
آزمايشگاه كنترل مـــواد غذايي 
معــاونت غدا و داروي دانشگاه 
گفت:  تهران  پزشكي  علـــوم 
مصرف زياد سوسيس و كالباس 
كه براي ماندگاري بيشتر به آن 
براي  مي شود  افزوده  نيترات 

سالمت دستگاه گوارش مناسب نيست و از طرفي مصرف بيش از حد 
آن مي تواند منجر به ايجاد سرطان شود. روابط عمومي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، مصرف نوشابه هاي گازدار و حضور كمرنگ 

گروه شير و لبنيات در برنامه...

ــد از درگيری با  ــه بع جوانی ك
دختری جوان او را به قتل رسانده 
و جسدش را به آتش كشيده بود، 
با حكم دادگاه به قصاص محكوم 
شد. صبح روز چهارم ارديبهشت 
ماه امسال زن ميانسالی با حضور 

در كالنتری مدعی شد دخترش به نام مينا از روز گذشته برای ثبت نام در 
باشگاه بدنسازی از خانه خارج شده ولی...

سوسيس و كالباس، سرطان زا است

قصاص قاتلي كه به خاطر ترس
جنازه را به آتش كشيد
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مدير كل امور روستايي چهارمحال 
ــتا در  و بختياري گفت: 52 روس
شهرستان هاي هفتگانه اين استان 
فاقد راه مناسب روستايي هستند. 
ــزود: 669  ــي اف ــوش رضاي داري
ميليارد و 900 ميليون ريال اعتبار 

ــت تا اين تعداد روستا از راه مناسب روستايي برخوردار شوند.  الزم اس
وي اظهارداشت: امسال 11 ميليارد ريال از اعتبارات نهضت آسفالت به 

اين روستاها تخصيص يافت...

52 روستاي چهارمحال و بختياري 
فاقد راه مناسب است
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 اقتصاد    صفحه 3

آفتابی شدن 
شمس در اصفهان 

و آغاز شایعات جدید
ــند اصفهان در پايان هفته  تيم فوتسال گيتي پس
پنجم ليگ برتر با 15 امتياز بر صدر جدول تكيه 
زده است. اما در ديدار آخر اين تيم آنچه كه مورد 
ــاگردان عليرضا  توجه قرار گرفت اين بود كه ش
ــاري تن به  ــت مقابل راه س افضل در نيمه نخس
ــر چند فرصت هاي  ــاوي بدون گل دادند، ه تس
مناسبي براي گشودن دروازه حريف داشتند، اما 
بين نيمه حسين شمس سرمربي سابق كشورمان 
ــت و در پايان  ــندي ها رف ــه رختكن گيتي پس ب
مسابقه نماينده اصفهان با حساب 6 بر يك زمين 
ــال  ــرك كرد عليرضا افضل در فوتس ــازي را ت ب
كشورمان مربي بزرگي محسوب مي شود و حتي 
ــت يافته  با فوالد ماهان به قهرماني ليگ برتر دس
ــال گذشته  ــت. اين مربي اصفهاني نيز در س اس
ــتر  ــكاندار تيم فيروز صفه اصفهان بود و بيش س
بازيكنانش اصفهاني و ناشناس بودند كه در پايان 
عليرضا افضل چند بازيكن جوان از جمله مهرداد 
ــفي، قدرت بهادري و حسن  جابري، حميد يوس
ــي كرد. اما  ــال معرف ــي را به جامعه فوتس لوالك
صحبت اينجاست كه عليرضا افضل با اين سابقه 
ــين شمس  ــان در امر مربيگري چرا حس درخش
ــاني هاي  ــه رختكن تيمش برود و كهكش بايد ب

گيتي پسند را به آرامش دعوت كند.
ــال پيش زماني كه علي طاهري مديرعامل  دو س
ــي ديگر از  ــين افضلي يك ماهاني ها بود و حس
ــرمربي كنوني ماهان نيز هدايت  مربيان جوان، س
ــم را به مقام  ــت، اين تي ــن تيم را برعهده داش اي
قهرماني جام باشگاه هاي آسيا رساند اما در طول 
مسابقات حسين شمس از روي سكوها نظاره گر 
ــازي ماهاني ها بود و عنوان مديرفني اين تيم را  ب
ــان قهرماني ماهان به  ــيد كه در پاي يدك مي كش
ــابق كشورمان رقم خورد و نام علي  نام مربي س
طاهري و حسين افضلي با وجود حسين شمس 

محو شد...
صفحه 7

در صورت صدور مجوز؛

بزرگ ترین كنسرت اركستر سمفونيک در اصفهان
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سلطه صهيونيسم بر رسانه ها 
و دستگاه قانونگذاري آمریكا

البي معروف آيپك با تسلط كامل بر رسانه 
هاي بزرگ و دستگاه قانونگذاري آمريكا، 
منابع مردم اين كشور را فداي اهداف رژيم 
اسرائيل كرده است. به گزارش ايرنا از چند 
دهه پيش و به طور خاص از جنگ 1967 
اعراب و اسرائيل، رابطه با اسرائيل به مسأله 
اساسي اياالت متحده در خاورميانه تبديل 
ــزايي بر امنيت آن داشته  شده و تأثير بس
است. تا به امروز البي صهيونيست، چنان 
تأثيري بر سياست خارجي اياالت متحده 
ــته است كه هيچ البي ديگري توان  گذاش

رقابت با آن را ندارد. 
ــتي مجموعه  ــور از البي صهيونيس منظ
ــتند  ــازمان هايي هس گروه ها، افراد و س
ــتقيم و غيرمستقيم  كه فعاالنه به طور مس
سياست هاي اياالت متحده را به نفع رژيم 
صهيونيستي جهت دهي مي كنند. به طور 
مثال مهم ترين گروه همان آيپك است كه 
ــت هاي دو طرف  ــمي سياس به طور رس
ــازمان آيپك،  ــازماندهي مي كند. س را س
قدرتمندترين و پر آوازه ترين سازمان هاي 
صهيونيستي است. مجله فورچن در سال 
1997، نظرسجي اي را ميان اعضاي كنگره 
ــر گذارترين  ــدان آن، درباره تأثي و كارمن
ــازمان ها انجام داد. نتيجه نشان مي داد  س
كه آيپك در سطح اياالت متحده، دومين 
سازمان تأثير گذار است. در سال 2005 نيز 

همين نتيجه تكرار شد. 
تا به امروز البي صهيونيستي توانسته است 
سياستمداران اين كشور را به اين نكته اقناع 
 كند كه منافع هر دو يكي است. كمك هاي
ــال  ــرائيل، از س ــي آمريكا به رژيم اس مال
ــون فراتر از حجم تمام كمك  1973 تاكن
مالي خارجي اين كشور به همه كشورهاي 
ديگر بوده است. همچنين تأثير گروه فشار 
بر كنگره به اندازه اي است كه اجازه هيچ 
گونه انتقادي را نسبت به سياست اسرائيل 
ــياري نطق هاي  نمي دهد؛ حتي متن بس
اعضاي كنگره را اعضاي آيپك مي نويسند 

و به تدوين قوانين كمك مي كنند. 
ــروه، آرا و كمك  ــر تأثير اين گ بعد ديگ
هاي يهوديان است. با اين كه يهوديان يك 
ــاكنان اياالت متحده را تشكيل  درصد س
ــاي مالي هنگفتي به  ــي دهند، كمك ه م
 نامزدهاي حزبي مي كنند. عالوه بر چنين 
ــاالنه به هر يك از  كمك هايي، آمريكا س
ساكنان صهيونيست سرزمين هاي اشغالي 
پانصد دالر مي پردازد كه رژيم صهيونيستي 
ــف با منافع اياالت  ــي مخال آن را در جهت

متحده به كار مي گيرد. 
از راهبردهاي اساسي البي آيپك اين است 
كه به هيچ عنوان به مخالفان و منتقدان خود 
اجازه تصدي پست هاي مهم در مؤسسات 
تصميم سازي در زمينه روابط خارجي را 
ــاني كه  نمي دهند. در دولت كلينتون كس
ــت اياالت متحده را در خاورميانه  سياس
تدوين مي كردند، از حاميان اسرائيل بودند؛ 
مانند مارتين انديك كه پيش تر نايب رئيس 
آيپك بود، يا دنيس راس )فرستاده آمريكا 
به خاورميانه( يا هارون ميلر كه دوره اي در 
فلسطين اشغالي زندگي مي كرد؛ اين افراد 
از نزديك ترين مشاوران كلينتون در كمپ 
ديويد بوده اند. همواره البي صهيونيستي 
ــود بر  ــيطره خ ــا س ــت ت ــالش اس  در ت
ــك الترمان، ــتراند. اري ــانه ها را بگس  رس
ــگار آمريكايي، در اظهار نظري  روزنامه ن
ــت: حدود شصت روزنامه نگار  گفته اس
ــد كه  ــته را مي شناس و تحليل گر برجس
ــرائيل، هيچ ترديدي به  در حمايت از اس
ــا پنج روزنامه  ــود راه نمي دهند و تنه خ
ــتند كه جرأت انتقاد از اسرائيل  نگار هس

را دارند.
شايان ذكر است كه البي صهيونيست، به 
يهوديان محدود نمي شود و از مسيحيان 
ــه كاران نيز  ــو محافظ ــت و ن صهيونيس
ــت. اين البي همانند  عضوگيري كرده اس
ــت؛ با اين تفاوت كه  هر البي ديگري اس
دو راهبرد متمايز دارد: اول اين كه فشاري 
ــئوالن اجرايي  ــر و فوق العاده بر مس مؤث
 دولت و كنگره وارد مي آورد و دوم اين كه 
تالش هاي طاقت فرسايي را براي مثبت 
ــان دادن چهره رژيم اسرائيل در افكار  نش
عمومي از خود نشان مي دهد. به گزارش 

پرس تي وي، فيليپ جرالدي مدير اجرايي 
شوراي صندوق منافع ملي آمريكا چندي 
ــت  ــش در اظهارنظري تأكيد كرده اس پي
ــنگيني را  ــرائيلي مبالغ س كه البي هاي اس
ــرمايه گذاري  در انتخابات هاي آمريكا س
ــر  ــد تا افراد مدنظر اين رژيم بر س مي كنن
ــاي اين  ــزوده كه اعض ــد. وي اف كار آين
ــورا همچنين بر اين باورند كه بسياري  ش
ــكا نگرانند كه  ــدگان كنگره آمري از نماين
ــم  ــردن از رژي ــورت جانبداري نك در ص
اسرائيل، به هنگام مبارزات انتخاباتي خود 
براي راه يافتن مجدد به كنگره، با اقدامات 
تالفي جويانه البي اسرائيل روبه رو شوند. 
ــازمان  ــابق س ــدي كه از اعضاي س جرال
ــيا در واحد مبارزه با  جاسوسي آمريكا س
تروريسم بوده است، اكنون اين سئوال را 
مطرح كرده كه چرا سران واشنگتن بايد به 
اسرائيل كمك نقدي ارائه دهند در صورتي 
كه تل آويو بيش از هر متحد ديگر امريكا 
برضد اين كشور اقدامات جاسوسي انجام 
مي دهد؟ كارن كتسكي سرهنگ بازنشسته 
ــون(، گفته  ــاع آمريكا، )پنتاگ وزارت دف
است: اسرائيل براساس انگيزه هاي سياسي 
امتيازات و كمك هاي ويژه اي را از آمريكا 
ــكي تأكيد كرده كه  دريافت مي كند. كتس
ــد بدانند كه پول  ــردم آمريكا مي خواهن م
ماليات آنان به كجا سرازير مي شود و علت 

اين امر چيست؟ 
به اعتقاد اين سرهنگ بازنشسته آمريكايي، 
ــترده در  ــا توجه به بحران اقتصادي گس ب
آمريكا، سران اين كشور با اتخاذ سياست 
ــود در خاورميانه، بيش  خارجي فعلي خ
ــري از منابع اين منطقه  ــر زمان ديگ از ه
سوءاستفاده مي كنند. بنيامين، از بنيانگذاران 
ــازمان بين المللي حقوق بشر مبادالت  س
جهاني در مصاحبه با پرس تي وي گفت: 
ــازمان هايي در ارتباط است كه  آيپك با س
به نمايندگان كنگره پول مي دهند. وي در 
ــاهد هستيم كه  ادامه افزود: بنابراين ما ش
كنگره از سياست هايي حمايت مي كند كه 
در راستاي منافع اسرائيل هستند؛ نه منافع 

آمريكا.
ــناتور سابق  همچنين مارك دانكوف، س
ــدرت البي  ــت: ق ــي، اظهار داش آمريكاي
يهودي در آمريكا به قدري است كه دولت 
آمريكا در دستان اين البي است. وي معتقد 
است كه جايگاه و تصوير آمريكا در جهان 
در حال حاضر جايگاهي بد است و قصور 
ــت براي  دولت آمريكا در انجام كار درس
مردم فلسطين بعد از چندين دهه تراژدي، 
ــت كه جايگاه  داللت بر اين خواهد داش
ــقوط  ــور در جهان همچنان س ــن كش اي
ــابق آمريكايي در  خواهد كرد. سناتور س
ادامه خاطر نشان كرده سياست هاي آمريكا 
ــرائيل  در خاورميانه كه از جانب رژيم اس
هدايت مي شوند، از هر نظر در حال آسيب 
رساندن به آمريكا است. وي تصريح كرده 
ارتش امريكا بيش از اندازه گسترش پيدا 
ــت كه رژيم  ــرده و دليل اين امر اين اس ك
اسرائيل سياست هاي اين كشور را هدايت 
مي كند. بي شك هر تصميمي كه در آمريكا 
به خصوص در سياست خارجي گرفته مي 
شود بايد به تأييد البي صهيونيستي برسد. 
به واقع به دليل حضور و تأثير گسترده اين 
گروه در آمريكا حيات گروه ها، احزاب و 
شخصيت هاي سياسي منوط به همراهي 

سياست هاي ايشان با آيپك است. 
ــي در مقابل  ــردان آمريكاي موضع دولتم
پيشنهاد دولت فلسطين از طرف تشكيالت 
خودگردان فلسطين، دومين آزمون حياتي 
سياسيون آمريكا بعد از بيداري اسالمي در 
سال جديد است. اين پيشنهاد كه به شدت 
وضعيت نابسامان رژيم اسرائيل در منطقه را 
آشفته تر مي كند، اتفاق مهم و تعيين كننده 
در سرنوشت اين رژيم است. هر چند كه 
بسياري از كشورها با اعالم موضع مثبت، 
موافقت خود را با اين طرح نشان داده اند، 
ــي در موضعي موافق با  مقامات آمريكاي
ــرائيل، اعالم كرده اند كه  سياست هاي اس
ــرد. بنابراين  ــرح را وتو خواهند ك اين ط
وتوي احتمالي آمريكا خود نشانه ديگري 
ــكار و بدون چون و چراي  از حمايت آش

آمريكا از اسرائيل خواهد بود. 

ــادان، از نگاه  ــگاه مديران دولتی به معت ن
ــول تغيير كرده  ــان های بيكار بی پ انس
ــان  ــد آمارها نش ــا می گوين ــت. آنه  اس
ــدان هم بی پول و  ــی دهد معتادان چن م
ــتند. حتی معتادان ولگرد.  فلك زده نيس
ــتاندار تهران،  به گفته مرتضی تمدن، اس
درصد زيادی از معتادان ولگرد، شاغلند. 
ــر گفته كه درصد  ــن باره به مه وي دراي
ــطح  ــادی از معتادان ولگرد كه در س زي
ــدند شاغل  ــتان تهران جمع آوری ش اس
هستند. اين آمار نشان می دهد كه بيكاری 
ــت  تنها دليل گرايش افراد به اعتياد نيس
ــيب  بلكه عوامل ديگری هم در اين آس

اجتماعی دخيل است. به عنوان مثال در 
ــتان اسالمشهر 78 درصد معتادان  شهرس
ــاغل بودند. پيش از اين  دستگير شده ش
ــارزه با مواد مخدر  ــتاد مب هم دبير كل س
ــاغل  ــه بود كه 78 درصد معتادان ش گفت
ــتند و معتادان ولگرد تنها 10 درصد  هس
از افرادی هستند كه پس از اعتياد به مواد 
ــيده اند،  مخدر به اين مرحله از اعتياد رس
ــد از معتادان در  ــه 70 درص در حالی ك
كشور عالوه بر اين كه شاغل هستند و در 
جامعه حضور دارند در درون خانواده ها 
نيز زندگی می كنند كه اين آمار به صورت 

پنهانی در درون جامعه وجود دارد. 

جهان نما

سخنگوی اقتصادی دولت با بيان اين كه شاخص 
ــی خواهد شد، گفت: پيش  تورم از آذر ماه كاهش
ــه ها برخی ها  ــون هدفمندی ياران ــرای قان  از اج
تورم های بسيار باال و حتی 60 تا 70 درصدی را 
پيش بينی می كردند، اين در حالی است كه تورم از 
نرخ پيش بينی شده توسط ما هم كمتر بوده است.

ــا مهر،  ــينی در گفتگو ب ــمس الدين حس سيدش
ــاختار اعالم  هدفمندی يارانه ها را يك اصالح س
كرد و گفت: برای اجرای هدفمندی يارانه ها همه 
ــد، اجرای هدفمندی  با يكديگر متفق القول بودن
ــه ها به عنوان يك الزام و قانون نيازمند طرح  ياران
ــكل  ــط دولت نهم و دهم ش و برنامه بود كه توس

عملياتی به خود گرفت.
ــی قانون هدفمندی  ــور اقتصادی و داراي  وزير ام
ــاختاری  يارانه ها را يك طرح و برنامه اصالح س
دانست و تصريح كرد: در اين طرح ساز و كارهای 
ــران قيمت ها و گردش مالی  اصالح قيمت ها، جب
ــخص شده است، اگر در  و غيره به طور كامل مش
راه اجرای اين قانون هم مشكالتی برای برخی از 
بخش ها ايجاد شود، مورد رسيدگی قرار می گيرد.

کاستی ها نباید باعث توقف شود
ــتی هايی  وی تأكيد كرد: اگر در اجرای قانون كاس
ــد، اين امر نبايد به منزله توقف  وجود داشته باش
ــت همه جانبه را  ــد، بلكه حماي  اجرای طرح باش
ــن قانون حمايت  ــن نيز از اجرای اي می طلبد، م
ــی كنم و برای اجرای گام های بعدی آن مصمم  م
ــخنگوی اقتصادی دولت اجرای قانون  هستم. س
هدفمندی يارانه ها را موفقيت آميز توصيف كرد 
و افزود: پيش از اجرای طرح برخی ها تورم های 
ــيار باال و حتی 60، 70 درصدی با اجرای اين  بس
قانون را پيش بينی می كردند، اين در حالی است 
كه برآوردهای ما نشان می داد كه حداكثر تورمی 

كه می توانست به تورم كشورمان اضافه شود، 10 
تا 12 درصد بود.

ــاره به انتقاداتی كه برخی از افراد به  حسينی با اش
پيش بينی های دولتمردان داشتند، عنوان كرد: اين 
در حالی است كه نرخ تورم محاسبه شده از تورم 

پيش بينی شده توسط ما هم كمتر بوده است.
شاخص تورم کاهشی خواهد شد

وی با تأكيد بر اين كه بانك مركزی و وزارت اقتصاد 
ــرای اجرای بهتر هدفمندی  تمام تالش خود را ب
ــی بندند، اظهار  ــه ها و كنترل تورم به كار م ياران
داشت: آنچه باعث انحراف نرخ تورم از نرخ های 

محاسبه شده می شود، تورم انتظاری است.
ــد كرد: تمام  ــادی و دارايی تأكي ــر امور اقتص وزي
ــرای هدفمندی  ــی از اج ــش نرخ تورم ناش  افزاي

يارانه ها نيست، بلكه به ساير عوامل مانند قيمت 
نفت، افزايش قيمت مواد غذايی و غيره هم بستگی 

دارد.
ــا پيش بينی اين كه نرخ تورم از آذرماه رو به  وی ب
كاهش خواهد شد، تصريح كرد: با توجه به اين كه 
قيمت ها افزايش يافته است، محاسبات نرخ تورم 
هر ماه نسبت به ماه قبل افزايش را نشان می دهد، 
ــيدن به آذرماه كه اصالح قيمت صورت  اما با رس
ــاخص تورم كاهشی خواهد شد.  گرفته است، ش
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: برخی از نشريات 
ــول اجرای  ــی و صندوق بين المللی پ ــن الملل بي
ــورمان را موفقيت آميز  هدفمندی يارانه ها در كش
ارزيابی كرده اند، زيرا برنامه و مديريت اجرای آن 

به درستی صورت گرفته است. 

