هيأت 
مدي��ره و مدير عامل هواپيمايی جمهوری 
اسالمی ايران در اين باره در جمع خبرنگاران 
گف��ت: در اين تعمير، جزء به جزء هواپيما 
براساس دستورالعمل های شرکت سازنده 
هواپيما و زيرنظر بازرسان فنی، مهندسی و 
تعميرات مورد بررسی قرار گرفت. فرهاد 
پرورش ادامه داد: تعميرات هواپيما اصوالً 
در بخش های S و A B C تقسيم می شود 
که در هر بخش هواپيما مورد بازبينی های 
 S فنی ق��رار می گيرد. وی گف��ت: بخش
باالترين نوع بازرسی هواپيماست که در آن 
تمامی قطعات هواپيما اعم از موتور، بدنه و 
کابين بررسی فنی می شود و در هواپيمای 
ايرباس اين تعمير اساسی صورت گرفت. 
پرورش افزود: مدت زمان صرف شده برای 
انجام بازرس��ی ها بالغ بر 55 هزار ساعت 
بوده که 40 هزار س��اعت در آشيانه فنی و 
15 هزار س��اعت آن صرف تعمير قطعات 
ارسالی به کارگاه های پشتيبانی شده است. 
وی يادآور ش��د: انج��ام اين نوع تعميرات 
در خارج از کش��ور مانند اروپا به ازای هر 

ساعت کار، رقمی حدود 110 تا 120 يورو 
هزينه دارد که رقم تمام ش��ده برای تعمير 
هواپيمای مش��ابه بين 5 تا 6 ميليون يورو 
اس��ت. پرورش گفت: اين درحالی است 
که، تعمير هواپيمای )A 300-600( در هما 
بالغ بر 800 تا يك ميليون يورو هزينه داشته 
اس��ت. وی افزود: تمامی تعميرات از قبيل 
S و A B C به کم��ك دانش و توانمندی 
متخصص��ان فنی هم��ا انجام گرفت��ه و از 
پشتوانه 15 ساله برخوردار است. مديرعامل 
هواپيمايی جمهوری اس��المی ايران تأکيد 
کرد: وجود متخصصان متبح��ر و توانا در 
بخش مهندس��ی و تعميرات هما همواره 
به عنوان س��رمايه برای صنعت هوانوردی 
کش��ور به ش��مار می رود. پرورش گفت: 
هر ش��رکت هواپيمايی ب��رای اطمينان از 
ايمنی ناوگان خود برنامه تعميراتی در طول 
سال برحسب پرواز هر هواپيما و براساس 
دستورالعمل های تعميراتی شرکت سازنده 
درنظر می گيرد و طبق آن هواپيماها در پايان 
ساعات مشخص شده بايد برای بررسی فنی 
به آشيانه انتقال يابند. وی ادامه داد: شرايط 
تحريم نه تنها تأثيری نداش��ت بلکه در 30 
سال گذشته شبکه هواپيمايی، تعداد مسافران 

و ناوگان افزايش يافته است.

بروجردی در گفتگو با مهر:
مذاکره همزمان باتحریم قابل قبول نیست

تعمیر اساسی هواپیمای ایرباس در ایران

رئيس س��ازمان خصوصی س��ازی گفت:تاکنون340 شرکت دولتی به 
 بخش خصوصی واگذار ش��ده اس��ت. به گزارش واحد مرکزی خبر، 
کرد زنگنه در مصاحبه با ش��بکه خبر با اش��اره به اينکه، ايران از نظر 
حجم واگذاری ها جزو کش��ورهای طراز اول دنياست، افزود: امسال 
فهرس��ت 524 شرکت را برای شناخت مردم، در سايت سازمان و در 
آگهی ها منتشرکرده ايم.وی به حضور گسترده ايرانيان مقيم خارج در 
پروس��ه خصوصی سازی اش��اره کرد و گفت: با استقبال اين دسته از 
هموطنان، سهام تعداد زيادی از شرکت ها به آنان فروخته شده است.

رئيس س��ازمان خصوصی سازی افزود: براس��اس بررسی های انجام 
ش��ده از شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی، اين شرکت ها 
نس��بت به زمانی که دولتی بودند، حدود 89 درصد افزايش سود، 16 
درصد افزايش اشتغال و 35 درصد افزايش سرمايه گذاری داشته اند.

زنگنه در ادامه به بورس کش��ور اش��اره کرد و گفت: بورس کشور با 
وجود تحريم ها از رونق خوبی برخوردار است.

مع��اون س��ازمان حمايت از 
مص��رف کنن��دگان گفت: با 
اصناف��ی ک��ه اق��الم و مواد 
پروتئينی را بيش��تر از قيمت 
برخورد  بفروش��ند،  مصوب 
قانونی می شود. جواد تقوی 
در مصاحبه با ش��بکه خبر با 
اش��اره به نزديك ش��دن ماه 

مبارک رمض��ان و افزايش تقاضا افزود: بازرس��ان وزارت بازرگانی 
در اين ايام در برخی مناطق متمرکز و از اصناف بازرس��ی می کنند. 
وی با اش��اره به طرح ويژه نظارتی و عرضه مواد پرتقاضا از س��وی 
وزارت بازرگانی در سراس��ر ايران گفت: اجرای اين طرح آغاز شده 
اس��ت و تا پايان ماه مبارک رمض��ان ادامه دارد. تقوی افزود: در اين 
طرح کاالهای پرتقاضايی از جمله: گوشت مرغ، گوشت قرمز، شکر، 

خرما و برنج هدف گذاری شده است.

 حضور گسترده ایرانیان مقیم خارج 
در پروسه خصوصی سازی

در ماه مبارک رمضان
با گران فروشان برخورد می شود
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با تصويب رئیس قوه قضايیه

نحوه نظارت ديوان عالي كشور بر اجراي صحیح قوانین 
در محاكم مشخص شد

آيين نامه اجرايی نحوه نظارت ديوان عالی کشور بر 
اجرای صحيح قوانين در محاکم به   تصويب آيت ا... 
صادق آملی الريجانی، رئيس قوه قضاييه رسيد. به 
گزارش م��وج،  متن کامل آيين نام��ه اجرايی نحوه 
نظارت ديوان عالی کشور بر اجرای صحيح قوانين 

در محاکم، به شرح ذيل است:
 م��اده 1-   با عنايت به اص��ل 157، بند 3 اصل 156 
و بن��د يك اصل 158 و در اجرای اصل 161 قانون 
اساس��ی جمهوری اس��المی اي��ران، درخصوص 
نظارت ديوان عالی کشور بر اجرای صحيح قوانين 
در محاک��م، که در اين آيين نام��ه به اختصار ديوان 
ناميده می ش��ود؛ مقررات و ضوابط مذکور به شرح 

مواد آتی تعيين می گردد.
ماده2- منظور از نظ��ارت در اين آيين نامه عبارت 
اس��ت از: به کارگي��ری توانمندی های انس��انی و 
فن آوری های نوين در جهت مراقبت و رصدکردن 
نحوه اجرای قواني��ن و مقررات در مراجع قضايی 
از حي��ث رعايت حقوق اش��خاص و ني��ز اعمال 
کلي��ه موازي��ن قانون��ی و آيين ه��ای دادرس��ی و 
دس��تورالعمل های الزم االتب��اع و به ط��ور کلی هر 
آنچه از لحاظ ش��کلی و ماهوی در فرآيند دادرسی 

الزم االجرا می باشد.
 ماده3- عالوه بر موارد مصرحه در قانون، نظارت بر 
اجرای صحيح قوانين در کليه دادگاه ها و دادسراها 

به ترتيب زير بر عهده ديوان می باشد.
 الف- نظارت مس��تمر، ادواری و موردی براساس 

برنامه تنظيمی توسط رئيس ديوان.
 ب- نظارت موردی بر حس��ب دستور رئيس قوه 

قضائيه.
ماده 4- نظارت ب��ر اجرای صحيح قوانين در کليه 
دادگاه ها ش��امل عمومی، انق��الب، نظامی، کيفری 
استان و تجديدنظر، بر عهده رئيس ديوان می باشد 
ک��ه از طريق معاونتی تحت عنوان معاونت نظارت 

ديوانعالی کشور، اعمال می شود.
 ماده5 � نظارت بر اج��رای صحيح قوانين در کليه 
دادسراها اعم از عمومی، انقالب و نظامی بر عهده 
دادستان کل کشور می باش��د که از طريق معاونتی 
تحت عنوان معاونت نظارت دادس��تان کل کشور، 

اعمال می شود.
ماده6 � رئيس ديوان و دادستان کل کشور می توانند 
عالوه بر قضات ديوان، با هماهنگی مسئوالن ذيربط 
از ساير قضات مجرب و با سابقه به منظور اجرای 

امر نظارت استفاده نمايند.
 ماده7� معاونت نظارت حسب مورد، پس از کسب 
نظر رئيس ديوان و دادس��تان کل کشور هيأت ها يا 

اشخاصی را جهت اعمال نظارت تعيين می کند.

ماده8 � رياس��ت هر هيأت حسب مورد، با قاضی 
ديوان يا قاضی دادس��رای ديوان خواهدبود. رئيس 
هيأت حسب مورد، توسط رئيس ديوان يا دادستان 
کل تعيين می گ��ردد. ترکيب اعضا و نحوه انتخاب 
ديگر اعضای هيأت و چگونگی تش��کيل، نظارت، 
بازرسی، مدت مأموريت و س��اير امور داخلی نيز 
برابر دستورالعملی است که توسط رئيس ديوان و 
دادس��تان کل کش��ور تهيه و به تصويب رئيس قوه 

قضائيه می رسد.
م��اده9� رئي��س هر ي��ك از هيأت ها يا ش��خص 
تعيين ش��ده موظف اس��ت پس از انجام مأموريت 
گ��زارش خود را ضمن ارائه راهکارهای مناس��ب 
حس��ب مورد، به معاونت نظارت ديوانعالی کشور 

و يا دادستان کل ارائه نمايد.
ماده10� وظائف معاونت نظارت ديوانعالی کشور و 

دادستان کل کشور حسب مورد، عبارت است از:
الف  � نظارت و بازرسی از دادگاه ها و دادسراها.

ب � بررسی و ارزيابی گزارش های واصله.
ج � انعکاس و جمع بندی گزارش ها و پيشنهادها و 

ارائه آنها به رئيس ديوان و دادستان کل کشور.
د � پيگيری تصميمات رئيس ديوان و دادستان کل 

کشور.
ه� � تشکيل بانك اطالعات آراء با همکاری مرکز 
آم��ار و فن آوری اطالعات، جه��ت ارزيابی آراء و 
دالي��ل نق��ض آن و فراهم نم��ودن موجبات رويه 

قضايی واحد در مراجع قضايی.
ماده11� رئيس ديوان يا دادستان کل پس از دريافت 
گزارش ه��ا و پيش��نهادها، ضمن اق��دام مق�تضی، 
مراتب را جه�ت اطالع به رئيس ق�وه قض�ائيه ارائه 
می دهند و در مواردی که مس��تلزم اقدام از س��وی 
رئيس قوه قضائيه باش��د، درخواست اقدام مقتضی 

خواهد شد.
ماده12� نظ��ر به اهميت تش��ويق در ايجاد انگيزه  
کاری، کلي��ه هيأت های نظ��ارت موظفند با درنظر 
گرفتن معيارهای کاری، يافته های مثبت خود را در 
مورد قضات و کارکنان اداری، همراه با مس��تندات 
حسب مورد، به رئيس ديوان يا دادستان کل کشور 

اعالم نمايند تا مورد تشويق قرار گيرند.
تبصره � ش��رايط افراد مس��تحق تش��ويق، معيارها 
و ش��اخص های کاری، نحوه و کيفيت تش��ويق به 
موجب دس��تورالعملی خواهد بود که با همکاری 
رئي��س ديوان و دادس��تان کل کش��ور تهي��ه و به 

تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
ماده13� اي��ن آيين نامه در 13 م��اده و يك تبصره 
توس��ط رئيس قوه قضائيه تصويب و پس از ابالغ 

الزم االجراء می باشد.

هم��واره برای حل معضل ه��ای اجتماعی می بايد 
زمينه ه��ای پيدايش آن را رفع نم��ود. در غير اين 
صورت درمان در حد مسکن، ايفای نقش خواهد 
ک��رد، و بيم��ار به م��رور، خواهد م��رد. غفلت از 
زمينه ه��ا و عدم پردازش و رف��ع منابع تغذيه يك 
معضل و در س��طح اجتماعی، مصيبت بار است. با 
توجه به اين که از هفته های گذشته جريان نظرات 
اجتماعی به سمت رفع مشکل بدحجابی می رود، 
هراس از رفع اين مشکل به روش گذشته، که برای 
آرامش بخشی به مسئوالن و خرج انرژی در جهت 
رفع مس��ئوليت - و نه حل دقيق مشکل- صورت 

می گيرد؛ ذکر نکاتی را ضروری می نمايد.
بنيان حج��اب و هر امر ايمانی »حياء« اس��ت که 
اميرالمؤمنين علی)ع( می فرمايند: »ايمان و حيا هر 
دو به يك ريس��مان بسته و با يکديگر هستند و از 
هم جدا نش��وند. )غررالحکم، ب��اب حيا(«. حيا و 
عفاف نمی تواند با امر قضائی و انتظامی به انس��ان 
تحميل شود، بلکه حاصل تربيت و انديشه ورزی 
اس��ت. ش��ايد بتوان از طريق قضاي��ی و انتظامی 
مظاهر توس��عه و تبليغ نابه هنجاری را از س��طح 
ش��هر برچيد و به عنوان آرام بخشی مدت دار، اين 
امر الزم به نظر برسد. اما تا وقتی جريان نرمی، حيا 
و مالحظات اخالقی را از دس��ت رفته می خواهد. 
بدون حرکت نرم متقابل در قالب تربيت و انديشه؛ 
حرکت انتظامی و قضايی تنها عوارض سرکوب را 
در قربانيان بدحجابی، به جای خواهد گذاش��ت و 

موضوع را درمان نخواهد کرد.
امروزه در جامعه ما بدحجابی، تنها يکی از مظاهر 
بی حياي��ی مفرطی اس��ت که نمون��ه آن حتی در 
س��اعات اداری و خيابان های معمولی اروپا ديده 
نمی ش��ود. اگر بخواهيم مش��کالت ديگ��ر را نيز 
ببينيم، فساد اداری، وضعيت وخيم رانندگی، عدم 
احترام به قوانين، وضعيت بسيار وخيم همسايگی، 
از مظاه��ر ديگری اس��ت که می ت��وان از آن ها به 

عنوان مظاهر فقدان حيا نام برد.
هنگامی که ش��هرها ش��کل می گيرند، در صورتی 
ک��ه مس��ئوليتی جهت اصالح و توس��عه فرهنگی 
يك ش��هر بزرگ ص��ورت نگيرد يا اق��دام انجام 
شده با توسعه متناسب نباش��د، پديده »ناشناسی« 
به اوج خود می رس��د و گزار به کالنشهر نشينی، 
بدون دغدغه تربيتی، در حالی که چش��م، چش��م 
را نمی بين��د، معض��الت جدی به هم��راه دارد. و 
اين اش��کال وقتی با »بی حياي��ی« برخی رجال و 

مسئوالن و مشغول شدن آنان به تخلفاتی همچون 
دريافت رشوه و چپاول بيت المال همراه می گردد؛ 
بهان��ه تبعيت برای عامه مردم را نيز فراهم می کند. 
به خصوص هنگامی که عامالن اين تخلفات خود 
را عام��ل دين نيز بدانند ي��ك حمله بی رحمانه به 
مبانی اخالق و سالم زيستن صورت می پذيرد. هر 
چند طبق حديث ش��ريف نبوی)ص(، هر آن کس 
با رجال وارد دين ش��ود، همان رجال او را از دين 
خارج خواهند نمود و بايد دين را با کتاب و سيره 
و سنت اهل بيت شناخت. اما اين بهانه برای نفس 
س��رکش انسان های داوطلب، هميشه باقی خواهد 

ماند و روزنه ای است برای ورود به دنيای گناه.
از س��وی ديگر، اگر در رسانه دشمن دقيق شويم، 
آن را در وضعيت��ی می بينيم که ب��ا علم به ارزش 
»حيا« درصدد از بين بردن آن هس��تند. برنامه های 
متنوع، فيلم ها و س��ريال ها با تمام قدرت درصدد 
رفع قيود اجتماعی هس��تند، مسابقاتی که به عنوان 
اعت��راف، مخاطبان را به ذک��ر علنی گناه  و خطای 
خ��ود تش��ويق می کن��د از مظاهر روش��ن تالش 

جريان های مادی در نفی حياء است.
بناب��ر مقدمه فوق، نه تنها درم��ان درد بدحجابی، 
ک��ه راه برتری بر س��اير معض��الت اجتماعی از 

قبيل نزاع ميان همس��ايگان، خودروها، اش��خاص 
و سياس��تمداران، در متبل��ور ش��دن ي��ك جريان 
اجتماعی نمونه بارزی در صداقت است که امکان 
بهانه جويی را از اعضای جامعه می گيرد. ترجيحًا 
اگ��ر اين خود حکومت باش��د نيروی محکم تری 
را متضم��ن خواهد بود و س��ال های ابتدايی پس 
از پيروزی انق��الب جايی که مردم با طيب خاطر 
و صميم دل با س��رعت به سوی جامعه نبوی گام 
برداش��تند، نمايش عملی اين نظريه است. جريان 
و حکومت��ی که وقتی جوان��ان را به عفاف و حيا 
دعوت کند، از آبرو، چيزی در چنته داش��ته باشد. 
و اين به خودی خود، آموزش عمومی اس��ت که 
هيچ دانش��گاه، رسانه و يا گش��ت ارشادی معادل 
آن نيس��ت. پ��س از اين، می ت��وان رو به دختران 
جوان ک��رد و گفت: ج��وان! بی حجابی تو باعث 
به هم خوردن جامعه و دربردارنده احتمال از هم 
پاش��يده گی چند خانواده اس��ت! جايی که جامعه 
حرمت داش��ته باش��د و آقايان و آقازاده هايش��ان، 
نتوانند در يك چشم به هم زدن، تمام منافع کشور 

را فدای اميال شخصی خود کنند.
جري��ان اصولگراي��ی و رأی م��ردم ب��ه آن، زاده 
غرولنده��ای مردمی عليه بی صداقتی مس��ئوالنی 

ب��ود که عليرغم ادعای دين، ب��ه دريدن پرده های 
حي��ا و خط��وط قرم��ز دين، مش��غول ش��دند و 
آموزش��گاه عبور از ش��رع راه انداختند. برخی از 
هم کالس��ی های نسل س��ومی نويس��نده اين مقاله 
در دوره تحصيل، رس��مًا الگ��وی رفتاری خود را 
براساس شايعات درباره چپاولگری مسئوالن رده 
باال تنظيم می کردند و می پرس��يدند: »وقتی فالنی 
ب��ا لباس پيامبر می دزدد، م��ن چگونه گليم از آب 
بيرون بکشم؟« يا »چرا من نه؟«، هيچ کس آن روز 
اصاًل درصدد پاس��خ به اين سؤال که: »آيا »فالنی« 
می دزدد؟ يا اين ها شايعه است؟« نبود؟ چون کسی 
دغدغ��ه دل اي��ن جوان را نداش��ت. از آن روز تا 
شکل گرفتن جريان اصولگرايی هيچ  جريانی حتی 
در حد ش��عار، مدافع حريم حيا در عرصه جامعه 
و سياس��ت نشد. حيايی که نبود آن يکی از عوامل 
بدحجاب��ی مفرط و منحصر به  فرد تهرانی اس��ت. 
بديهی اس��ت در صورت ش��عاری ماندن رفتار، و 
پ��س از راه يافت��ن گروه به مرحل��ه عمل و غرق 
ش��دن در نزاع سياس��ی، اميده��ای مردمی منقطع 
خواهد ش��د و آين��ده غيرقاب��ل پيش بينی خواهد 
بود. فرصت س��ه س��اله نمايندگان اصولگرايی در 
دولت و مجلس و ساير مناصب، فرصتی غيرقابل 
بازگشت است تا ش��أن و آبروی اين نمونه مثالی 
را جهت رخ نمودن بر جامعه پرش��أن ايرانی، مهيا 
س��ازد و اين جز با عامل ش��دن به حيا تا توسعه 
تبليغی دامنه حيا و تبيين مفهوم آن در سطح دامنه 
تحت پوش��ش، آن هم با تمام توان شبانه روزی، 
مقدور نمی باش��د. و عمل به حيا مهم ترين عنصر 
اين جنبش اس��ت تا جائی که حديث ش��ريف از 
ام��ام صادق)ع( می فرمايد : »با چيزی غير از زبان، 

مردم را به سوی خدا دعوت کنيد.«
و اين حديث ش��ريف، برای کس��انی است که با 
غير از هدف رفع مس��ئوليت و تحويل مش��کل به 
مدير بعدی، مس��ئوليت خود را ب��ه خدا و خلق، 
پاس��خ می گويند. تا زمانی که حسن ظن نسبت به 
صداقت و پاکی آمران حجاب، ايجاد نشود، تالش 
و تشکيل ستادهای امربه معروف و نهی ازمنکر، از 
جه��ت درمانی، نزديك ب��ه آب در هاون کوبيدن 
خواه��د بود، زي��را از اولويت ه��ای ترجيحی امر 
ب��ه  معروف و نهی  از منکر، اثربخش��ی آن بر ذات 
مخاطب اس��ت و اين با حل انتظامی آن چنان  که 
در سال های گذشته نمايش داده شده است مقدور 

نيست. 