نقض سه فرمایش رهبری؛
رفتار برخی دولتی ها در برخورد

 با فساد مالی اخير، شبيه لجاجت است
نماينده مردم قائنات در مجلس شورای اسالمي، اظهار نظرهای اعضای هيأت 
ــه هزار ميليارد تومانی را به مصلحت كشور و نظام  دولت درباره اختالس س
ــد و گفت: از دولت انتظار می رفت اگر در واكنش به اظهارنظر برخی  نخوان
مقام ها يا جرايد، حرفی داشت، به جای تريبون عمومی با تعامل و گفتگو با آن 
برخورد می كرد؛ رفتار كنونی برخی مسئوالن بيشتر به لجاجت شباهت دارد.

موسی قربانی در گفتگو با سايت خانه ملت با بيان اين كه اين روزها موضوع 
فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی در تمامی بدنه كشور مطرح است، بيان كرد: 
متأسفانه به جای اين كه همه مسئوالن تمام همت خود را صرف رسيدگی به 
اصل موضوع قرار دهند و تالش كنند پول خارج شده از بيت المال به جای 

خودش برگردد، يكديگر را متهم می كنند.
 واکنش دولت در برخورد با فساد اقتصادی، بیشتر شبیه لجاجت 

است
ــوه واكنش دولت به  ــی و حقوقی مجلس، نح ــيون قضاي اين عضو كميس
اظهارنظرها درباره فساد چند هزار ميليارد تومانی را به خودی خود فسادی 
ديگر و اقدامی زيان بار خواند و افزود: رفتار برخی از مسئوالن، مصداق كامل 
به حاشيه راندن متن و متن قرار دادن حاشيه است، موضوعی كه هيچ تناسبی 

با مسئوليت در نظام جمهوری ندارد و بيشتر به لجاجت شبيه است.
دولت حاشیه سازی نکند

ــازی كند، ادامه  ــا تأكيد بر اين كه دولت نبايد برای خودش حاشيه س وی ب
داد: موضوعی كه در اين ميان اسف بارتر است، زير پا گذاشتن رهنمودهای 
ــوزانه مقام معظم رهبری است و مربوط به مراسم مختلف  حكيمانه و دلس

افطاری دفتر رهبری به ويژه مالقات دولت با ايشان است.    
ــاون تنقيح قوانين در مجلس، تصريح كرد: يكی از موضوع هايی كه مقام  مع
ــت در ماه رمضان مطرح فرمودند  ــم رهبری در مالقات با اعضای دول معظ

پرهيز از حاشيه سازی هايی است كه دولت برای خودش فراهم می كند.
ــای اعضای دولت در  ــردم قائنات در مجلس، برخی اظهار نظره نماينده م
رده های مختلف در مصاحبه ها و سخنرانی ها درباره حادثه فساد بزرگ مالی 
در بانك ها را به مصلحت دولت و كشور نخواند و افزود: اين حاشيه سازی ها 
ــت كه كمتر از يك ماه از آن  به طور دقيق خالف رهنمودهای معظم له اس

می گذرد.

در دیدار »بان کی مون« و رئیس جمهور ایران؛
انتقاد دبيركل سازمان ملل از احمدی نژاد

ــدار با رئيس جمهور  ــازمان ملل متحد در دي ــان كی مون«، دبير كل س »ب
ــنبه  ــازمان ملل )كه پنجش ــورمان از اظهارات وی در نطق خود در س كش
ــد( انتقاد كرد. اين در حالی است كه به احتمال زياد  ــپتامبر ايراد ش 22 س
احمدی  نژاد، زمانی كه تابلوی مزين به اين بيت معروف سعدی را كه »بنی 
ــه در آفرينش ز يك گوهرند«، به بان كی مون  ــای يك پيكرند ك آدم اعض
ــته  ــه می داد، هيچ گاه انتظار انتقادات بان كی مون از خودش را نداش هدي

است! 
به گزارش تابناك، بان كی مون در اين ديدار به احمدی نژاد گفت: مناقشات 
ــود، به گونه ای كه  ــته ای ايران بايد با گفتگو حل ش مربوط به برنامه هس
جامعه جهانی نسبت به صلح آميز بودن برنامه هسته ای ايران اطمينان يابد 
ــورای  ــير، همكاری و پيروی كامل ايران از قطعنامه های ش و در اين مس

امنيت سازمان ملل، نقش كليدی دارد.
ــورای امنيت سازمان ملل، چندين قطعنامه با  بنابراين گزارش، تاكنون ش
ــالمی ايران  ــه فنی و حقوقی برضد جمهوری اس ــی و ن رويكردی سياس
تصويب كرده كه مقامات كشورمان به دليل نامشروع دانستن اين قطعنامه ها 
ــتر به انگيزه  های سياسی و به دليل مخالفت غرب با اصل انقالب  )كه بيش

اسالمی صادر شده( آنها را نپذيرفته است.
ــخنرانی احمدی نژاد در  بان كی مون همچنين در اين ديدار با انتقاد از س
ــازمان ملل به وی گفت: ابراز ترديد و زير سئوال بردن  مجمع عمومی س
واقعيت هايی تاريخی همچون 11 سپتامبر و هولوكاست پذيرفتنی نيست.

اين در حالی است كه رئيس جمهور در سخنرانی خود در مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد، اين دو واقعه را انكار نكرد، بلكه تنها نسبت به دخالت 
ــتن مسئوالن وقت آمريكا در حادثه يازده سپتامبر و همچنين انتقاد از  داش
عدم اجازه برای تحقيق درباره حادثه هولوكاست سخن گفت؛ دو مسأله ای 
ــش ها و ترديدهای بسياری را در اذهان  ــت سال ها، هنوز پرس كه با گذش

افكار عمومی جهان بدون پاسخ نگه داشته است.
در اظهارات رئيس جمهور ايران، نشانی از انكار هولوكاست و 11 سپتامبر 
ــازمان ملل هم مخالف پرسش  ــم نمی خورد، ولی گويا دبير كل س به چش
ــأله ای كه برای دبير كلی كه از  ــت؛ مس و تحقيق درباره اين دو حادثه اس
سوی آمريكا برای اين سمت، پشتيبانی و معرفی شده، البته چندان هم غير 

طبيعی به نظر نمی رسد. 

سخنگوی اقتصادی دولت:

شاخص تورم از آذرماه کاهش می یابد
نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

پایتختنصف النهارنصف النهارنصف النهار

نخست وزیر سابق عراق خبرداد: 
صدور حكم قضایی برضد منافقين درعراق

ــابق عراق با بيان اين كه توافقنامه امنيتی بغداد و واشنگتن  ــت وزير س نخس
ــد از صدور حكم قضايی برضد برخی منافقين در  هرگز تمديد نخواهد ش
عراق خبر داد. ابراهيم جعفری در گفتگو با مهر درباره توافقنامه امنيتی بغداد 
ــنگتن اظهار داشت: هيچ توجيه و بهانه ای برای باقی ماندن نيروهای  و واش
آمريكايی در عراق پس از سال 2011 وجود ندارد و توافقنامه امنيتی هرگز 

تمديد نخواهد شد.
ــی عراق  ــاره ضد و نقيض بودن مواضع احزاب و گروه های سياس وی درب
ــال 2011 گفت: مردم عراق  ــای آمريكايی پس از س ــاره حضور نيروه درب
ــتند و پارلمان نيز نماينده ملت  خواهان خروج نيروهای بيگانه از عراق هس
ــی يا تصويب توافقنامه  ــت و نمايندگان آن هرگز تمديد توافقنامه امنيت اس
ــنگتن را تصويب نخواهند كرد. اين يك خواست ملی  جديد امنيتی با واش
ــت و ما ديگر نمی خواهيم نيروهای بيگانه بيش از اين درعراق حضور  اس
ــته باشند. نظاميان آمريكايی حاضر در عراق بالغ بر 46 هزار نفر هستند  داش
ــنگتن تا  كه بايد طبق جدول زمانی مندرج در توافقنامه امنيتی بغداد و واش
ــال جاری ميالدی خاك عراق را ترك كنند، اما مقامات كاخ  ــامبر س 31 دس
ــفيد به شدت در تكاپو هستند تا با وجود مخالفت افكارعمومی و بيشتر  س
ــراق ادامه دهند.  ــی، همچنان به حضور نظاميان خود در ع ــای عراق گروه ه
حضور منافقین در عراق غیر قانونی اس��ت و برضد برخی از آنها 

حکم قضایی صادر شده است
ــابق عراق همچنين درباره تعداد واقعی اعضای گروهك  ــت وزير س نخس
ــا از عراق گفت: آمار  ــن در عراق و وضعيت خروج آنه ــتی منافقي تروريس
ــرای اين كه تعداد آنها و  ــراد در عراق وجود ندارد ب ــی از تعداد اين اف دقيق
عناوين و درجات آنها هميشه در حال تغيير است. شماری از اعضای سازمان 
مجاهدين خلق ناگزير به همكاری با اين سازمان هستند. حتی برخی از اين 
افراد پس از جدايی و قطع همكاری توسط اين سازمان كشته شده اند. وی 
با بيان اين مطلب افزود: اما آنچه به دولت عراق مربوط می شود اين است 
ــازمان مجاهدين خلق برضد هر كشوری  كه ما اجازه نمی دهيم اعضای س
به ويژه كشورهای همسايه همچون جمهوری اسالمی ايران و تركيه سالح 

به دست بگيرند.
ــت: برضد برخی از اعضای گروهك تروريستی منافقين  جعفری اظهار داش
ــده كه حضور آنها در  ــكايت و برای آنها حكم قضايی صادر و تأكيد ش ش

عراق غير قانونی است.
ــوری  ــی در عراق از هر كش وی تصريح كرد: از نظر ما يك پناهنده سياس
ــالح را كنار بگذارد  ــد در واقع اين فرد اگر س ــلح باش ــد نبايد مس  كه باش
می تواند مسالمت آميز در عراق باقی بماند، در غير اين صورت بايد خاك 
ــان كرد: دولت عراق از  ــور را ترك كند. ابراهيم جعفری خاطرنش اين كش
ــورهای عربی و  ــتين روزهای آغاز قيام مردمی بحرين خطاب به كش نخس
غربی به ويژه آمريكا از آنچه كه در بحرين می گذرد ابراز نگرانی كرديم و 

خواستار مدارا با معترضين بحرينی شديم. 

»بکمن«، ناکام بزرگ در انتخابات آمریکا
»كاین«، جمهوری خواهان را پشت 

سرگذاشت 
رقابت های درون حزبی جمهوری خواهان آمريكا در ايالت فلوريدا پيگيری 
شد كه نتيجه ای تعجب آور برای اين حزب داشت. به گزارش مهر و به نقل 
از روزنامه واشنگتن تايمز، در نتيجه تجمع اعضای حزب جمهوری خواه در 
ايالت فلوريدا و نظرسنجی از آنها درباره نامزد مورد حمايتشان برای رقابت 
ــردم اين ايالت هرمان كاين را به  ــال آينده، م با باراك اوباما در انتخابات س
عنوان نامزد مورد عالقه خود معرفی كردند. هرمان كاين در اين نظرسنجی 
ــختی چون  ــب كرد و بدين ترتيب رقيبان سرس ــد از آرا را تصاح 37 درص
ريك پری و ميت رامنی را پشت سر گذاشت.  بر همين اساس، ريك پری 
در جايگاه دوم، رامنی سوم، سناتور ريك سانتروم چهارم و ران پل در رتبه 
پنجم قرار گرفتند. نكته عجيب در مورد اين نظرسنجی آن كه ميشل بكمن 
كه توانسته بود پيش از اين در اغلب ايالت ها نظر مساعد جمهوری خواهان 

را جلب كند، نتوانست در فلوريدا در ميان نفرات برتر جای بگيرد. 

توسعه مسجدالحرام؛ 
تهدیدی برای تخریب ميراث تاریخی اسالم

ــوند و به نام پروژه  ــرعت ديوانه وار ساخته می ش ــاختمان هايی كه با س س
گسترش مسجدالحرام در عربستان سعودی درجريان است؛ چهره تاريخی 
و فرهنگی مهم ترين اماكن مقدس اسالم را در مكه تغيير می دهد و بسياری 
از مسلمانان را از اين كه فرهنگ دينی آنها جای خود را به هتل های مجلل و 

مراكز خريد می دهند، نااميد می كند.
ــامی انگاوی از كارشناسان به نام  به گزارش مهر به نقل از منابع اينترنتی، س
ــعودی در حوزه معماری اسالمی اين منطقه اظهار داشت: شرايط جديد  س
ــت خانه خدا تضاد كامل دارد. هم مكه و هم مدينه  با ماهيت مكه و قداس
از نظر تاريخی كامل هستند، اما امروزه هيچ چيز جز آسمان خراش در آنها 
ــيار عظيمی طی يك دهه گذشته  ــود. درحالی كه تحوالت بس يافت نمی ش
در مقدس ترين اماكن اسالم رخ داده است، مسلمانان سراسر جهان نظرات 
ــهر خود را با الس  ــاكنان مكه ش ــی درباره آن دارند، حتی برخی س مختلف
ــترش  ــياری از پروژه ها با هدف گس وگاس قياس می كنند. درحالی كه بس
مسجدالحرام انجام شده است ساختمان های تاريخی متعددی تخريب شده تا 
فضا برای اين پروژه جديد باز شود. آخرين پروژه تصويب شده دربرگيرنده 
يك فضای 400 هزار متر مربعی برای دربرگيری 1/2 ميليون نمازگزار است. 
ــجدالحرام كنونی 356 هزار متر مربع است و ظرفيت 770  محوطه كلی مس
هزار نمازگزار را دارد. اطراف اين مسجد شهر به نوعی بلند شده اند و تنها 
ــعاع درخشان آسمان خراش ها و مراكز خريد و هتل های مجلل به چشم  ش
می خورد. مسلمانان سراسر جهان هرساله برای انجام اعمال حج راهی مكه 
می شوند. 12 ميليون زائر هرساله به شهرهای مكه و مدينه سفر می كنند و 

انتظار می رود كه اين تعداد در سال 2025 به 17 ميليون برسد.
ــالم راهی  ــلمان برای انجام يكی از اركان اس در فصل حج، 1/8 ميليون مس
ــوند. اين تغييرات جديد برای عده ای از باستان شناسان و  ــتان می ش عربس
مورخان برجسته سعودی نااميدكننده است. عرفان العوی مدير اجرايی بنياد 
ــالمی كه تالش های بسياری برای حفظ اماكن تاريخی  تحقيقات ميراث اس
ــتد و اين تخريب  ــور انجام داده گفت: هيچ كس جرأت ندارد بايس اين كش
ــت  ــی را محكوم كند. ما تاكنون 400 تا 500 بنای تاريخی را از دس  فرهنگ
داده ايم. در ميان ساختمان هايی كه قرار است در جريان اين گسترش تخريب 
شود بخشی است كه در زمان عثمانی ها و عباسی ها به مسجدالحرام افزوده 
شده است، خانه ای كه پيامبر در آن متولد شد و خانه ای كه حمزه عموی 
پيامبر در آن رشد كرد نيز در ميان فهرست اماكنی است كه به زودی تخريب 

می شوند.
ــاكنان عادی مكه كه در خانه های زمان عثمانی سكونت دارند اين  برای س
تحول به معنای از دست دادن خانه اجدادی خود است. برخی از آنها هنوز 
ــرده در ازای تخريب  ــتان وعده ك ــتند كه عربس  در انتظار غرامت هايی هس
ــا پرداخت می كند. العوی با ابراز اميدواری از اين كه جامعه  خانه های آنه
بين المللی در نهايت متوجه رخدادهايی كه در مهد ظهور اسالم در جريان 
است بشود گفت: آيا كسی می تواند اهرام مصر را تخريب كند؟ پس چرا ما 

اجازه می دهيم تاريخ اسالم به اين شكل ناپديد شود. 

ــت: 5 قاضی ديوان عدالت  ــس ديوان عدالت اداری گف رئي
ــه تجديد نظر به پرونده حميد بقائی رئيس  اداری در مرحل
ــگری رسيدگی  ــازمان ميراث فرهنگی و گردش ــابق س  س
ــالم محمدجعفر  ــزارش فارس، حجت االس ــد. به گ می كنن
منتظری رئيس ديوان عدالت اداری درباره سرنوشت پرونده 
ــد بقائی گفت: اين پرونده در مرحله تجديد نظر قرار  حمي
ــان كرد: 5 قاضی ديوان عدالت بر روی  دارد. وی خاطرنش
ــاتی كه با  ــيدگی ويژه ای دارند و طی جلس اين پرونده رس
ــتيم تأكيد كردم رسيدگی و نظارتشان دقيق باشد.  آنها داش
ــش فارس كه  ــس ديوان عدالت اداری درباره اين پرس رئي
چرا در مرحله اول حكم به سرعت نقض شد اما در مرحله 
ــت،  ــی به اين ميزان به طول انجاميده اس تجديدنظرخواه

گفت: آقايان در اين مرحله از بند »پ« استفاده كردند. 

ــت و درمان مجلس و  ــيون بهداش عضو كميس
وزير اسبق بهداشت، با تأكيد بر اين كه ضرورتی 
ــت، وارد  ندارد داروهايی كه به آنها نيازی نيس
ــود، گفت: در اين صورت داروهای  ــور ش كش
ساخت داخل برای بخش درمان كفايت می كند، 
در حالی كه اثر بسياری از داروهای وارداتی بر 

روی درمان بيماری چندان مشخص نيست.
ــايت خانه ملت  عليرضا مرندی در گفتگو با س
ــی به  ــای خارج ــد واردات داروه ــاره رون درب
ــور، تصريح كرد: وزارت بهداشت و درمان  كش
ــا داروهايی كه  ــتا تالش كند ت بايد در اين راس

ــت،  ــی به آنها نيس ــدارد و احتياج ــرورت ن ض
ــود. نماينده مردم تهران،  ــور نش ديگر وارد كش
شميرانات، ری و اسالمشهر در مجلس شورای 
ــا واردات بی رويه دارو و  ــالمی، ادامه داد: ب اس
ــت  ــوص داروهايی كه نياز به آنها نيس به خص
ــياری  ــور هزينه های بس به صنعت دارويی كش
ــزود: ادامه روند  ــل می كنيم. مرندی اف را تحمي
ــدن آنها منجر  مصرف بی رويه دارو به گران ش
می شود و در نهايت باعث می شود كه هزينه های 
ــالمت  ــردم در حوزه س ــوی م ــی از س پرداخت
ــر اين كه ضرورتی  ــود. وی با تأكيد ب ــتر ش بيش

ــت، وارد  ندارد داروهايی كه نيازی به آنها نيس
كشور شود، بيان كرد: در اين صورت داروهای 
ساخت داخل برای بخش درمان كفايت می كند، 
ــياری از داروهای وارداتی  درحالی كه تأثير بس
ــخص نيست.  بر روی درمان بيماری چندان مش
ــيون بهداشت و درمان مجلس  اين عضو كميس
هشتم با بيان اين كه بايد داروهای مورد نياز در 
ــور در اولويت واردات قرار بگيرند، يادآور  كش
ــد: بايد بر روی واردات دارو نظارت جدی  ش
صورت بگيرد تا داروهايی با كيفيت و اثربخش 

وارد كشور شود. 

ــتاندارد و ــرای اس ــارت بر اج ــاون نظ  مع
ــتاندارد و  ــتم های كيفيت سازمان اس سيس
ــماره  ــات صنعتی ايران از توقف ش تحقيق
ــب نكردن  گذاری وانت پيكان به علت كس
ــر داد. كاظمی  ــتانداردهای 51 گانه خب اس
ــواری پيكان،  افزود: پس از توقف توليد س
مقرر شده بود كه ايران خودرو در جايگزينی 
ــتاندارد به جای وانت  نوعی وانت دارای اس
ــركت در اين باره  پيكان اقدام كند اما اين ش
اقدام جدی به عمل نياورده است. وی اضافه 
ــركت خودروساز، فرصت داده  كرد: اين ش
شده برای جايگزينی وانتی مناسب به جای 
وانت پيكان را، فرصتی برای ادامه توليد اين 
وانت تلقی كرده بود و زمانی كه ديديم اين 

ــتفاده از فرصت  شركت خودروساز در اس
داده شده برای جايگزينی تعلل می كند اقدام 
به توقف شماره گذاری وانت پيكان كرديم. 
ــت  ــت: آخرين بار در ارديبهش كاظمی گف
امسال به ايران خودرو اعالم شده بود كه تا 
پايان شهريور فرصت دارد تا جايگزينی وانت 
پيكان را انجام دهد اما با توجه به اين كه در 
اين پنج ماه اين شركت خودروساز اقدامی 
انجام نداده بود و همچنين با توجه به اين كه 
وانت پيكان فاقد استانداردهای الزم بود؛ در 
ــه ای به پليس راهنمايی و رانندگی، لغو  نام
ــماره گذاری اين خودرو را اعالم  مجوز ش
ــروز هيچ وانت  ــس نيز از دي ــم و پلي كردي

پيكانی را شماره گذاری نمی كند. 

رئیس دیوان عدالت اداری خبرداد:
5 قاضي، مأمور بررسی پرونده بقائي

توقف شماره گذاری وانت پيكان

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
واردات بی رویه دارو، عامل تحميل هزینه به مردم

استاندار تهران: 
درصد زیادی از معتادان ولگرد، شاغلند
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بازار گردشگری به كام تورهای خارجی
سفر نيازی است كه نمی توان آن را ناديده گرفت. البته اين نياز همچنان در سبد خانوار باال 

و پايين می رود و هنوز جايگاه ثابتی را بين ايرانی ها برای خود دست و پا نكرده است.
تابستان كه از راه رسيد و با تعطيلی مدارس بازار سفر بين ايرانيان داغ شد باز هم بازار 
ــيار داغ تر از سفرهای داخلی بود چراكه با اين  ــفرهای خارجی مانند گرمای هوا بس س
ــين ها در جاده نشان از سفر مردم به نقاط مختلف داشت اما چادرهای  كه ترافيك ماش
مسافرتی همراه آنها هم نشان می داد مردم عالوه بر اين كه خودرو شخصی خود را به 
وسايل حمل ونقل ديگر ترجيح می دهند، هتل را نيز از برنامه سفر خود حذف كرده اند و 
دم پارك ها ايستاده  و اتراق كرده و هيچ كمكی به جريان اقتصادی گردشگری نمی كنند.

نكته ديگر تمايل بيشتر مردم به مسافرت های خارجی است چراكه مردم می بينند هر دو 
ــتند، پس چرا سفر داخلی را با تور برود. اگر بخواهد در داخل  از نظر هزينه يكی هس
كشور مسافرت برود،  با ماشين خودش می رود و از خيلی موارد می زند تا هزينه كمتری 
ــفر خارجی انتخاب می كند، چراكه زمانی كه قيمت هتل ها با  بپردازد و تور را برای س
ورود به تابستان افزايش پيدا می كند طبيعی است كه قيمت تورها هم افزايش می يابد و 
مردم تمايلی به سفر با تور نشان ندهند بلكه با ماشين شخصی سفر كنند و از خدمات 

مانند اقامت در هتل صرف نظر كنند.
ــفر شخصی  ــت كه از س ــتوار اس در حالی كه قاعده راه اندازی تور بر اين موضوع اس
ارزان تر تمام شود و اين اتفاق در كشور ما رخ نمی دهد. حساب كنيد هزينه يك تور 
مسافرتی به شيراز برای يك نفر حدود 400هزار تومان تمام می شود،  پس يك خانواده 

چهار نفره ترجيح می دهد با همين پول بدون تور به يك سفر برود.
با تغيير قيمت ها مسلم است كه بازار عرضه و تقاضا به هم می خورد و زمان می برد تا 
روند ثابتی پيدا می كند و اين زمان بهترين فرصت و فصل گردشگری ايران را از بين 
برد و نكته اساسی نيز ترجيح دادن سفر به خارج است در حالی كه شعار اين بود كه 
جهانگردی را با ايرانگردی آغاز كنيم. اما چگونه می توان قيمت بسته های سفر را كاهش 

داد زمانی كه تمام عناصر تشكيل دهنده يك بسته افزايش قيمت دارد.
بازار داخلی

به گفته يكی از مسئوالن دفاتر خدمات مسافرتی، اولويت  سفرهای داخلی در تابستان 
ــيراز، اصفهان و مشهد بود و پايان تابستان قشم نيز جزو مقاصد پرطرفدار  با كيش، ش
ــد كه البته به علت گرانی بليت هواپيما يعنی حدود 226 هزار تومان به طور  تبديل ش
حتم مقصد ارزانی محسوب نمی شود. همچنين از تاريخ 20 مهر چارتر پروازهای اين 
جزيره صورت می گيرد. شيراز يكی ديگر از مقاصد است كه با توجه به محل اقامت، 
ــهر از رده قيمتی متفاوتی برخوردار است. جزيره كيش نيز همواره يكی از  تور اين ش
ــتقبال روبه رو می شود. در هفته ای كه  ــت كه در زمان های متفاوت با اس مكان هايی اس
ــتاره و اتاق رو به جزيره حدود 300هزار  ــفر با اقامت در هتل 5 س ــت قيمت س گذش

تومان تمام می شود.
بازار خارجی

بين مقاصد خارجی، تايلند از استقبال مناسبی برخوردار بوده و البته پرواز ايران اير به اين 
كشور لغو شده است. به همين دليل مسافران از ديگر خطوط هوايی استفاده كردند.

استانبول بين مقاصد خارجی همواره جايگاه خود را حفظ می كند و تنها در دوره های 
ــور تركيه يا ديگر كشورها مانند دوبی و مالزی  ــبت به شهرهای ديگر كش خاصی نس
ــا انگيزه های گوناگونی مانند  ــافران ب ــود. دليل اين امر در بر گرفتن مس جابه جا می ش
سايت های فرهنگی يا تفريح و خريد است در حالی كه شهرهای ديگر تركيه مانند آنتاليا 

يا كوش آداسی فقط جنبه تفريحی را شامل می شوند و البته هتل ها نيز گران تر هستند.

52 روستاي چهارمحال و بختياري 
فاقد راه مناسب است

ــتا در شهرستان هاي  ــتايي چهارمحال و بختياري گفت: 52 روس مدير كل امور روس
هفتگانه اين استان فاقد راه مناسب روستايي هستند.

داريوش رضايي افزود: 669 ميليارد و 900 ميليون ريال اعتبار الزم است تا اين تعداد 
روستا از راه مناسب روستايي برخوردار شوند. وي اظهارداشت: امسال 11 ميليارد ريال 

از اعتبارات نهضت آسفالت به اين روستاها تخصيص يافت.
ــتاهاي فاقد راه  رضايي طول راه هاي مذكور را 522 كيلومتر عنوان و تصريح كرد: روس
ــت: 68 كيلومتر از اين  ــتند. وي بيان داش ــب داراي جمعيتي باالي 50 خانوار هس  مناس
راه ها در شهرستان شهركرد، 24 كيلومتر در بروجن، 46 كيلومتر در اردل، 32 كيلومتر در 

 كيار، 137 كيلومتر در لردگان و 214 كيلومتر در شهرستان كوهرنگ واقع شده است.
 كاهش75 درصدی دبي چشمه هاي 

چهارمحال و بختياري 
ــتاد مديريت بحران استانداري چهارمحال و بختياري گفت: كاهش آبدهي  مديركل س
ــمه هاي اين استان بين 35 تا 75 درصد است. ستار فرهادي افزود: چهار هزار و  چش

892 دهنه چشمه در چهارمحال و بختياري وجود دارد.
وي تصريح كرد: از اين تعداد يك هزار و 102 دهنه چشمه خشك شده و اين امر باعث 

خسارات جبران ناپذيري در بخش كشاورزي چهارمحال و بختياري شده است.
ــمه هاي اين استان نيم ليتر در ثانيه و حداكثر  ــت: حداقل آبدهي چش فرهاي بيان داش
ــش متر مكعب در ثانيه است. فرهادي اظهار داشت: همچنين از چهار هزار و 205  ش

حلقه چاه موجود در اين استان 230 حلقه به طور كامل خشكيده اند.
ــه هزار و 70 حلقه چاه نيز با كاهش آبدهي بين30 تا50 درصد كاهش  وي گفت: س
روبه رو شده اند. اين مسئول يادآور شد: از 906 رشته قنات چهارمحال و بختياري نيز 

حدود نيمي از آنها و معادل 452 حلقه خشك شده است.

نياز چهارمحال و بختياري به سرمایه گذاري 
در فرآوري محصوالت 

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختياري گفت: بخش صنعت 
ــتان به سرمايه گذاري در فرآوري محصوالت توليدي نياز دارد. رحمان كرمي  اين اس
با اشاره به مصرف 80 هزار تني و توليد ساالنه بيش از 240 هزار تن سيب زميني در 
ــترش صنايع  چهارمحال و بختياري گفت: براي افزايش توليد در صنعت بايد در گس
ــال جاري، توليد سيب  ــالي س تبديلي صنايع غذايي گام برداريم.  وي افزود: خشكس
زميني چهارمحال و بختياري را به ميزان 150 هزار تن كاهش داده است.  اين مسئول 
تصريح كرد: با خريد تضميني و ذخيره سازي مرغ توسط شركت پشتيباني امور دام، اين 

سازمان مرغ مورد نياز بازار را از طريق فروشگاه ها و اتحاديه ها مديريت مي كند. 

ــتان اصفهان گفت:  با  ــر كل حمل و نقل و پايانه اس مدي
ــتانی در شهريور ماه، با  ــفرهای تابس توجه به دور دوم س
افزايش 10 درصدی مسافر از طريق پايانه های اين استان 
ــابه در مرداد ماه سال جاری روبه رو  نسبت به مدت مش

بوده ايم.
حسين علی شمعانيان با اشاره به دور دوم سفرهای استانی 
كه از 10شهريورماه  سال جاری تاكنون ادامه دارد، اظهار 
ــت: اداره كل حمل و نقل و پايانه های استان اصفهان  داش
ــكل های صنفی و  ــا آمادگی كامل و نيز همكاری با تش ب
ــتگاه های امداد رسان، پليس  انجمن مسافربری شامل دس
ــودرو و پخش فرآورده های نفتی  راه، اورژانس، امداد خ

جهت خدمت رسانی 
ــافران تابستانی  به مس
ــای ابتدای  ــا روزه ت
ــاه  نيز همچنان  مهرم

فعاليت می كند.
وی با بيان اين كه 28 
ــات بين  ــز خدم مرك
ــن زمينه  ــی در اي راه
ــتند،  ــاده باش هس آم
ــتا  افزود: در اين راس
ــل و نقل  ناوگان حم
ــاوگان  ــر ن را دو براب
ــش  افزاي ــی  معمول

داده ايم.
مدير كل حمل و نقل و پايانه های استان اصفهان تصريح 
كرد: با افزايش دو برابری ناوگان حمل و نقل، 40 درصد 

صندلی های خالی ناوگان تكميل شده است.
وی اضافه كرد: بيش از دو هزار از اين ناوگان اتوبوس های 
ــافران در نظر  ويژه و نيز »وی آی پی« برای رفاه حال مس

گرفته شده است.
ــمعانيان همچنين به رشد 10 درصدی مسافرت ها در  ش
ــابه در ماه های گذشته  ــهريور ماه نسبت به مدت مش ش
ــتانی با  ــفرهای تابس ــافران س ــاره كرد و گفت: مس اش
ــتر به استان اصفهان  اتمام يافتن ماه مبارك رمضان، بيش
ــافرت كرده و حجم مسافران در اين ماه بيشتر شده  مس

است.
وی بيان داشت: ناوگان حمل و نقل مسافران در روزهای 

ــدارس آمادگی  ــايی م ــی مهرماه با توجه به بازگش ابتداي
ــافران از اصفهان  100درصدی برای ارائه خدمات به مس

به هر نقطه كشور را دارد.
 مدير كل حمل و نقل و پايانه های استان اصفهان  يادآور 
ــهريور ماه نيز با مشكل كمبود  ــد: در روزهای آخر ش ش
ــاير ناوگان حمل و نقل روبه رو نبوده ايم  اتوبوس و نيز س

ــافر در نظر گرفته  ــرا ناوگان اضافی برای پذيرش مس زي
بوديم.

نوس��ازی  هزار و ۵00 اتوبوس فرسوده تا پایان 
سال 

ــازی و رئيس سازمان  همچنين معاون وزير راه و شهرس
راهداری و حمل و نقل جاده ای كشور در سفر به اصفهان 
اعالم كرد: پيش بينی شده كه حدود يك ميليارد دالر برای 
نوسازی ناوگان حمل و نقل كشور به عنوان كمك ارزی 

از طريق صندوق توسعه ملی اجرايی شود.

ــهريار افندی زاده نوسازی ناوگان را جز مسئوليت  های  ش
ــور عنوان كرد  ــتاد مديريت حمل و نقل سوخت كش س
ــازمان حمل و نقل جاده  ای به عنوان  ــت: س و اظهار داش
مجری طرح در حمل و نقل برون شهری فعاليت می كند.

ــازی كاميون ها، افزود: در اين راستا  ــاره به نوس وی با اش
ــتاد هدفمندی  ــوان 20 هزار تايی به س ــته ای را به عن بس

ــزار كاميون را كه  ــازی 20 ه يارانه  ها ارائه كرديم تا نوس
ــت را با كمك صندوق  از توليدات داخلی و واردات اس

توسعه ملی اجرايی كنيم.
معاون وزير راه و شهرسازی و رئيس سازمان راهداری و 
ــور اضافه كرد: برای اجرای اين  حمل و نقل جاده ای كش
موضوع مهم حدود يك ميليارد دالر به عنوان كمك ارزی 

از طريق صندوق توسعه ملی پيش بينی شده است.
وی در خصوص اين كه با شركت  های خودروساز داخلی 
ــه طرح های توجيحی  ــه واردات برای ارائ و عالقه مند ب

ــت، بيان داشت: اين  ــده اس ــان صحبت هايی ش خودش
ــده تا از طريق  ــال ش طرح ها بعد از ارائه به بانك  ها ارس
ــا تأييد به  ــی كنند و ب ــش خصوصی، بانك ها بررس بخ

صندوق توسعه ملی ارجاع داده شود.
ــاز بعد از  ــركت  های خودروس ــدی زاده ادامه داد: ش افن
ــهيالت در اختيار  اخذ ارز مورد نياز آن را به صورت تس

رانندگان و شركت های حمل و نقلی قرار می دهند.
ــزار تايی  ــته های 20 ه ــاره به اين كه ارائه بس ــا اش وی ب
ــا در حال پيگيری  ــتاد هدفمندی يارانه ه كاميون ها به س
است، گفت: در همين راستا سازمان از طريق ستاد حمل 

و نقل سوخت در حال همكاری است.
ــازی و رئيس سازمان راهداری  معاون وزير راه و شهرس
ــازی يك هزار و  ــور از نوس ــل و نقل جاده ای كش و حم
500 اتوبوس تا پايان سال جاری خبر داد و اظهار داشت: 

تاكنون 270 اتوبوس ناوگان نوسازی شده است.
وی تأكيد كرد: سازمان راه  و ترابری در نوسازی اتوبوس ها 
ــه ازای هر اتوبوس 150  ــتقيم اقدام كرده و ب به طور مس

ميليون ريال كمك بالعوض پرداخت می كند.
ــهری را 20  افندی زاده مجموع كل اتوبوس های برون ش
هزار مورد عنوان كرد و افزود: در صدد هستيم عمر مفيد 

آنها را به 12 سال برسانيم.
ــواری برون شهری را هفت سال  وی عمر مفيد ناوگان س
ــد: تعداد كل اين خودروها 33 هزار  بيان كرد و يادآور ش

دستگاه می باشد كه نوسازی آنها اجرايی شده است.
ــازی و رئيس سازمان راهداری  معاون وزير راه و شهرس
ــان اين كه عمر مؤثر  ــور با بي و حمل و نقل جاده ای كش
ــت: در  ــد، گف ــی كردن ــال بررس ــا را 23 س مينی بوس ه
ــازی ناوگان 2 هزار و 500 مينی بوس را  سال جاری نوس

در دستور كار داريم.
بررسی عمر کامیون های باالی 2۵ سال در برنامه 

جدید نوسازی ناوگان
وی با اشاره به اين كه برای نوسازی مينی بوس ها 80 ميليون 
ريال كمك بالعوض پرداخت می شود، اظهار داشت: در 
همين زمينه ستاد سوخت 200 ميليون ريال تسهيالت در 

اختيار رانندگان اين نوع خودروها قرار می دهد.
ــر كاميون   های باالی 25  ــدی زاده افزود: هم اكنون عم افن
سال در برنامه  های جديد نوسازی ناوگان در حال بررسی 

است كه رسيدگی آنها اتفاق خواهد افتاد. 

بازار روز

اقتصاد

مدیر کل حمل و نقل و پایانه استان خبر داد:

افزایش 10 درصدی مسافران ناوگان حمل و نقل عمومی اصفهان

 مدير شركت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال 
و بختياری گفت: 97 درصد مطالبات گندم كاران 

اين استان پرداخت شد.
ــه همين منظور  ــت: ب ــن ضيايی اظهار داش محس
ــال مطالبات  ــارد ري ــر 40 ميلي ــون افزون ب تاكن

كشاورزان اين استان پرداخت شده است.
ــار مطالبات  ــورت تأمين اعتب ــزود: در ص وی اف

باقی مانده نيز به كشاورزان پرداخت می شود.
ــی در ادامه از خريد 10 هزار تن گندم مازاد  ضياي
برنياز كشاورزان اين استان خبر داد و گفت: امسال 
ــالی و خود مصرفی روستائيان،  به سبب خشكس
ــاورزان اين استان به 60  ميزان خريد گندم از كش

ــت. مدير شركت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و  درصد كاهش يافته اس
بختياری با اشاره به سطوح زير كشت گندم در اين استان گفت: در حال حاضر 

64 هزار هكتار زمين زراعی در اين استان زير كشت گندم قرار دارد.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی برای نانوايان گفت: ارتقای 

سطح كيفيت نان نيازمند ارتقای سطح آگاهی و مهارت نانوايان است.
ضيايی ادامه داد: بعد از مرحله اجرايی هدفمندسازی يارانه ها از اواخر آذر ماه سال 

89 و حذف يارانه آرد و نان، آموزش نانوايان در 
ــای ملزومات پخت نان به  منظور به روز  بخش ه
ــانی مهارت های نانوايان در راستای ارتقای  رس
ــد كه تا هم اكنون نيز ادامه  كيفيت نان برگزار ش
ــاره به صرفه جويی 30 درصدی  دارد. وی با اش
ــازی افزود:  در بخش آرد و نان پس از هدفمندس
فرآيندهای تأثيرگذار در توليد نان با كيفيت در دو 
بخش توليد آرد از مزرعه تا كارخانه و توليد نان 
از نانوايی تا منزل توسط نانوايان انجام می شود كه 
نيازمند همكاری تمامی دستگاه های مرتبط است. 
ضيايی بر ضرورت ارتقای كيفيت نان توليدی در 
اين استان تأكيد كرد و گفت: در بخش توليد آرد، 
ــيار مهم در توليد آرد با كيفيت و در نهايت منجر به  گندم مرغوب از عوامل بس

توليد نان با كيفيت خواهد شد.
ــطح كيفيت  ــد: البته وزنی كردن نان، نيز تأثير مثبتی در ارتقای س وی يادآور ش
ــت، در حال حاضر توليد نان در فضای رقابتی انجام می شود و  آن خواهد داش
نانوايان بر اساس تصميم خود از هر كارخانه ای كه خودشان بخواهند، آرد مورد 

نيازشان را تهيه می كنند و توليد نان در فضايی آزاد و رقابتی صورت می گيرد.