 سؤال کوتاه و ساده »آيا اينترنت در حال کندذهن 
کردن انسانهاس��ت؟«؛ ابتدا پس از انتشار مقاله ای 
با نامی مشابه درباره گوگل به وجود آمد و اکنون 
پس از انتشار کتابی جديد، از نويسنده همان مقاله 
شکل جدی تر و نگران کننده تری به خود گرفته 
اس��ت. به گزارش مهر، »نيکالس کار« نويس��نده 
مقاله »آيا گوگل انس��ان را کندذهن می کند؟« در 
کتابی به ن��ام »Shallowes« مباحثی را در رابطه 
با تأثيرات کند کننده و کوچك کننده اس��تفاده از 
اينترنت بر روی مغز انس��ان مطرح کرده اس��ت. 
ب��ه اعتق��اد وی هر زمان که ما در اينترنت پرس��ه 

می زني��م، به گونه ای، اتصاالت 
مغز خ��ود را کوتاه تر می کنيم 
و در نتيج��ه امکان تفکر و تعمق 
ب��ر روی موضوعات را در خود 
نابود ک��رده؛ فرص��ت يادگيری 
واقعی را از خود گرفته و حافظه 
دراز مدتم��ان را ب��ه موضوعات 
کوچ��ك و بی ارزش اختصاص 
می دهيم. وی به عنوان شاهدی 
ب��ر فرضيه اش ب��ه تجربه هايی 
درباره خود و همکارانش اشاره 
کرده اس��ت ک��ه به بهانه پرس��ه 
زدن در اينترنت دس��ت از کتاب 
خوان��دن کش��يده اند. ب��ه گفته 
وی ش��واهد زيادی وجود دارد 

که نش��ان می دهد اينترنت نس��بت به انس��ان ها، 
عملکردی دارد که طی نسل های پيش رو موجب 
پشيمانی بشر خواهد شد. »نيکالس کار« با استناد 
ب��ه ديدگاه ه��ا و نظريات زبان شناس��ان، عصب 
شناس��ان و روانشناس��ان نتيجه گيری ترسناکی از 
فرضي��ه هايش به عمل آورده اس��ت. به گفته وی 
اينترنت در حال ايجاد تغييری در مغز انس��ان ها 
اس��ت که اين تغييرات در دس��ته تغييرات خوب 
ق��رار ندارند. اينترنت پس از ابداعش در دهه 70، 
جهانی مختص خود، متشکل از تعداد بی شماری 
از رايانه ه��ای متصل به يکديگر را تش��کيل داد. 

هر نوع دانش مختص بش��ر، از جمله جديدترين 
تکنولوژی ه��ا را می ت��وان در اين جهان مجازی 
يافت. با کمك اين ش��بکه به اش��تراک گذاش��تن 
اطالع��ات در ابعاد بزرگتر و با س��رعت بس��يار 
بيش��تری نسبت به اجداد انس��ان ها در قرن های 
گذش��ته انجام می گيرد. کار معتقد است: هر چه 
بيشتر زمان خود را در اينترنت سپری کنيم، بيشتر 
خ��ود را از مطالع��ه کتاب ها و مج��الت و ديگر 
فعاليت هايی که مغز انسان را برای تفکر و تعمق 
مؤثر تحريك می کند محروم س��اخته ايم و نکته 
ترس��ناک در اين رويداد اين است که نسل جوان 

بزرگترين بخش زندگی خود را به گشت و گذار 
و جس��تجو های اينترنتی اختصاص داده اس��ت. 
وی همچنين بر اين باور اس��ت عملکرد اينترنت 
مانند مواد مخدر اعتيادآور اس��ت، به صورت آنی 
باعث آرامش و انبساط خاطر کاربرانش می شود، 
در ابعاد جهانی در دس��ترس انس��ان ها قرار دارد 
و هرگز مش��ترکانش را ره��ا نخواهد کرد. به اين 
ش��کل اتصاالت مغزی انسان ها محدودتر شده و 
توانايی آن را در ژرف انديش��يدن، نابود می کند 
و به تدريج نس��ل آينده بشر را به موجوداتی کند 

ذهن و کوته فکر تبديل خواهد کرد.

زلزله ای به بزرگی سه و نه دهم درجه در مقياس 
امواج درونی زمين )ريشتر( ساعت 5 و25 دقيقه 
و 20ثانيه بامداد روز پنجشنبه حوالی جندق واقع 

در استان اصفهان را لرزاند.
نگاری  لرزه  مرکز  از  نقل  به  ايرنا  گزارش  به 
تهران،  دانشگاه  ژئوفيزيك  مؤسسه  کشوری 
شبکه های لرزه نگاری وابسته به اين مرکز ديگر 
مشخصات اين زمين لرزه را 33 درجه و 78 دقيقه 
عرض شمالی و 54 درجه و 18 دقيقه طول شرقی 

ثبت کرده اند.

فرمانده انتظامی شهرضا در استان اصفهان، از کشف 
219 کيلو و 200 گرم مواد مخدر از نوع ترياک طی 
بازرسی از سه دستگاه خودرو در اين شهرستان خبر 
داد. به گزارش پايگاه اطالع رسانی پليس، سرهنگ 
خسرو احمدی با اعالم اين خبر اظهار داشت: مأموران 

ايست و بازرسی شهيد امامی اين فرماندهی، حين 
کنترل خودروهای عبوری در محور آباده به شهرضا 
به سه دستگاه خودروی کاميون مشکوک شدند و آنها 
را مورد بازرسی قرار دادند. وی افزود: مأموران طی 
بازرسی از اين سه خودرو توانستند مجموعاً مقدار 
219 کيلو و 200 گرم مواد مخدر از نوع ترياک که 
به صورت ماهرانه ای جاسازی شده بود را کشف و 
ضبط کنند. فرمانده انتظامی شهرضا تصريح کرد: در 
اين رابطه هر سه خودروی کاميون، توقيف و رانندگان 
آنها نيز به نام های »محمدرضا و مصطفی – الف« و 
»محمد جواد – ح« به جرم حمل و قاچاق مواد مخدر 
دستگير شدند. سرهنگ احمدی در پايان خاطرنشان 
کرد: متهمان جهت سير مراحل قانونی به همراه پرونده 

تشکيل شده تحويل مراجع قضايی شدند.

فردی که خود را مأمور سرشماری يارانه ای معرفی و 
با اين بهانه اقدام به کالهبرداری از روستاييان می کرد 
شناسايی و دستگير شد. به گزارش فارس به نقل از 
اداره اجتماعی پليس آگاهی ناجا، سرهنگ بيجاری 
رئيس پليس آگاهی استان خراسان جنوبی با اعالم 
اين خبر گفت: فرد متهم با ارائه يك برگ معرفی نامه 
جعلی به روستاييان، اعتماد آنها را جلب و مبالغی از 
هر خانواده کالهبرداری و در ازای آن فرم های خام 
سرشماری که از قبل تهيه کرده به آنها تحويل داده 
بود.  با توجه به حساسيت موضوع بالفاصله اکيپی 
از کارآگاهان پليس آگاهی به محل اعزام و طی يك 
عمليات غافلگيرانه متهم به نام »علی- ب« دستگير 
فرم  تعداد دهها عدد  بازرسی خودروی وی  در  و 

سرشماری خام و تکميل شده توسط روستاييان و 
مبلغی بيش از 2 ميليون ريال کشف و ضبط شد. 

پس از انتقال متهم به پليس آگاهی در بازجويی های 
انجام شده متهم صراحتاً به بزه خويش اعتراف کرده 
و گفت: به دليل بدهکاری به بانك و عدم توانايی 
پرداخت آن، فرم هايی برای سرشماری تهيه کرده و 
با مراجعه به روستاهای استان و ارائه اسناد و مدارک 
جعلی شهروندان را فريب داده و از هر خانواده مبلغی 
دريافت کردم و با برنامه ريزی هايی که انجام داده 
بودم قصد کالهبرداری از روستاييان ديگر را داشتم 
که توسط مأموران دستگير شدم. در نهايت متهم به 
همراه پرونده به دادسرا اعزام و با صدور حکم قانونی 

روانه زندان شد.

از مضرات دیگر اینترنت

حوادثدرد بد حجابی، کجا درمان می شود؟ 

زلزله حوالي جندق، در استان اصفهان را لرزاند

کشف 219 کیلو ترياك توسط پلیس شهرضا

کالهبرداری تحت عنوان مأمور سرشماری يارانه ای

اوق��ات فراغت عبارت اس��ت از: رهايی موقت 
از کار و اش��تغاالت رس��می زندگ��ی و انج��ام 
فعالي��ت هاي��ی ک��ه موردنظ��ر و دلخ��واه فرد 
هس��تند. نکت��ه قابل توج��ه در اي��ن تعريف آن 
اس��ت که: به هيچوجه فراغت به معنای بيکاری 
و ع��دم انجام کار نيس��ت، بلک��ه نوعی فعاليت 
را ش��امل می ش��ود ک��ه حتی ممکن اس��ت از 
 مه��م ترين و دش��وارترين فعاليت ها به ش��مار

 آيد.
بيشتر اختراعات و اکتشافات بشری که به وسيله 
دانش��مندان و متفک��ران صورت گرفته اس��ت 
محصول تفکر و قوه ابتکار و خالقيتی اس��ت که 
در زمان فراغت حاصل گرديده اس��ت و بيش��تر 
جرائ��م و بزهکاری های ما ني��ز در اين اوقات 
حاصل ش��ده اس��ت. اوقات فراغ��ت فقط برای 
دانش آموزان نيس��ت، برای اوليا به ويژه معلمان 

نيز، اين اوقات فراغت وجود دارد. در طی س��ه 
ماه تعطيلی تابس��تان، عموم��ًا معلمان نيز اوقات 
فراغ��ت زيادی دارند و اين ايام فرصت بس��يار 
مناس��بی اس��ت که آنان کارکرد و عملکرد يك 
س��ال تحصيلی خود را مورد بررسی قرار دهند 
و با نگاهی تيزبينانه نقاط ضعف و کاس��تی های 
روش تدريس و کار خود را بررسی کرده و برای 

رفع آن بکوشند. 
در مقايس��ه با ساير کش��ورها ما دارای بيشترين 
اوق��ات فراغت و تعطيالت هس��تيم. )تعطيالت 
تابس��تان، نوروز،  مناس��بتهای ملی و مذهبی(. با 
توج��ه به اين نکته، اگر ب��رای پر کردن مطلوب 
و بهينه اوقات فراغت نوجوانان و جوانان برنامه 
نداشته باش��يم بديهی است که: آنها خود به اين 
کار اق��دام خواهند کرد. ک��ه در آن صورت نيز 
بدآموزی ها و مش��کالت رفتاری و اخالقی در 

پيش خواهد بود.
اصول مهم در برنامه ريزی برای اوقات فراغت 

دانش آموزان
1- نباي��د چني��ن تص��ور ک��رد، فعاليتهايی که 
 انس��ان در اوق��ات فراغت انج��ام می دهد؛ نياز
به هي��چ گونه برنامه و هدف��ی ندارند. بلکه اين 
گونه فعاليت ه��ا نيز، زمانی اثربخش و مثمرثمر 
خواهند ب��ود که از برنام��ه و  هدفی برخوردار 

باشند.  
2- در فعالي��ت هاي��ی که برای اوق��ات فراغت 
تدارک ديده می شود، بايد به انتظارات، عاليق، 
نيازها و سطح رش��د دانش آموزان توجه کرد تا 
ه��م برای آنها جذاب و ه��م مطابق با آرزوها و 

خواسته هايشان باشد.
ف��وق  فعاليت ه��ای  مربي��ان  انتخ��اب  در   -3
برنام��ه و فرهنگ��ی و هن��ری باي��د دقت الزم 

 به عمل آيد. شايس��ته اس��ت که اي��ن مربيان از 
ويژگ��ی هايی چون توانايی برق��راری ارتباط و 
رابطه حس��نه با نوجوانان و جوان��ان برخوردار 
بوده، ب��ا فعاليت های فوق برنام��ه، فنون تغيير 
رفتار و مديريت فعاليت های گروهی آشنا و نيز 

در کار خود مجرب باشند.
4- ب��ه منظ��ور اثربخش��ی ه��ر چه بيش��تر اين 
فعاليت ها، مناس��ب است که هم در حين انجام 
 برنامه ها و هم در پايان آنها، ارزش��يابی به عمل 

آيد.
5- بهت��ر اس��ت در اينگونه برنامه ه��ا از خود 
دان��ش آم��وزان )نوجوانان و جوان��ان( حداکثر 
 اس��تفاده را کرد و مسئوليت اداره امور را به آنان 

سپرد.
6- رعاي��ت تفاوت های فردی در اين برنامه ها 

بسيار مهم و اساسی است.

7- هزينه ش��رکت در اين برنامه ها و فعاليت ها 
بهتر است کم باشد، تا همه دانش آموزان بتوانند 

از آنها استفاده کنند.
8- بهتر اس��ت اين فعاليت ه��ا مکمل برنامه ها 
و فعاليت ه��ای درس��ی دان��ش آموزان باش��د 
و آنه��ا را ب��ا مش��اغل و حرفه ه��ای مختل��ف 
 جامعه آش��نا ک��رده، برای ورود ب��ه جامعه مهيا 

سازند.
9- بهتر اس��ت فعاليت هايی در اي��ن برنامه ها 
گنجانده شود که مستلزم همکاری دانش آموزان 

باشد نه رقابت آنها با يکديگر.
10- باالخ��ره برای موفقيت در اي��ن برنامه ها، 
همکاری همه وزارتخانه ها، نهادها، س��ازمان ها 
و بنياده��ای مختلف جامعه، و به ويژه همکاری 
و مساعدت اوليای دانش آموزان بسيار ضروری 

است.

جامعه شناسي 
اوقات فراغت
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 ادامه از صفحه يک
والمسلمين   حجت االس��الم 
در  اس��ماعيلي  غالمحس��ين 
رؤس��اي  همايش  نخس��تين 
حوزه هاي قضايي دادگستري 
اين استان که در سالن شهيد 
توالي��ي برگزار ش��ده بود با 
افزاي��ش زندانيان  به  اش��اره 
در کش��ور، اظه��ار داش��ت: 
بازداش��ت هاي مک��رر ي��ك 
ف��رد به جرم اعتياد نيز به اين 
وضعيت دامن زده، که صحيح 
نيس��ت و با سياست کاهش 
جمعي��ت کيف��ري ني��ز ک��ه 
است،  نظام  مصوب  سياست 

منافات دارد. 
وي نرخ متوس��ط زنداني در 
جهان را 132 زنداني به ازاي 
هر 100 هزار نفر دانس��ت و 
اف��زود: در کش��ور ايران اين 
رق��م 348 زنداني اس��ت و 

اگ��ر در نظر بگيريم که براي اصالح يك زنداني 
حداقل ش��ش م��اه در زندان باي��د وقت صرف 
ش��ود، تنها 10 درصد زنداني��ان در اين وضعيت 
هس��تند و در اين راس��تا وخامت اوضاع بيشتر 
نمودار مي شود. رئيس سازمان زندان هاي کشور 
با اشاره به نظر آيت اهلل آملي الريجاني در ارتباط 

با زندانيان مالي بيان داش��ت: نظر ايش��ان بر اين 
اس��ت که فقط بدهکاران ثروتمند خوددار، بايد 

در زندان باشند. 
وي طي س��خناني به ديدگاه ه��اي آيت ا... آملي 
الريجاني اش��اره کرد و نخستين نکته را در اين 
راستا، تکيه ايشان بر مديريت علمي محور و کار 
قضايي عالمانه دانست و گفت: همکاران قضايي 

حقوق��ي  مس��ائل  در  باي��د 
باشند. اسماعيلي  دکترين ساز 
اف��زود: قانون مداري، ويژگي 
ديگر رياس��ت قوه قضائيه و 
نظارت ب��ر رفت��ار همکاران 
و اس��تقالل قاض��ي، از ديگر 
ن��کات م��ورد تأکيد ايش��ان 

است. 
در ادامه اين همايش همچنين 
مديرکل بودج��ه قوه قضائيه 
با اش��اره به اينکه فقط س��ه 
درصد از کل بودجه کش��ور 
به اين س��ازمان تعل��ق دارد، 
تصريح کرد: اين ميزان براي 
ناکافي  اين س��ازمان بس��يار 
است و معيار رسيدگي ماهانه 
ب��ه پرونده هاي قضايي 50 تا 
60 فقره در ماه است و اکنون 
قضات گاهي تا 20 پرونده را 
در روز مورد رس��يدگي قرار 

مي دهند. 
مجيد افشاري هزينه باالي 130 هزار توماني هر 
پرونده براي دس��تگاه قضايي و کمبود فضاهاي 
اداري را از ديگ��ر مش��کالت سيس��تم قضايي 
دانس��ت و گفت: به کمك منابع مالي حاصل از 
افزايش تعرفه ها در س��ال جاري قس��متي از اين 

مشکالت حل مي شود.

 فرمان��ده س��پاه ناحي��ه بروج��ن گف��ت: 
90 نفر از خواهران بسيجي اين شهرستان؛ 
ب��ه مناطق عمليات��ي غرب کش��ور اعزام 
ش��دند. به گزارش فارس، حس��ين تربتي 
از  گ��روه  نخس��تين  اع��زام  مراس��م  در 
خواهران بس��يجي شهرس��تان بروجن به 
اس��تان هاي غربي کش��ور اظهار داش��ت: 
در ادامه اع��زام کاروان ه��اي راهيان نور، 
90 نف��ر از خواهران بس��يجي شهرس��تان 
 بروجن عازم مناطق عملياتي غرب کشور 

شدند. 
وي افزود: زائران اعزامي به مدت سه روز 
از مناطق عملياتي هشت سال دفاع مقدس 
واقع در استان هاي: کرمانشاه و کردستان، 
از جمله اس��الم آباد غرب و قصرش��يرين 

و پاوه بازدي��د و از برنامه ه��اي متنوع فرهنگي 
استفاده مي کنند. 

تربت��ي خاطرنش��ان ک��رد: گراميداش��ت ي��اد و 
خاطره ش��هداي هشت سال دفاع مقدس،  ترويج 
فرهنگ ايثار و ش��هادت، تقويت روحيه معنوي 
از طريق الگوگيري از رزمندگان و تکريم ش��هدا 
از مهم ترين اهداف برگزاري اين اردوها اس��ت. 
فرمانده سپاه ناحيه بروجن ادامه داد: جاي شکي 

نيس��ت که آرامش و امنيت امروز ايران اسالمي، 
مديون رشادت ها و حماسه آفريني هاي رزمندگان 
هش��ت سال دفاع مقدس در جبهه هاي حق عليه 

باطل است. 
وي افزود: حضور فعال س��پاه و بس��يج در طول 
دفاع مقدس و بعد از آن در خنثي کردن فتنه هاي 
دشمنان نظام جمهوري اسالمي، نشان از رسالت 

خطير پاسداران دارد. 
تربتي با تأکيد بر ضرورت ترويج هر چه بيش��تر 

فرهنگ ايث��ار و ش��هادت در جامعه افزود: 
اگر چه رش��ادت ها و از خودگذشتگي هاي 
جوانان سلحش��ور کشورمان در هشت سال 
دفاع مقدس قابل توصيف نيست، ولي سعي 
در حف��ظ آثار به جاي مانده از آنها و ترويج 
فرهنگ ايثار و ش��هادت، ب��ر همگان امري 

ضروري و الزم است. 
وي افزود: ش��هدا با تقديم خون پاک خود، 
به معناي واقعي رس��الت؛ وظيفه خود را در 
دفاع از انقالب اس��المي و کيان اس��الم ادا 

کردند. 
تربت��ي با تأکي��د بر اينکه ش��هداي گرانقدر 
با جان نثاري و از خودگذش��تگي، اسالم را 
احيا کردند، گفت: اين رشادت هاي شهدا و 
 جانبازان در تاريخ ايران بر هيچ کس پوشيده 

نيست. 
وي تصريح کرد: پيروي و پاس��داري از آرمان ها 
و ارزش هاي واالي امام راحل و شهدا از وظايف 
قشرهاي مختلف جامعه است. تربتي خاطرنشان 
ک��رد: از ابتداي تيرماه تاکن��ون بيش از 400 نفر 
از بس��يجيان اس��تان در قالب اردوه��اي راهيان 
ن��ور عازم مناطق عملياتي غرب و ش��مال غرب 

شده اند.