پرداخت 97 درصد مطالبات گندم كاران چهارمحال و بختياری 
ــتيبانی امور دام چهارمحال و بختياری  معاون پش
ــتان به  ــتارگاه های صنعتی طيور اس ــت: كش گف
ــه كامل بطنی و  ــتگاه های تخلي ــزات و دس تجهي
ــود. ناصر رحيميان  در  سورت بندی مجهز می ش
ــت:  ــت تنظيم بازار اين اداره كل اظهار داش نشس
سورت بندی و عرضه مرغ با كيفيت از مهم ترين 

داليل اين برنامه است.
ــرای اين طرح گفت:  ــاره به مزايای اج وی با اش
ــای كيفيت و  ــودآوری و ارتق ــزوده، س ارزش اف
ــت محصول نهايی و دفع كامل مواد زائد  بهداش

از مزايای اين طرح است.
ــهام داران كشتارگاه ها بايد در  رحيميان افزود: س

ــتارگاه های صنعتی طيور به اين دستگاه ها به سرعت عمل  ــتای تجهيز كش راس
نمايند تا عالوه بر خود، مردم نيز از مزايای اين طرح استفاده كنند.

ــاری ادامه داد: در صورت تجهيز  ــتيبانی امور دام چهارمحال و بختي معاون پش
ــتارگاه ها امكان خريد مرغ مازاد مرغداری های اين استان مهيا و از ضرر و  كش

زيان مرغداران جلوگيری و در بازار مواد پروتئينی تنظيم خواهد شد.
ــاورت مراكز صنعتی  ــعه صنايع جانبی در مج ــه بر ضرورت توس وی در ادام

ــعه  ــتان تأكيد كرد و گفت: ايجاد و توس اين اس
صنايع جانبی و ايجاد مراكز پرورش دام گوشتی 
ــا عالوه بر تأمين  ــتارگاه ه در مجاورت اين كش
ــتان موجب ايجاد  نيازهای مصرفی مردم اين اس

اشتغال برای كارجويان نيز خواهد شد.
رحيميان افزود: بر همين اساس راه اندازی طرح 
ــت قرمز در دومين كشتارگاه  ــته بندی گوش بس

صنعتی كشور در دستور كار قرار گرفت.
وی خاطرنشان كرد: با توجه به برنامه  ريزی های 
صورت گرفته، اين واحد صنعتی روزانه ظرفيت 

كشتار 4 هزار رأس دام سبك و سنگين را دارد.
ــت سالم و بهداشتی را از  رحيميان توزيع گوش
ــتفاده از نيروهای متخصص و  ــمرد و گفت: اس مهم ترين مزايای اين طرح برش
ماهر و كاربرد فرآورده های دام به  منظور استفاده در صنايع دارويی و پوشاك از 

ديگر مزايای اين طرح به  شمار می رود.
ــان كرد: در حال حاضر گوشت بسته بندی شده در اين كشتارگاه  وی خاطرنش
در بازارهای مصرف اين استان، شهرهای تهران، اصفهان و چند شهر ديگر در 

خارج از استان عرضه می شود.

تجهيز كشتارگاه های صنعتی طيور در چهارمحال و بختياری 

تخفيف 20درصدي واحدهاي اقامتي اصفهان 
در روز جهانگردي

مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان اصفهان از برگزاري مراسم گراميداشت 
ــتان و صاحبان تأسيسات  ــئوالن اس روز جهاني جهانگردي )پنجم مهر( با حضور مس

گردشگري در استان اصفهان در هفته گردشگري خبر داد.
ــم تجليل از دست اندركاران صنعت  ــفنديار حيدري پور با اشاره به برگزاري مراس اس
گردشگري و صاحبان تأسيسات گردشگري برتر در استان اصفهان در اين هفته، اظهار 
كرد: مدير كل، معاونان و كارشناسان حوزه معاونت گردشگري استان اصفهان در هفته 

گردشگري با نماينده ولي فقيه و امام جمعه اصفهان ديدار مي كنند.
وي گردهمايي كاركنان واحدهاي اقامتي )هتل ها و مهمان پذيرها( و تجليل از كاركنان 
ــخنراني راهنمايان جهانگردي در 10 دبيرستان منتخب و اهداي شاخه  نمونه آن ها، س
گل به تورهاي ورودي به استان توسط دفاتر خدمات مسافرتي در فرودگاه اصفهان در 

هفته گردشگري را از ديگر برنامه هاي طراحي شده در هفته گردشگري خواند.
حيدري پور با اشاره به زدن زنگ جهانگردي در مدارس استان اصفهان به دليل هم زماني 
ــگري با بازگشايي مدارس، اظهار كرد: تور رايگان اصفهان شناسي و  آغاز هفته گردش
بازديد از بناهاي تاريخي براي دانشجويان رشته جهانگردي ورودي سال 90 در هفته 
گردشگري برگزار مي شود. همچنين واحدهاي اقامتي در استان اصفهان در روز جهاني 

جهانگردي 20 درصد تخفيف به مسافران ورودي ارائه مي كنند.
ــگران را از ديگر برنامه هاي هفته  ــگان از بناهاي تاريخي براي گردش ــد راي وي بازدي
ــگري در استان اصفهان خواند و اضافه كرد: در اين هفته، پالكارد گراميداشت  گردش
ــات گردشگري و بناهاي  ــگري در همه مؤسس روز جهاني جهانگردي و هفته گردش

تاريخي،  فرودگاه، راه آهن و پايانه هاي مسافربري نصب مي شود.
ــگري شامل چهار دفتر  ــات گردش حيدري پور ادامه داد: در اين هفته 10 واحد تأسيس
خدمات مسافرتي و جهانگردي و شش واحد اقامتي در استان اصفهان افتتاح مي شود. 
همچنين عالوه بر برگزاري سمينار آموزشي مديريت هتل داري، تور رايگان اصفهان گردي 
براي استفاده شهروندان اصفهاني توسط دفاتر خدمات مسافرتي راه اندازي مي شود و از 

پيشكسوتان صنعت گردشگري با معرفي اتحاديه ها تجليل مي شود.

 رئيس انجمن صنفی همگن كارفرمايان كارخانجات آرد سازی استان 
ــدن يارانه ها عالوه بر ايجاد  ــان گفت: اجرای قانون هدفمند ش اصفه
ــتر مردم نيز شده  كيفيت مطلوب نان، موجب ايجاد رضايت برای بيش

است.
محمد عصارزادگان ادامه داد: رقابت آزاد ميان كارخانه های آردسازی 

ــوده كه  ــان محدود ب همچن
يكی از مهم ترين اين عوامل 
عدم  پيش بينی كرايه حمل و 
ــتانی گندم بوده  نقل بين اس
كه مانع از ايجاد رقابت آزاد 

شده است.
ــه هدفمند  ــاره ب ــا اش وی ب
يارانه ها و وضعيت و  شدن 
چگونگی آرد اظهار داشت: 
ــای قانون هدفمندی  از مزاي
ــا كاهش قاچاق آرد  يارانه ه
ــدن قيمت نان  ــی ش و واقع

است.
رئيس انجمن صنفی همگن 

ــازی استان اصفهان ادامه داد: از ديگر  كارفرمايان كارخانجات آرد س
مزايای اجرا شدن اين طرح ملی نيز رشد و رقابت سالم در توليد آرد، 
واقعی كردن روند شكل گيری تكنولوژی در توليد و مصرف بهينه نان 

توسط مصرف كنندگان است.
وی افزود: اجرايی شدن قانون هدفمند شدن يارانه ها عالوه بر ايجاد  
ــتر مردم نيز شده  كيفيت مطلوب نان، موجب ايجاد رضايت برای بيش

است.
عصارزادگان تصريح كرد: بعد از اجرا شدن قانون هدفمندی يارانه ها، 

شكوفا شدن اقتصاد كشور قابل تمجيد است.
وی تأكيد كرد: در حال حاضر شرايط كنونی كشور موجب نشده كه 

از فعاليت اقتصادی در زمينه آرد، گندم و نان كشور كاسته شود.
رئيس انجمن صنفی همگن 
ــات  كارخانج ــان  كارفرماي
ــتان اصفهان  ــازی اس آردس
ــائل  ــه داد: اهميت مس ادام
ــه  ب ــازی  آردس ــه  زمين در 
نحوی است كه بايد گفتگو 
ــش دولتی و  ــل بخ و تعام
ــتمرار  اس بخش خصوصی 

پيدا كند.
ــت:  داش ــان  بي وی 
ــازی  آردس ــات  كارخانج
لحاظ  از  ــان  اصفه ــتان  اس
ــه تكنولوژی  مجهز بودن ب
ــتای  ــالش در راس روز و ت
ــت را به خود  ــور مقام نخس ــش  كيفيت محصول خود در كش افزاي

اختصاص داده است.
ــرانه مصرف نان در  ــه به پايين بودن س ــارزادگان افزود:  با توج عص
استان اصفهان نسبت به ساير استان های كشور، از مسئوالن و مقامات 
كشوری و استانی انتظار داريم در مورد رفع مشكالت اين واحدهای 

توليدی اقدامات الزم را صورت دهند.

مردم از كيفيت نان رضایت دارند

ــتان  اس دام  ــور  ام ــتيبانی  پش ــل  مديرعام  
ــنتي  ــت: مرغي كه به روش س اصفهان گف
ــزار و 900  ــود با نرخ دو ه ــتار می ش كش
تومان و مرغ های كه اتوماتيك و با استفاده 
ــته و تخليه شوند با نرخ سه  از دستگاه كش

ــوند. هزار و 50 تومان خريداري می ش
فيروز زاهدی در خصوص اين  كه هم اكنون 
ــازار خريد مرغ  ــاز تنظيم ب ــه به ني ــا توج ب
ــورت می گيرد، اظهار  ــدگان ص از توليدكنن

ــت: به منظور حمايت از توليدكنندگان  داش
ــد قيمت خريد مرغ از كشتارگاه ها  مقرر ش

افزايش يابد. 
ــر كارگروه  ــه مصوبه اخي ــاره ب ــا اش وی ب
تنظيم بازار براي افزايش قيمت خريد مرغ 
ــزود: در حال حاضر  ــدگان، اف از توليدكنن
ــرار دارد و  ــه در مرحله اجرا ق اين مصوب
با نرخ های مذكور خريد صورت می گيرد، 
ــن زمينه با  ــد در اي ــز باي ــدگان ني توليدكنن

ــتارگاه ها هماهنگي انجام دهند. كش
مديرعامل پشتيبانی امور دام استان اصفهان 
ــاره  به حمايت از توليدكنندگان داخلی اش
ــتا مرغ   ــت: در همين راس كرد و بيان داش
ــنتی با نرخ 2900  كشتار شده به روش س
تومان و مرغ هايی كه به صورت اتوماتيك 
ــته و تخليه  ــتگاه كش ــتفاده از دس ــا اس و ب
ــان خريداری  ــت 3050 توم ــوند با قيم ش

ــود. می ش

مدیرعامل پشتیبانی امور دام استان خبر داد:

خرید مرغ با نرخ ۳050 تومان از مرغداری های اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 الدن سلطانی
در حالي به استقبال بازگشايي مدارس مي رويم كه حضور 
ــوودي در بازار داغ كيف و  ــخصيت هاي هالي پر رنگ ش
ــدارس، خبر از حركت خزنده جنگ نرم  لوازم التحرير م
دشمن در سايه غفلت توجه دستگاه هاي فرهنگي كشور 

مي دهد.
ــواده ها در  ــدارس خان ــايي م ــا آغاز بازگش ــن ب همچني
ــايل مدرسه  ــتند تا لوازم التحرير و كيف و وس تكاپو هس
ــل اهميت در اين  ــان را تهيه كنند. اما نكته قاب فرزندانش
ــت كه آنها توجهي به الگوسازي غرب براي  مورد اين اس
ــان ندارند. باربي، مرد عنكبوتي، سوپرمن، الك  فرزندانش
پشت هاي نينجا، ربات ها، خانواده رابينسون و غيره، اين 

ــخصيت ها و قهرمان هاي داستان  ها اسامي ش
ــتند كه از آن  ــينمايي دنياي امروز هس هاي كارتوني و س
ــوي آب ها، با رنگ و لعاب زيبا و دلفريب، خود را به  س
پشت ويترين مغازه هاي شهرهاي ما رسانده اند و بر روي 
دوش كودكان و نوجوانان ما وارد مدارس شوند... حضور 
پر رنگ اين شخصيت ها در بازار داغ كيف و لوازم التحرير 
ــي دهد كه جاي خالي  ــال در حالي رخ م  مدارس، هر س
ــخصيت ها و الگوهاي ايراني و بومي در اين عرصه از  ش
يك سو و انفعال و كم توجهي فضاي فرهنگي و اجتماعي 
ــك امر بديهي و عادي  ــوي ديگر، به ي جامعه به آن از س
ــدادي پارچه اي  ــت.... مادر دوباره جام ــده اس تبديل ش
صورتي رنگ را برانداز مي كند، از مغازه دار سئوال مي كند: 

»جامدادي صورتي فلزي نداريد؟« مغازه دار همراه با پاسخ 
منفي چند جامدادي ديگر را كه هيچ كدام صورتي نيستند 
به او پيشنهاد مي دهد، اما مادر مي گويد كه چون كيف و 
لوازم التحرير دخترش صورتي رنگ است، جامدادي اش 
هم بايد صورتي باشد. صداي خواهش و التماس دختربچه 
ــي خواهد، همين  ــود و از مادرش م ــاره بلند مي ش دوب
ــك  جامدادي پارچه اي صورتي رنگ را كه عكس عروس
باربي دارد، براي او بخرد. نگاهي كه به درون كيسه لوازم 
ــا عكس باربي،  ــي اندازي، كيف صورتي ب التحريرش م
ــه مداد رنگي باربي، ليوان  خط كش صورتي باربي، جعب
ــي باربي و حاال هم جامدادي  باربي، دفتر خط دار و نقاش
باربي مي بيني. لوازم مدرسه برادرش هم كيف سورمه اي 
ــي با تصوير انيميشن   با تصوير مرد عنكبوتي، دفتر نقاش
ــدادي فلزي مرد عنكبوتي  ــات ها، ليوان و جام رب
بود كه اين مشخصات اغلب در مورد 
ــه براي  ــواده هايي ك خان
ــد به بازار  خري

ن  تهرا
آمده بودند، صدق 

ــي، مرد  ــرد. عكس بارب مي ك
عنكبوتي، يانگوم، امپراطور دريا، الك پشت 

هاي نينجا، سوپرمن، خانواده رابينسون و...، اما جاي خالي 
تصاوير شخصيت هاي ايراني، مثل دارا و سارا، نه تنها در 
تمامي وسايل خريداري شده توسط آن خانواده ها، بلكه 
تقربياً در همه مغازه ها به وضوح قابل مشاهده بود. به نقل 
ــاني پليس به گفته برخي كارشناسان  از پايگاه اطالع رس
روان شناس، بلوغ زودرس، سوء تغذيه، مصرف گرايي و 

تجمل بخشي از تاثيرات فرهنگي است كه باربي به همراه 
ــور ما شخصيت هاي  خود وارد جامعه مي كند. اما در كش
ــده بومي )دارا و سارا( را آن هم با جستجو در  طراحي ش
ــايد فقط چند مغازه  ــته كيف و لوازم التحرير بازار ش راس
ــت  مي توان پيدا كرد كه مغازه داران آن ها را به درخواس
مشتريان از پستوي مغازه شان بيرون مي كشيدند و نشان 
ــي، رنگ، كيفيت ظاهري و حتي قيمت  مي دادند. طراح
اين محصوالت، در همان نگاه اول ذوق متقاضي كه همان 
ــت را كور مي كرد و طبيعي است  كودكان و نوجوانان اس
كه در مقابل انبوهي از طرح ها و رنگ هاي جذاب باربي 
ــارا از ويترين  ــتانش، آگاهانه يا ناآگاهانه، دارا و س و دوس
ــوند. تقريباً همه خانواده ها  مغازه ها به پستوي منتقل ش
ــتفاده نكردن از لوازم التحرير با تصاوير دارا و  نيز دليل اس
سارا را، نداشتن اطالعات كافي نسبت به اين شخصيت ها 
ــن محصوالت خواندند و اين كه  و در مواقعي كيفيت اي
ــان  ــن لوازم، به لحاظ بصري، تمايلي را براي فرزندانش اي
ــوزان عالقه  ــه دانش آم ــه طوري ك ــاد نمي كند، ب ايج
ــتند، لوازمي را خريداري كنند كه تصاوير قهرمانان  داش
ــتان ها و  ــخصيت هاي اصلي و تاثيرگذار داس و ش
ــي و جهاني را  ــن الملل ــون هاي بي كارت
ــته باشند. براي هيچ كدام  روي خود داش
از اين خانواده ها فرقي نداشت كه تصوير 
ــان خارجي  ــوازم التحرير فرزندان ش روي ل
ــت، دوام، زيبايي،  ــد يا داخلي، بلكه كيفي باش
 قيمت مناسب، مالك هاي مهم انتخاب و خريد 
آن ها از سوي خانواده ها بود. شايد در نگاه اول 
ــئول و چه غيرمسئول، مهم  براي عده اي، چه مس
ــر روي كيف ها و  ــد كه كودكان و نوجوانان ب نباش
ــايد هم  ــه خود چه تصاويري دارند و ش لوازم مدرس
ــاي فرهنگي گرايش آنان  ــازي ه از تأثيرات و زمينه س
ــتان هاي خارجي  ــا و قهرمان هاي داس ــخصيت ه  به ش
بي خبرند. به تازگي هم كه اين حركت خزنده فرهنگي، 
ــا و آويزهايي با  ــدال ه ــه پالك ها، م ــا توليد و عرض  ب
ــني  ــته ها و تصاوير مختلف، خود را از محدوده س نوش
كودك و نوجوان به جوانان رسانده، شايد موضوع آن قدر 
بزرگ نشده، تا در معرض ديد قرار گيرد. در اين ميان در 
سطح آموزش و پرورش، مسئوالني كه هر سال در شروع 
فصل بازگشايي مدارس، مقررات مربوط به نوع، رنگ و 
طرح لباس و مانتوي دانش آموزان را به خانواده ها اعالم 
مي كنند، مي توانند با علم به اين حركت خزنده فرهنگي 
ــوازم التحرير  ــاره تصاوير و عاليم كيف و ل بيگانه، درب

دانش آموزان نيز اقدامي فرهنگي انجام دهند

جوانی كه بعد از درگيری با دختری جوان او را به قتل رسانده و جسدش را به 
آتش كشيده بود، با حكم دادگاه به قصاص محكوم شد.

صبح روز چهارم ارديبهشت ماه امسال زن ميانسالی با حضور در كالنتری مدعی 
شد دخترش به نام مينا از روز گذشته برای ثبت نام در باشگاه بدنسازی از خانه 
خارج شده ولی ديگر بازنگشته است. تحقيقات برای شناسايی و يافتن سرنخی 
ــاختمانی در محل زندگی مينا با پليس  ــده بود كه يك كارگر س از مينا آغاز ش
ــوزی مشكوكی در پشت بام خانه يكی از همسايه ها  تماس گرفت و از آتش س
خبر داد. بعد از حضور عوامل آتش نشانی و پليس در محل آتش سوزی، مداركی 
ــوخته به دست آمد كه مشخص شد متعلق به مينا، دختر مفقود شده است.  س
در همان روز بود كه جسد سوخته دختر جوانی در حوالی فشافويه كشف شد 
كه آن هم متعلق به مينا بود. به نقل از فارس تحقيقات اوليه پليس نشان داد كه 
مينا از مدتی قبل با پسری به نام پرهام كه از همسايه های او بود، ارتباط داشته 
و در آخرين ساعات قبل از مرگ نيز از طريق تلفن همراه با او در تماس بوده 
ــت. پرهام شناسايی و دستگير شد و در اولين اظهارات خود مدعی شد در  اس
جريان درگيری لفظی با مينا كه در خانه پرهام رخ داده، ناخودآگاه او را هل داده 
و كشته است. با اعترافات متهم، قرار مجرميت وی به اتهام قتل عمد و جنايت 
صادر و پرونده برای رسيدگی به شعبه 113 دادگاه كيفری آن ارسال شد و در 
اين شعبه به رياست قاضی محمدسلطان همتيار مورد رسيدگی قرار گرفت. در 
ابتدای جلسه سيدرضايی نماينده دادستان با اشاره به مدارك موجود در پرونده 
مانند اعترافات متهم، خواستار مجازات وی شد. اوليای دم نيز خواسته خود را 
قصاص متهم عنوان كرده و متعهد شدند كه برای اجرای حكم تفاضل ديه مرد 
ــت كنند. مادر مينا در جايگاه قرار گرفت و گفت: مينا به خاطر  و زن را پرداخ

ــت دارو مصرف می كرد و مصرف داروها او را عصبی می كرد.  بيماری كه داش
روز حادثه در حال استراحت بود كه يك نفر مرتب با او تماس می گرفت و از 
او می خواست از خانه خارج شود. او هم سرانجام ساعت پنج بعدازظهر برای 

ثبت  نام در باشگاه بدنسازی از خانه خارج شد و ديگر بازنگشت.
شناسایی جسد مینا از طریق بند ساعت و زیرانداز

ــايی جسد رفتم، بدن او به شدت سوخته  مادر مينا ادامه داد: وقتی برای شناس
ــاعت و زيراندازی كه جسد روی او بود، او را شناختم.  بودم و از طريق بندس
ــد  ــتم از وضعيت ناگوار جس پدرش آن روز تهران نبود و تا چند روز نتوانس
ــه متهم در جايگاه قرار گرفت و با بيان  مينا چيزی به او بگويم. در ادامه جلس
اين كه اتهامات را قبول ندارد گفت: روز حادثه مينا با من تماس گرفت و از من 
ــت با هم بيرون برويم. اما من كه دنبال كارهای سفر به تركيه بودم اين  خواس
درخواست او را رد كردم. وی ادامه داد: چند ساعت بعد دوباره تماس گرفت 
و گفت برخی از وسايلش را از مقابل آپارتمانشان دزديده اند و احتمال می داد 
اين سرقت كار افراد معتادی كه با همسايه  آنها ارتباط دارند باشد. باالخره با هم 
قرار گذاشتيم كه عصر او را به باشگاه بدنسازی در عباس آباد ببرم. پرهام افزود: 
ــگاه بردم و ساعت هفت بود كه به خانه برگشتيم ولی او  با موتور او را به باش
گفت كارمان زود تمام شده و مادرش هم به او شك خواهد كرد به همين دليل 

از من خواست ديرتر از هم جدا شويم.
ــم گفت: در بين راه بارها با تلفن همراهش حرف می زد و عصبانيت او از  مته
سرقت واضح بود. او به برادرش گفت مطمئن است كه سرقت كار چه كسی و 
شيشه خانه همسايه را خواهد شكست. وی ادامه داد: وقتی روی پله های خانه 
ما نشسته بوديم او با يك پيامك عصبانی شد و بلند شد كه از آنجا برود. وقتی 

از او پرسيدم كه كجا می روی و چرا آنقدر ناراحت هستی، به من گفت به تو 
ــد و ديگر او را نديدم؛ هرچه با او تماس  هيچ ارتباطی ندارد. او از من جدا ش
ــخ به اين سئوال قاضی كه چرا اعتراف  گرفتم ديگر جواب نداد. متهم در پاس
كردی كه مينا را روی پله ها هل دادی و بعد از مرگ او را آتش زدی گفت: اين 
اعترافات را قبول ندارم. بعد از اظهارات متهم، وكيل وی در جايگاه قرار گرفت 
و گفت: يكی از همسايه ها به پليس گفته افرادی كه لباس ها را روی پشت بام 
آتش زده اند دو نفر بودند. وی با بيان اين كه تحقيقات پرونده در مرحله دادسرا 
دارای اشكاالتی بوده است گفت: بازسازی صحنه درباره آتش زدن لباس های 
مينا در جای ديگری بوده و در محل اصلی انجام نشده است. وكيل مدافع پرهام 
ــه نزديكی محل حادثه به يك مكان امنيتی، يك  ــه داد: همچنين با توجه ب ادام
دوربين مداربسته به طور كامل به محل اشراف داشته است كه هيچ بررسی بر 

اين موضوع نشده است.
زیراندازی که به سرقت رفت و کنار جسد کشف شد

ــف جسد بوده است  اين وكيل افزود: همچنين زيراندازی كه در محل كش
همان زيراندازی بوده است كه روز قبل از مقابل خانه مينا به سرقت رفته و 
در اين خصوص هم تحقيقی صورت نگرفته است. مادر مينا هم در اين باره 
ــيار شبيه زيراندازی بود كه به  ــد مينا بود بس گفت: زيراندازی كه كنار جس
ــد ديگر از آن خبری نشد. بعد از اين  ــف جس ــرقت رفت اما بعد از كش س
اظهارات و اخذ آخرين دفاع از متهم، قاضی همتيار ختم جلسه را اعالم و 
ــورت با مستشاران دادگاه متهم را به قصاص محكوم كرد. ميزان  بعد از مش
ــكی قانونی  ــازات متهم درباره جنايت بر ميت، بعد از اعالم نظريه پزش مج

اعالم خواهد شد.

اخبار

جامعه

ردپای جنگ نرم دشمن در بازار لوازم مدرسه

پس از سه ماه تعطیلي:
قطار آموزش و پرورش به حركت درآمد

زاینده رود
معاون وزير آموزش و پرورش در آيين نمادين نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت 
در هنرستان دخترانه فردقاسمي در اصفهان گفت: پس از سه ماه تعطيلي قطار بزرگ 

آموزش و پرورش با بيش از 12 ميليون مسافر به حركت درآمد.
حسين هژيري خاطرنشان كرد: اين قطار، قطار بزرگي است و سال تحصيلي سفري 
ــه، توشه و راهنما دخيل باشند. وي  ــت كه بايد در آن چهار خصيصه هدف، نقش اس
مدرسه را مهم ترين جغرافياي عالم دانست كه اساس سعادت بشر در اين مكان رقم 
مي خورد. معاون وزير آموزش و پرورش تصريح كرد: برنامه هاي امسال اين وزارتخانه 
با عنوان برنامه هاي تعالي جويانه و بركت خيز نامگذاري شده كه به لحاظ كيفي بسيار 

ارزشمند است.
ــه قرآني در كشور،  توسعه هنرستان ها،  ــكيل و راه اندازي 10 هزار مدرس هژيري تش
ــي به مدارس دولتي، ايجاد مجتمع هاي  يك نوبته كردن مدارس ابتدايي و اعتبار بخش
ــي، راه اندازي مدارس تخصصي ورزش و صدور مجوز مدارس  ــي و پرورش آموزش

راهنمايي و مشاور خانواده در مدارس سطح كشور را از جمله اين برنامه ها برشمرد.
ــتان اصفهان نيز در اين آيين گفت: اين زنگ  در ادامه مديركل آموزش و پرورش اس
به منزله عشق، تالش و مقاومت است و تقارن هفته اول مهر با دفاع مقدس،  محبتي 
است كه به فضاي تعليم و تربيت نثار شده است. عامليان خاطرنشان كرد: فرهنگيان 
بايد براي ترويج روحيه ايثار، گذشت و شهادت در بين دانش آموزان اقدام كنند. وي 
ــعار سال تحصيلي جديد را توجه به ارزش هاي قرآني، استعدادهاي سرشار جوان  ش
ــادابي روحاني و سالمت جسماني عنوان و تصريح كرد: فرهنگيان بايد در  ايراني، ش
ــعار را مدنظر داشته باشند. عامليان افزود: در بسياري از  برنامه ريزي هاي خود اين ش
ــتان اصفهان در 20 سال قبل در  ــيابي ها، فعاليت هاي آموزش و پرورش اين اس ارزش
سطح كشور كم نظير بوده است. وي گفت: موفقيت هاي قابل توجه دانش آموزان برتر 
ــري و رتبه هاي ممتاز المپيادهاي جهاني و  در عرصه هاي مختلف مانند كنكور سراس

تكريم معلم ناشي از صداقت، دلسوزي مهرباني فرهنگيان اصفهاني است.

با آغاز سال تحصیلی 90-91؛
گشت های نامحسوس پليس اصفهان 

فعال می شوند
جانشين فرماندهی انتظامی استان اصفهان از فعال شدن گشت های نامحسوس پليس 
ــانی پليس اصفهان،  ــر داد. به گزارش مركز اطالع رس ــان در مقابل مدارس خب اصفه
سرهنگ محسن همت نژاد اظهار داشت: با آغاز سال تحصيلی گشت نامحسوس اين 
فرماندهی به منظور تأمين امنيت دانش آموزان و برخورد با مزاحمان خيابانی در مقابل 
ــوس اين فرماندهی به سه  ــوند. وی بيان داشت: تيم های نامحس مدارس فعال می ش
ــطح شهر  ــرانه س صورت پياده، موتوری و خودرويی در مقابل مدارس دخترانه و پس
ــتان های تابعه به گشت زنی می پردازند. جانشين فرماندهی انتظامی  اصفهان و شهرس
ــتان اصفهان ادامه داد: در صورت مشاهده يا هرگونه مزاحمت برای دانش آموزان  اس
ــتم های ارتباطی به گشت های محسوس  ــده و يا از طريق سيس يا خود وارد عمل ش
اطالع می دهند تا برخورد قانونی در مورد آنان صورت گيرد. وی افزود: يكی ديگر از 
طرح های پليس اصفهان برای بازگشايی مدارس طرح انضباط ترافيكی است كه در اين 
مورد هم گشت های محسوس و نامحسوس در ساعات آغاز و پايان مدارس فعال بوده 
و كار نظم بخشی و روان سازی ترافيك خيابان های محدوده مدارس را بر عهده دارند. 
همت نژاد با اشاره به سومين طرح پليس اصفهان برای بازگشايی مدارس با عنوان طرح 
آموزشی با هدف پيشگيری تصريح كرد: اين طرح كه فاز نخست آن در دو ماه ابتدايی 
سال يعنی فروردين و ارديبهشت آغاز شد بيش از 52 كارگاه آموزشی در مدارس اجرا 
ــك به هفت هزار و 300 دانش آموز هم تحت آموزش قرار گرفتند. وی اضافه  و نزدي
كرد: هدف از اجرای اين طرح شناخت كافی از انواع مواد مخدر، پيشگيری از اعتياد 
ــمانی ناشی از آلودگی به آن است. جانشين  و بيان مضرات و صدمات روحی و جس
ــتان اصفهان در ادامه تأكيد كرد: با توجه به نتايج خوب اجرای  فرماندهی انتظامی اس
ــده فرماندهی در نظر دارد تا اجرای آن را در سال تحصيلی 90-91 نيز با  طرح ياد ش

قوت و توان بيشتری دنبال كند.

زاینده رود
ــتان اصفهان با بيان اين كه سهم   معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي اس
ــت از آنان  ــواده ها در تامين امنيت دانش آموزان همكاري با پليس اس خان
ــت تا توصيه ها و هشدارهاي اعالم شده را با توجه و دقت بيشتري  خواس

رعايت كنند.
ــت:  ماه مهر براي ما، ماه شور، شوق،  ــرهنگ جهانگير كريمي اظهار داش س
ــل آينده كشور  ــكوفايي نس ــد و ش ــاط، علم اندوزي و نويد دهنده رش نش
ــاني پليس وي افزود: در اين ماه تحصيل  ــت. به نقل از پايگاه اطالع رس  اس
ــران، معلمان،  ــالش جدي خانواده ها، مدي ــجويان ت دانش آموزان و دانش
مسئوالن، نيروهاي پليس و تمامي مردم كشور را مي طلبد و همه دست در 
دست هم مي دهند تا براي آرامش و آسايش اين قشر آينده ساز تمام تالش 
و كوشش خود را مضاعف كنند. سرهنگ كريمي در ادامه به برگزاري هفته 
ــت نيروي انتظامي از سيزدهم مهر ماه سال جاري آغاز مي شود،  گراميداش
اظهار داشت: اين هفته فرصت مناسبي است كه پليس در اين سه حوزه يك 
ــئول در ادامه با بيان  ــي ايجاد نمايد. اين مقام مس فضاي تعامل و هم انديش
ــاعات شروع و پايان مدارس  خطراتي دانش آموزان را تهديد  اين كه در س
ــهم خود را  مي كند به خانواده ها توصيه كرد با رعايت توصيه هاي زير س

در تامين امنيت دانش آموزان به خوبي ايفا كنند:
ــتين ساعات  ــنگين در نخس  به منظور جلوگيري از بروز ترافيك هاي س
ــود خانواده ها از جابجايي فرزندان  صبح اولين روز هاي مهر توصيه مي ش
ــايل نقليه  ــخصي خودداري كرده و از وس خود به مدارس با خودروهاي ش

عمومي در اين خصوص استفاده كنند.

ــرويس هاي  ــي از س  براي تردد فرزندان خود به مدارس و مراكز آموزش
معتبر و داراي مجوز در چرخه حمل و نقل استفاده كنند.

ــوار  ــه فرزندان خود آموزش دهند كه از همراهي با افراد غريبه و يا س  ب
شدن در وسايل نقليه آنها خودداري كرده و در صورت نياز از خودروهاي 

عمومي استفاده كنند.
ــياي قيمتي با فرزندان دختر خود هنگام   از همراه كردن زيور آالت و اش
ــن كار آنها موجب جلب توجه  ــه خودداري كنند زيرا همي ــن به مدرس رفت

سارقان شده و آنها را در معرض تهديد قرار مي دهد.
 رانندگان وسايل نقليه نيز هنگام عبور از محدوده مدارس از سرعت خود 
ــته و پس از اين كه از نبودن دانش آموزان در آن منطقه مطمئن شده به  كاس

تردد خود ادامه دهند.
 در جهت جلوگيري از تصادفات به فرزندان خود آموزش دهند كه هنگام 
ــررات راهنمايي و رانندگي را  ــور از عرض خيابان ها موارد ايمني و مق عب

رعايت كنند.
 هنگام خروج دسته جمعي دانش آموزان از مدارس و عبور آنها از عرض 
خيابان ها حتمًا يك يا دو نفر از مربيان و معلمان مدارس جهت انتقال آنان 

به آن سوي خيابان همراه شوند.
ــه فرزندان خود آموزش دهند تا از ارتباط با افراد غريبه و پذيرفتن غذا   ب

و نوشيدني از اين افراد جداً پرهيز كنند.
ــر متعارف  ــوخي هاي غي ــوزش دهند از انجام ش ــدان خود آم ــه فرزن  ب
ــد و لطمات  ــته باش ــه دنبال داش ــاي جدي ب ــيب ه ــت آس  كه ممكن اس

جبران ناپذيري را نيز به بار آورد پرهيز كنند.

 خانواده ها آدرس و شماره تلفن منزل خود راهميشه با فرزندانشان همراه 
ــكل و يا مورد  كرده و به آنان آموزش دهند تا در صورت بروز هرگونه مش
مشكوكي با شماره تلفن 110 تماس بگيرند و يا مشكل خود را با ماموراني 

كه در محدوده مدارس استقرار دارند در ميان بگذارند.
ــا رعايت  ــت تا ب ــهروندان خواس ــي در پايان از عموم ش ــرهنگ كريم  س
توصيه ها و هشدارهاي پليس زمينه تحصيل و علم و دانش در سايه امنيت 

و آسايش را براي فرزندان خود فراهم كنند.

حوادث

بردن به كمپ ترك اعتياد 
علت ربودن مرد معتاد از خانه بود

زاینده رود
ــد و عده ای از  ــردی معتاد وی را ربودن ــناس با حمله به خانه م ــد مرد ناش چن
ــايه را به كمپ ترك اعتياد  ــايه های اين مرد معتقد بودند كه اين افراد، مرد همس همس

برده اند.
در ساعات پايانی شنبه شب گذشته، چند مرد غريبه با مراجعه مقابل خانه مرد ميانسالی، 
ــس ماجرا از اين قرار بود كه حدود  ــانی پلي او را ربودند. به نقل از پا يگاه اطالع رس
ــان دهنده درگيری بود از خانه  ــاعت 23 اهالی يكی از محله ها با فريادهايی كه نش س
ــدند. اهالی محل متوجه شدند كه سه مرد غريبه قصد دارند مردی را كه در  خارج ش
ــد و اين مرد با خواهش و التماس از  ــان محل زندگی می كند به زور با خود ببرن هم
آنها می خواهد اين كار را نكنند. در اين بين، زنی كه گويا همسر اين مرد بود با فرياد 
ــت همسرش را ببرند و تالش های پسر جوان اين مرد برای  از مردان غريبه می خواس
ــان می داد. دقايقی بعد و در ميان اين هياهو كه هركدام به  نجات پدرش بی نتيجه نش
دليلی بود، مردان غريبه موفق شدند مرد صاحبخانه را به زور سوار بر خودرو كرده و 
ــايه های اين مرد، او را معتاد  با خود ببرند. بعد از رفتن مردان غريبه، تعدادی از همس
ــدند كه مردانی كه او را با خود برده اند، قصد دارند وی را  معرفی كردند و مدعی ش
ــته بود كه مأمور  به كمپ ترك اعتياد منتقل كنند. حدود 10 دقيقه از اين ماجرا گذش

كالنتری در محل حاضر شد و درباره حادثه از اهالی تحقيق كردند.

وقتي فرزندتان گم مي شود، چه مي كنيد؟
در صورت مفقود شدن فرزندتان به اين توصيه ها كه از طرف پليس اعالم شده، توجه 

كنيد و با خونسردي كامل به نيروي انتظامي براي پيدا كردن فرزندتان كمك كنيد.
 به نقل از پايگاه اطالع رساني پليس در هنگام مفقود شدن فرزندتان به موارد زير دقت 

داشته و به آنها عمل كنيد.
 خانه و حوالي آن را با دقت بگرديد.

 از دوستان و همبازيهايش سراغ او را بگيريد.
ــتفاده قرار مي دهد، با  ــه طور معمول براي بازي كردن مورد اس ــي را كه ب  محل هاي

دقت بگرديد.
 با تمام دوستان، همسايگان و خويشاوندان تماس بگيريد.

 هر چه سريع تر با نيروي انتظامي تماس گرفته و اطالعات خود را به طور دقيق در 
اختيار آنان قرار دهيد، مانند:

 مشخصات فردي.
 عالمت مشخصي كه از بدو تولد داشته يا هر نوع عالمت خاص ديگر.

 آخرين عكس فرزندتان.
 مشخصات لباسي كه به تن دارد.

 مشكالت پزشكي وي.
 مشكالت آخرش درخانه، مدرسه يا همبازي هايش و غيره.

 چه نوع لباس و يا وسايل شخصي مورد عالقه بچه در منزل مفقود شده است؟
 بررسي كنيد كه يادداشتي از وي به جا مانده يا خير؟

 چنانچه دفترچه خاطراتي دارد بررسي شود.
 مشخصات و شماره تلفن دوستان نزديك وي در اختيار نيروي انتظامي گذاشته شود.

 بررسي شود چه مقدار وجه در اختيار داشته و آيا وجه نقد يا وسايل قيمتي از منزل 
خارج كرده يا خير؟

  

معاون اجتماعي پلیس اصفهان:
سهم خانواده ها در تأمين امنيت دانش آموزان همكاري با پليس است

قصاص قاتلي كه به خاطر ترس، جنازه را به آتش كشيد
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هنر اصفهاني ها  در اسارت چين!

فرهنگ و هنر
سینما

كوتاه از چهارمحال و بختیاري

با بازي کمند امیرسلیماني
پيش  توليد بابای من خوانندس آغاز شد

فيلم باباي من خوانندس در مرحله پيش توليد قرار دارد و به زودي كليد مي خورد. فيلم 
»بابای من خوانندس« به تهيه كنندگی و كارگردانی منوچهر صفرخانی در حال حاضر 
مراحل مقدماتی پيش توليد را پشت سر می گذارد و تا پايان هفته جلوی دوربين خواهد 
ــتان اين فيلم درباره پسر نوجوانی به نام آرمان است كه با مادر و خواهرش  رفت. داس
زندگی می كند. روزی از طرف مدرسه به آرمان خبر داده می شود كه قرار است گروه 
ــود و در اين ميان آهنگسازی از بچه های مدرسه تست  ــرودی در مدرسه تشكيل ش س
ــن آماده كند تا اين كه... كمند اميرسليمانی، فاطمه  خوانندگی بگيرد و آنها را برای جش
بهرامی، شايان جاللی، رامتين ميرسجادی، راشين ميرسجادی، روشنك محمدپور، سهيل 
نيكسار، مينا مهديان، احمد نيكسار، مژگان حكيمی، زهرا مدافر، روونا پاداسدائو، امين 
ميرسجادی، محمد ميرزائی، اميرعلی خسرونژاد و منوچهر صفرخانی از بازيگران اصلی 
ــتند. تعدادی از عواملی كه تاكنون حضورشان قطعی شده است، عبارتند  اين فيلم هس
ــنده:  ــه كننده و كارگردان: منوچهر صفرخانی/ مدير توليد: مريم ضرابی/ نويس از: تهي
فهيمه سليمانی/ بازنويسی فيلمنامه: وحيد قاضی ميرسعيد/ دستيار اول كارگردان: احمد 
يونسی/ دستيار دوم كارگردان: شقايق صفرخانی/ منشی صحنه: نسرين صفرخانی/ مدير 
برنامه ريزی: سعيد صالحی/ مدير تصويرداری: محمد بيات/ دستياران تصوير: احمد بن 
صدريمودی، محمد شادی، بابك اسدی، دالينا جكی،  الناز احمدزاده/ مدير صدابرداری: 
ردولف آونمور/ دستياران صدا: آدريان رودولفو، داوود حمزه ای/ طراح صحنه و لباس: 
ــيما سالمی/ مدير تداركات: صفدر بيسان/ تدوين: وحيد قاضی ميرسعيد/ دستياران  س
تدوين: مرجان رحمانی، ليال جهان پويا/ مدير هماهنگی: مرجان اسدی/ حمل و نقل: 

جمال الدين بيسان/ ترانه سرا: الهام ايزديار.