اگر مس��ئوالن نگاه شرعي و اسالمي 
به مسئوليتش��ان داش��ته باشند، همه 
ت��الش خود را براي خدمت به مردم 
ب��ه کار مي گيرند و در اين راس��تا از 
نقدهاي س��ازنده نيز استقبال کرده و 
آن را فرصتي براي افزايش کارآيي و 
توانشان براي خدمت به مردم مي دانند. 
نماينده مردم لنجان در گفتگو با خانه 
ملت اظهار داشت: در نظام جمهوري 
اسالمي، افراد مدعي هستند: پذيرش 
مس��ئوليت، ب��راي اداي دين و انجام 
تکليف اس��ت و به پس��ت و مقامي 
ک��ه در آن قرار گرفته ان��د، به عنوان 
ي��ك فرصت ب��راي اندوختن ثروت 
يا افزايش قدرت نگاه نمي کنند. وي 
افزود: طبيعي است کساني که چنين 
نگاهي نس��بت به مسئوليتشان داشته 
باش��ند، تنها به دنبال تحقق دو هدف 
خواهند ب��ود؛ اول تالش مي کنند در 
دوران تصديگري شان حجم خدماتي 
را که به مل��ت ارائه مي دهند افزايش 
دهند. دوم اين که اين خدمات را در 
 باالترين س��طح کيف��ي و کمي ارائه 
دهن��د. عض��و کميس��يون صنايع با 
تأکيد بر اينکه: اي��ن افراد از ظرفيت 
برخوردارن��د،  باالي��ي  نقدپذي��ري 
تصريح ک��رد: بطور حتم اين افراد از 
هر نقطه نظري که آنها را در انجام و 
اداي تکليف شان کمك کند، استقبال 
مي کنند و از آنجا که به دنبال چيزي 
ج��ز اداي تکلي��ف و رضايت مردم 
نيستند، اساس��اً به دنبال توجيه گري 
و فرار از پذي��رش نقد هم نخواهند 
بود. وي نقدپذيري را س��يره پيامبر و 
ائمه )ص( عن��وان کرد و گفت: اين 
بزرگ��واران از هرگونه نقد و انتقادي 
ولو از جانب دش��منان و مخالفانشان 
اس��تقبال مي کردند، ب��ه گونه اي که 
اين منش آنه��ا، گاهي موجب ايجاد 
يك انقالب دروني در افراد مي ش��د. 
کوهکن با بيان اين که استانداردهاي 
الزم ب��راي نقد در کش��ور ما وجود 

ن��دارد، خاطرنش��ان ک��رد: در بي��ن 
اس��المي  نظام جمهوري  مس��ئوالن 
 افراد زيادي هستند که نقد سازنده و 
 پي��ش برنده را با روي گش��اده و باز 
مي پذيرن��د. در مقاب��ل اف��رادي هم 
هس��تند ک��ه از کوچکتري��ن نقدي 
برانگيخته مي ش��وند و موضع گيري 
مي کنند. وي افزود: اگر استانداردهاي 
نقدپذي��ري در کش��ور م��ا تبيين و 
تشريح مي شد، افراد مي دانستند تا چه 
مرزي بايد جلو بروند که وارد حيطه 
تخريب و تضعيف نش��وند. نماينده 
م��ردم لنج��ان اظهار داش��ت: گاهي 
مس��ئوالن مدعي مي ش��وند که افراد 
نق��اد بيش از آن که ب��ه دنبال کمك 
براي افزايش کارآيي ش��ان باشند، به 
دنبال تخريب و تضعيفشان هستند و 
با اين استدالل در مقابل نقد مقاومت 
مي کنند. البته متأسفانه گاهي مشاهده 
مي شود که واقعاً افراد نقاد هدفي جز 
تخريب ندارند. کوهکن تصريح کرد: 
رسالت رس��انه اي ايجاب مي کند در 
مرحل��ه اول به دنب��ال تبيين جايگاه 
 نق��د در نظ��ام جمه��وري اس��المي 
باش��يم. عضو هيأت رئيس��ه مجلس 
ش��وراي اس��المي ادام��ه داد: باي��د 
افراد نقد کننده و مس��ئوالن کش��ور 
ب��ا چارچوب ه��اي نق��د و نقادي و 
حد و حدود آن آش��نا شوند؛ در اين 
ص��ورت هم فرد نق��د کننده مي داند 
ت��ا کج��ا بايد پي��ش برود ک��ه وارد 
حيطه تخريب نش��ود، از طرف ديگر 
مسئوالن هم با اين توجيه که نقد، ما 
 را تضعيف مي کند از پذيرش آن فرار
خواهند ک��رد. وي تأکيد ک��رد: اگر 
مس��ئوالن نگاه ش��رعي و اسالمي به 
مسئوليتشان داش��ته باشند، بايد همه 
تالشش��ان را براي خدم��ت به مردم 
ب��ه کار گيرن��د و در اي��ن راس��تا از 
نقدهاي س��ازنده نيز استقبال کرده و 
آن را فرصتي براي افزايش کارآيي و 

خدمت به مردم بدانند.

س��يداحمد طباطبايی در سمينار آموزش��ي مباحثي از قانون خدمات کشوري، با 
اش��اره به اينکه قانون خدمات کشوري 32 سال پس از پيروزي انقالب اسالمي 
به تصويب رسيده است، بيان داشت: اين قانون يکي از قوانين پايه اي کشور و بر 

پايه تفکرات بومي در کشور نوشته شده است. 
مع��اون راهبردي منابع انس��اني رياس��ت جمه��وري اف��زود: در قانون خدمات 
کش��وري، مأموريت ها و وظايف دولت کاهش مي يابد، هرچه به نيروي انساني 
دولت افزوده شود به طور طبيعي در بخش مديريت بايد بيش از پيش کار کنيم.
وي ب��ا بيان اينکه در مس��ير تغيير ش��يوه هاي مديريتي در دني��ا، اصل 44 قانون 
ب��راي واگذاري  ب��ه بخش خصوصي و قان��ون خدمات کش��وري در دهه هاي 
1950 تا 1960 در بس��ياري از کش��ورها اجرايي شد، گفت: در دوره اي که نظام 
ام��ور دولتي به عن��وان يکي از ش��يوه هاي مديريتي در دنيا حاکم بود، مس��ائل 
سياس��ي بس��يار پررنگ تر از موضوعات ديگر در اداره عمومي ديده مي ش��د و 
مديريت دولتي نوين يکي از اصول مديريتي کارآمد در دنيا محس��وب مي ش��ود 
ک��ه برخي از اصول قانون مديريت خدمات کش��وري نيز برخي از اصول خود 
را از اين ش��يوه به دس��ت آورده اس��ت و در ش��کل گيري وظاي��ف و راهبري 
 س��ازمان ها تصميم گيران کش��ور بايد نگاه مديريتي را به س��وي اين شيوه سوق 
دهند. وي با اشاره به اينکه يکي از معايب مديريت نوين، تناقض برخي از اصول آن با 
اصل پاسخ گويي است، اظهار داشت: يك دولت خوب، دولتي است که ويژ گي هايي 
همچون مش��ارکت جويي، قانون گرايي، اجماع گرايي، پاسخ گويي و اثر بخشي را 
در بدنه اجرايي خود پياده کند و دولت مداخله گرا و تصدي گر که يکي ديگر از 
 شيوه هاي مديريتي در برخي از کشورها است، کشور را بر پايه منافع کوتاه مدت خود 

اداره مي کند.
طباطبايي تصريح کرد: مديريت غير مس��تقيم، کارآفريني، فرآيندگرايي و توجه 
به ارزش هاي فردي و اجتماعي از ديگر ويژ گي هايي اس��ت که در اصول دولت 
حاکميتي به آن توجه ش��ده است و يکپارچه کردن تمام نظام هاي تصميم گيري 
کشور مانند مجلس، دولت، قوه قضائيه يکي از اهداف عملياتي کردن افق 1404 

در کشور است که در حال حاضر کشور به اين سمت حرکت مي  کند. 
وي با بيان اينکه نگاه تمرکزگراي دولت بايد به سوي نگاه تسهيل گر تغيير يا بد، 
افزود: در ش��رايط کنوني ضروري است اقتصاد کش��ور با نقش قانون به سمت 
حداق��ل دخالت دولت پيش برود. طباطبايي بيان داش��ت: با افزايش کانون هاي 
تخصصي مانند NGOها مي توان به اين کاهش دخالت دولت و مشارکت دادن 

هرچه بيشتر بخش خصوصي در کشور کمك کرد. 
معاون راهبردي منابع انساني رياست جمهوري افزود: در حال حاضر حدود 40 
درصد از مش��اغل در بسياري از کش��ورها به صورت دور کاري انجام مي شوند 
که در همين راستا در کشور ما نيز آيين نامه اي از سوي معاونت توسعه مديريت 
و س��رمايه انساني به دستگاه ها ابالغ شده است که در بسياري از مشاغل که نياز 
به حضور فيزيکي کارکنان در اداره نيست، از اين شيوه براي انجام امور استفاده 
ش��ود. طباطبايي بيان داش��ت: دولت اقتصاددان خوبي نيست و بر همين اساس 
نمي تواند کش��ور را بر پايه اقتصاد اداره کند و اين مس��أله اي است که نه تنها در 
کشور ما که در ديگر نظام هاي دنيا نيز به اثبات رسيده و اين موضوع بايد گام به 

گام در کشور تغيير کند.
وي با بيان اينکه س��اختار محدود اما قاعده من��د دولت در اليحه قانون خدمات 
کشوري از جمله اصول حاکم بر اين قانون است، اظهار داشت: بر اساس بندهايي 

از اين اليحه، استخدام هاي پيماني کشور بايد به 8/9 درصد کاهش يابد.
وي ب��ا بي��ان اينکه به ازاي هر يك نفر که در بدنه دولت اس��تخدام مي ش��ود به 
اندازه چهار نفر ظرفيت استخدام در بخش خصوصي از بين مي رود، اضافه کرد: 
تفکر ايجاد ش��غل و فراهم شدن فضاي کسب و کار در کشور از طريق افزايش 

استخدام هاي دولتي بايد از ذهن مردم پاک شود.

اس��تاندار اصفهان گفت: پيشنهاد 
معاون اول رئيس جمهوري، مبني 
بر انتقال شيالت مرکزي ايران به 
اس��تان اصفهان در دست بررسي 
اس��ت. عليرضا ذاک��ر اصفهاني 
در گفتگو با ايرنا افزود: پيش��نهاد 
انتق��ال ش��يالت مرکزي کش��ور 
به اصفهان در س��فر مع��اون اول 
رئيس جمهوري مط��رح و اعالم 
 نتيجه قطعي به ادامه بررس��ي ها 
مؤکول شد. وي با تشريح اهداف 
سفر هيأت اعزامي دولت به مناطق 
گلپايگان و خوانس��ار در اس��تان 

اصفهان گفت: در اين سفر طرح انتقال آب دز به منطقه مرکزي ايران، کلنگ زني شد 
که در محدوده س��ه استان: اصفهان، مرکزي و قم اجرا مي شود. وي گفت: عمليات 
اجرايي تصفيه خانه گلپايگان با 200 ميليارد ريال اعتبار اوليه آغاز شد. استاندار اصفهان 
افزود: بازديد طرح در حال احداث سد کوچري، از جمله ديگر برنامه هاي اين سفر 
بود. وي گفت: همچنين در اين سفر عمليات اجرايي خط دوم جاده خمين تا گلپايگان 
به طول بيست کيلومتر آغاز شد و30 ميليارد ريال بودجه براي اجراي طرح مصالي 

گلپايگان در نظر گرفته شد.

دبير کل ات��اق بازرگاني و صنايع 
و معادن استان گفت: ميزان توليد 
فوالد کشور در سه ماهه نخست 
س��ال 88، 2 ميليون و 32 هزار و 
606 تن بوده است که شاهد رشد 
21/9 درصدي اس��ت. اما مقايسه 
ص��ادرات کش��ور در س��ه ماهه 
نخست سال جاري با سال گذشته، 
از 42/6 درص��د کاهش، حکايت 
دارد. مهرزاد خليليان تصريح کرد: 
ادامه اين روند نه تنها ما را به اهداف 
افق 1404 نمي رساند بلکه کشور 
را ب��ا عقب گرد ش��ديدي مواجه 

 خواهد س��اخت. وي تصريح کرد: در حال حاضر ش��اهد کاهش تصديگري دولت 
نيستيم. دبير اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان بيان داشت: آموزش هاي کشور بايد 
مانند ديگر کشورها به صورت بسته هاي قابل فروش ارائه شود چرا که در قرن 21 

آموزش، تعيين کننده ميزان پيشرفت کشورهاست. 

آب  ش��رکت  عام��ل   مدي��ر 
منطقه اي چهارمحال و بختياري 
گفت: 80 حلقه از 400 حلقه چاه 
کش��اورزي موجود در شهرستان 
 ش��هرکرد، ب��ه کنتور هوش��مند 

مجهز شدند. 
ب��ه گ��زارش م��وج به نق��ل از 
آب  ش��رکت  عموم��ي   رواب��ط 
منطقه اي چهارمحال و بختياري، 
مهندس صي��ادي مدير عامل اين 
ش��رکت، ب��ا اعالم اي��ن مطلب 
گفت: با اجراي بند ب ماده 17 قانون برنامه چهارم، طرح تعادل بخشي، از سوي 
وزارت نيرو به ش��رکت هاي آب منطقه اي ابالغ ش��د که نصب کنتور هوشمند 
 ب��ه عن��وان يکي از اصلي ترين و مه��م ترين پروژه هاي اين ط��رح، براي کنترل 
 برداشت ها و ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت از سفره هاي آب زيرزميني، در حال

انجام است. 
مهندس فرج اله صيادي افزود: در دشت شهرکرد تعداد 80 دستگاه کنتور هوشمند 
روي چاه هاي کش��اورزي که اکثراً داراي اضافه برداش��ت بودند نصب گرديده و 
پروژه فوق تا نصب کنتور بر روي تمامي چاه هاي کش��اورزي اين دش��ت ادامه 
خواهد يافت. وي اضافه کرد: شرکت آب منطقه اي استان چهارمحال و بختياري 
براي نصب هر کنتور هوشمند در حدود 13 ميليون ريال اعتبار هزينه نموده است 
که انتظار مي رود در راس��تاي بهره برداري پايدار از اين منابع که س��ود اصلي آن 
متوجه کش��اورزان عزيز خواهد بود همگان و به ويژه کشاورزان، ما را در اجراي 

اين پروژه ياري نمايند.

طرح آماده س��ازی 18/5 هکتاری مسکن مهر گندمان در دو فاز تهيه و فاز اول 
آن، در جلسه کميسيون ماده 5 استان به تصويب رسيد. 

 به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان مس��کن و شهرس��ازی اس��تان، مهندس 
علی ابراهيمی گفت: اين طرح ش��امل طرح آماده س��ازی 18/5 هکتاری، واقع 
در اراضی ملی ش��رق گندمان اس��ت که پس از ارائه گزارش، مطالعات توسط 

مشاور به تصويب رسيد. 
رئيس س��ازمان مس��کن و شهرسازی اس��تان با اش��اره به اينکه با تصويب اين 
ط��رح امکان تحقق سياس��ت های دولت در زمينه حل مش��کل مس��کن آحاد 
جامعه فراهم می ش��ود، خاطرنش��ان ساخت: اين طرح امکان ايجاد 400 واحد 
 مس��کونی با جمعيتی ح��دود 1600 نفر را در فاز اول در ش��هر گندمان فراهم 

خواهد کرد.

مع��اون وزير جهادکش��اورزی در امور توليدات دام��ی، از اختصاص 13 هزار 
ميلي��ارد ري��ال تس��هيالت برای بهينه س��ازی سيس��تم گرمايش و س��رمايش 
 دامداری ه��ا و مرغداری ه��ای کش��ور در قان��ون هدفمن��د ک��ردن يارانه ها 

خبر داد. 
به گزارش ايرنا، س��عادت اله عباس��ی در بازديد از ش��رکت مرغداری صنعتی 
شهرکرد گفت: در قانون هدفمند کردن يارانه ها، دولت به جای خريد تضمينی 
محصوالت کش��اورزی، ماب��ه التفاوت ف��روش محصوالت را به کش��اورزان 
می پردازد. وی، نياز کش��ور به گوش��ت مرغ در ماه های عادی س��ال را 130 
هزار تن ذکر و خاطرنش��ان کرد: با برنامه افزايش توليد در واحدهای صنعتی، 
اي��ن ميزان توليد، در ماه های پرمصرف و م��اه مبارک رمضان تا 150 هزار تن 

قابل افزايش است. 
مع��اون وزي��ر جه��اد کش��اورزی،افزايش قيمت گوش��ت قرمز را ناش��ی از 
 خشکسالی، کاهش مقطعی عرضه گوشت در بازار و تغيير سليقه مردم خواند و 
 تأکي��د ک��رد: با هماهنگی انج��ام گرفته ب��ا وزارت بازرگانی، کمبود گوش��ت 
مورد نياز از طريق واردات درحال جبران اس��ت. وی با اش��اره به خشکس��الی 
س��الهای 86 و87 و تأثير منفی گرد و غبار روی کار زنبورداران گفت: صندوق 
بيمه محصوالت کش��اورزی و صندوق حمايت از توليدات کشاورزی در طرح 
»بيمه فراگير دام های س��بك و زنبور عسل« از کشاورزان آسيب ديده حمايت 

می کنند.

س��اختمان اتاق بازرگاني چهارمحال و بختياري طي مراسمي با حضور 
رئيس اتاق بازرگاني کشور افتتاح شد. به گزارش فارس از شهرکرد، رئيس 
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن چهارمحال و بختياري در مراسم افتتاح اتاق 
بازرگاني و صنايع و معادن اين استان اظهار داشت: اين ساختمان در زميني 
به مساحت 12 هزار و 500 مترمربع با زيربناي يك هزار و 500 متر احداث 
ش��ده و براي س��اخت آن، افزون بر 3 ميليارد و 500 ميليون ريال هزينه 
شده است. محمدرضا سيد نبوي با بيان اينکه اتاق بازرگاني چهارمحال و 
بختياري از آذر ماه سال 75 فعاليت خود را به صورت رسمي آغاز کرده 
است، گفت: ايجاد هماهنگي و همکاري بين بازرگانان و صاحبان صنايع، 
معادن و کشاورزي در اجراي قوانين مربوطه و مقررات جاري مملکتي، 
ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل اقتصادي کشور اعم از بازرگاني، صنعتي 
و معدني و مانند آن به قواي س��ه گانه، تشکيل نمايشگاه هاي تخصصي 
و بازرگان��ي داخلي و خارجي با کس��ب مج��وز از وزارت بازرگاني از 
جمله فعاليت هاي اتاق بازرگاني اس��تان اس��ت. رئيس اتاق بازرگاني و 
صنايع و معادن چهارمحال و بختياري ادامه داد: ش��رکت در سمينارها و 
کنفرانس هاي مربوط به فعاليت هاي بازرگاني، صنعتي، معدني و کشاورزي 
اتاق بازرگانی در چارچوب سياس��ت هاي نظام جمهوري اسالمي ايران، 
کوشش در راه شناسايي بازار کاالهاي صادراتي ايران در خارج از کشور 
و تشويق و کمك به مؤسس��ات موبوطه براي شرکت در نمايشگاه هاي 
بازرگان��ي داخل��ي و خارجي، از ديگر اقدامات اتاق بازرگاني به ش��مار 
م��ي رود. وي اضافه کرد: ايجاد و اداره مرکز آمار و اطالعات اقتصادي به 
منظور انجام وظايف و فعاليت هاي اتاق بازرگانی، صدور کارت عضويت، 
طبق آيين نامه اتاق بازرگانی ايران، تشکيل اتحاديه هاي صادراتي و وارداتي 
و سنديکاهاي توليدي در زمينه فعاليت هاي بازرگاني، صنعتي، معدني و 
خدماتي طبق مقررات مربوط، دائر کردن دوره هاي کاربردي در رشته هاي 
مختلف بازرگاني، صنعتي، معدني و خدماتي متناسب با احتياجات کشور 

از مهم ترين وظايف اتاق بازرگاني است که بايد انجام پذيرد. 

 پيک��ر آي��ت اهلل س��يد عط��اء اهلل احم��دی صب��ح پن��ج ش��نبه در ش��هرکرد 
تشييع شد. 

به گزارش واحد مرکزی خبر، در اين مراس��م که نماينده ولی فقيه در اس��تان 
چهارمح��ال و بختياری، روحانيان، مس��ئوالن و قش��رهای مختل��ف مردم اين 
اس��تان حضور داش��تند؛ پيکر پاک اين عال��م ربانی از مقابل مس��جد صاحب 
الزمان ش��هرکرد به طرف چهارراه بازار تش��ييع و پس از آن به روس��تای شيخ 
 ش��بان، منتقل و در ج��وار بقعه متبرکه امامزاده س��يد بهاءالدين محمد به خاک 

سپرده شد. 
آيت اله سيد عطاءاله احمدی از روحانيان برجسته و محبوب استان چهارمحال 
و بختي��اری بود. آن مرح��وم، ضمن تبيين و تبليغ معارف اس��المی، در دوران 
س��تم شاهی، نقش مؤثری در پيروزی مبارزان انقالب اسالمی در چهارمحال و 
بختياری داش��ت. آيت اله احمدی از چهره های مورد وثوق و محبوب مردم و 
از نيکوکاران اس��تان چهارمحال و بختياری و بانی مس��اجدی در نقاط مختلف 
استان چهارمحال و بختياری بود. آيت اله سيد عطاء اله احمدی پس از 10 سال 

بيماری، در سن 87 سالگی به ديدار معبود شتافت.

استاندار: 
پیشنهاد انتقال شیالت مرکزي به 

اصفهان دردست بررسي است

دبیر اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد:
 کاهش 42/6 درصدي صادرات 

فوالد کشور تصويب طرح آماده سازی مسکن مهر 
گندمان

معاون وزير جهادکشاورزي:
13 هزار میلیارد ريال به دامداري ها و 
مرغداري هاي کشور اختصاص يافت

بهره برداری از ساختمان اتاق 
بازرگاني چهارمحال و بختیاري  

تشییع پیکر آيت ا... احمدی در شهرکرد

فرمانده سپاه ناحیه بروجن خبر داد:
اعزام بیش از 90 خواهر بسیجي به مناطق عملیاتي غرب کشور

کوهکن:
مسئوالن؛ نقدها را به فرصت تبدیل 

کنند

معاون راهبردي منابع انساني رئیس جمهور:
به ازاي هر یك استخدام دولتي 4 ظرفیت 

استخدام خصوصي از بین مي رود

چاه هاي کشاورزي شهرستان شهرکرد 
به کنتور هوشمند مجهز شدند

رئیس سازمان زندان هاي کشور در اصفهان

افزايش آمار زندانیان يک فاجعه انسانی

جناب آقای كريمی
مدير روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان کسب مقام نخست روابط عمومی ادارات 

تربیت بدنی کل کشور را به جنابعالی تبريک عرض می نمايم،  از خداوند منان توفیق روزافزون 

برای جنابعالی خواستارم.