انيميشن آسان بدانيم تهيه می شود
ــان بدانيم به تهيه كنندگی و كارگردانی سعيد پنجی در 13 قسمت هفت  ــن آس انيميش
دقيقه ای توليد می شود. سعيد پنجی، تهيه كننده و كارگردان انيميشن آسان بدانيم با بيان 
اين كه اين مجموعه در راستای اصالح الگوی مصرف توليد می شود، گفت: انيميشن 
آسان بدانيم با رويكرد سرگرمی و اطالع رسانی برای مخاطبان طراحی شده است. وی 
ــتفاده از تكنيك سه بعدی كامپيوتری توليد می شود و برای  افزود: اين مجموعه با اس
ايجاد جذابيت در بخش های مختلف انيميشن داستان ها جالبی در نظر گرفته شده است. 
اين تهيه كننده و كارگردان با بيان اين كه بومی بودن و رويكرد طنز از ويژگی های اين 
انيميشن محسوب می شود، بيان داشت: استفاده از دو شخصيت اصلی سرگرم كننده و 
پاسخ گويی به نيازهای علمی و عمومی از ديگر ويژگی های انيميشن آسان بدانيم است. 

ــفارش  ــن به س اين انيميش
صدا و سيمای مركز لرستان 
تهيه می شود. پنجی با اشاره 
ــن مجموعه به  به اين كه اي
مدت چهار ماه پيش توليد 
ــت، ابراز داشت:  داشته اس
ــق برنامه ريزی صورت  طب
ــن  انيميش ــد  تولي ــه  گرفت
ــت ماه  ــم هش ــان بداني آس
ــيد. وی  ــول خواهد كش ط
ــه تاكنون 9  ــان اين ك ــا بي ب
ــمت از 13 قسمت اين  قس

ــده است گفت: پيش بينی می شود تا پايان شهريور ماه سال جاری   مجموعه آماده ش
قسمت های باقيمانده نيز آماده پخش خواهد شد. عوامل توليد انيميشن آسان بدانيم 
ــاهوردی، حسين يعقوب پور، زهرا  ــندگان: احمد يوسفی، مهوش ش عبارتند از نويس
ــاهنده، انيميشن: حديث عرفان،  ــريف و احمد ش ــی وند، بهنام آقاخانی، نهرو ش موس
مريم حجتی، مهدی فردی، محمد زادسر، علی معنوی، ليال معظمی گودرزی، رامشير 
ــت  ــاز: محمد رضا پيرجانی، سرپرس ــودرزی و مريم صارمی، صدابردار و آهنگس گ
ــودرزی، مريم حجتی،  ــاس  گودرزی، گويندگان: حميد رضا گ ــدگان: غالم عب گوين
ــوان بندی و تبديالت ديجيتال: بهزاد  ــابی، عن رضا امينايی، حجت يكتا و فريده دوش

پورابراهيم و مجری طرح: شركت رهاسازان رويا. 

در 6 ماه نخست امسال صورت گرفت؛
رشد ۳0 درصدی درآمد نذور امامزادگان 

در چهارمحال  و  بختياری
مديركل اوقاف و امور خيريه چهارمحال و بختياری از افزايش30 درصدی درآمد نذورات 
ــتان در شش ماه امسال خبر داد. حجت االسالم شوذب شيری اظهار  امامزادگان اين اس
داشت: از ابتدای سال  جاری تاكنون بيش از هفت ميليارد ريال از نذور مردم چهارمحال 
و بختياری از امامزادگان اين استان جمع آوری شد. وی افزود: پيش بينی می شود تا پايان 
سال جاری اين ميزان درآمد امامزادگان به بيش از 15 ميليارد ريال افزايش يابد. شيری 
با بيان اين كه اين ميزان نذورات در راستای اجرای طرح های عمرانی امامزادگان هزينه 
می شود، گفت: ميزان درآمد امامزادگان اين استان در سال گذشته بيش از 12 ميليارد ريال 
ــاله  بود. مديركل اوقاف و امور خيريه چهارمحال و بختياری در ادامه از برگزاری هرس
كنگره معصومين از سوی اين اداره كل خبر داد و افزود: كنگره حضرت امامزاده عيسی 
ــتين بزرگداشت امامزادگان كشور به شمار می رود كه در مرداد ماه امسال در  )ع( نخس

شهرستان كوهرنگ برگزار شد. وی تعداد بقاع امامزادگان استان را 96 بارگاه اعالم كرد 
و گفت: در تالش هستيم همه امامزاده ها و بقاع متبركه استان را شناسايی و مرمت كنيم. 
شيری بر ضرورت حفظ و صيانت از هويت های فرهنگی هر منطقه تأكيد كرد و گفت: 
ــاس امامزاده حكيمه خاتون و حليمه خاتون و وقف روستای مرغملك از  بر همين اس
قديمی ترين موقوفات استان هستند كه الزم است در راستای حفظ اين ميراث معنوی 
ــجد در مناطق محروم و  ــود. وی از احداث و راه اندازی 10 مس بيش از پيش تالش ش
ــتای محروم  ــتان خبر داد و گفت: با توجه به اين كه صد درصد روس كم برخوردار اس
ــجد محروم هستند بر همين اساس ساخت و  ــتان از نعمت مس و كم برخوردار در اس
راه اندازی 10 مسجد در اين مناطق در دستور كار قرار گرفته است. شيری تصريح كرد: 
مساجد بنای ارزشمند تربيتی، دينی و معرفتی است و ما در مقابل هجمه های دشمنان و 
تهاجم فرهنگی آنان وظيفه داريم از مساجد به عنوان سنگرهای تربيتی حمايت كنيم تا 
ــالمی را برای تربيت نسل سالم به كار گيريم. وی ضرورت  در اين مكان ها فرهنگ اس
احيا و آبادانی مساجد را يادآور شد و افزود: احيای مساجد، احيای قلب ها و انديشه های 

باروری است كه اعتقادات سالم از آنها نشأت گرفته و به مرحله شكوفايی می رسد.

 زهرا نوبخت
چند سالي است كه هنر و صنايع دستي اصفهان به لطف 
ــليقه!! تحسين برانگيز  ــت چيني ها و ذوق و س هنر دس
ــتراحتي داده است تا شايد بتواند پس از  آنها به خود اس
ــئوالن مربوط قدري قد علم كرده و باز دوباره  تدابير مس
آستين هاي خود را باال زده و براي اين آن و خاك و هنر اين 
استان كار كنند. شايد جالب باشد كه بدانيد چيني ها دارند 
ــود را در هر عرصه اي به نمايش مي گذارند  هنرمندي خ
ــه آري، آنها با هزينه اي كمتر  ــه تمام دنيا بفهمانند ك تا ب
مي توانند بازارهاي جهاني را اشباع كنند، حرفي كه تاكنون 
نيز در عمل به آن موفق بوده اند و در صورت تمايل بيشتر 
ــئوالن نيز مي توانند عالوه بر بازارها، روح و روان را  مس
نيز به تسخير خود در بياورند تا جايي كه مردم اين مرز و 
بوم ديگر تمايلي براي خريد كاالها و هنرهاي دستي مردم 
شهر و كشور خود ندارند و اين هنر را به بهاي اندگي به 
بيانگان بفروشند. عالوه بر تبحر خاص چيني ها در ارائه 
ــكي زاينده رود نيز لطف ديگري  محصوالت خود، خش
است كه شامل حال مردم اصفهان شده است تا به اين امر 
ــرعت ببخشد و صنعت توريم را نيز فلج كرده و  خير س
ديگر اميدها را براي بازگرداندن به استان از بين ببرد. مردم 
ــتاني  ــئوالن اس نيز در اين ارتباط نگاه اميد خود را به مس
بسته  اند و شايد فراتر از آن به مسئوالن كشوري بسته اند تا 
شايد فرجي شده و راه هاي ورود كاالهاي چيني به ايران 
ــتان اصفهان، استاني كه همه جهان آن را به  و به ويژه اس
خاتم كاري، نگارگري، رنگرزي و ... مي شناسند را ببندند 

و تدبيري اساسي داشته باشند.
حال و روزش خوش نیست

ــئوالن استان بازگو مي كنيم شايد  ما اين را به مس
گوش شنوايي پيدا شد: حال و روز صنايع دستي 
اصفهان خوب نيست، حاال ديگر از آن ديار كه 
ــهره  ــش به چين و ماچين مي رفت و ش تزئينات
بود چيزي نمانده و از بزرگ ترين مراكز توليد 
ــتي ايراني تنها تار و  انواع مختلف صنايع دس
پودهايي نخ نما شده باقي مانده است. در اين 
مورد نظر مسئوالن استاني را جويا شديم كه 
ــوليها ضمن بيان اين مطلب  عباس حاج رس

ــال  ــه زاينده رود در چند س ــفانه رودخان ــزود: متاس اف
ــده و اين مساله تاثير  ــته دچار خشكی فصلی ش گذش
جدی بر گردشگری و صنعت توريسيم اين شهر داشته 
ــت. وی ادامه داد: بيش از 60 درصد صنايع دستی  اس
ــود اما به دليل كاهش  ــور در اصفهان توليد می ش كش
ــيت اين صنعت نيز با مشكل مواجه شده است.  توريس
ــهر اصفهان از كاهش 40 درصدی  ــورای ش رئيس ش
ــال جاری خبر داد و  ــهر اصفهان در س ــيت ش توريس
ــافران  ــل داران اصفهان از كاهش تعداد مس  گفت: هت
گله مند و اعالم كرده اند كه بيش از نيمی از اتاق های 
هتل خالی هستند. حاج رسوليها همچنين از مشكالت 
اقتصادی كشاورزان اصفهان خبر داد و افزود: متاسفانه 
ــم آب رودخانه  ــدن حج ــم اكنون به دليل نصف ش ه
زاينده رود كشاورزان نيز با مشكل مواجه شدند اگرچه 
ــاورزان می كند  دولت در اين زمينه كمك هايی به كش

اما جوابگو نيست. 

اصفهان در اسارت چین!
ــي از دهانه هاي بازاري  ــتي را مي توان غربت صنايع دس
بفهمي كه خود شاهدي بي ادعا است، شاهدي كه كمتر 
ــع ظريفه را در  ــوان رنگ مهد هنرهاي زيبا و صناي مي ت
ــاهده كرد. حاال ديگر از زري دوزي و قلم كاري،  آن مش
ترمه و نقره كاري و تذهيب و تحرير انواع كتاب، قرآن و 
قطعات نگارگري و نقاشي كه جملگي روزي به مركزيت 
هنري اصفهان گواهي مي دادند، هيچ خبري نيست. حاال 
ــتي يا پيرمرداني كه  تنها مي توان در كتاب هاي صنايع دس
اگر صبحي در گذرند هنرشان را نيز همان صبح با خود 
مي برند نشانه اي كمرنگ يافت. شايد هم روزي مي رسد 
كه همان نشانه هاي خاك گرفته در پس غبار بي حمايتي 
ــوند كه در  و كم توجهي تبديل به كهنه خاطره اي مي ش
گوشه دنج انديشه ها جا خوش مي كنند، حال صنايع دستي 
اصفهان حاال ديگر خوب نيست از سيم كشي، زركشي، 
زربافي، گالبتون دوزي، پولك دوزي، زنجيره بافي، قالي 
بافي و نساجي كه روزگاري از صنايع دستي رايج اصفهان 
ــايد يا نمي بيني شايد هم اگرجستجو كني در ته  بوده ش

صندوقچه مادربزرگ بيابي كه سالهاست مثل خودش 
فراموش شده است. حاال آن هنرها به حدي ازرونق 
افتاده اند كه ترجيح مي دهي كاالي چيني بخري، اين 
را خيلي ها مي گويند، از كساني كه توي بازار هستند 
ــت هايي كه نمي دانند آنچه كه مي خرند  تا توريس
صنايع دستي چين است نه اصفهان! به طور كلي 
طرح و نقش عموم مصنوعات دستي اصفهان اعم 
ــرش و قلمكار و ظروف قلم زني  از ف
ــي،  كاش و 

دوختني هاي روي پارچه تحت 
تأثير طرح هاي تزئيني دوران صفويه قرار 
دارد و طراحان اصفهان به نسبت قدرت 
ــار قديمي  ــود از آث ــارت خ درك و مه
ــاس مي كنند و با خالقيت خود، آنها  اقتب
ــون با اين كه  ــازند اما اكن را زيباتر مي س
ــان دارند كه اصفهان  ــه هنوز هم اذع هم
مهد صنايع دستي است اما با بازار صنايع 
ــتان اصفهان امروزه در تسخير  دستي اس
توليدات محصوالت چيني است. اين معضل چيني شدن 
ــياري از زمينه ها  در اندازه ايي رخ نمايي مي كند كه در بس
ــكار را از پنجه هاي طاليي هنرمندان اين منطقه ربوده  ابت

است.
تعرف��ه واردات صنایع دس��تي خارجي افزایش 

یافت؟
ــفنديار حيدري پور، مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع  اس
دستي و كردشگري اصفهان در اين ارتباط اذعان داشت: 
ــي ترين مصوبات از دور اول تا سوم سفر  يكي از اساس
ــتگاه هاي  ــوري طرحي بود كه در آن دس ــت جمه  رياس
ذي ربط مانند وزارت بازرگاني، سازمان ميراث فرهنگي 
و استانداري اصفهان با هماهنگي يكديگر تمهيداتي اتخاذ 
ــخيص  ــد تا در اماكن و محوطه هاي فرهنگي به تش كنن
سازمان ميراث فرهنگي اصفهان فقط صنايع دستي داخلي 
ــتا  ــور تصريح كرد: در اين راس ــود. حيدري پ عرضه ش
ــي با تاكيد رئيس جمهور موظف خواهد  وزارت بازرگان

شد، تعرفه  واردات صنايع دستي خارجي را افزايش دهد 
و وزارت كشور نيز اقدامات الزم را براي مبارزه با قاچاق 
ــال هاي اخير  ــا با تمام اينها در س ــه عمل آورد. ام كاال ب
ــتي بومي كه توليد  محصوالت چيني در كنار صنايع دس
هر يك حاصل دسترنج چندماهه استادكاران است، قرار 
گرفته و بازار صنايع دستي اصفهان را به عنوان مهد صنايع 

دستي تحت الشعاع قرار داده است.
يك فعال و فروشنده بازاری در ميدان نقش جهان در اين 
ارتباط می گويد: قاچا چيان به راحتی صنايع دستی چين 
ــب در اختيار  ــور وارد می كنند و با قيمت مناس را به كش

فروشندگان قرار می دهند. اصغر صالحی 
مردی كه خودش سالهاست در يك مغازه 
ــك خاك بازار را به خود ديده و با  كوچ
عشق و عالقه هويت مغازه اش را حفظ 
نگاهش را به ويترين مغازه اش می دوزد 
ــوالت چينی در بازار  و می گويد: محص
ــاك ايران لقب بی كيفيت گرفته اند  پوش
ــن خاطر كه قيمت ارزانی دارند  اما به اي
ــد. وی ادامه داد: آنچه كه  مردم می خرن
مردم  استقبال  مورد 

است اجناس وارداتی است 
ــب بی كيفيت را از رقبای  ــرا كه اجناس ايرانی لق چ
خارجی خود ربوده ا ند و قيمت های اجناس وارداتی 
بسيار ارزان تر از اجناس ايرانی است. در همين راستا 
 يكی از استادكاران صنايع دستی در بازار اصفهان بيان 
می كند: سال هاست كه صنايع دستی بی كيفيت اما ارزان 
قيمت چين در كنار صنايع دستی غنی داخلی قرار گرفته، 
صنايع دستی كه برای توليد هر يك از آنها زحمات چند 
ــود. وی ادامه می دهد: در سال های  ــيده می ش ماهه كش
ــگران خارجی و داخلی مشتريان پر و پا  ــته گردش گذش
قرص صنايع دستی اصفهان بودند اما حاال اين گردشگران 
درمقابل صنايع دستی بومی كه به دليل زحمتی كه برای 
توليد آن كشيده می شود، گران قيمت است، صنايع دستی 
چينی را انتخاب می كنند. وی ادامه داد: متاسفانه واردات 
بی رويه صنايع دستی چينی باعث شده بازار اصفهان از 
ــت  ــود به آن صنعت دس اجناس چينی كه حتی نمی ش
اطالق كرد اشباع شود. اين استادكار صنايع دستی ياد آور 
ــد: گردشگرانی كه برای تهيه سوغاتی خريد می كنند  ش

بيشتر اجناس چينی را می خرند كه ارزان است.
مش��کل صنای��ع دس��تي تنه��ا به مس��ئوالن بر 

نمي گردد
ــنويس زاده يكی  ــت كه به گفته خوش  اما اين در حاليس
از هنرمندان برجسته اصفهانی مشكل فروش محصوالت 
ــتی تنها به حوزه مسئوالن برنمی گردد، بلكه  صنايع دس
گاهی ناشی از عدم شناخت مردم نسبت به صنايع دستی 
كشور است: درصورتی كه مردم صنايع دستی كشور خود 
و قدمت و اصالت آنها را بشناسند و آنگاه آن را خريداری 
ــكل فروش صنايع  و مصرف كنند، می توان به رفع مش
دستی اميدوار بود. افزايش آگاهی مردم نسبت به صنايع 
دستی و اهميت خريد و استفاده از آنها در زندگی روزمره 
امری است كه بايد با تعامل رسانه ها به ويژه صدا و سيما، 
ارگان های فرهنگی و آموزشی تحقق يابد چراكه صنايع 

دستی يكی از ميراث های ماندگار جوامع بشريست كه از 
ــنايی با فرهنگ و آداب و  ديرباز در تمام جوامع برای آش

سنن بررسی می شود.
20 درصد از کارگاه هاي صنایع دس��تي تعطیل 

شدند
رئيس اتحاديه صنايع دستي اصفهان گفت: 80 درصد از 
ــتي كه در ميدان امام به فروش مي رسد چيني  صنايع دس
ــن اين محصوالت، چين  ــوده و با توجه به قيمت پايي ب
بازارهاي صنايع دستي استان را در انحصار خود درآورده 
ــه سال  ــت: در س ــت. غالمعلي فيض اللهي بيان داش اس

گذشته با ورود صنايع دستي چيني به بازارهاي 
ــتي اصفهان، 20 درصد از كارگاه هاي  صنايع دس
صنايع دستي اين استان تعطيل شدند. وي ادامه داد: 
با واردات صنايع دستي از كشورهاي چين، پاكستان 
ــن در بازارهاي  ــد و فروش آنها با قيمت پايي و هن
ــه سال گذشته نزديك به  صنايع دستي استان در س
ــه دنبال تعطيل  ــتي ب ــر از فعاالن صنايع دس 800 نف
شدن كارگاه هاي صنايع دستي شغل خود را از دست 
ــتي اصفهان با بيان  ــد. رئيس اتحاديه صنايع دس داده ان
ــتي چيني هنوز  اين كه با وجود كيفيت پايين صنايع دس
ــندگان صنايع دستي در استان از اين توليدات  هم فروش
ــي از مواد  ــتي چين ــتقبال مي كنند، افزود: صنايع دس اس
بازيافتي و بي كيفيت توليد مي شوند اما چون قيمت آنها 
در مقايسه با صنايع دستي داخلي پايين تر است بازارهاي 
ــود در آورده اند.  ــتي اصفهان را در انحصار خ صنايع دس
فيض اللهي اظهار داشت: حتي ميدان امام )ره( اصفهان كه 
ــتي داخلي بود اين روزها  زماني مركز فروش صنايع دس
ــتي چيني، پاكستاني و  به محلي براي فروش صنايع دس
ــت. وي گفت: تا كنون براي رفع  ــده اس هندي تبديل ش
ــكالت بخش صنايع دستي هيچ اقدام زيربنايي براي  مش
ــي صورت نپذيرفته  ــتريان خارج آگاهي از نيازهاي مش
است و توليدكنندگان داخلي صنايع دستي نمي دانند بايد 
ــورهاي خارجي  ــب با نياز كش چه نوع كااليي را متناس
ــتي اصفهان با بيان  توليد كنند. رئيس اتحاديه صنايع دس
ــر بازارهاي داخلي و  ــه دولت با اقدامات نظارتي ب اين ك
ــتي به كشور مي تواند از ركود  كنترل واردات صنايع دس
فروش صنايع دستي داخلي جلوگيري كند، تصريح كرد: 
ــواد اوليه ارزان قيمت و كمك به  ــتن م با در اختيار گذاش
ــتي براي شركت بيشتر  توليد كنندگان داخلي صنايع دس
ــوي دولت مي توان به  در نمايشگاه هاي بين المللي از س
ــتي داخلي هم در كشور و هم در خارج  بازار صنايع دس
ــيد. فيض اللهي با اشاره به  ــور رونق دوباره بخش از كش
سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين زمينه اضافه كرد: 
بخش خصوصي در جايي سرمايه گذاري مي كند كه بازده 
اقتصادي داشته باشد و اين در حالي است كه با ركود در 
بازار هاي صنايع دستي داخلي، استقبال بخش خصوصي 
ــرمايه گذاري در اين بخش به طور قابل توجهي  براي س
كاهش و نزديك به صفر رسيده است. وي تصريح كرد: 
ــده اند و  ــتاندارد ش ــون تنها توليدات خاتم كاري اس تاكن
استاندارد كردن ديگر صنايع دستي توسط سازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي گردشگري استان در دست مطالعه 

و بررسي است.

اجرای كنسرت اركستر سمفونيك كرال كودكان مشتمل 
بر يك گروه 150 نفره از نوازندگان و كر خوانان مستلزم 
ــت. كنسرت اركستر سمفونيك كرال  دريافت مجوز اس
كودكان به مناسبت روز جهانی كودك در سالن گل نرگس 
اصفهان از 14 تا 16 مهرماه برگزار می شود. كنسرتی كه 
قطعه »رنگين كمان از ثمين باغچه بان« را با 150 نوازنده 
به روی صحنه می برد، اما نكته قابل تأمل در اجرای اين 
كنسرت اين است كه با توجه به قوانين وضع شده توسط 
ــيقی وزارت فرهنگ و ارشاد كشور،  مديركل دفتر موس
ــتان نيازمند مجوز از تهران  ــرت در شهرس »اجرای كنس
ــت و هر كنسرت شهرستان تنها بايد در يك سانس  اس
برگزار شود«. و در حال حاضر اين سئوالی است كه آيا 
سرنوشت برگزاری اين كنسرت همچون كنسرت ساالر 
عقيلی در اصفهان می شود. رهبر اين اركستر بزرگ اظهار 
داشت: اين كنسرت قطعه »رنگين كمان ثمين باغچه بان« 
را با يك گروه كر 80 نفره مشتمل بر كودكان هشت تا 14 
ــال و يك گروه موسيقی 70 نفره اجرا می شود، و اين  س
اجرا بزرگ ترين كنسرتی است كه تا به امروز در اصفهان 
اجرا می شود. احسان عباسی افزود: 70درصد نوازندگان 
اين كنسرت از نوازندگان اركستر سمفونيك تهران، ملی 
و صدا و سيما هستند و از سازهای سنگين كه بيشتر بادی 
ــتفاده از آنها وجود نداشته  ــابقه اس بوده و در اصفهان س
ــده توسط اين  بهره می برند. وی در مورد قطعه اجرا ش
اركستر بزرگ كرال ادامه داد: اين سوييت در سال 1357 
به پايان رسيد و در همان سال اركستر راديو و تلويزيون 
وين به اجرای آن پرداخت، بعد از آن زمان اين قطعه به 

ــد و تنها بخش هايی از آن   طور جدی در ايران اجرا نش
چهار سال پيش و پس از فوت ثمين باغچه بان در تهران 
نواخته شد. عباسی درباره سختگيری های به عمل آمده 
و فراز و نشيب هايی كه اين اركستر به خود ديده است، 
بيان داشت: اين اركستر سال های اخير تصميم به اجرای 
ــرت گرفته بود اما با مخالفت هايی مواجه شد  اين كنس
اما باالخره سال گذشته توانستيم اين كنسرت را برگزار 
ــال  ــتر بزرگ ادامه داد: اجرای امس كنيم. رهبر اين اركس
ــاركت گروه كر كودكان پارسه اجرا می شود و  هم با مش
همان قطعه ای كه سال گذشته اجرا شد با اركستراسيون 
ــاز بندی بزرگ تر نواخته می شود. اين رهبر اركستر  و س
سمفونيك اظهار داشت: مجوز اجرا هنوز صادر نشده و 
برگزاری آن تنها مستلزم مجوز است. الزم به ذكر است، 
ــان فرزند جبار  ــن باغچه بان، خالق قطعه رنگين كم ثمي
باغچه بان مؤسس نخستين مدرسه ناشنوايان ايران است 
كه در سال 1304 در تهران متولد شد و بعد از تحصيالت 
ــتان عالی موسيقی به تركيه سفر كرد  مقدماتی در هنرس
ــته موسيقی در اركستراتوار  و تحصيالت خود را در رش
ــال 1329 به ايران  ــاند و در س دولتی آنكارا به پايان رس
برگشت، از باغچه بان آثار بسيار در عرصه موسيقی كشور 
به جا مانده كه از آن ميان می توان به زال و رودابه او اشاره 
ــال 1346 در جشن گشايش تاالر رودكی  كرد كه در س
نواخته شد وی همچنين از خود يك سوييت بومی، ملی، 
ــدم، نفس نقره و نوروز را نيز بر جای  كرال های گل گن
گذاشته است. وی در سال 1386 نيز جان به جان آفرين 

تسليم كرد.

در صورت صدور مجوز؛
ــی فيلم بزرگ ترین كنسرت اركستر سمفونيک در اصفهان ــنواره بين الملل ــت وپنجمين جش ــر بيس دبي

ــرای طرح »اكران با وضو«  كودك و نوجوان از اج
ــنواره و در حاشيه زاينده رود خبر داد.  در اين جش
ــد مير عاليی در گفتگو با ايمنا در ارتباط با اين  احم
ــت كه  طرح، گفت: برای اجرای اين طرح قرار اس
محل مناسبی بر روی زاينده رود در نظر گرفته شود 
ــا بتوانيم  ــود ت ــينما نصب ش و در آن محل پرده س
نمايش همگانی فيلم داشته باشيم. وی با بيان اين كه 
ــای ديدن فيلم يا فيلم هايی كه در قالب اين طر ح  به
ــود، يك وضو است، در ارتباط با  نمايش داده می ش
ــدف از آن، تصريح كرد: اين كار به  منظور دعا و  ه
ــت برای بارش نذورات آسمانی از درگاه  درخواس

ــم تا فرصتی  ــود و در پی آني ــد انجام می ش خداون
ــاچيان  ــم كه مخاطب بيش تری به تماش را مهيا كني
ــنواره اضافه شود و جنبه های معنوی  فيلم های جش
ــردد. وی همچنين در  ــی نيز به آن ضميمه گ و ربان
ــنواره  ــه و اختتاميه جش ــم افتتاحي ــاط با مراس ارتب
ــه و اختتاميه هر  ــت وپنجم، تأكيد كرد: افتتاحي بيس
ــنواره به عنوان ويترين آن است كه بدون شك  جش
ــن برنامه های  ــد بنابراي ــد زيبا و قابل توجه باش باي
ويژه ای را برای افتتاحيه و اختتاميه بيست وپنجمين 
دوره جشنواره بين المللی فيلم كودك و نوجوان در 
نظر گرفته ايم و كاری می كنيم كه در حد اصفهان و 

ــد.  ــت وپنجمين دوره باش بيس

به بهای یک وضو در جشنواره بيست وپنجم، فيلم ببينيد

مدير خانه تئاتر حوزه هنری استان اصفهان گفت: هدف 
از جشنواره تئاتر جوان حوزه هنری استان اصفهان رقابت 
نيست و برگزيده اين جشنواره بايد از اين بابت به خود 

ببالد كه استعداد و توانايی اش برای كار حرفه ای شناخته 
شده و می تواند در اين زمينه كار كند. عليرضا قدسيه با 
بيان اين مطلب افزود: ما با برگزاری جشنواره تئاتر جوان 
در پی آنيم كه استعداد ها را شناسايی كنيم، استعداد هايی 
كه شايد نتوانند در جشنواره تئاتر استان يا جشنواره های 
مشابه عرض اندام كنند ولی در اين جشنواره می توانند 
ــا تاكيد بر  ــش بگذارند. وی ب ــان را به نماي استعدادش

اين كه سطح كارهای ارائه شده در اين جشنواره در حد 
ــرد: كار ها خوب بود و  ــت، تاكيد ك قابل قبولی بوده اس
ــتعداد يابی است  ــنواره ای نيز كه هدف از آن اس  در جش
ــطح باال  ــك به دنبال كارهای عالی و س بی ش
نيستيم ولی همين سطح كار نيز خوب است و 
هر چند ضعف داشت ولی برای كسانی كه يكی، 
دو سال است كار می كنند، خوب است. مدير 
خانه تئاتر حوزه هنری با بيان اين كه در جشنواره 
ــنامه های  ــكل كمبود نمايش ــر جوان، مش تئات
ــم می  آيد، تصريح كرد:  خوب بيش تر به چش
ــنامه های خوب، مشكل  مشكل كمبود نمايش
ــلماً به اين دليل كه بچه ها  تئاتر ماست كه مس
ــنواره تئاتر جوان  كم تجربه اند خود را در جش
ــان می دهد ولی ما چهار سال است  بيش تر نش
كه به طور جدی در اين عرصه وارد شده ايم و 
كارگاه های نمايشنامه نويسی برگزار می كنيم، برگزيدگان 
نمايشنامه نويسی اين جشنواره نيز به سمت كارگاه های 
نمايشنامه نويسی ما هدايت می شوند تا نمايشنامه نويسان 
قابلی، تربيت شوند. گفتنی است سومين جشنواره تئاتر 
ــتان اصفهان از  ــتانی جوان به همت حوزه هنری اس اس
ــوره حوزه هنری و  ــتم مهر ماه در تاالر س ــوم تا هش س

هنر سرای خورشيد برگزار می شود. 

مدیر خانه تئاتر حوزه هنری:
هدف از جشنواره تئاتر جوان رقابت نيست
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تبليغات ماهواره ثروت شركت ها 
را باال می برد نه»قد شما« را!

تبليغات  ميان  در  را  خود  آرزوهای  مردم  از  بسياری  روزها  اين 
رنگارنگ ماهواره ای يا مجالت جستجو می كنند به طوری برای 
گزافی  های  هزينه   ، قد  شدن  بلند  يا  و  اندام  تناسب  به  رسيدن 
پرداخت كرده و بدون مشورت با پزشكان ، اقدام به مصرف انواع 

داروهای شيميايی و تجاری می كنند.
نكرده  پيدا  آنقدر گسترش  هنوز  پزشكی كشور  نظام  از يك سو 
است تا بتواند جلوی اين تبليغات غير واقعی را بگيرد و از سوی 
ديگر نظام فرهنگی كشورمان از چنان مشكالتی برخوردار است 
كه نتيجه آن پيروی از دستورات يك آگهی تجاری به جای مراجعه 

به پزشك و مواجهه با واقعيات درمانی است .
ژنتيكي  را  قد  كوتاهي  دليل  شايع ترين  غدد،  تخصص  فوق  يك 
كودكان  در  مساله  اين  گفت:  و  دانست  افراد  به سرشت  بسته  و 
با والدين قدكوتاه طبيعي است و با هيچ دارو و آمپولي برطرف 

نمي شود.
محمدرضا مهاجري تهراني در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اين كه 
افزايش رشد قد در سه مرحله صورت مي گيرد گفت: در دو سال 
اول زندگي حدود 25 سانتي متر و از دو سالگي به بعد، هر سال به 
طور متوسط كودكان 6 سانتي متر قد مي كشند؛ اما در نزديكي سنين 

بلوغ سرعت رشد قد كمتر خواهد  شد.
وي افزود: با شروع دوره بلوغ يك جهش رشد قد در دختران در 
حدود 20 تا 25 سانتي متر و در پسران به طور متوسط 25 تا 30 
سانتي متر ايجاد مي شود و در صفحات رشد )صفحات غضروفي 

استخوان( امكان افزايش قد، پس از آن وجود نخواهد داشت.
براساس  دقيق  طور  به  كودك  قد  اين كه  بيان  با  تهراني  مهاجري 
بيان كرد: قد و وزن  استاندارد رشد سنجيده مي شود  منحني هاي 

از محدوده  اگر كودك خارج  و  داده  قرار  منحني  اين  در  كودك 
نرمال باشد بررسي هاي آزمايشگاهي تجويز مي شود.

بر  فرمول  با يك  قد هر شخص  متوسط  اين كه  به  اشاره  با  وي 
اساس قد والدينش محاسبه مي شود.

از مچ دست، سن  با يك عكس ساده راديوگرافي  ما  افزود:  وي 
استخواني را تشخيص مي دهيم و مي بينيم قد فرد مي تواند افزايش 

پيدا كند يا خير.
مهاجري تهراني در ادامه با بيان اين كه در كوتاهي قد سرشتي، رشد 
قد كودكان تا سن بلوغ كمتر از همساالنشان به نظر مي رسد افزود: 
اما اين عده در دوران بلوغ اين كمبود را جبران مي كنند و به حد 

ژنتيكي قد خود مي رسند.
اين فوق تخصص غدد، كم كاري تيروئيد، پركاري غده فوق كليوي 
و كمبود هورمون رشد را از ديگر عوامل مهم كوتاهي قد كودكان 
دانست و افزود: بيماري هاي مزمن كليوي، ريوي، كبدي، نارسايي 
قلبي، سوء تغذيه و مصرف برخي داروها مانند كورتيكو استروئيد 

مي تواند در كوتاهي قد كودك موثر باشد.
اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران افزود: همچنين 
كودكاني كه از طرف خانواده كمتر مورد محبت قرار مي گيرند و يا 
در شيرخوارگاه بزرگ مي شوند، نسبت به همساالن خود كوتاهتر 

هستند.
از تشخيص قطعي علت  اين كه پس  بر  تأكيد  با  تهراني  مهاجري 
كوتاهي قد، بايد درمان متناسب با علت، شروع شود تصريح كرد: 
براي مثال، اگر كودكي به علت كمبود ترشح هورمون رشد دچار 
كوتاهي قد شده، بايد درمان در حوزه هورمون رشد را شروع كرد. 
اظهار  قد  كوتاهي  درمان  در  جراحي  روش  درباره  ادامه  در  وي 
داشت: در اين روش استخوان ها شكسته مي شوند كه عملي بسيار 

پرعارضه و خطرناك است و به خانواده ها توصيه نمي شود.
اين فوق  تخصص غدد در ادامه با ابراز تأسف از افزايش روزافزون 
تبليغات شبكه هاي ماهواره اي در مورد افزايش قد گفت: بيشترين 
بسته شدن  از  بعد  و  مي دهد  رخ  نوجواني  و  كودكي  در  رشد 
بود. وي  نخواهد  ممكن  به هيچوجه  قد  افزايش  صفحات رشد، 

تصريح كرد: اين تبليغات بيشتر كالهبرداري است.
پايان  در  تهران  پزشكي  علوم  دانشگاه  علمي  هيأت  عضو  اين 
خاطرنشان كرد: برخالف باور مردم انجام حركات ورزشي مانند 
انسان  در  رشد  هورمون  ترشح  تحريك  باعث  فقط  بارفيكس 

مي شود و خيلي در افزايش قد كارساز نيست.

گاه  بی  و  گاه  های  عطسه  رسد  می  راه  از  كه  پاييز 
افراد در كوچه و خيابان نظر ما را  نوجوانان و به ويژه 
جلب می كند و به اين فكر می افتيم كه سرما نيامده آنها 
به سرماخوردگی مبتال شده اند اما اين تصور اشتباه است 
 چرا كه بسياری از اين عطسه ها ناشی از ابتال به آلرژی های
تشديد  پاييـــز  رسيدن  راه  از  بــا  كه  باشد  می   فصلی 
آلرژي  و  ايمونولوژي  تخصص  فوق  يك  شوند.  می 
كودكان با بيان اين كه آلرژي مي تواند بر كيفيت زندگي 
خوبي  به  فصلي  آلرژي  اگر  گفت:  بگذارد،  تاثير  فرد 
زياد  آلرژي«  »آسم  به  آن  تبديل  احتمال  نشود   كنترل 

است.
پايان  در  معمول  طور  به  علف ها  گفت:  عرشي،  صبا 
اين  وجود  مي كنند.  افشاني  گرده  پاييز  آغاز  و  تابستان 

يا  ذاتي  زمينه  كه  افرادي  براي  هوا  در  گرده ها 
به  آلرژيك  عالئم  بروز  باعث  دارند،  اتيوپي 
بيني،  گرفتگي  عطسه،  بيني،  آبريزش  صورت 

خارش حلق و خارش گوش مي شود.
وي با بيان اين كه اين آلرژي مي تواند به قدري 
شديد شود كه بر روي كيفيت زندگي فرد تاثير 
سنين  در  فصلي  آلرژي هاي  گفت:  بگذارد، 
ميان  در  و  مي شود  مشاهده  بعد  به  نوجواني 

كودكان از شيوع كمتري برخوردار است.
سن،  افزايش  با  گفت:  كودكان  متخصص  اين 
اما  البته  مي شود  تشديد  نيز  فصلي  آلرژي هاي 

اين  مي يابد.  نزولي  روند  كهنسالي  سنين  در  سير  اين 
و  مي دهد  رخ  بهره وري  و  فعاليت  سنين  در  عارضه 
دانش  در  مي كند.  رو  به  رو  بهره وري  كاهش  با  را  فرد 
يادگيري  در  اختالل  موجب  نيز  دانشجويان  و   آموزان 

مي شود.
وي با بيان اين كه آلرژي هاي بيني مي تواند بروز اختالالت 
خواب را نيز سبب شود، اظهار كرد: شخصي كه به علت 
شب  طول  در  مطلوب  تنفس  نداشتن  و  بيني  گرفتگي 
نخوابيده است، صبح كه از خواب بر مي خيزد كسل است 
باعث  داليل  اين  مجموعه  كند.  كار  نمي تواند خوب  و 

مي شود كه به آلرژي هاي فصلي و كنترل آنها بها دهيم.
كودكان  آلرژي  و  ايمونولوژي  تخصص  فوق  اين 
ورمي  و  التهاب  كه  است  آن  ديگر  مهم  مسأله  افزود: 
در  مي شود،  ايجاد  بيني  داخل  در  آلرژي  دليل  به  كه 
ممكن  بيماري،  اوايل  در  مي دهد.  رخ  نيز  ريه  داخل 
در  اما  ندهد،  نشان  توجهي  بيني  آلرژي  به  فرد  است 
سال هاي بعد كه اين بيماري تداوم مي يابد، به اصطالح 
تبديل  آلرژي  آسم  به  و  مي ريزد  ريه  به  التهاب   اين 

مي شود.
فصلي  آلرژي  همان  يا  آلرژي  رينيت  عرشي،  گفته  به 

و  دارند  مستقيم  ارتباط  يكديگر  با  آلرژي  آسم  و  بيني 
كنترل  بر  جهاني  بهداشت  سازمان  تاكيد  دليل  همين  به 
كنترل  خوبي  به  فصلي  آلرژي  اگر  است.  بيماري  اين 
كاهش  بسيار  شود،  تبديل  آسم  به  اين كه  احتمال   شود 

مي يابد.
سرماخوردگي  با  فصلي  آلرژي  تمايز  وجه  درباره  وي 
گفت: عالئم ظاهري و باليني اين دو بيماري بسيار شبيه 
آلرژي  به  مبتال  بيمار  مثال  عنوان  به  است.  يكديگر  به 
در  كه  دارد  گلو  خارش  و  گلو  درد  چشم،  قرمزي 
آلرژي  اما در  اين عاليم وجود دارد.  نيز  سرماخوردگي 
تب، درد، كوفتگي و خستگي عضالت مشاهده نمي شود. 
به همين دليل است كه در برخي موارد تشخيص اشتباه 

موجب تجويز بي رويه آنتي بيوتيك ها مي شود.
اين فوق تخصص آلرژي كودكان افزود: 
البته علت سرماخوردگي ويروس است. 
بيوتيك ها  آنتي  مصرف  ويروس ها  در 
كه  زماني  مواقع  برخي  ندارد.  جايي 
مهار  را  سرماخوردگي  نمي تواند  بيمار 
كند، چهار يا پنج روز بعد ممكن است 
ميكروب هم اضافه شود كه در آن زمان 

پزشك آنتي بيوتيك تجويز مي كند.
اين  به  پاسخ  اين متخصص كودكان در 
پرسش كه آيا ورود هواي سرد به ريه ها 
نيز مي تواند موجب تشديد آلرژي شود، 
گفت: در افرادي كه زمينه آلرژي دارند و تحريك پذيري 
راه هاي هوايي ريه باالست، هواي سرد مي تواند عالئم را 
 تشديد كند. اما هواي سرد به تنهايي موجب بروز آلرژي

نمي شود.
به  مبتال  كودكان  در  واكسيناسيون  لزوم  درباره  عرشي 
آلرژي نيز توضيح داد: به طور معمول واكسن آنفلوآنزا 
براي همه افراد توصيه نمي شود. تزريق واكسن آنفلوآنزا 
آلرژي،  و  آسم  به  مبتاليان  سال،   60 باالي  افراد  براي 
و  بيماري هاي مزمن ريوي، سابقه سينوزيت هاي شديد 
واكسن  تزريق  البته  داد:  ادامه  وي  مي شود.  توصيه   ...
آنفلوآنزا مانع ابتال به سرماخوردگي نمي شود. اين واكسن 

تنها از ابتال به آنفولوآنزا جلوگيري مي كند.
اين فوق تخصص ايمونولوژي و آلرژي كودكان گفت: 
افرادي  و  بيمارستاني  پرسنل  كه  است  اين  ما  توصيه 
دانش آموزان  با  كه  مدارس  در  بهداشت  مربيان  مانند 
تزريق  را  آنفلوآنزا  واكسن  نيز  هستند  ارتباط   در 

كنند.
بايد جدي  بيني  آلرژي هاي  تأكيد كرد كه  پايان  در  وي 
مراكز تخصصي  به  بايد  آن  درمان  براي  و  گرفته شوند 

مراجعه كرد.