روابط عمومی روزنامه زاينده رود
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آيا می دانستيد از هر يك ميليارد نفر تنها يك تن بيش از 116 سال 
عمر می کند؟

آي��ا می دانس��تيد هر آمريکايی ب��ه طور ميانگي��ن 2 کارت اعتباری 
دارد؟

آيا می دانس��تيد قلب انس��ان م��ی تواند خون را 10 مت��ر به بيرون 
پرتاب کند؟

آيا می دانستيد متداول ترين نام دنيا »محمد« است؟
آيا می دانستيد زبان، قوی ترين ماهيچه در بدن است؟

آيا می دانس��تيد روز تولد ش��ما، حداقل با 9 ميليون نفر ديگر يکی 
است؟

آيا می دانستيد ستاره دريايی مغز ندارد؟
آيا می دانستيد زنان تقريبًا 2 برابر مردان چشمك می زنند؟

آيا می دانس��تيد ش��ما نمی توانيد با حبس کردن نفستان خودکشی 
کنيد؟

آيا می دانس��تيد انسان های راست دس��ت، به طور ميانگين 9 سال 
بيش از چپ دست ها عمر می کنند؟

آيا می دانستيد لئوناردوداوينچی قيچی را اختراع کرد؟
آيا می دانستيد درآمد مايکل جوردن از کمپانی نايك، بيش از درآمد 

تمام کارکنان اين کمپانی در کشور مالزی است؟
 month آيا می دانس��تيد هيچ کلمه ای در زبان انگليس��ی با کلمه

هم قافيه نمی شود؟
آيا می دانس��تيد مورچه ها بعد از مرگ در اثر س��م پاشی به پهلوی 

راست می افتند؟
آيا می دانس��تيد هر انس��انی در طول زندگی اش به طور ميانگين 8 

عنکبوت را در حال خواب می خورد؟
آيا می دانستيد گربه ماهی بيش از 27000 عضو چشايی دارد؟

آيا می دانس��تيد کشتی ملکه اليزابت دوم بابت هر گالن سوختی که 
می سوزاند فقط 5/1 متر حرکت می کرد؟

آيا می دانستيد صندلی الکتريکی را يك دندانپزشك اختراع کرد؟
آي��ا می دانس��تيد که خوک ه��ا به دليل فيزيك بدنی ق��ادر به ديدن 

آسمان نيستند؟
آيا می دانستيد که فندک قبل از کبريت، اختراع شد؟

آيا می دانستيد که ساالنه 4 هزار نفر غير سيگاری در اثر همنشينی با 
افراد سيگاری به سرطان ريه مبتال شده و جان می سپرند؟

آي��ا می دانس��تيد که در زيمبابوه از هر 5 نفر يک��ی مبتال به بيماری 
ايدز است؟

آيا می دانس��تيد که در سوئد س��اليانه از 9 ميليون جمعيتی که دارد 
فقط 1700 نفر می ميرند؟

آيا می دانس��تيد ايران به سی کش��ور جهان، تسهيالت نظامی صادر 
می کند؟

آيا می دانس��تيد که تقريبًا 65 درصد وزن انس��ان را اکسيژن تشکيل 
می دهد؟

آيا می دانس��تيد که هر 13 دقيقه يك کتاب جديد، در امريکا منتشر 
می شود؟

آيا می دانستيد که حد متوسط مطالعه کتاب در بين ايرانيان 3 دقيقه 
در سال است؟

آيا می دانس��تيد که رش��د تعداد ماش��ين ها در جهان سه برابر رشد 
جمعيت انسان هاست؟

آيا می دانس��تيد که از جمعيت 6 ميلياردی جهان 1/5 ميليارد نفر از 

آب آشاميدنی محرومند و 1/6 ميليارد نفر به برق دسترسی ندارند؟
آيا می دانس��تيد که سرطان سينه چنانچه در مراحل اوليه باشد حتی 
با ماموگرافی نمی توان پی به وجود آن برد. مگر اينکه چند سال از 
رشد آن گذشته باشد؟ بد نيست بدانيد مصرف ليمو ترش از ابتال به 

بيماری سرطان سينه جلوگيری می کند.
آيا می دانستيد که در ايران ساالنه 28 هزار نفر در حوادث رانندگی 
جان خود را از دس��ت م��ی دهند؟ اين آمار در جه��ان يك ميليون 
دويس��ت هزار نفر می باش��د که نود درصد آن مربوط به کشورهای 

جهان سوم می باشد.
آيا می دانس��تيد که در هر دقيقه، نس��ل يك موجود زنده در جهان 

منقرض می شود؟
آيا می دانس��تيد که مار می تواند تا نيم س��اعت بعد از قطع ش��دن 

سرش، نيش بزند؟
آيا می دانستيد که بيشتر هواپيماها، صندلی شماره 13 را ندارند؟

آيا می دانستيد که اثر سيب در بيدار نگهداشتن افراد در شب بيشتر 
از قهوه و کافئين است؟

آيا می دانستيد که 55 درصد سوانح هوايی در زمان نشستن هواپيما 
و30 درصد در هنگام برخاستن هواپيما رخ می دهد؟

آيا می دانستيد که در تايوان بشقاب های گندمی درست می شود و 
افراد بعد از خوردن غذا بشقاب هايشان را هم می خورند؟

آيا می دانس��تيد که گوش و بينی در تمام طول عمر انس��ان در حال 
رشد می باشند و بزرگتر می شوند؟

 آي��ا م��ی دانس��تيد ک��ه آب دري��ا بهترين ماس��ك زيبايی پوس��ت 
می باشد؟

آيا می دانس��تيد که اولين مردمانی که نخ را کشف کردند و موفق به 
ريسيدن آن شدند ايرانيان بودند؟

آيا می دانس��تيد که بزرگترين دريای دنيا، دريای مديترانه اس��ت و 
عميق ترين نقطه آن به 4330 متر می رسد؟

آيا می دانس��تيد که فقط پش��ه ماده، نيش می زند و از پروتئين خون 
مکيده شده جهت تخم گذاری استفاده می کند؟

آيا می دانس��تيد که به طور متوسط، شما روزی 5000 کلمه صحبت 
می کنيد که 80 درصد آن با خودتان است!

آيا می دانستيد که هر چشم مگس دارای 10 هزار عدسی است؟
آيا می دانس��تيد مقاومت موش صحرايی در برابر بی آبی، بيش��تر از 

شتر است؟

نقـاط حیرت انگیـز زمین 

گوناگون

آیا می دانستید...؟

س��رزمين هايی روی کره زمين قرار دارند که گويی متعلق به آن نيستند و بخشی از 
سيارات ديگرند.

دره های خشک آنتارتیکا
می گويند دره های خش��ك آنتارتيکا با زمين های خشك و بی آب و علف پوشيده 
از شن، شبيه ترين قسمت زمين به کره مريخ است. اين سرزمين، جايی است در ميان 
Victoria land، McMudo، Sound. از آن دس��ت زمين هايی که هرگز رنگ 
برف به خود نمی بيند. اما دليل ش��باهت اين منطقه به مريخ، بيابانی بودن آن نيست 
که در زمين، بيابان بی آب و علف کم نيست، بلکه چيزهايی در اين منطقه، مشاهده 
می شود که در زمين ديده نشده است ؛ يخ در بيابان. در اين منطقه، دره هايی هست، 
پوشيده از يخ و البته در زير يخ ها در آب هايی شور، جاندارانی هم زندگی می کنند. 
چيز هايی که هرگز در هيچ منطقه بيابانی ديگری ديده نش��ده است. تحقيقات روی 

اين موجودات و داليل پيدايش اين سرزمين همچنان ادامه دارد.
جزيره سوکوترا

س��طح زمين آن بسيار شيب دار است به 
صورتی که ش��ما فکر می کنيد به سياره 
ديگ��ری رفته ايد يا ب��ه زمان های دور 

تاريخی مسافرت کرديده ايد.
جزيره س��وکوترا يک��ی از 4 جزيره ای 
است که از لحاظ جغرافيايی در گوشه ای 
از قاره خشك آفريقا قرار دارد که قدمت 
آن به 6 تا 7 ميليون سال می رسد همانند 
جزي��ره گاالپاگوس. بي��ش از 700 گونه 
ن��ادر گياه��ی و جان��وری در اين منطقه 
يافت می ش��ود که يك سوم از جانداران 

آن همگی بومی هستند.
آب و هوای ناماليمی دارد می توان گفت گرم و خشك و همچنين شگفت انگيزترين 
گياهان را می تواني��د دراين منطقه بيابيد. موقعيت جغرافيايی اين جزيره دراقيانوس 
هند و در 250 کيلومتری س��ومالی و 340 کيلومتری يمن واقع شده. وسعت ساحل 
شنی آن متشکل از سنگ های آهکی و جلگه های مرتفع آن پر از غارهايی به طول 
7 کيلومتر اس��ت. بلندی کوه های آن به 1525متر می رس��د. درختان و گياهان اين 
جزيره از لحاظ زمين ش��ناختی، قدمتی 20 ميليون ساله داشته و به عنوان جزيره ای 

بکر و محصور شده از آب محسوب می گردد.
معادن روباز ريوتینتو

اگر دلتان می خواه��د يك منظره از کره 
ماه را ببينيد، الزم نيس��ت س��وار س��فينه 
فضايی ش��ويد و ب��رای دي��دن آن کلی 
هزينه کنيد، کافی اس��ت به اروپا برويد. 
جايی در اس��پانيا وجود دارد که تصاوير 
س��وررئال آن مناظ��ر کره م��اه را تداعی 
می کن��د: »معادن روب��از ريوتينتو«. البته 
اي��ن تنها جذابي��ت اين منطقه نيس��ت. 
در نزديک��ی آنه��ا، رودخان��ه ای با آب 
قرمزجريان دارد که خود يك چشم انداز 
جذاب اس��ت؛ ميان چش��م انداز جذاب 
ديگر. اين رودخانه اس��يدی، با PH بين 

1/7 تا 2/5 فلزات سنگين زيادی را درخود جای داده است.

درياچه کلیلوک
درياچ��ه کليل��وک آنقدر جذاب و عجيب اس��ت ک��ه می توان تصور ک��رد متعلق 
به کره زمين نيس��ت. اين درياچه پر از فلزات س��نگين اس��ت و تاب��ش آفتاب داغ 
تابس��تانی و تبخي��ر آب آن، بل��ور هايی از اين م��واد معدنی و فل��زات را به وجود 
م��ی آورد ک��ه در گودال ه��ای کوچك؛ ن��ور را در رنگ های س��بز و آبی بازتاب 
می دهند.اي��ن درياچ��ه يکی از بزرگتري��ن ذخاير مواد معدنی مانند س��ولفات های 
 س��ديم، کلس��يم و پتاس��يم، همچنين هش��ت نوع فلز س��نگين مانند نقره و تيتانيوم 

است.
دره ماه در برزيل

از اسمی که برای آن گذاشته اند پيداست 
اين س��رزمين بايد جايی باش��د شبيه به 
م��اه. جايی که فرس��ايش ناش��ی از آب، 
صخره ها و گودال هايی را در جنگل به 
وجود آورده اس��ت که از کوارتز تشکيل 

شده اند.
ساالر دی يويونی در بولیوی

جاي��ی در امري��کای التين وج��ود دارد 
 Salar De  ...که ان��گار زمينی نيس��ت
Uyuni در بولي��وی. آنها که اين منطقه 
را ديده اند، می گويند: يکی از تماش��ايی ترين چشم اندازهای جهان است. اما دليل 
اي��ن جذابيت احتماالً کنار هم قرار گرفتن مواردی از جمله آتشفش��ان های فعال و 

بيابان نمك است.
درياچه خون در ژاپن

 Blood Pond Hot ام��ا ديگر مکان عجيب و غري��ب دنيا در ژاپن واقع اس��ت؛
Spring. 9 چش��مه آب گ��رم قرمز رنگ که با هم يك درياچه را تش��کيل داده اند. 

رنگ قرمز اين درياچ��ه به دليل فراوانی 
عنصر آهن در آب آن است.

صخر ه های جنگلی
Shilin، يا صخره های جنگلی در چين، 
صخره هايی آهکی هستند که توسط آب 

فرسايش يافته و تشکيل شده اند.
The Richard Structure گودال

در کش��ور موريتانی، گودالی وجود دارد 
که گفته می ش��ود در اث��ر برخورد يك 

شهاب سنگ به وجود آمده است.
گودال The Richard Structure، با 
قطری در حدود 30 مايل که از فضا قابل 

رؤيت است. اين گودال در جنوب غربی 
صحرای ساهارا قرار دارد.

غارهای يخی اتريش
غاره��ای يخ��ی اتريش، ج��ای ديگری 
روی کره زمين اس��ت که در آن احساس 
می کني��د در کره ديگری هس��تيد. تعداد 
زيادی غ��ار يخی در زمي��ن وجود دارد 
از   ،Eisriesenwelt Ice Cave ام��ا 
بزرگتري��ن موارد غارهای يخی کش��ف 
شده توسط بشر اس��ت. آنها در نزديکی 
سالزبورگ واقعند و به فاصله 40 کيلومتر 

کشيده شده اند.

تحدید حدود عمومی اداره ثبت اسناد و امالک بادرود
476/ت/4 ش��ماره: 3264-89/4/30 پيرو آگهی های نوبتی قبلی و به موجب دستور ماده 14- 
قانون ثبت تحديد حدود شش��دانگ هر يك از قطعات مش��روحه ذيل واقع در ش��هر بادرود و 
خال��د آباد جزء بخش 9 ح��وزه ثبتی بادرود که در ايام معينه در ذيل آنها درج گرديده در محل 

شروع و به عمل خواهد آمد. 
1- شماره 159- اصلی شهر بادرود و فروعات ذيل آن

4125- آقای علی جوانی ششدانگ يکباب خانه
4621- آقای يداهلل جعفری و خانم فاطمه رضائی ششدانگ يکباب خانه

7737- آقای ابوالفتح ظفری ششدانگ يکباب خانه. 
روز تحديد: 1389/5/30 

8039- آقای مجيد عسگريان ششدانگ يکباب خانه نيمه ساز
8040- آقای حسين عسگريانی و خانم شهناز مانديان ششدانگ يکباب خانه

8044- آقای احمد زراعتی ششدانگ يکباب خانه. 
روز تحديد: 1389/6/1

8048- آقای حسين خورشيدی بادی ششدانگ قطعه زمين محصور.
8057- آقای ابراهيم رحيميان مقدم بادی ششدانگ يکباب خانه
8071- آقای رضا نوروزی حسن آبادی ششدانگ يکباب خانه. 

روز تحديد: 1389/6/2
8074- آقای کاظم پيروی بادی ششدانگ يکباب خانه در حال احداث

8075- آقای امين طالبی بادی ششدانگ قطعه زمين محصور
8076- آقای مهدی ابراهيمی بادی ششدانگ يکباب خانه در حال احداث. 

روز تحديد: 1389/6/3
2- شماره 189- اصلی شهر خالد آباد و فروعات ذيل آن

35- آقای محمد علی خالدی مفرد ششدانگ يکباب خانه
146- آقای جواد خالدی مهر ششدانگ يك قطعه زمين محصور

150- آقای اسماعيل قاسمی ششدانگ قطعه زمين محصور. 
روز تحديد: 1389/6/6

165- آقای احمد کمالی عباس آبادی ششدانگ يکباب خانه
209- آقای امراهلل رمضانی خالدی و خانم سکينه بيگم موسوی خالدی ششدانگ يکباب خانه

218- خانم عصمت سلمانی خالدی ششدانگ يکباب خانه. 
روز تحديد: 1389/6/8

225- آقای جعفر جعفری ششدانگ يکباب خانه مخروبه
230- آقای جعفر جعفری ششدانگ قطعه زمين محصور

351- آقای محمد سلمانی خالدی ششدانگ قطعه زمين محصور. 
روز تحديد: 1389/6/9

665- آقای سيف اله نعيمی خالدی ششدانگ يکباب خانه و قطعه زمين محصور جنب آن
3151- آقای اميد کماليان ششدانگ يکباب خانه

3154- آقای رسول عبدلی خالدی ششدانگ يکباب خانه. 
روز تحديد: 1389/6/13 

3159- آقای محمد نعيميان ششدانگ قطعه زمين جای خانه
3160- خانم زهره کمالی عباس آبادی ششدانگ يکباب خانه. 

روز تحديد: 89/6/15
ل��ذا ب��ه موجب ماده 14- قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورين اخطار می گردد که در روز 
و تاريخ مقرر در محل وقوع ملك حضور بهم رس��انند و چنانچه هر يك از صاحبان امالک يا 
نماينده قانونی آنها در موقع تعيين حدود در محل حاضر نباش��ند مطابق ماده 15- قانون مزبور 
ملك آنها با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورين تحديد حدود خواهد ش��د. ضمناً اعتراضات 
مجاوري��ن و صاحبان امالک که مطاب��ق مقررات ماده 20 قانون ثب��ت از تاريخ تنظيم صورت 
مجلس تحديدی فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين 
تکليف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف يکماه از تاريخ تس��ليم اعتراض به اين اداره 
بايس��تی با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضائی، گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به 

اين اداره تسليم نمايند. 
م الف/ 40                                                                    طويلی- رئيس ثبت بادرود 

آگهي فقدان سند مالكيت
134/ 5 نظ��ر به اينکه آقاي مرتضي محمدي عمله با ارائه دو برگ استش��هاد محلي که هويت 
و امضاء ش��هود رسماًگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکيت 234/5 سهم مشاع از 1250 
س��هم ششدانگ قطعه زمين ش��ماره 171/46 )چهل وشش فرعي از يکصدوهفتادويك فرعي( 
واقع درمزرعه مهديه شده است که سند مذکور در صفحه 19 دفتر 413 امالک ذيل ثبت شماره 

68699 به نام مرتضي محمدي عمله ثبت مي باش��د اينك نامبرده تقاضاي صدورسند مالکيت 
المثني نس��بت به مالکيت خودرانموده اس��ت لذا دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون 
ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي ش��ود که هر کس نس��بت به ملك مورد آگهي معامله اي کرده 
که در آن اش��اره اي نشده ويا مدعي وجود س��ند مالکيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف 
مدت ده  روز پس از انتش��ار اين آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکيت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکيت المثني را طبق مقررات صادر وبه 
متقاضي تس��ليم خواهد کرد. در صورت ارائه سند مالکيت يا سند معامله صورت مجلس مبني 
بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظيم ويك نس��خه آن به متقاضي المثني واصل سند به 

ارائه دهنده مسترد مي شود. 
                                                    مير محمدي - رئيس ثبت اس��ناد وامالک ش��هرضا      

آگهی ابالغ دادخواست
136/ت/4 خانم کامليا موس��وی فرزند محمدرضا به نش��انی اصفهان دادخواس��تی بخواس��ته 
طالق بطرفيت آقای اش��کان دهقان فرزند نادر تقديم که به اين ش��عبه ارجاع و بشماره بايگانی 
33/89ح/21 و ش��ماره کالس��ه 8909980352100032 ح/21 ثبت گرديده و آدرس خوانده را 
مجهول المکان اعالم نموده اس��ت براساس دادخواس��ت خواهان و حسب دستور دادگاه و به 
تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی يك نوبت در روزنامه کثيراالنتشار چاپ و منتشر می 
گردد و از خوانده دعوت می ش��ود که برای روز 89/7/3 س��اعت 10:30 صبح جهت رسيدگی 
در شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع در خيابان نيکبخت حاضر و در همين فرصت 
نيز جهت دريافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نمايد بديهی است در 
صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده تلقی و دادگاه غياباً تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

 

م الف/ 4592                      سليمانی- مدير دفتر شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

احضار
367/ت/4 چون آقايان: 1- اکبر قجاوند 2- فردين مردانی فرزند: 1- محمدرضا 2- علی مردان 
شکايتی عليه آقای محمد جواد صفر عليان مبنی بر توهين و تهديد مطرح نموده که پرونده آن به 
کالسه 870689ک121 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگی برای روز 1389/6/31 ساعت 10 صبح 
تعيين شده نظر به اينکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی 
کيفری مراتب يك نوبت در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از 
متهم مذکور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 

حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
 م الف/ 5513                     توکلی – مدير دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

احضار
373/ت/4 چون آقای محمد فياضی فرزند محمد باقر شکايتی عليه آقای مجيد عبدالهی فرزند 
مسعود مبنی بر خيانت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 890307ک104 اين دادگاه 
ثبت، وقت رسيدگی برای روز 89/6/31 ساعت 11 صبح تعيين شده نظر به اينکه متهم مجهول 
المکان می باش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی کيفری مراتب يك نوبت در يکی از 
روزنامه های کثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آيد 
جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود، در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و 

دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهند نمود. 
م الف/ 5506                                مدير دفتر شعبه 104 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی احضار
 416/ت/4 چون آقای محمدرضا کاويان پور اصفهانی فرزند علی اکبر به اتهام بی احتياطی در 
ام��ر رانندگی منجر به ايراد صدمه بدن��ی غير عمد از لحاظ جنبه عمومی جرم که پرونده آن به 
کالس��ه 890316ک104 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی برای روز 89/7/3 ساعت 8:30 صبح 
تعيين ش��ده نظر به اينکه متهم مجهول المکان ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی 
کيفری مراتب يك نوبت در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از 
متهم مذکور دعوت به عمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت 

عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 5712                             مدير دفتر شعبه 104 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
431/ ت/ 4 شماره: 3236 چون تحديد حدود ششدانگ قسمتی از يکبابخانه بمساحت 73/25 
مترمربع بشماره پالک 8049 فرعی مفروز از پالک 3918 فرعی از 159- اصلی واقع در بادرود 
جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود که طبق پرونده ثبتی بنام آقای عبدالناصر قاس��می بادی جريان 

ثبت است بعلت اينکه تاکنون، تحديد حدود بعمل نيامده بنا بدستور قسمت اخير ماده 15 قانون 
ثبت برطبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در تاريخ 1389/05/30 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطيلی عمليات تحديد حدود به 
روز بعد موکول خواهد شد. لذا بموجب اين آگهی به کليه مجاورين و مالکين اخطار می شود 
که در روز و س��اعت مقرر در محل حاضر ش��وند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک طبق 

ماده 20 قانون ثبت از تاريخ صورتمجلس تحديدی تا سی روز پذيرفته خواهد شد. 
م الف/ 39                       طويلی- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک بخش امامزاده بادرود

آگهی ابالغ وقت دادرسی
437/ ت/ 4 کالس��ه پرونده: 604- 89 ح 26 وقت رسيدگی: سه شنبه 1389/6/30 ساعت 8/5 
صبح خواهان: خانم رضوان فالحتی فرزند مهدی خوانده: محمدرضا نژاد تبريزی فرزند حسين 
مجهول المکان خواس��ته: گواهی عدم امکان سازش )طالق( خواهان دادخواستی تسليم دادگاه 
های عمومی نموده که جهت رسيدگی به شعبه 26 ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرسی مدنی مراتب يك نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار محلی آگهی می شود 
تا خوانده از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی 

حضور به همرساند.
م الف/ 5630                                    مدير دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 
آگهی ابالغ

470/ ت/ 4 کالس��ه پرونده دادرس��ی: 880088 ح 12 بموجب دادنامه غيابی شماره 88-1728 
م��ورخ 88/12/15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ش��عبه 12 دادگاه تجديدنظر اس��تان قطعيت 
يافته است محکوم عليهم: 1- عليرضا سليمانی مجهول المکان 2- مرتضی لران مجهول المکان 
3- منص��ور ل��ران فرزند اکبر به آدرس اصفهان خ اميرکبير تراش��کاری منصور لران 4- قاس��م 
محم��دی فرزند محمد علی به آدرس اصفهان خ امام خمينی خ فتح المبين چهار راه مخابرات 
کوی درخشان محکوم هستند به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ هفتاد ميليون ريال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 2/062/600 ريال بابت هزينه دادرسی و مبلغ 2/520/000 ريال بابت حق الوکاله 
وکيل و پرداخت خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد سفته ها تا زمان وصول برمبنای 19/5 
درصد ساليانه در حق محکوم له بانك ملت با مديريت آقای علی ديواندری نشانی محل اقامت: 
اصفهان خيابان ش��يخ صدوق شمالی مديريت امور شعب بانك ملت و همچنين پرداخت مبلغ 
3/500/000 ريال بابت حق االجرای دولتی )نيم عش��ر دولتی ( که بايد در حق صندوق دولت 
بپردازند. محکوم عليه مکلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه به استناد ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی بشرح ذيل اقدام نمايد: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجراء بگذارد. 2- يا ترتيبی برای 
پرداخ��ت محکوم به بدهد. 3- يا مالی معرفی کند که اجراء حکم و اس��تيفاء محکوم به، از آن 
ميس��ر باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجراء تسليم کند و اگر مالی ندارد صريحاً اعالم نمايد. 
هرگه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم عليه قادر به اجرای 
حک��م و پرداخ��ت محکوم به بوده ليکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده يا صورت 
خالف واقع از دارائی خود داده به نحوی که تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد، 
به حبس جنحه ای از شصت و يك روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. تبصره: شخص ثالث 
نيز می تواند به جای محکوم عليه برای استيفای محکوم به، مالی معرفی کند. عالوه بر موارد باال 
به موادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئين دادرس��ی مدنی مصوب 79/1/21 و قانون 
نحوه اجرای محکوميتهای مالی مصوب 77/8/10 که ظهر برگه اجرائيه درج گرديده است توجه 

نموده و به آن عمل نمايد.
م الف/ 5962                                               شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رأی
474/ت/4 شماره دادنامه: 8909970351900235 شماره پرونده: 8809980351900654 شماره 
بايگانی شعبه: 880674 خواهان: خانم عادله رييسی با وکالت خانم الهام کاظمی به نشانی شيخ 
صدوق شمالی – جنب داروخانه امين – ساختمان انديشه – طبقه اول – واحد 3. خوانده: آقای 
محمد علی سلمانی به نشانی مجهول المکان. خواسته: صدور حکم طالق به درخواست زوجه. 
گردش��کار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رس��يدگی اعالم و به شرح زير مبادرت به 

اصدار رأی می نمايد. 
رای دادگاه

درخصوص دعوی خانم عادله رئيس��ی فرزند وحيد با وکالت خانم الهام کاظمی بطرفيت آقای 
محمد علی س��لمانی فرزند زال بخواسته رس��يدگی و صدور حکم مبنی بر گواهی عدم امکان 
سازش به دليل ترک زندگی مشترک و عسر و حرج زوجه با اين توضيح خواهان اظهار داشته 

اس��ت: ترک منزل توس��ط زوج و عدم پرداخت نفقه از س��وی وی موجب عسر و حرج برای 
من ش��ده اس��ت دادگاه با عنايت به احراز رابطه زوجيت دائمی فيمابين بر حسب کپی مصدق 
س��ند رس��می ازدواج و با نظر به اينکه مس��اعی دادگاه و داوران جهت اصالح ذات البين موثر 
واقع نگرديده اس��ت و با توجه به تحقيقات مأمورين نيروی انتظامی که داللت بر ترک زندگی 
زناشويی توسط خوانده دارد و پرونده کالسه 666-88 س3 اجرای احکام کيفری که دليل ترک 
انفاق خوانده نس��بت به خواهان حکم بر محکوميت به حبس زوج صادر ش��ده و به دليل عدم 
حضور نامبرده حکم اجرا نش��ده اس��ت و همگی داللت بر ايجاد عسر و حرج برای خواهان و 
خوانده دفاع و ايرادی صادر مطرح نکرده است عليهذا دعوی خواهان ثابت است مستنداً به ماده 
1130 قانون مدنی حکم بر اجبار زوج به طالق زوجه صادر و اعالم می گردد. زوجه مدخوله 
اس��ت و زوجين فاقد فرزند مشترک می باشند. طالق از حيث رجوع در حکم بائن است. رأی 
صادره غيابی اس��ت و ظرف مدت بيس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه است 
و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بيس��ت روز قابل تجديدنظر خواهی در محاکم محترم 

تجديدنظر استان اصفهان است.
م الف/ 5959                            شيرانی – رئيس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
482/ت/4 کالس��ه پرونده: 890340 ک 116 وقت رس��يدگی: 89/6/14 س��اعت 11/30 صبح 
خواهان: بهزاد قاضی فرزند ارس��الن و احمد مرادی فرزند اکبر خوانده: محمد باقری خواسته: 
اعسار از پرداخت ديه خواهان دادخواستی تسليم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسيدگی 
ب��ه ش��عبه 116 جزائی اصفه��ان ارجاع گرديده و وقت رس��يدگی تعيين ش��ده بعلت مجهول 
الم��کان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجويز م��اده 73 قانون آئين 
دادرس��ی مدنی مراتب يك نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود. تا خوانده 
از تاري��خ نش��ر آگهی ظرف ي��ك ماه بدفت��ر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور 
بهمرس��اند چنانچه بعداً ابالغی بوسيله آگهی الزم شود فقط يکنوبت منتشر و مدت آن ده روز 

 

خواهد بود. 
م الف/ 5958                               مدير دفتر شعبه 116 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

ابالغ رأی
483/ت/4 شماره دادنامه: 8909970354400356 شماره پرونده: 8809980363000139 شماره 
بايگانی ش��عبه: 890380 شاکی: آقای اکبر غالمی به نش��انی مجهول المکان متهم: آقای راننده 
متواری به نشانی مجهول المکان. اتهام: ايراد صدمه بدنی غير عمدی. دادگاه با بررسی محتويات 

پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأی می نمايد. 
رای دادگاه

درخواس��ت داديار محترم دادس��رای عموم��ی و انقالب اصفهان دائر ب��ر پرداخت ديه و ارش 
متعلقه به شاکی آقای اکبر غالمی فرزند رضا از محل صندوق تامين خسارتهای بدنی به جهت 
متواری بودن مقصر حادثه با توجه به ش��کايت شاکی و شهادت شهود و نظريه پزشکی قانونی 
و نظريه کارش��ناس فنی تصادفات و تحقيقات صورت گرفته و س��اير قرائن و امارات موجود 
موجه اس��ت مستنداً به ماده 10 از قانون بيمه اجباری وسايل نقليه موتوری و مواد 480 و 484 
قانون مجازات اس��المی حکم به پرداخت ديات و ارش زير از محل صندوق تامين خس��ارات 
بدنی صادر می گردد و برای سياه شدگی ناحيه داخلی ران راست و کبودی قسمت خارجی ران 
راست و خلف ساق راست به پرداخت جمعاً شش هزارم ديه کامل و برای حارصه ناحيه داخلی 
ران راس��ت و داميه پوست س��ر به پرداخت دو و نيم درصد ديه کامل صادر و اعالم می گردد 
 رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر مرکز استان 

است. 
م الف/ 5957        محمدی کمال آبادی – رئيس شعبه 118 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

رونوشت حصر وراثت
136/ 5 آق��ای حس��ين س��نجيده دارای شناس��نامه ش��ماره 839 ب��ه ش��رح دادخواس��ت به 
کالس��ه 1893/89 ح/ 10 از اي��ن دادگاه درخواس��ت گواه��ی حص��ر وراثت نم��وده و چنين 
توضيح داده که ش��ادروان س��اناز س��نجيده بشناس��نامه 1-1270011008 در تاريخ 89/2/25 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به پدر 
و م��ادر. 1- صديق��ه توانگري��ان به ش ش 701 مادر متوفی. 2- حس��ين س��نجيده به ش ش 
839 پ��در متوف��ی و الغير. اينك با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در يك 
نوب��ت ماه��ی يکمرتبه آگهی می نمايد تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و ي��ا وصيتنامه از متوفی 
 ن��زد او باش��د از تاريخ نش��ر آگهی ظ��رف يك ماه ب��ه دادگاه تقدي��م دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد.
م الف/ 6109                                رئيس شعبه دهم دادگاه شورای حل اختالف اصفهان
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يخچ��ال را در جاي��ی قرار دهيد که دور از وس��ايل 
حرارتی از قبيل اجاق گاز و آبگرمکن باش��د. برای 
افزايش ط��ول عمر، نوار دور يخچال بايد هميش��ه 
تميز باشد تا قدرت چسبندگی آهن ربای نوار بيشتر 
ش��ود. برای تميز کردن يخچال هميش��ه از دستمال 
نم دار و س��پس خشك استفاده کنيد. قسمت موتور 
 يخچ��ال را ب��ا جاروبرقی يا سش��وار تمي��ز کنيد تا 
مخف��ی گاه سوس��ك نش��ود. در فصل زمس��تان از 
درجه های بين 1 تا 2 و در تابس��تان از درجه های 
2 تا 4 اس��تفاده کنيد. نگهداری غذا در يخچال منجر 
به کند شدن رشد باکتری ها می شود؛ لذا از کارکرد 

صحيح يخچال خود مطمئن باشيد.
س��اير اقدامات در راستای بهداشت يخچال عبارتند 

از:
• درج��ه حرارت بايد 4 درجه س��انتی گراد يا کمتر 

باشد؛ به طور مرتب دماسنج را تنظيم کنيد.
• تا حد امکان در يخچال و فريزر را کمتر باز کنيد.

• گوش��ت قرمز، مرغ، ماهی و فرآورده های دريايی 
را در ظروف مخصوص و در طبقات زيرين يخچال 
نگهداری کرده و از آلودگی ساير مواد غذايی با شيره 

آنها جلوگيری کنيد.
• درج��ه حرارت فريزر بايد زير 18- درجه س��انتی 
گراد باشد، اين درجه، رشد بسياری از باکتری ها را 

متوقف می کند.
• از ق��رار دادن بيش از ان��دازه مواد غذايی در داخل 
فريزر خودداری کنيد تا جريان هوای خنك به راحتی 

در گردش باشد.
• چ��ون مواد غذايی به راحتی آلوده می ش��وند، هر 
سطحی که با آنها در تماس است بايد کاماًل تميز نگه 
داشته شود. خرده ها و ذرات مواد غذايی را به عنوان 
مخازنی که برای رش��د ميکروب ها مس��تعد هستند 

در نظر بگيريد.
• تمام��ی ظروفی که برای مواد غذايی خام اس��تفاده 
می کنيد تا قبل از اس��تفاده مجدد بايد به خوبی تميز 
شده و سپس مورد استفاده قرار گيرد و تا حد امکان 

از ظروف خشك استفاده کنيد.
• تخمي��ن زده می ش��ود ک��ه س��االنه 1500 ميليون 
ک��ودک زي��ر 5 س��ال از ابتال به اس��هال ناش��ی از 
عفونت يا مس��موميت های غذاي��ی رنج می برند و 
بي��ش از 3 ميليون نفر آنان، جان خود را از دس��ت 
می دهند. بنابراين حفظ بهداش��ت يخچال، به دليل 
 اينکه جای نگهداری مواد غذايی اس��ت، بسيار مهم 

است.

ش��ايد ترش��ی زياد اين ميوه طاليی باعث شده شما 
کمت��ر به فکر خوردن آن بيفتيد، چه برس��د به اينکه 
بخواهيد آن را بر روی پوس��ت س��ر خود، ماس��اژ 

دهيد. 
در اي��ن ص��ورت باي��د بگوي��م ش��ما خ��ود را از 
 يک��ی از ب��زرگ تري��ن مواه��ب خداي��ی محروم 

کرده ايد.
ليموت��رش از نظر ط��ب س��نتی دارای انرژی های 
زي��ادی اس��ت و از اين رو آن را ب��رای درمان انواع 
بيماری های مفصلی مثل پا درد و زانو درد؛ امراض 
گوارشی مثل: تهوع و استفراغ؛ امراض تنفسی مانند: 
آب ري��زش بين��ی و آب ريزش چش��م، ضعف قوه 
بينايی، سرگيجه و امراض پوستی و خصوصًا ريزش 
م��و به کار برده اند. با اس��تفاده از دس��تور زير مانع 

ريزش موی خود شويد. 
قبل از اس��تحمام ميزان شامپوی مصرفی خود را در 
يك ليوان بريزيد و درس��ت مع��ادل همين مقدار به 
آن آب ليموترش تازه اضافه کنيد. س��پس آن را هم 
زده، مخلوط کرده و به مدت 2 س��اعت در يخچال 
بگذاري��د. پس از گذش��ت همين زم��ان می توانيد 
از اي��ن ش��امپوی معطر ب��ه عطر ليموت��رش، برای 
شس��تن موهای خود اس��تفاده کنيد. توجه کنيد اگر 
دس��تورات ف��وق را دقيق��ًا اجرا نکني��د، نبايد توقع 
 داش��ته باش��يد اين مخل��وط مانع ريزش مو ش��ما 

شود.

رعايت بهداشت 
يخچال و فريزر

کلیات گیاه شناسی: درخت انجير از زمان های 
بس��يار قديم وجود داشته و از آن استفاده زيادی 
می کردن��د. در تورات از اي��ن درخت نام برده 
شده و )اشعيای نبی( يکی از انبيای بنی اسرائيل، 
)خرقيا( پادش��اه آن زمان را در حدود 700 سال 

قبل از ميالد، با انجير مداوا کرده است. 
درخت انجير بومی آس��يای غربی و کشورهای 
عربس��تان،  ب��ه  آنج��ا  از  و  اس��ت  مديتران��ه 
س��وريه و اس��رائيل برده ش��ده اس��ت. درخت 
انجي��ر در نزد يوناني��ان مق��دس و محترم بوده 
 ب��ه ط��وری ک��ه ص��ادرات آن ممن��وع اع��الم 

شده بود. 
ش��اعران و نويس��ندگان يونان��ی مانن��د هومر، 
هرودوتوس و افالطون  در نوش��ته ها و اش��عار 

خود آن را  ستوده اند. 
در اوائ��ل قرن هجدهم، انجير به وس��يله مبلغين 
مذهبی اس��پانيايی به کاليفرنيا برده شد و امروزه 
ب��ه مقدار زي��اد در اين ايال��ت و اياالت جنوبی 
امريکا، کش��ت می ش��ود. ح��دود 85 درصد از 
محصول انجير به صورت خشك به بازار عرضه 
می شود؛ زيرا انجير رسيده زود خراب می شود. 
انجير درختی است با برگ های زرد و پنجه ای 
به رنگ س��بز خاکس��تری، که بلندی آن تا شش 
متر می رس��د و چون در مقابل س��رمای شديد 
مقاوم��ت ن��دارد، بنابراين در مناط��ق معتدله و 

گرمسير کشت می شود. 
درخت انجير معموالً از س��ال چهارم ش��روع به 
ميوه دادن می کند و تا س��ن بيست سالگی ميوه 

می دهد.
ــیمیايی: انجير مي��وه ای مغذی و  ــات ش ترکیب
خوش طعم اس��ت، دارای مواد قندی، مواد ازته، 
چرب��ی، مواد معدن��ی، آمينو اس��يد،  آنزيم های 
مختلف و کاروتن است. در برگ های آن حدود 
 )Ficusin( 6 درصد، مواد تلخی مانند فيکوسين

و برگاپتين )Bergaptene( وجود دارد. 
ش��يره س��فيدی ک��ه با شکس��تن ش��اخه های 
درخ��ت انجي��ر و ي��ا از ميوه ن��ارس آن خارج 
می ش��ود، بس��يار س��می اس��ت و اگر بر روی 
پوس��ت زده ش��ود س��لول ها را از بي��ن برده و 
می کشد. برگ های انجير دارای کوسايداروتين 
)Glycosiderutin( است. در 100 گرم انجير 
رس��يده و تازه، مواد زير موجود اس��ت: انرژی، 
مواد قن��دی، پروتئين، چربی، کلس��يم، فس��فر، 
سديم، پتاسيم، ويتامين آ، ويتامين ب 1، ويتامين 
ب 3، ويتامين ث و ويتامين ث.                      

خواص داروئی:
 انجير از نظر طب قديم ايران گرم و تر است.

 انجير تعرق بدن را زياد می کند.
 ادرار آور است.

 حرارت بدن را کاهش می دهد. 
چاق کننده است و آنهايی که می خواهند وزن 
اضافه کنند و يا ب��رای بيمارانی که دوره نقاهت 
خ��ود را می گذرانند بس��يار مفيد اس��ت. بدين 
منظور می توان آن را با ش��ير سويا مخلوط کرده 

و بين غذاها خورد.
 انجير يبوس��ت را برط��رف می کند و يکی از 
بهترين ميوه ها ب��رای تميز کردن روده بزرگ و 
رفع يبوس��ت اس��ت. در قديم برای از بين بردن 

يبوست از شربت انجير استفاده می کردند.
 ب��رای درمان ناراحتی های س��ينه، حدود 20 
گرم از خرم��ا، عناب، انجير خش��ك و مويز را 
با هم مخلوط کرده و آس��ياب کرده، س��پس اين 
پودر را با يك ليتر آب جوش��انده تا حجم آن به 
نصف برسد. از اين جوشانده می توان به مقدار 

سه فنجان در روز مصرف کرد.
 جوش��انده انجير خشك، درمان کننده التهاب 
مجاری دس��تگاه تنفس��ی، کليه، ذات الريه، ذات 

الجنب، سرخك، مخملك و آبله است.
 جوش��انده غلي��ظ انجير خش��ك ب��رای رفع 

سرماخوردگی بسيار مفيد است.
 برای برطرف کردن س��ياه سرفه، برونشيت و 
ذات الري��ه از قهوه انجير اس��تفاده کنيد و برای 
درس��ت کردن اين قهوه، انجي��ر را ابتدا بو داده 
و س��پس آن را آس��ياب کنيد تا به صورت پودر 

درآيد.
 انجير دستگاه هاضمه را تقويت می کند.

 انجير برای درمان سوء هاضمه مفيد است.
 سوپ انجير بسيار مقوی است و برای افزايش 
شير در زنان شيرده مفيد است. برای تهيه سوپ، 

انجير نارس را با گوشت بپزيد.
 برای برطرف ک��ردن ورم گلو، 50 گرم انجير 
زرد را در 500 گرم شير ريخته و مدت 15 دقيقه 
بگذاريد س��پس آن را غرغره کنيد و مقداری از 
آن را ني��ز بنوش��يد )می توانيد آنرا با عس��ل هم 

شيرين کنيد.(
 جوش��انده انجير خش��ك در شير برای درمان 
آنژي��ن، ورم لث��ه و ورم مخاط ده��ان نيز مؤثر 

است.
 يک��ی از داروهای بس��يار مؤثر ب��رای درمان 
آرتروز و درد مفاصل، مخلوط ش��ير بز و انجير 
سياه است. اين مخلوط سموم مختلف را از بدن 

خارج کرده و درد را از بين می برد.
 انجي��ر را می توان همراه ب��ا ميوه های ديگر 
مصرف ک��رد. انجير با ميوه های اس��يدی مانند 

پرتقال و گريپ فروت سازگار نيست.
 انجي��ر برای اف��رادی که قند خونش��ان پايين 
می آي��د و يکباره احس��اس ضع��ف می کنند، 
مناس��ب است زيرا قند آن به س��رعت در روده 

کوچك جذب می شود.
 انجير تقويت کننده کبد است.

خواص شیره درخت انجیر: شيره درخت انجير 
طعم تلخ و سوزنده دارد.

 مسهل بسيار خوبی است.
  دارای دياستازهای مختلفی است و برای نرم 

و ترد کردن گوشت به کار می رود.
 ش��يره درخت انجير را اگر به مدت چند روز 
روی زگي��ل و يا ميخچه پا بگذاريد آن را از بين 

می برد.
 برای معالجه بيماری های پوستی مفيد است.

 ش��يره درخت انجير را با زرده تخم مرغ و يا 
روغن مخلوط کنيد و روی زخم ها بگذاريد که 

باعث التيام آنها خواهد شد.
 ضماد شيره درخت انجير با شنبليله، برای رفع 

نقرس مفيد است.
 برای معالجه جراحت های پوس��تی، ضمادی 

از شيره درخت انجير روی آنها بگذاريد.
 ماليدن ش��يره درخت انجير بر روی س��ر، از 

ريزش مو جلوگيری می کند.
خواص برگ انجير 

 برگ پخته درخت انجير ملين است.
 برای برطرف کردن ورم و تومورهای مختلف، 

برگ انجير را روی اين قسمت ها بگذاريد.
 جوشانده ساقه های جوان درخت انجير، آب 

اضافی را از بدن خارج می کند. 
 برای درمان اسهال های ساده و خونريزی های 
مختلف، از جوش��انده پوست تازه درخت انجير 

استفاده کنيد. 
 برگ درخت انجير را در آب جوش ريخته و 
بگذاريد کمی سرد شود بعد داخل لگنی بريزيد 
و درون آن بنش��ينيد. اين عمل بواسير دردناک و 

متورم را درمان می کند.
 جوش��انده برگ درخت انجير، ش��کم درد را 

برطرف می کند. 
ــرات: انجير برای کبدهای ضعيف مناس��ب  مض
نيست و آنهايی که کبد ضعيف دارند، بايد انجير 
را با گردو بخورند. زياده روی در مصرف انجير 
توليد نفخ ش��کم و اسهال کرده و برای چشم نيز 

مضر است.

انجیر
Ficus carica :نام علمی

بيماری های قلب و عروق، عامل اصلی 
مرگ و مير و از داليل مهم ناتوانی افراد 
ديابتی اس��ت. مهم ترين علت پيدايش 
بيماری های قلب��ی - عروقی، تصلب 
ش��رائن است. تصلب ش��رائين باعث 
می ش��ود که سرخرگ های گوناگونی 
که به قس��مت های مختلف بدن خون 
می رس��انند، به تدريج سخت و تنگ 
گردند و توانايی آنها برای انتقال اکسيژن و 
مواد غذايی به سلول های بدن کاهش يابد. 
عواملی هستند که موجب سريع تر شدن 
تصلب شرائين می شوند و در صورت 
وجود آنها، احتمال پيدايش بيماری های 
قلبی و عروقی افزايش پيدا می کند. برای 
پيشگيری از پيدايش بيماری های قلبی - 
عروقی و مرگ و مير و ناتوانی ناشی از 
آن، بايد اين عوامل خطر را بشناسيد و به 
توصيه های پزشکی توجه کنيد. عوامل 
خطر برای بيماری های قلب و عروق 
عبارتند از: سن باال، جنس مذکر، سابقه 
خانوادگی س��کته قلبی زودرس، فشار 
خون باال، افزايش چربی های خون )به 
ويژه کلسترول(، بيماری قندی، سيگار 
کشيدن، چاقی، کم تحرکی و اختالل در 
انعق��اد خون. با توجه به اينکه ديابت از 
عوامل خطرساز بيماری های قلبی عروقی 
است و معموالً با عوامل خطرناک ديگر، 
همراهی دارد )و گاهی شايد ايجاد کننده 
آنها باشد، بنابراين مبتاليان به ديابت بايد 
بيش از ديگران مراقب سالمت قلب و 
عروق خود باشند. پژوهش های فراوان 
پزشکی نيز نشان داده اند که عوامل خطر 
قلبی - عروقی در مبتاليان به ديابت نوع 

2 شايع تر است.
بیماری های قلبی عروقی را می توان 

به سه گروه عمده تقسیم کرد :
 بيماری های عروق کرونر قلب

 حوادث عروقی مغز
 بيماری ه��ای رگ ه��ای محيط��ی 

بزرگ
بيماری های عروق کرونر قلب: قلب 
يك پمپ عضالنی به اندازه مشت گره 
کرده انسان است که در هر دقيقه به طور 
متوسط 60 تا 100 بار می تپد و خون را 
در بدن به گردش در می آورد. گردش 
خون سبب می شود که اکسيژن و مواد 
غذايی به اعضای بدن برسد و مواد زايد 
ناشی از فعاليت سلول ها نيز دفع شود. 
عضله قلب هم از اين قاعده جدا نيست 
و بايد خون رسانی مناسبی داشته باشد، 
تا عمل حياتی خود را به درستی انجام 
دهد. خون رسانی به عضله قلب توسط 
رگ هايی موس��وم به سرخرگ های 
کرونر صورت می گيرد رسيدن خون 
به قلب و ميزان فعاليت عضله قلب تا 
حدی مشابه وضعيت عرضه و تقاضا 
است؛ هر چه قلب خون بيشتری احتياج 
داشه باشد، سرخرگ های کرونر بايد 
بتوانن��د اين افزايش نياز را تأمين کنند. 
وگرنه سلول های عضله قلب با مشکل 
کم خونی روبه رو خواهند شد. تصلب 
ش��رائين و همچنين پيدايش لخته ها 
درون رگ های کرونر سبب می شود 
که خون رس��انی به سلول های عضله 
قلب کاه��ش ياب��د. در نتيجه کمبود 
اکس��يژن و مواد غذايی و انباشت مواد 
زائ��د در عضل��ه قل��ب، دردی پديد 
می آيد که به درد قلبی يا آنژين صدری 

معروف است. اگر سرخرگ کرونر به 
طور کامل بسته شود، سلول های قلبی 
مربوط به آن حوزه خواهند مرد. که به 
اين وضعيت انفاکتوس يا سکته قلبی 
می گوين��د. گاهی ني��ز در اثر اختالل 
شديد و گسترده در کارکرد عضله قلب، 

مرگ ناگهانی رخ می دهد.
ــانه های مهم بیماری های قلبی:  نش
بيماری قلب با افزايش آن بروز می کند 
و معموالً با استراحت و نيتروگلسيرين 
زيرزبانی تس��کين می ياب��د. اگر درد 
با اس��تراحت يا چندي��ن دقيقه پس از 
مصرف قرص زير زبان بهبود نيابد به 
ويژه اگر همراه با تنگی نفس، تهوع و 
تعرق شديد بود، نشانه سکته قلبی است. 
به دليل اخت��الل در اعصاب محيطی، 
شدت نشانه های بيماری قلبی در افراد 
ديابتی ممکن است کمتر از ميزان مورد 
انتظار باشد. از اين رو شما که به ديابت 
مبتال هستيد بايد بيشتر مراقب باشيد و 
به موقع به پزش��ك مراجعه کنيد. البته 
درد های سينه فقط نشانه بيماری قلبی 
نيست و ممکن اس��ت در اثر بيماری 

گوارشی يا ريوی نيز پديد آيد.

ــب: در اين وضعيت، فرد به   تپش قل
طور ناراحت کنن��ده ای ضربان قلب 
خود را احس��اس می کند. تپش قلب 
در حالت ه��ای اضط��راب و برخ��ی 
بيماری های ديگر قلبی نيز ممکن است 
پديدار شود. قلب اشکال پيدا می کند، 
مايع موجود در بافت های بدن به طور 
کامل تخليه نمی ش��ود و در زير جلد 
انباش��ته می ش��ود. البته خيز يا آدم در 
نتيجه بيماری های واريسی پاها، بيماری 
کبد، اخت��الالت کليوی و... نيز ممکن 

است پديد آيد.
حوادث عروقی مغز )سکته مغزی(: 
هنگامی که رگ های تغذيه کننده مغز به 
شدت آسيب ببيند، خون به سلول های 
مغزی نمی رس��د و آنه��ا دچار مرگ 
خواهند ش��د. که به اين حالت سکته 
مغزی می گويند. سکته مغزی هم در 
اثر تنگی و بس��ته شدن رگ های مغز 
پديد می آيد و هم به دنبال پاره شدن و 
خونريزی رگ های آن. مهم ترين عامل 
خطر برای حوادث عروقی مغز، افزايش 
فشار خون است. خطر سکته مغزی در 
مبتاليان به ديابت که فشار خون باال هم 
دارند، دو برابر افرادی است که تنها به 
پرفشاری خون دچار هستند. اين مسأله 
اهميت کنترل فش��ار خون در بيماری 
ديابت را آشکارتر می سازد. نشانه های 
حوادث عروقی مغز، بسته به اينکه کدام 
قس��مت مغز اختالل خون رسانی پيدا 
کند، بسيار گوناگون هستند. کرختی يا 
ضعف حرکتی شديد در يك نيمه بدن 
و نابيناي��ی يا تاری دي��د زودگذر يك 
چش��م، از جمله نش��انه های حوادث 

عروقی مغز هستند.
بیماری های رگ های 
از  منظ��ور  ــی:  محیط
رگ های  بيماری های 
بيماری هايی  محيطی، 
اس��ت که؛ عروق غير 
رگ ه��ای قلب و مغز 
را گرفت��ار می کنن��د. 
معموالً  بيماری ها  اين 
در نتيج��ه تنگ ش��دن 
رگ هاي��ی اس��ت که 
خ��ون را به دس��ت و 
پا می رس��انند. کاهش 
خون رسانی به پاها، به 
س��بب دو نوع عارضه 
می ش��ود: خ��ون ب��ه 
اندام ها که در نهايت به 
قطع آن اندام می انجامد 
نمی رسد. پس از مدتی راه رفتن، درد 
ش��ديدی معموالً در عضالت پش��ت 
س��اق پا به وجود می آي��د که باعث 
لنگيدن می شود. به طور کلی احتمال 
اينک��ه مبتاليان به دياب��ت نياز به قطع 
قسمتی از پاهايش��ان پيدا کنند، 15 تا 
40 برابر افراد غير مبتال به ديابت است. 
بنابراين پايبندی به توصيه های مربوط 
به پيش��گيری از بيماری های قلبی و 
عروقی و نيز رعايت اصول مراقبت از 
پاها، برای افراد ديابتی بس��يار اهميت 

دارد.
اصول پیشگیری از بیماری های قلب 

و عروق در افراد ديابتی
خون خود را کاهش دهيد: کلس��ترول 
که نوعی چربی اس��ت، در پيدايش و 
گسترش تصلب شرائين نقش مهمی 
دارد، زي��را می تواند در ديواره رگ ها 
رس��وب کند و همراه ب��ا عوامل ديگر 
به تنگی و بس��ته ش��دن سرخرگ ها 
بينجامد. کلس��ترول دو نوع مهم دارد: 
کلسترول بد )LDL( که موجب بسته 
شدن رگ ها و بيماری قلبی - عروقی 

 )LDH( می شود 2- کلسترول خوب
که کلسترول اضافی بدن را از بافت ها 
خارج می کند و خطر بيماری قلبی را 
می کاهد. نوعی از کلس��ترول که بايد 
غلظت کمی در خون داشته باشد، همان 
نوع بد يا LDL است. شما می توانيد 
با مصرف غذاهای پرچربی و رعايت 
توصيه های پزش��ك تان، چربی خون 

خود را در سطح مناسب نگه داريد.
فش��ار خون خود را کنترل کنيد: فشار 
خون باال، افزون بر اينکه فشار بيشتری 
بر قلب وارد می سازد و نياز آن به خون 
را افزايش می دهد، روند تصلب شرائين 
را تسريع می کند و سبب آسيب اعضای 

گوناگون بدن هم می شود. چاقی، خطر 
مهمی برای افزايش فشار خون است. 
همچنين چاق��ی يا اضافه وزن موجب 
افزايش مقاومت سلول های بدن نسبت 
به انسولين می شود. شما بايد زير نظر 
يك پزش��ك يا متخصص تغذيه، وزن 
بدنتان را به ميزان متناسب با قد، جنس 
و سن خود برسانيد. استعمال دخانيات 
سبب افزايش ضربان قلب می شود و 
فشار خون را هم باال می برد. همچنين 
س��يگار با اثر روی عوام��ل انعقادی و 
نيز غليظ کردن خون، احتمال تشکيل 
لخته و بس��ته ش��دن س��رخرگ ها را 
افزايش می دهد. افزون بر اين، سيگار 
با اثر بر روی رگ های کوچك، خون 
رسانی به بخش های انتهايی اندام ها را 
مختل می کند و اي��ن عارضه در افراد 
ديابتی که گرفت��اری اعصاب محيطی 
نيز دارند، بسيار مهم است و خطر قطع 
عضو را باز ه��م افزايش می دهد. اين 
آثار جدی از آثار س��رطان زايی سيگار 
است که موجب ناتوانی و مرگ خواهد 
شد. امروزه سيگار مهمترين علت قابل 

پيشگيری سرطان به شمار می رود.
قند خون خود را کنترل کنید: کنترل 
دقيق قند خون، هم به طور مس��تقيم و 
هم به طور غير مستقيم، نقش مهمی در 
پيشگيری از بيماری های عروقی دارد. 
پژوهش های پزشکی نشان داده اند که 
داشتن يك زندگی کم تحرک، صرف 
نظ��ر از عوامل خطر ديگ��ر، احتمال 
ديابت، چاقی و بيماری کرونر قلب را 
افزايش می دهد. پياده روی، دوچرخه 
س��واری، تنيس روی مي��ز، باغبانی و 
دويدن آرام، فعاليت هايی هستند که اثر 
مفيدی بر تندرستی شما خواهند داشت. 
توصيه می شود که روزانه 30 دقيقه به 
فعاليت های بدنی بپردازيد. اين ميزان 
فعاليت را می توانيد در س��ه دوره 10 

دقيقه ای نيز انجام دهيد. 
ــینه: اين درد مؤثر،  ــه س • درد قفس
در ناحيه پش��ت جناغ سينه احساس 
 می ش��ود و ممکن اس��ت ب��ه گردن، 
دس��ت ها، پشت و يا شکم هم انتشار 
يابد. آنژين صدری اغلب هنگام کارهای 
بدنی يا فش��ارهای روحی و روانی به 

وجود می آيد.
• تنگی نفس: احس��اس تنگی نفس 
می تواند از نشانه های بيماری عروق 

کرونر باشد. 
 تپش خیز يا ادم: در مراحل پيشرفته تر 

بيماری قلبی پديدار می شود.
• قانقاريا يا گانگرن: مرگ بافتی در اثر 

نرسيدن خون 
ــاوب: به عل��ت تصلب  ــش متن لنگ

رگ های خون رسانی 
چربی: به ويژه کلسترول مصرف شده 

فشار خون را کنترل کنید 
ــد مطلوب نگه  ــود را در ح  وزن خ

داريد. 
ــید و  فعالیت بیشتری   سیگار نکش

داشته باشد. 
 قند خون را کنترل کنید. 

ــی منظم تری داشته  فعالیت ورزش
باشید.

بیماری قلبی و عالئم آن مثل آينه نسخه گیاهی

نقطه

سالمت

کاهش حمالت قلبی با رعايت 5 نکته!
نتايج تحقيقات نشان می دهد که با رعايت 
چند توصيه س��اده به صورت چشمگيری 
می توان از خطر ابتال به حمله قلبی کاست. 
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه 
تلويزيونی فاکس نيوز، حمله قلبی يکی از 
علل اصلی مرگ و مير در کشورهای مختلف 
جهان از جمله امريکا است. اما شيوه هايی 
برای کاه��ش خطر بروز حمله قلبی وجود 

دارد. نتيجه تحقيقات جديدی که در امريکا بر روی زنان و مردان باالی پنجاه 
س��ال انجام شده است نشان می دهد که با رعايت کردن پنج نکته ساده در 
زندگی می توان، ميزان ابتال به حمالت قلبی را تا هشتاد درصد کاهش داد. 
1- قدم زدن روزانه، 2- حفظ وزن در حد سالمت، 3- خودداری از مصرف 
مشروبات الکلی، 4- خودداری از استعمال دخانيات و 5- مصرف غذاهای 
سالم از جمله راههايی هس��تند که پژوهشگران برای کاهش خطر ابتال به 
بيماری های قلبی توصيه می کنند. سی دقيقه ورزش روزانه می تواند سبب 

کاهش موادی در بدن شود که به بروز حمالت قلبی منجر می شود. 

»پوستت کدر شده؟ برو آرايشگاه پوستت را پاکسازی کن! « اين، 
جمله ای اس��ت که اي��ن روزها از زبان خيلی از خانم  ها ش��نيده 
می ش��ود، ولی آيا پاکسازی پوس��ت را بايد در آرايشگاه انجام داد 
يا نزد پزشك متخصص پوس��ت؟ و اينکه انجام اين کار چند بار 
در س��ال الزم اس��ت؟ دکتر محسن غفارپور، متخصص پوست و 
مو، مدير گروه و عضو هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ايران به 

سؤاالتی دراين زمينه پاسخ می دهد.
آقای دکتر! برای پاک سازی پوست حتماً بايد نزد پزشک رفت، 

يا می توان در آرايشگاه هم اين کار را انجام داد؟ 
برای تميز کردن پوست و پاک سازی آن اصالً احتياجی به آرايشگاه 
و مطب و متخصص نيست. خود فرد هم می تواند اين پاک سازی 

را در منزل انجام دهد.
 واقعاً؟! چگونه؟ می توان از کِرِم اس��يد ميوه )5 تا 10 درصد( که 
خ��ودش يك اليه بردار اس��ت و کار تميز کردن پوس��ت را انجام 

می دهد، استفاده کرد. بعد از بيرون آمدن از حمام، پوست رطوبت 
الزم را پيدا می کند و با يك فشار مختصر در دو طرف جوش های 
سر سياه و سرسفيد، می توان آنها را تخليه کرد. احتياج نيست که 

فرد ديگری اين کار را برای ما انجام دهد.
ــی خواست اين کار را فرد ديگری برايش انجام  حال اگر کس

دهد، بهتر است نزد متخصص پوست برود يا آرايشگر؟
خب، طبيعی اس��ت که ما توصيه می کنيم به متخصصان پوس��ت 
مراجعه کنند. همچنين فرد می تواند کرِم  اس��يد مي��وه را که با نام 
AHA وجود دارد، تهيه کند و هفته ای 2 يا 3 بار از آن استفاده کند. 

اين کرِم  پوست را، کامالً تميز می کند.
برای پاک سازی پوست از چه موادی استفاده می شود؟

برای پاک سازی پوست از اسيد سالسيليك 2 تا 5 درصد و اسيد ميوه 
10 تا 15 درصد استفاده می شود. اين مواد را به صورت فرد، می مالند 
که باعث می ش��ود يك اليه از سطح پوست او برداشته شود. خود 
فرد هم می تواند شب ها، اسيدهای ميوه 10 درصد را روی صورتش 
بگذارد و صبح ها بش��ويد. بعد از پاک س��ازی، اگر پوست خشك 
بود، بايد حتماً از مرطوب کننده اس��تفاده شود و اگر پوست چرب 
بود، ديگر احتياج به کار خاصی نيس��ت. در ضمن کرِم های اسيد 

ميوه، غير از پاک سازی پوست، روشن کننده هم هستند. همچنين 
بافت های ميانی پوست را ترميم و بازسازی می کنند. معموالً بهتر 

است پاک سازی پوست را از 18 سالگی به بعد انجام داد.
 گروهی از محصوالت آرايشی که به نام تمیز کننده معروفند، 

می توانند پوست را پاک سازی کنند؟
ببينيد، دارو ماده ای اس��ت برای تس��کين درد  و جلوگيری از بروز 
بعضی عوارض که باعث تغيير عملکرد يا ساختمان عضوی از بدن 
می ش��ود، اما مواد آرايشی که معموالً روی پوست، مو و يا ناخن 
استفاده می شوند، باعث تميز کردن و زيباسازی پوست شده، ولی 
در ساختمان و عملکرد آن، تغييری به وجود نمی آورند.محصوالت 
آرايش��ی و بهداشتی را به سه گروه تقسيم می کنند: تميزکننده ها يا 
شستش��ودهنده ها، مرطوب کننده ها، و تونرها يا س��فت کننده های 

پوستی.
تمیز کننده ها چه می کنند؟

تميزکننده ها می توانند چربی هايی را که توس��ط غدد چربی ساز 
پوس��ت ترشح می شود و نيز شوره ها و باکتری هايی را که خارج 
از پوست، مو و ناخن قرار می گيرند، را در خودشان حل کرده و از 
سطح پوست پاک کنند.در عين حال، تميز کننده نبايد چربی  های 

سطح شاخی پوست )آخرين بخش پوست( را از بين ببرد؛ زيرا اين 
چربی ها مانند سدی در برابر ورود ميکروب  و سموم عمل می کنند. 
همچنين مانع خروج آب از پوس��ت می ش��وند، در نتيجه نرمی و 

لطافت پوست را حفظ می کنند.
مرطوب کننده ها چه طور؟

مرطوب کننده ها يا نرم کننده ها باعث می شوند پوست رطوبت الزم را 
پيدا کرده و موجب شادابی آن می شوند.

 تونرها يا سفت کننده ها؟ 
تونرها را بايد بعد از استعمال يك تميزکننده، مانند صابون، شامپو 
و يا شير پاک  کن، اس��تفاده کرد. تونرها، موادی را که از صابون و 
يا شيرپاک کن، روی پوست باقی مانده، از بين می برند و رطوبت 

پوست را بيشتر می کنند.
ــتفاده  ــتفاده از کِرم  پودر اس خیلی از خانم ها از تونر بعد از اس

می کنند. اين کار، درست است؟
لوازم آرايش��ی مثل کرِم  پودر را هميش��ه بايد بعد از تونرها به کار 
برد. به اين صورت که اول بايد از يك تميزکننده مثل شيرپاک کن 
و سپس از يك تونر بهره برد. بعد از آن هم می توان از کرِم پودر يا 

پنکيك استفاده کرد. 

پاکسازی پوست :
 نه دکتر، نه آرايشگاه

تأثیر لیمو ترش 
بر ريزش مو
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گیتی پسند يکی از مدعیان قهرمانی

حسین افضلی:  تیم ها خانه مربیان 
نیست

  تيم فوتس��ال گيتی پسند 
 در وضعي��ت مطلوب��ی ب��ه س��ر 
می برد. س��رمربی اي��ن تيم ادامه 
داد: تيم را از ش��رايط بدنس��ازی 
خ��ارج کرده و روی ب��ه کارهای 
از فش��ار  اي��م.  آورده  تاکتيک��ی 

تمرين ها، کاسته ايم تا خود را برای بازی مقابل شهيد منصوری 
قرچك آم��اده کنيم. افضلی پيرامون تي��م قرچکی گفت: تيم ها 
خانه مربيان نيس��ت و اين تيم با از دس��ت دادن ابطحی، لك را 
جايگزي��ن وی ک��رده که او هم مربی خوبی اس��ت که با جذب 
بازيکن��ان موردني��از خود تيم آماده ای را بس��ته اس��ت. وی در 
پايان افزود: همه تيم ها برای کس��ب عنوان قهرمانی پای به اين 
رقابت ها می گذارند و ما هم در اين امر مس��تثنی نيس��تيم و با 
 هم��ت بازيکنان، کادر فنی و ي��اری خداوند به اين مهم خواهيم 

رسيد.

مسعود دانشور: مسئوالن به استقبال من نیامدند.
مسعود دانش��ور گفت: وقتی که با 
تيم ملی فوتسال کشور قهرمان آسيا 
شديم کسی از مس��ئوالن شيراز در 
فرودگاه حاضر نشد و فقط مربيانم 
به استقبال من آمدند. مسعود دانشور 
افزود: از اينکه سهميه صدرای شيراز 
را به گيتی پسند دادند خوشحالم، به 
دليل اينکه وقتی نتوانند از نظر مالی 
تيم را حمايت کنند بهتر است تيم 

را به کس��ی واگذار کنند که تيم را مورد حمايت قرار دهد. وی ادامه 
داد: در ش��يراز به دليل مشکالت مالی، بچه ها در حد توان خود بازی 
نمی کردند اما اکنون با آمدن اين تيم به شهر گنبدهای فيروزه ای برای 
موفقيت اين تيم از جان و دل مايه خواهيم گذاش��ت. مسعود دانشور 
درباره تماشاگران اين تيم در شهر شيراز توضيح داد: لبنيات ارژن فارس 
نسبت به تيم صدرا از هواداران بيشتری برخوردار بود به اين دليل که 
شهر جديد صدرا، نسبت به مرکز شهر مسافت زيادی داشت و رفت و 

آمد برای تماشاگران سخت بود.

بهروز جعفری: پديده لیگ خواهم شد
بهروز جعفری بازيک��ن جوان تيم 
فوتسال گيتی پسند در مورد وضعيت 
اين تيم اظهار داشت: مسئوالن اين 
 تيم، گيتی پس��ند را ب��رای قهرمانی 
بسته اند و با کمك بچه ها و مديريت 
بسيار توانا و کادر فنی توانمند به اين 
مهم خواهيم رسيد. وی ادامه داد: در 
فص��ل پيش عضو تيم ف��رش آرای 

مشهد بودم که حسين افضلی با شناخت قبلی که از من داشت مرا به تيم 
خود آورد و با بازی های خوب خود، پديده ليگ برتر فوتسال کشور 
خواهم شد. وی در پايان گفت: با تالش و کوشش بزرگان تيم و کادر 

فنی باتجربه، گيتی پسند صددرصد قهرمان خواهد شد.

مصطفی نظری: گیتی پسند پتانسیل قهرمانی را دارد
دروازه بان تيم ملی فوتسال کشورمان که در اين فصل پيراهن گيتی پسند 
اصفهان را بر تن می کند در مورد اين تيم به زاينده رود گفت: يکی دو 
ماهی است که يك مجموعه باتجربه از مديريت گرفته تا بازيکنان، دور 
هم جمع شده اند و در شرايط مطلوبی به سر می برند. مصطفی نظری 
ادامه داد: بازيکنان تيم فوتسال گيتی پسند با اينکه جوان هستند از تجربه 
بااليی برخوردارند و ما در وهله نخس��ت بايد قهرمان اخالق شويم و 
پس از آن دست به دست هم دهيم و مقامی را که در شأن گيتی پسند 
و علی جنتی رئيس هيأت مديره باشگاه است، کسب کنيم. وی به بازی 
های تدارکاتی اين تيم اش��اره کرد و 
توضيح داد: تا آغاز رقابت های ليگ 
برتر فوتسال کش��ور، يکی دو ديدار 
تدارکاتی برگزار خواهيم کرد که بازی 
با دبيری تبريز حتمی شده است. وی 
در پايان گفت: ش��هيد منصوری تيم 
خوبی است که مدعی اول قهرمانی 
است و ما هم با بازيکنان و کادر فنی 

باتجربه، پتانسيل قهرمانی را داريم.

محمد وزيرزاده: خوشحالم دوباره به اصفهان برگشتم
محم��د وزيرزاده بازيکن تيم فوتس��ال گيتی پس��ند که در فصل 
قبل عض��و تيم پتروش��يمی تبريز بود؛ ابراز خوش��حالی کرد که 
 ب��رای ادامه دوران بازی اش، دوباره ب��ه اصفهان نقل مکان کرده

است. 
وی ش��رايط تيم و خ��ود را عالی ارزيابی کرد و اظهار داش��ت: 
حس��ين افضلی يک��ی از بهترين مربيان باتجربه ليگ اس��ت و با 
هدايت اين مربی می توانيم به سکوهای باالی جدول فکر کنيم. 
وزيرزاده در مورد بازی مقابل ش��هيد منص��وری که قرار بود در 
قرچ��ك برگزار ش��ود و به علت 
انصراف تيم پوشينه بافت قزوين، 
گيتی پس��ند به عن��وان ميزبان در 
هفته نخس��ت به مي��دان می رود، 
گفت: ش��هيد منصوری تيم خوب 
و باانگيزه ای اس��ت اما در ش��هر 
اصفه��ان حريف تيم م��ا نخواهد 

شد.

ــم تکمیل  ــی ها تی ــدن برزيل ــش: با آم ــا زحمتک  محمدرض
می شود

محمدرضا زحمتکش يکی از ملی پوشان تيم فوتسال گيتی پسند 
گفت: از نظر آمادگی بدنی در س��طح مطلوبی هستيم و تمرينات 
منظمی را زيرنظر حسين افضلی انجام می دهيم. وی اضافه کرد: 
اگر بازيکنان برزيلی به تيم اضافه 
شوند به قهرمانی اميدوار خواهيم 
ش��د. زحمتکش در پايان افزود: 
قرار بود به تيم ش��هيد منصوری 
قرچ��ك بروم اما ديدم که در اين 
تيم، جای پيش��رفت دارم و برای 
تجربه جديدی به ش��هر اصفهان 

آمدم.

ورزشی

 در هنگام مسابقه دو تيم پرسپوليس 
تهران و تراکتورسازی تبريز، که در ورزشگاه 
آزادی تهران برگزار شد، تماشاگران هر دو 
تيم اقدام به پرتاب اش��ياء به داخل زمين و 
همچنين توهين کردند. که کميته انضباطی، 

سريع دست به کار شد.
مهدی تاج نائب رئيس فدراس��يون فوتبال 
پيرام��ون تصميمات اين کميته گفت: همه 
اهالی فوتبال خواس��تند به سرعت کميته 

انضباطی تشکيل جلسه دهد و نتيجه اعالم شود. وی ادامه داد: دو تيم تراکتورسازی 
و پيروزی به خاطر تخلفات تماش��اگران خود، شکس��تن صندلی ها و توهين به 
بازيکن��ان و داوران، توبي��خ کتبی با درج در پرون��ده و پرداخت 300 ميليون ريال 
جريمه ش��دند و تماش��اگران کمالوند هم دو جلسه از بازی خانگی محروم و تيم 
پرس��پوليس تنها يك ديدار خانگی، بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد کرد. 
مهدی تاج به رس��ول خطيبی مهاجم شماره 10 تراکتورسازی اشاره کرد و گفت: 
اين بازيکن به علت اعتراض به نحوه قضاوت مس��عود م��رادی )داور ميدان(، که 
موجب تحريك هواداران تبريزی شد 2 جلسه از همراهی تيمش محروم و محکوم 

به پرداخت 50 ميليون ريال جريمه نقدی گرديد. 
وی در پاي��ان افزود: اين تصميمی بود که کميت��ه انضباطی اخذ کرد تا مقدمه ای 
باشد برای اينکه تماشاگران ديگر تيم ها، مسائل اخالقی را رعايت نمايند تا زمينه 
را برای حضور بيش��تر افراد در ورزش��گاه ها فراهم کنند و موجب نگرانی اهالی 

فوتبال نشوند.

ب��ه گزارش مهر در گ��رگان، چهار 
اس��کواش باز ايرانی و مالزيايی به 
مرحله فينال مس��ابقات بين المللی 
اين رقابت ها راه يافتند. در مرحله 
نيمه نهايی اين مسابقات، »جون« از 
مالزی 3 بر 1 برابر »محمد حس��ين 
ثناي��ی« از ايران پيروز ش��د و »کام 
هيننگ« نيز از کشور مالزی با نتيجه 
3 بر 0 برابر »نويد ملك ثابت« از تيم 

ايران به پيروزی رسيد. 
هشت اسکواش باز در مرحله نيمه 

نهايی رقابت داشتند که چهار نفر به فينال اين دوره از مسابقات راه يافتند. 
مرحل��ه فينال اي��ن مس��ابقات پيش از ظهر پنجش��نبه با ش��رکت ورزش��کاران 
راه يافت��ه ب��ه اين مس��ابقات برگ��زار  ش��د. 28 ورزش��کار داخل��ی و خارجی 
 در قال��ب هف��ت تي��م در مس��ابقات بي��ن الملل��ی اس��کواش گ��رگان رقابت 

دارند.

اسماعيل فرهادی در گفتگو با سايت باشگاه با اشاره به بازی اين تيم مقابل پيکان 
قزوين اظهار داشت: بازی خوبی بود و بازيکنان تيم، بازی مناسبی از خود ارائه 
دادند و مهم سه امتياز بازی بود که به آن دست يافتيم و پيروزی را از آن خود 
کرديم. وی با بيان اينکه تعويض شدنم در اين بازی بنا به نظر سرمربی تيم بود، 
تصريح کرد: از ناحيه کمر دچار مشکالتی بودم و نتوانستم آنگونه که شايسته  است 

خود را نشان دهم و بنا بر نظر سرمربی تيم در بازی تعويض شدم. 
بازيکن تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان در مورد بازی اين تيم مقابل مس کرمان 
اظهار داشت: بازی دشواری در پيش داريم و همه تالش خود را به کار می گيريم 
تا با دست  پر از کرمان بيرون بياييم؛ مس کرمان تيم قدرتمندی است و هميشه با 
قدرت به ميدان می آيد و سال گذشته نيز با قدرت بازی می کرد. وی با بيان اينکه 
در سال جاری بازيکنان خوبی به تيم اضافه شدند، خاطرنشان کرد: تغييرات امسال 
برای تيم مفيد است و اضافه شدن نفرات جديد به تيم برای پيروزی در مسابقات 
ليگ برتر مورد نياز است؛ برای قهرمانی در اين مسابقات بايد مسابقات ليگ برتر 
را به خوبی به پايان برسانيم. فرهادی، استقالل، پرسپوليس، سپاهان و استيل آذين 
را در کنار ذوب آهن مدعی قهرمانی دانست و گفت: همه بازی ها برای ما حکم 
از آن خود  را  بازی ها  پيروزی در همه  اين است که  ما  دارد و تالش  را   فينال 

کنيم.

 پژمان غفاری
تيم کش��تی کارگران پالر اواس��ط مرداد ماه به عنوان نماينده اس��تان اصفهان، در 
مسابقات آزاد و فرنگی کارگران ايران شرکت می کند. انتخاب اعضای تيم توسط 
رس��ول احمدی، رئيس هيأت کشتی شهرستان صورت خواهد گرفت. وی تأکيد 
کرده بهترين و آماده ترين ورزشکاران را به اين رقابت ها اعزام کرده و برای کسب 

عنوان قهرمانی تيم را خواهيم بست.

دبيرخانه هيأت رس��يدگي ب��ه تخلفات حرفه اي ايران، با انتش��ار بيانيه اي اعالم 
کرد: با متخلفان در هر رده و مس��ئوليت، برخورد جدي خواهد شد. به گزارش  
فارس، دبيرخانه هيأت بررسي، پيگيري و رسيدگي به تخلفات حرفه اي فوتبال 
ايران، پس از بررس��ي پرونده افرادي که به نحوي در جريانات ناس��الم فوتبال، 
اعم از س��وء جريان مالي، س��وء استفاده از موقعيت ش��غلي، تباني و ... دخالت 
داشته اند؛ بيانيه اي به شرح زير صادر کرد: پرونده اين افراد در حال بررسي است 

و موارد خاص به افراد ذيربط اعالم گرديده است.
برخي موارد نيز تا حصول نتيجه قطعي تحقيقات؛ فرصت بيش��تري مي طلبد که 
در دس��ت بررس��ي و اقدام اس��ت. بنابراين دبيرخانه هيأت، پس از جلسه های 
مکرر با حضور اعضا رس��مًا اعالم مي کند؛ آنچه درباره برخي افراد اعالم ش��ده 
جريان س��ازي خبري بوده و هرگونه تأييد، تکذي��ب، آوردن نام افراد مرتبط با 
اس��م مسئوالن فدراسيون بيش��تر به گمانه زني برخي جريان ها مربوط مي شود. 
بنابراي��ن تا تعيين تکليف قطع��ي پرونده و تعيين وضعيت اف��راد بنا به مصوبه 
هيأت و تأکيد رياس��ت هيأت رس��يدگي؛ هيچ فرد يا نهادي ح��ق ندارد اظهار 
نظ��ري در اين زمينه انجام ده��د. ضمن اينکه هيأت رس��يدگي بدون توجه به 
جريان س��ازي برخي رس��انه ها قاطعانه و تأکيد مي کند با دقت و جديت تمام، 
جريان ناسالم فوتبال اعم از سوء جريان مالي، تباني، دوپينگ، رفتارهاي خالف 
آئين نامه و ... را رصد مي کند و پس از بررس��ي تخلفات با متخلفان در هر رده 
 و مس��ئوليتي که باش��ند، برخورد ش��ده و نتيجه آن به افراد ذيربط ابالغ خواهد 

شد. 

مهدی تاج:
  پرسپولیس و تراکتورسازی؛ 
30 میلیون تومان جريمه شدند

فینالیست های مسابقات بین المللی 
اسکواش در گرگان مشخص شدند

اسماعیل فرهادي:
همه مسابقات براي ذوب آهن 

حکم فینال را دارند

پالر نماينده اصفهان در مسابقات کشتی 
کارگران ايران

بیانیه هیأت رسیدگي به تخلفات حرفه اي فوتبال: 
با متخلفان فوتبال برخورد جدي مي کنیم

علیرضا جنتی: هدف از تأسیس گیتی پسند، اشاعه فرهنگ ورزش همگانی و قهرمانی است
رئيس هيأت مديره باشگاه فرهنگی- ورزشی صنايع گيتی پسند به زاينده رود گفت: هدف از تأسيس 
اين باش��گاه اش��اعه فرهنگ ورزش همگانی و قهرمانی، با ش��عار »صنايع گيتی پسند با ورزشکاران 
دنياپس��ند« اس��ت. جنتی در ادامه افزود: اخالق مداری و احترام به پيشکسوتان از ديگر برنامه های 
باشگاه خواهد بود. وی اضافه کرد: در اولين سال حضور تيم فوتسال باشگاه، در صحنه ورزش، به 
فکر کسب تجربه در اين رقابت های ليگ برتر کشور هستيم و با انگيزه باال و درايتی که در مديريت 
باش��گاه س��راغ داريم به آينده اميدواريم. جنتی در پايان از کليه مديران و مس��ؤالن استان اصفهان و 

اصحاب رسانه تشکر و قدردانی کرد.

 پژمان سلطانی
هفته نخست ليگ برتر فوتبال کشور به پايان 
رس��يد و 19 گل از خط دروازه ها گذشت. 
ک��ه ميانگي��ن 2/11 گل، در هر بازی را به ما 
نش��ان می دهد. اين آمار برای هفته اول آمار 
مطلوبی اس��ت هفته دوم اي��ن رقابتها امروز 
)شنبه( با سه ديدار آغاز و فردا با شش ديدار 

به پايان می رسد
استیل به دنبال دومین پیروزی

اس��تيل آذين تهران – پاس همدان، ورزشگاه 
دستگردی تهران  ساعت 17:30

هر دو تيم در هفته نخس��ت با نتيجه مش��ابه 
يك بر صفر از س��د حريفان خود گذش��تند. 
اس��تيل آذين در گرمای طافت فرس��ای شهر 
اه��واز با ضرب��ه ايس��تگاهی دقاي��ق پايانی 
مي��الد زنيدپور بازيک��ن فصل گذش��ته راه 
آهن ش��هر ری بر ميزبانش تي��م فوالد، غلبه 
کرد. پاسی ها در ش��هر هگمتانه، با تك گل 
فره��اد خيرخواه، ش��اگردان صم��د مرفاوی 
)مس کرم��ان( را از پيش روی برداش��تند و 
حال باي��د به تهران بروند و برابر س��تارگان 
تهرانی صف آرايی کنند. لوبيسيا تومباکوويچ 
س��رمربی اس��تيلی ها، در اهواز دست به کار 
بزرگ��ی زد و در غي��اب جادوگر خود )علی 

کريمی( مچ مجيد جاللی، معروف به »مجيد 
کامپيوتر« را خواباند و امروز در بازی خانگی 
به مصاف شاگردان اصغر مدير روستا خواهد 
رفت و به اين س��ه امتياز ني��از مبرمی دارد،؛ 
که از تيم های صدر جدولی در همين اوائل 

فصل فاصله نگيرد. 
در اي��ن دي��دار آنچ��ه که به نظر می رس��د: 
پاس��ی ها توان حتی گرفتن يك تس��اوی از 
کهکش��انی های اس��تيل آذي��ن را نخواهند 
داش��ت و دست خالی به همدان برمی گردند 
و خ��ود را ب��رای بازی مقابل پي��کان قزوين 

آماده می کنند.
رجب زاده غايب بزرگ میدان کرمان

مس کرمان – ذوب آهن اصفهان، ورزش��گاه 
شهيد باهنر کرمان  ساعت 17:30

شاگردان صمد مرفاوی برخالف بازی خوبی 
ک��ه مقابل پاس همدان به نمايش گذاش��تند، 
دست خالی اين شهر را به مقصد کرمان ترک 

کردند. 
ذوبی ها ب��ا گلزنی محمدرض��ا خلعتبری با 
حس��اب  دو بر يك از س��د پي��کان قزوين 
گذش��تند ش��اگردان ابراهيم زاده در ديدار با 
مس، مهدی رجب زاده را به علت اخراج در 
بازی قبلی به همراه نخواهند داشت. برخی از 
خبرن��گاران معتقد بودند که رجب زاده برای 

اينکه پيش چش��مان کرمانی ها بازی نکند به 
ط��ور عم��د کارت زرد دوم را در دقيقه 68 
دي��دار پيکان دريافت کرده، ک��ه بايد به اين 
افراد گفت: رجب زاده يك ش��يرازی اس��ت 
و اگر هم می خواست اين کار را انجام دهد 
در دقاي��ق پايان��ی از داور کارت می گرفت. 
ابراهي��م زاده در غياب بازيکن تکنيکی خود 
در سيس��تم 1-4-1-4، شايد حسين ماهينی، 
که در بازی قبلی در جناح راست خط دفاعی 
بازی می کرد را به س��مت دفاع چپ بياورد 
و محم��د قاضی را در خ��ط حمله بگذارد و 
س��يدمحمد حس��ينی را نيز در پست مدافع 
راس��ت به بازی گيرد که ت��ا حدودی جای 

خالی اين بازيکن حس نشود. 
ذوب آهن بر خالف مس، دست به تغييرات 
ف��راوان در نفرات خود نزده و هماهنگی اين 
تيم بين بازيکنان، تا زمانی که ده نفره نش��ده 
بودن��د، به طور وضوح به چش��م آمد. بازی 
روی زمي��ن و پاس ه��ای ت��وی عمق خط 
دفاعی حريف، توس��ط قاس��م حدادی فر و 
ايگور کاس��ترو جهت اس��تفاده خلعتبری که 
چارچوب دروازه را خوب می شناسد؛ برای 
هر تيمی مشکل ساز خواهد بود. اما در شهر 
کرمان، بازيکنان ذوب آهن بايد در وهله اول 
تمرک��ز خود را روی گل نخوردن بگذارند و 

پس از آن به فکر گلزنی باشند.
آنه��ا ديگر ب��ا تجربه ش��دند و می دانند که 
امتيازات هر بازی برای کسب عنوان قهرمانی، 
خيلی با اهميت اس��ت. برنامه ريزی در طول 
نود دقيقه برای به دس��ت آوردن پيروزی، در 
دستور کار شاگردان ابراهيم زاده خواهد بود 
در آن سوی ميدان؛ مسی ها برای انتقام، پای 
به ميدان مسابقه خواهند گذاشت. در مرحله 
يك هش��تم نهايی جام باشگاه های آسيا، که 
در فوالدش��هر برگزار ش��د ذوب آهن با تك 

گل کاسترو، مس کرمان را با شکست بدرقه 
کرد. اما در ديدار رفت س��ال گذش��ته که در 
کرمان برگزار شد، مسی  ها با نتيجه سنگين 
5 بر 2 ذوب آه��ن را مغلوب کردند که اين 
نتيج��ه می تواند از نظر روح��ی و روانی بر 
روی بازيکن��ان تيم اصفهانی اث��ر نامطلوبی 

بگذارد.
ــن  دومی ــت  شکس ــال  دنب ــه  ب ــتقالل  اس

قرمزپوش

استقالل تهران – فوالد خوزستان، ورزشگاه 
آزادی تهران ساعت 19:40

آبی پوش��ان پايتخت گام نخس��ت را محکم 
برداش��ته و توانس��تند ب��ا حس��اب 3 ب��ر 2 
قرمزپوش��ان ش��هرداری را، در تبريز از پيش 
روی بردارن��د. آنچه از اي��ن نتيجه می توان 
برداش��ت ک��رد اين اس��ت که؛ اس��تقالل با 
داش��تن ميالد مي��داودی و آرش برهانی در 
 خط حمل��ه؛ برای هر تيمی خطرناک خواهد 

بود.
ام��ا در خ��ط دفاع��ی و در درون چارچوب 
دروازه، دارای ضع��ف هايی هس��تند که در 
دي��دار با تيم های قدرتمن��د، می تواند برای 
اين تيم مش��کل ساز شود. پرويز مظلومی در 
مصاحبه مطبوعاتی پس از ديدار با شهرداری 
تبريز، از نتيجه به دست آمده ابراز خوشنودی 

کرد و دو گلی ک��ه تيمش دريافت کرده بود 
را از روی اتفاق دانس��ت. فوالدی ها هم در 
بازی قبل��ی، دقايق پايانی نتيجه را به ميهمان 
خود اس��تيل آذين واگ��ذار کردند و به نوعی 
می توان گف��ت: کامپيوتر مجي��د جاللی در 
دقيقه 88 هنگ کرد و آنان س��ه امتياز خانگی 
را تقدي��م ش��اگردان تومباکووي��چ کردن��د. 
اس��تقاللی ها در ورزش��گاه آزادی با حضور 
هوادران پرش��ور خ��ود قصد دارن��د دومين 
بردشان را جش��ن بگيرند، تا صدر جدول را 
از دست ندهند و شاگردان مجيد جاللی هم، 
برای کس��ب حداقل امتياز پای به ورزشگاه 

آزادی خواهند گذاشت. 
بازيکن��ان فوالد در اين ديدار چش��م به ضد 
حم��الت و گلزنی روح ال��ه بيگدلی مهاجم 
س��ابق مس کرمان و امير معقول��ی، بازيکن 
فصل قب��ل اس��تقالل اه��واز دوخته اند اگر 
درون چارچوب قرمزپوشان خوزستان ميثاق 
معم��ارزاده )گلرفص��ل قبل تيم پرس��پوليس 
تهران( قرار گيرد؛ اين ديدار جذاب و ديدنی 
می ش��ود و بايد منتظر شعارهای تماشاگران 
اس��تقالل عليه وی در طول ن��ود دقيقه بازی 

باشيم. 
در ديگر ديدارهايی ک��ه فردا برگزار خواهد 
ش��د، تراکتورسازی در تبريز از راه آهن شهر 
ری پذيرايی می کند، ش��اهين بوشهر ميهمان 
پي��کان قزوين خواه��د بود. نف��ت تهران به 
مص��اف ش��هرداری تبريز می رود س��پاهان 
اصفه��ان در ورزش��گاه فوالدش��هر، مل��وان 
بندرانزل��ی را پي��ش روی دارد. صنعت نفت 
آبادان ميزبان سايپای کرج است و در آخرين 
دي��دار از هفت��ه دوم رقابت ه��ای ليگ برتر 
فوتبال کشور نيز تيم فوتبال صبا در ورزشگاه 
يادگار امام)ره( شهر قم، پرسپوليس تهران را 

پيش روی خواهد داشت.

آغاز رقابت های هفته دوم لیگ برتر کشور
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روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدير مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مديرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 0311-6284166-7   
فکس : 0311-6284168

نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل 
حسین آباد، ساختمان 119، واحد3

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-2225599
نشانی : شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول
وب سايت:

WWW.ZAYANDE-ROUD.COM
پست الکترونیک:

INFO@ZAYANDE-ROUD.COM

قیمت طال )تومان(
29990 هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
306300   یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

290800   یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخريدارز

1049  1046     دالر امریکا

1360    1356   یورو

278 275    ریال عربستان

286 284   درهم امارات

کالم نور
پیامبر اکرم )ص(:

همانا، محبوبترين اعمال در نزد خداوند عزوجل، نماز، نیکی کردن و جهاد در راه خداست.

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

33 °

30 °

16 °

11 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

به گ��زارش فارس از قزوين، محمد علی رامين در 
جلسه پرسش و پاسخ با دانشجويان استان قزوين 
که در آمفی تئاتر مرکزی دانش��گاه بين المللی امام 
خمينی )ره( برگزار شد، اظهار داشت: واليت فقيه 
آنچنان که مورد نظر امام خمينی )ره( است، دارای 
چهار ش��أن اس��ت که پايين ترين شأن آن، رهبری 
نظام جمهوری اس��المی است. وی ادامه داد: شأن 
باالتر، مرجعيت شيعيان جهان است که ولی فقيه به 
عنوان نايب امام زمان )عج( بايد در مرحله نخست 
شيعيان جهان را از پراکندگی و سرگردانی در امور 
مختل��ف به وحدت برس��اند و يك وحدت رويه 
در ميان آنه��ا ايجاد کند. معاون مطبوعاتی وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اف��زود: همين وحدت 
در  در جامع��ه ش��يعه 
اقتدار  جهان، موج��ب 
آنها می شود  و عظمت 
بخواهند  اگر کسانی  و 
اين ش��يعيان را پراکنده 
پراکندگی  اي��ن  کنن��د 
موجب اقتدار و عظمت 

آنها نيست.
رامي��ن عنوان داش��ت: 
خمين��ی )ره(  ام��ام 
فرم��وده اس��ت: »ولی 
فقيه حجت خداست و 
حج��ت خداوند، برای 
بش��ريت نيابت از امام 
معصوم اس��ت.« وی با 
راهکارهای  به  اش��اره 
ارائه مديريت جهان، از 

سوی ولی فقيه بيان داشت: ما بايد راهکاری بيابيم 
تا سيستم واليت فقيه، جهان را مديريت کند. وی 
عنوان داش��ت: امام، آن کس��ی اس��ت که پيشوای 
جامعه و کل بش��ريت است و چنين فردی از نگاه 
امام رضا )ع( دارای هشت ويژگی است به طوری 
که داناتري��ن، حکيم ترين، باتقواترين، صبورترين، 
ش��جاع ترين، س��خاوتمندترين، متواضع تري��ن و 
پاکدامن تري��ن انس��ان جامع��ه و روزگار خويش 
است. رامين يادآور شد: اين ويژگی ها فطری است 
و هر عقل س��ليمی او را می پس��ندد و همه آدميان 
از چنين رهبری با اين ويژگی ها حمايت می کنند، 
ولی بايد در زمان غيبت راهکاری يافت تا جوامع 

به دنبال چنين رهبری باشند.
وی اع��الم کرد: ما نمی تواني��م ديگران را وادار به 
پذي��رش ايدئولوژی خ��ود کني��م و فرهنگ های 
مختلفی در جه��ان وجود دارد که ما برای اصالح 

وضعيت موج��ود، بايد به ج��ای درگيری، فصل 
مشترکی بين نظام های ارزشی بيابيم تا همه ملت ها 
اين مش��ترکات را مالک عم��ل قرار داده و به يك 
وحدت و در مسير وحدت به رشد جمعی برسيم. 
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اظهار داش��ت: امروز سيستم دموکراسی در جهان 
غالب اس��ت که اين سيستم به استثنای جمهوری 
اسالمی، هرگز اجازه نمی دهد يك دانشمند، حکيم 
و انس��ان فرزانه در رأس يك حکومت قرار گيرد. 
البته در جمهوری اس��المی به دليل جايگاه واليت 
فقيه، اينگونه نيس��ت. رامين در ادامه با اش��اره به 
اهميت اقتدار نظام جمهوری اسالمی تصريح کرد: 
امروز نظ��ام جمهوری اس��المی مقتدرترين نظام 
سياسی روی زمين اس��ت و دشمنان پيچيده ترين 
فتنه ه��ا را برای آن، ايج��اد کردند ولی اين نظام با 
کمترين آسيب عبور کرده و دارای اقتدار در عرصه 

جهانی است.
وی در ادامه با اش��اره به وضعي��ت مطبوعات در 
کشور گفت: مطبوعات ما وضعيت نامطلوبی دارند 
و در دوره پي��ش از بن��ده، گاهی در يك جلس��ه، 
هيأت نظارت گردهم آمده و در ظرف چند ساعت 
60 مجوز صادر کردند و امتياز صدور يك نشريه 
را دادند و يا در چند جلس��ه متوالی به 40 نشريه 

مجوز داده شده است. 
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
افزود: با توجه به اين امر، ما اکنون گرفتار هس��تيم 
و کس��انی که مجوز دارند بدون اينکه بر آن مجوز 
نظارت داش��ته آن را کرايه می دهند و از طرفی نيز 
اين نشرياتی که مجوز 
گرفتند برخی در دست 
اف��رادی اس��ت که بنيه 
ندارند،  انتش��ار  مال��ی 
در نتيج��ه، وابس��ته به 
س��رمايه داران می شوند 
و دول��ت باي��د کمك 
کند که اينها يا از طريق 
گروه ه��ا  و  اح��زاب 
جذب شوند و اگر اين 
اتفاق ني��ز نيفتد، اکنون 
بودجه های ده ها ميليون 
کنگره  توس��ط  دالری 
امري��کا ب��ه تصوي��ب 
می رس��د که بايد ببينيم 
در  نف��وذی  راه  چ��ه 
کش��ورها می يابند. وی 
تأکي��د ک��رد: وضعيت 
پيچيده  ای اس��ت و هم 
روزنامه نگاران و هم مردم ناراضی هس��تند، مردم 
روزنامه نمی خوانند زيرا محتوا آن نيس��ت که بايد 

باشد.
رامي��ن با اش��اره ب��ه روحيه ب��االی دول��ت، در 
نقدپذيری بيان داش��ت: دولت توسط حداقل 500 
تا 600 نشريه در کشور با شديدترين شيوه هايی که 
بعضاً اهانت آميز است، به صورت روزانه و هفتگی 

نقادی و حتی تخريب می شود.
وی ي��ادآور ش��د: اکن��ون دش��من، همان ه��ا که 
دولت هايش��ان عليه نواميس ما، از 200 سال پيش 
در اين کش��ور، انواع و اقس��ام توطئه ها را کردند؛ 
با هزينه های سنگين، رسانه های فراگيری را ايجاد 
ک��رده و خانواده های ما را در خانه هايش��ان آماج 
حم��الت قرار دادن��د و اگر قرار باش��د هرچه از 
اينها  بشنويم، در مجامع عمومی تبليغ کنيم بسيار 

غيرعقاليی است.

معاون امور هنري وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي 
گفت: ش��رکت هاي توزي��ع کننده آلب��وم هاي مجاز 
موسيقي در کشور مي توانند اقدام به تشکيل کنسرسيوم 
 و اتحادي��ه همکاري هاي صنفي کنند. به گزارش ايرنا، 

در  آب��ادي  ش��اه  حمي��د 
پاس��خ ب��ه س��ؤال ايرن��ا 
در حاش���يه چه�ارمي��ن 
جشنواره موسيقي زاگرس 
 نش��ينان ايران، در بروجن 
چهارمح��ال و بختي��اري، 
درب��اره تکثي��ر و توزي��ع 
غيرقانون��ي آثار موس��يقي 
اس��تادان و ب��زرگان اي��ن 
امس��ال  از  اف��زود:  هن��ر، 
از  جلوگي��ري  ب��راي 
تکثي��ر و توزي��ع غيرمجاز 

 آثار موس��يقايي در کشور، ش��رکت هاي توزيع کننده 
آلبوم هاي موسيقي ساماندهي مي شوند. وي تصريح کرد: 
 با ايجاد کنسرسيوم همکاري هاي صنفي و ساماندهي 
شرکت ها، براي توزيع آلبوم هاي موسيقي يك »هولوگرام 
واحد« ايجاد مي شود و نظام مشخصي در راستاي توزيع 

آثار موسيقايي در کشور شکل خواهد گرفت.به گفته وي، 
دراين زمينه همانند برخورد با تکثير آثار غيرمجاز سينمايي، 
پليس و دستگاه قضايي مي توانند نقش مهمي در برخورد 
سلبي با توزيع کنندگان غيرمجاز آثار موسيقايي داشته 
باش��ند. وي، کپي رايت را: 
برداش��ت غيرمجاز از آثار 
موس��يقي دانست و گفت: 
اف��زون بر 20 درص��د آثار 
موس��يقايي از شبکه هاي 
مجاز توزيع نمي ش��ود و 
قان��ون کپي راي��ت در باره 
اين آثار به اجرا در نمي آيد. 
معاون هنري وزارت فرهنگ 
وارشاد اسالمي درباره خط 
قرمز عرصه موسيقي گفت: 
خط قرمز موسيقي را عرف 
تعيين مي کند و مرز موس��يقي مجاز وغيرمجاز، لهب 
و لعبي اس��ت که؛ مورد پسند عرف هم نيست.  معاون 
امور هنري وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي گفت: 
 سطح کمي توليدات موسيقي در کشور قابل قبول است 

و اين ميزان توليد آثار، نياز جامعه را تأمين مي کند.

دبير شش��مين دوره جشنواره »نقد کتاب« با اعالم 
پايان مرداد، به عنوان آخرين مهلت ارسال مقاالت، 
از وصول 300 مقاله توس��ط دبيرخانه آن خبر داد 
و بر ارزيابی آثار اين دوره توس��ط داوران جوان و 
چهره های تازه تأکيد کرد. علی اوجبی، در گفتگو 

با مهر، درباره تعداد آثار 
ارس��الی به اين جشنواره 
گف��ت: تاکن��ون بيش از 
300 مقال��ه ب��ه دبيرخانه 
رس��يده و هم��کاران ما 
در ح��ال طبقه بندی آنها 
براساس رده بندی ديويی 
و ش��اخه های 10 شاخه، 
بخ��ش اصلی و همچنين 

بخش جنبی هستند. 
با  اي��ن جش��نواره،  دبير 
اش��اره به بخش تازه آن 

ک��ه ويژه منتقدان فعال در س��ايت ها، وبالگ ها و 
خبرگزاری هاست افزود: مقاالتی که مربوط به اين 
بخش اس��ت، امس��ال برای اولين بار در جشنواره 
نقد کت��اب و به صورت مس��تقل و مجزا، داوری 
می ش��وند. البته تاکنون عموم آثار ارسالی به حوزه  

ش��عر و ادبي��ات اختص��اص داش��ته و اميدواريم 
دوس��تان؛ حوزه های ديگر را ه��م فراموش نکنند. 
معاون فرهنگی مؤسس��ه خانه کتاب، درباره بخش 
جنبی جش��نواره نقد کتاب هم گفت: قرار اس��ت 
در اين بخش يك نش��ريه، يك منتقد جوان و يك 
به  پيشکس��وت،  منتق��د 
برگزيده معرفی و  عنوان 

از آنها تقدير شود. 
معاون فرهنگی مؤسس��ه 
خان��ه کت��اب تأکيد کرد: 
داري��م  قص��د  امس��ال 
و  جوانت��ر  داوران  از 
چهره ه��ای ت��ازه ب��رای 
ارزيابی آثار جشنواره نقد 

کتاب، استفاده کنيم. 
دبير جشنواره نقد کتاب، 
ب��ا اعالم پايان م��رداد به 
عنوان آخرين مهلت ارس��ال آث��ار به دبيرخانه آن، 
به انتشار 5 عنوان کتاب گزيده آثار برتر دوره های 
مختلف اين جش��نواره اشاره کرد و از انتشار جلد 
شش��م آن و ويژه دوره اخير، در آبان ماه امس��ال 

خبر داد.

صدا و س��يماي مرکز چهارمحال و بختياري: براي 
مخاطبان گروه س��ني خردس��ال برنامه »شاپرک« را 
توليد و پخش مي کند. ب��ه گزارش روابط عمومي 
صدا و س��يماي مرکز چهارمحال و بختياري برنامه 
خردس��ال با طراح��ی رنگارنگ و دک��ور جذاب، 
لحظات ش��اد، متنوع و به ياد ماندني را برای پاسخ 
به نيازهای دنياي کودکي فراهم مي کند. اين برنامه 
در فضايي شبيه کوه و دشت و با حضور خردساالن 
 در اس��توديو، مجري و عروس��ك )پرس��ياه( اجرا 
مي ش��ود. در هر برنامه، پرس��ياه ب��ا انجام کارهاي 
نادرس��ت موضوع برنامه را مطرح کرده و مجري با 
نظرخواهي از کودکان آنها را به سمت موضوع برنامه 

و نکات آموزشي هدايت مي کند. وله هاي گرافيکي 
و س��ه بعدي شامل: سفر ش��اپرک به نقاط مختلف 
استان،  بخش نقاشي: با حضور خردساالن و معرفي 
اجزاي نقاشي کشيده شده توسط خود آنها، کارتون 
و گزارش از جمله بخش هاي اين برنامه است. اين 
برنامه، روزهای دوشنبه و جمعه، به مدت 15 دقيقه 
در شبکه استانی سيماي جهان بين، پخش مي شود. 
عوام��ل برنام��ه: تهيه کنن��ده و کارگ��ردان: مهدي 
کريم��ي،   آرم��ان  تصويرب��رداران:   عزيزي��ان/ 
ش��هراد طاهرزاده/ صدابردار: س��يد عباس حسيني/ 
مج��ري: پريس��ا مهندس/ نويس��نده: رؤي��ا ترابي/ 

تدوينگر: خديجه ملك پور.

هي��أت دول��ت در جه��ت 
حماي��ت از صنايع دس��تی 
کشور، برای واردات 60 قلم 
از محصوالت صنايع دستی 
که در داخل کش��ور توليد 
می شوند، تعرفه تعيين کرد. 
به گزارش م��وج به نقل از 
پايگاه اطالع رسانی دولت، 
واردات  تعرف��ه   دول��ت، 
نق��ره آالت  ط��ال آالت و 
حکاک��ی، قلمزن��ی ش��ده 

صنايع دس��تی، مليله کاری صنايع دس��تی و ساير 
فلزات گران بها حتی، روکش يا آبکاری ش��ده را، 
در جهت حمايت از صنايع دستی، 6 درصد تعيين 
کرد. براساس اين گزارش، همچنين تعرفه واردات 
زيورآالت و جواهرآالت س��نتی صنايع دس��تی 6 
درصد تعيين شد. دولت سود بازرگانی مصنوعات 
مسی، شامل: قلمزنی، فيروزه کوب و ميناکاری شده 
را ني��ز در جهت حمايت از توليد داخل 36 درصد 
تعيين کرد. تعرفه واردات ظروف تزئينی کريستال 

نقاش��ی شده  تزئين،  بدون 
و ت��راش خ��ورده صناي��ع 
دستی نيز در جهت کاهش 
به  اين محصوالت  واردات 
افزايش يافت.  41 درص��د 
واردات  تعرف��ه  همچني��ن 
س��فال لع��اب زده و بدون 
لعاب و مجس��مه و اش��ياء 
تزئينی ساخته شده از سفال 
درص��د   86 س��راميك،  و 
تعيين شد. دولت در جهت 
حماي��ت از توليد صنايع دس��تی داخلی و کاهش 
واردات، سود بازرگانی کاشی و سراميك نقاشی و 
معرق شده را نيز به 96 درصد افزايش داد. طبق اين 
مصوبه، تعرفه واردات کارد و چاقو، صنايع دستی 
با تيغه ثابت و همچنين چاقوی تاشوی باغبانی نيز 

36 درصد تعيين شد. 
هيأت دول��ت همچنين با افزاي��ش تعرفه واردات 
ل��وازم آش��پزخانه قلمزنی ش��ده، في��روز کوب و 

ميناکاری شده به 36 درصد موافقت کرد.

مدير پايگاه اينترنتی تاريخ ش��فاهی ايران، گفت: 
در حال حاضر ح��دود 60 مقاله در اين پايگاه به 
زبان عربی ترجمه شده و به زودی تمام اطالعات، 
به سه زبان منتش��ر خواهند شد. به گزارش مهر، 
محسن کاظمی گفت: سايت »تاريخ شفاهی ايران« 
هم اکنون به دو زبان فارس��ی و انگليسی، کاربران 
زيادی دارد و تنها س��ايت کش��ور است که بنا به 
آن چ��ه در مرامنامه و اساس��نامه اش آمده، تنها به 
محدوده تاريخ، س��فرنامه و يادداش��ت خاطرات 

می پردازد. 
مدير پايگاه اينترنتی تاريخ شفاهی ايران ادامه داد: 
اين س��ايت، در هفته س��ه بار به روز می ش��ود و 
عالوه بر مواردی که ذکر شد، اخبار همايش های 
مربوط به تاريخ شفاهی و همچنين مقاالت مرتبط 
با آن را منتش��ر می کند. نويسنده کتاب »خاطرات 
عزت ش��اهی« اظهار کرد: بستر تاريخ شفاهی در 
کشور ما، نوپاست و هنوز در گام های اول به سر 
می برد، به همين دليل س��عی داريم منابع و متون 

مورد نياز محققان و عالقمندان به تاريخ ش��فاهی 
را در اين س��ايت جمع آوری کنيم تا اين س��ايت 
بتواند به مرجعی برای تاريخ شفاهی تبديل شود. 
وی اف��زود: پايگاه اينترنتی تاريخ ش��فاهی ايران، 
طی س��الهای گذش��ته مرجع محققان تاريخ بوده 
و س��ايتهای بين الملل��ی تاريخ ش��فاهی را نيز در 
فهرست پيوندهای خود قرار داده است تا محققان 
از اين نظر نيز، تأمين شوند و در يافتن اين مراکز 

با مشکل مواجه نشوند. 
کاظمی در پايان گفت: س��ال گذش��ته قرار بود با 
ترجم��ه مقاالت و مطالب به زبان عربی، س��ايت 
سه زبانه شود که به علت نبود نيروی انسانی، اين 
امر ميس��ر نشد. در حال حاضر حدود 60 مقاله به 
زبان عربی ترجمه ش��ده و ب��ه زودی اين امکان 
نيز، فراهم خواهد شد. پايگاه اينترنتی »تاريخ شفاهی 
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است.
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فرازهايی از وصیت نامه شهید: 
... پدر و مادر عزيزم! بعد از عرض سالم؛ اميد است حالتان خوب باشد و در زندگی ناراحت نباشيد. پدرجان! 
اميد است ما را ببخشيد. من از طريق بسيج شهرکرد به جبهه اعزام شدم و اميدوارم جزء سربازان امام زمان )عج( 
باشم و اگر خدا خواست که شهيد شوم، شما پدر و مادر ناراحت نباشيد. و برادران راستابی اميدوارم که به جبهه 

ها بيايند و هرچه زودتر دشمن را از خاک عزيزمان بيرون کنيم.

پاسدار شهید اسالم کیانی
روزی بود...

معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي:

مطبوعات وضعیت نامطلوبي دارند

معاون وزارت ارشاد:
کنسرسیوم شرکت هاي توزیع کننده آلبوم هاي 

موسیقي مجاز؛ تشکیل مي شود

اوجبی خبر داد:
300 مقاله به جشنواره نقد کتاب ارسال شد 

عکس روز

برنامه خردسال »شاپرك« در جهان بین

هیأت دولت در جهت حمايت از صنايع دستي
تعیین تعرفه براي واردات 60 قلم محصول صنايع دستي

کاظمی:
پايگاه اينترنتی »تاريخ شفاهی ايران« سه زبانه می شود