آیین تندرستی

مصرف تخم مرغ  حافظه را تقویت مي كند
كارشناس دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
گفت: تخم مرغ، منبع غذايي طبيعي و كاملي به شمار مي رود كه مصرف 
 آن بر حافظه و سالمت قلب و عروق تأثير مثبت دارد. پريسا ترابي افزود:
قابل  تأثير  بر  عالوه  است،  موجود  مرغ  تخم  در  كه  كولين  نام  به  اي  ماده 
توجهي كه در عملكرد مغز و سيستم عصبي دارد، براي رشد و نمو جنين، 

كودك و سالمت قلب و عروق نيز مؤثر است. 
با ساير  مقايسه  تأثيرگذاري در  با حداكثر  اظهار داشت: زرده تخم مرغ  وي 
نابينايي  از تحليل رفتن اليه شبكيه و  يا مكمل ها  اين مواد  غذاهاي حاوي 
ناشي از آن در سالخوردگي جلوگيري مي كند. ترابي تصريح كرد: تخم مرغ نه 
تنها باالترين منبع پروتئين مطلوب را دارا است بلكه تقريباً تمامي ويتامين ها

 

به جز ويتامين سي و مواد معدني ضروري مورد نياز بدن انسان را دارد. به گفته 
وي، تخم مرغ بهترين پروتئيني است كه با نان يك غذاي كامل و مغذي به 
حساب مي آيد و تمام احتياجات تغذيه اي را در يك وعده غذايي تأمين مي 
كند. كارشناس دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت با بيان اين كه تخم 

فقـط  1/3درصد انرژي متوسط مورد نياز روزانه را تامين مـرغ 
كنـد،  گفت: هم اكنون سرانه مصرف تخم مرغ در مي 

ر  ما حدود 160 عدد است در كشـو
حالي كه اين رقـــم 
در بسيـــاري از 
ي  هــا ر  كشو
در حـــــال 
سعـــه  تو
توسعه  و 
به  يافتــــه 
ميــزاني بالغ 
بر 300 عـــدد 

هم مي رسد. 

درمان آثار ناشي از جوش هاي بلوغ 
صد در صد نيست

دانشگاه  علمي  هيأت  عضو 
)عج(  اله  بقيه  پزشكي  علوم 
و  آثار  شدن  برطــرف  گفت: 
از  ناشي  هـــاي   ناهمــواري 
صورت  در  بلوغ  هاي  جوش 
اما  است  درمان  قابل  افراد 
درمان اين بيماري قطعي و صد 

در صد نيست.  
مسعود داوودي در گفتگو با ايرنا 
افزود: آثار جوش هاي سن بلوغ 
قرمز و لك هاي  به دو شكل 
 قهــوه اي و چاله چوله هــاي

 عميق خود را نشان مي دهد. وي با بيان اين كه آثار باقي مانده از اين جوش ها
به لحاظ ظاهري و رواني در نوجوانان تاثيرات منفي باقي مي گذارد، گفت: 

قرمزي و لك هاي قهوه اي به تدريج برطرف مي شود. 
اين متخصص پوست و مو با بيان اين كه جوش ها با دارو قابل كنترل است، 
گفت: اثرات قرمز و قهوه اي ناشي از جوش ها طي چند هفته و يا ماه و با 
كمك دارو سريع برطرف مي شود. داوودي اضافه كرد آثار ناشي از جوش هاي 
سن بلوغ با روش هايي مثل تراشيدن پوست و ليزر تا حدودي قابل درمان است 

و عمق چاله و چوله ها را كم مي كند. 
عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله اضافه كرد تراشيدن پوست 
صورت تاثيري در نازك شدن پوست ندارد چرا كه اين تراشيدن سبب ترميم 
مجدد پوست مي شود. داوودي تصريح كرد: البته ترميم پوست به صورت صد 
در صدي نيست بنابراين بايد سعي شود تا در دوران بلوغ، جوش ها به گونه اي 

كنترل شود كه آثار ناشي از آن تشديد نشود. 

سوسيس و كالباس، سرطان زا است
پزشكي  علوم  دانشگاه  داروي  و  غدا  معاونت  غذايي  مواد  كنترل  آزمايشگاه 
بيشتر  ماندگاري  براي  كه  كالباس  و  سوسيس  زياد  مصـرف  گفت:  تهران 
مناسب  گـــوارش  دستگاه  سالمت  براي  مي شود  افـــزوده  نيترات  آن  به 
 نيست و از طــرفي مصرف بيش از حــد آن مي تواند منجر به ايجاد سرطان 

شود. 
روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مصرف نوشابه هاي 
گازدار و حضور كمرنگ گروه شير و لبنيات در برنامه غذايي روزانه سبب 
شده در طول سال هاي گذشته تا چهار سانتي متر از متوسط قد كودكان ايراني 
را  كلسيم  جذب  نوشيدني ها  اين  در  موجود  فسفر  طرفي  از  شود،  كاسته 
در دستگاه گوارش كاهش داده و عارضه اي به نام پوكي استخوان را براي 
جامعه ايراني به ارمغان آورده است. بنابراين گزارش، استفاده از روغن هاي 
غيراستاندارد آن هم با حرارت باال كه به كرات مورد استفاده قرار مي گيرد 

مشكل ديگري است كه در مورد 
بعضي از ميان وعده ها وجود 

در  باال  حرارت  دارد. 
اين فرآورده ها منجر 

برخي  تخريب  به 
مواد مغذي شده 
طـــرف  از  و 
ديگــر حرارت 
باال كه منجــر 
به دود كــردن 
روغـن مي شود 

به  تركيبــاتي  و 
نام آكـرولئين توليد 

مي كند كه حتي تنفس 
آن نيز خطرناك است. 

موج جدید آلرژي هاي فصلي در راه است

فقدان سند مالكيت
6/496 شماره: 9329 آقاي عزت اله مهدوي فرزند عبدالهاشم باستناد دوبرگ 
ــمًا گواهي شده مدعي مفقود  ــهود رس ــهاد محلي كه هويت و امضاء ش استش
شدن سند مالكيت خود از ششدانگ يكبابخانه پالك شماره 1/5108 واقع در 
سميرم بخش ثبتي سميرم كه در صفحه 145 دفتر 29 امالك ذيل ثبت 5570 
بنام آقاي عزت اله مهدوي فرزند عبدالهاشم ثبت و صادر گرديده است. چون 
ــند مالكيت المثني نموده طبق ماده 120 اصالحي آئين  ــت صدور س درخواس
ــود كه هر كس مدعي انجام معامله نسبت  نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي ش
ــار اين  ــد از تاريخ انتش ــند مالكيت نزد خود مي باش بملك مزبور يا وجود س
ــي تا 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا با مدارك مثبت  آگه
ــور و عدم وصول واخواهي و يا  ــليم نمايد در صورت انقضاء مدت مذك تس
وصول واخواهي بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله در صدور المثني سند 

مالكيت طبق مقررات اقدام خواهد شد. 
م الف/ 2241

موسوي- رئيس ثبت اسناد و امالك سميرم

ابالغ رأي
ــه: 511-90/6/29، مرجع  ــماره دادنام ــده: 136/90، ش ــه پرون 7/101 كالس
ــوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: كورش اسدي  ــعبه 29 ش رسيدگي: ش
ــتگاه فرعي 3 جنوبي پالك 46، وكيل:  ــاني: شاهين شهر سايت 180- دس نش
ــاني: مجتمع كوثر طبقه پنجم پالك 720 دفتر  بابك آزادي و آزاده ميرزائي نش
ــرف موري مجهول المكان، خواسته: مطالبه، گردشكار: با  وكالت، خوانده: اش
عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن 
ــيدگي با استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي  ختم رس

مي نمايد.

رأي قاضي شورا
در خصوص دادخواست كورش اسدي با وكالت بابك آزادي و آزاده ميرزائي 
به طرفيت اشرف موري بخواسته مطالبه مبلغ چهل ميليون ريال وجه چهارده 
ــيد پيوستي پرونده كه جهت وام در بانك هاي سپه مرداويج و حكيم  فقره رس
ــي و تأخير تأديه با توجه به دادخواست  ــارات دادرس نظامي، به انضمام خس
ــه خوانده با ابالغ قانوني  ــتندات دعوي و اينك تقديمي و مالحظه اصول مس
وقت و انتظار كافي در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوي و مستندات 
ابرازي خواهان ايراد و تكذيبي بعمل نياورده و مستندات ابرازي نيز حكايت 
ــت مي كند، علي هذا ضمن ثابت  ــتغال ذمه خوانده به خواهان را حكاي از اش
دانستن دعوي به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئين دادرسي مدني حكم 
ــال به عنوان اصل  ــت مبلغ چهل ميليون ري ــه محكوميت خوانده به پرداخ ب
ــي هزار ريال هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل طبق  ــته و پرداخت س خواس
ــارت دادرسي به پرداخت خسارت تأخير تأديه از تاريخ  تعرفه به عنوان خس
90/2/28 لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص بانك مركزي در 
حق خواهان صادر و اعالم مي گردد. رأي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس 

از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه خواهد بود. م الف/ 9456
شاه محمدي- قاضي شعبه 29 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
ــه: 980-90/5/30، مرجع  ــماره دادنام ــده: 420/90، ش ــه پرون 7/102 كالس
رسيدگي: شعبه 14 شوراي حل اختالف،  خواهان: سعيد رحيمي فرزند حسين 
ــالك 157، وكيل: ميديا  ــان عبدالرزاق، كوچه خدايي پ ــاني: اصفهان خياب نش
ــيده به چهارراه دادگستري مجتمع  ــاني: زرين شهر، خيابان امام نرس نوژن نش
ــركت آذين برج آرين به مديرعاملي  الغدير طبقه اول واحد 301، خوانده: ش
مجيد گلكار نشاني: اصفهان ميدان قدس خيابان الله كوي اديب كوچه شهيد 

امرا... عباسي پالك 39، خواسته: استرداد الشه چك هاي 88/7/21-788828 
ــماره 88/2/21-788827  ــين و چك ش ــعبه ميدان امام حس بانك تجارت ش
ــين )ع(، گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين  بانك تجارت ميدان امام حس
شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طي تشريفات قانوني و اخذ نظريه مشورتي 
ــيدگي را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور  ــورا ختم رس اعضا، قاضي ش

رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

ــعيد رحيمي با وكالت خانم ميديا نوژن  در خصوص دعوي خواهان آقاي س
به طرفيت شركت آذين برج آرين به مديرعامل آقاي مجيد گلكار به خواسته 
ــماره 778828-88/7/21 و 88/2/21-778827  ــه چك هاي ش ــترداد الش اس
ــين )ع( و مطلق خسارات دادرسي  ــعبه بانك تجارت ميدان امام حس عهده ش
وكيل خواهان اعالم مي دارد كه چك هاي فوق الذكر بابت خريد آپارتمان بوده 
ــركت خوانده قرار ارجاع امر به داور صادر  و به علت عدم انجام تعهدات ش
شده كه داور در كالسه پرونده 880770-شعبه 2 دادگاه فسخ قرارداد را اعالم 
ــت لذا شورا  ــترداد چك ها تضميني نگرفته اس نموده و داور در خصوص اس
ــتناد مواد 265 قانون مدني  ــخيص و به اس دعوي خواهان را وارد و ثابت تش
ــي حكم به محكوميت خوانده  ــواد 198 و 515 و 519 قانون آئين دادرس و م
ــماره هاي 788828-88/7/21 و 788827- ــه ش ــترداد دو فقره چك ب به اس

ــعبه ميدان امام حسين و پرداخت مبلغ چهل  88/2/21 عهده بانك تجارت ش
ــي و پرداخت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه  ــش هزار ريال هزينه دادرس و ش
ــادره غيابي و قابل  ــق خواهان صادر و اعالم مي نمايد. رأي ص ــي در ح قانون
ــپس ظرف 20 روز  ــرف 20 روز از تاريخ ابالغ و س ــورا ظ ــي در ش واخواه
ــد.  ــد قابل تجديدنظرخواهي در محاكم عمومي و حقوقي اصفهان مي باش بع

م الف/ 9416
موسوي- قاضي شوراي حل اختالف شعبه 14 حقوقي حوزه قضايي اصفهان

ابالغ رأي
7/103 كالسه پرونده: 90-537 /ش 9

شماره دادنامه: 90/6/23-1085
مرجع رسيدگي: شعبه نهم شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: آقاي جواد 
ــه زيرزمين بانك  ــن، آدرس: اصفهان خ پروين دوم طبق ــي فرزند حس الماس
ــار، خوانده: آقاي جواد نصيري فرزند محمد مجهول المكان، با عنايت به  انص
ــورا ختم رسيدگي را اعالم و به  ــورتي اعضا ش محتويات پرونده و نظريه مش

شرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

ــي بطرفيت آقاي جواد نصيري بخواسته مطالبه مبلغ  دعوي آقاي جواد الماس
34/400/000 ريال وجه چك شماره 20273807-89/2/24 و 20273808-
ــارات قانوني- با توجه  ــيان به انضمام مطلق خس 89/2/20 عهده بانك پارس
ــدم پرداخت صادره از  ــتندات در يد خواهان و گواهي ع ــه بقاي اصول مس ب
ــوي بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان  س
ــه به هر دليلي حضور  ــته دارد و اينكه خوانده در جلس در مطالبه وجه خواس
ــته، بر شورا  نيافته و دليلي كه اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نمايد ابراز نداش
ــارت و 198 و 519 و  ــتناد مواد 310 و 313 قانون تج ــت لذا به اس ثابت اس
ــي مدني حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ  522 قانون آئين دادرس
34/400/000 ريال بابت اصل خواسته و 100/000 ريال بابت هزينه دادرسي 
ــا تاريخ وصول كه  ــيد ت ــارت تأخير و تأديه از تاريخ سررس و همچنين خس
محاسبه آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانك مركزي برعهده اجراي احكام 
ــادر و اعالم مي نمايد.  ــر آگهي در حق خواهان ص ــد و هزينه هاي نش مي باش
رأي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي به اين مرجع 

خواهد بود. 
موسوي- قاضي شعبه نهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

كلینیک

با افزایش سن، 
آلرژي هاي فصلي 

نیز تشدید مي شود 
البته این سیر در 

سنین کهنسالي روند 
نزولي مي یابد 
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خبر

به مناسبت هفته دفاع مقدس؛
بازدید ماهانی ها از منطقه عملیاتی شلمچه

ــال فوالد ماهان به منطقه عملياتی شلمچه رفت. به گزارش سايت  تيم فوتس
ــال فوالد ماهان سپاهان كه برای بازی با تيم  ــگاه فوالد ماهان، تيم فوتس باش
ــتان به اهواز سفر كرده بود برای بازديد از مناطق عملياتی به  حفاری خوزس

شلمچه رفت.
در اين بازديد، محمد رضا ساكت مدير عامل باشگاه فوالد ماهان، كادر فنی و 
بازيكنان تيم فوالد ماهان حضور داشتند كه از مناطق عملياتی شلمچه، كربالی 

4 و 5 و همچنين موزه خرمشهر ديدن كردند. 
حسين افضلی سرمربی تيم فوالد ماهان در خصوص اين بازديد گفت: در ابتدا 
بايد هفته دفاع مقدس را به همه خانواده های شهدا و جانبازان تبريك بگويم 

چرا كه اگر خون شهدا نبود هرگز ما در آرامش خاطر زندگی نمی كرديم.
وی ادامه داد: من برای اولين بار به اين اينجا آمدم و هرگز تصور نمی كردم كه 
اين چنين تحت تأثير اين فضای معنوی قرار بگيرم. اميدوارم بتوانيم همچون 
رزمندگان هشت سال دفاع مقدس برای كشورمان ايران افتخار آفرينی كنم. 
گفتنی است كه اين سفر معنوی به مناسبت هفته دفاع مقدس و در راستای 

اهداف فرهنگی اين باشگاه صورت پذيرفت. 

زاینده رود
ــرو  ــه با آمدن خس ــن ك ــای ذوب آه ليدره
ابراهيمی اميدهای خود را برای بقا در اين باشگاه از 
ــت رفته می بينند روز 23مهرماه سال جاری در  دس

دادگاه رو در روی يكديگر قرار خواهند گرفت.
ــگاه كه از زمان مديريت  يكی از ليدرهای اين باش
ــی تا قبل از روی كار آمدن ابراهيمی همواره  كفعم
ــاب  ــگاه ذوب آهن به حس ــای ثابت باش  از ليدره
ــگاه اظهار  ــود از باش ــكايت خ ــی آيد درباره ش م
ــتيم كه با  ــخص نيس ــت: ما ليدرها طرفدار ش داش
رفتن دليلی از باشگاه ما هم برويم ما از زمان آقای 
كفعمی ليدر بوده ايم و بعد از آمدن آذری و دليلی 
ــد و اما حاال آقای  هم قراردادهايمان تمديد می ش
ــگاه  ابراهيمی عنوان می كند كه ما قراردادی با باش
نداريم و اين قراردادی كه دست ماست غيرقانونی 

است!
ــمس افزود: بر همين اساس و بعد از يك  مجيد ش
ــكل، برخالف  ــی و تالش برای رفع مش ماه رايزن
ــا دادگاه به  ــكايت كرده ايم ت ــگاه ش ميلمان از باش

وضعيت ما رسيدگی كند.
ــن  ــه من و علی بهرامی و حس ــا اعالم اين ك وی ب
ــال است كه در هر شرايطی  قربانی حدود هفت س
ــگاه در مقاطع مختلف  ــف باش ــم های مختل از تي
ــت  حمايت كرده ايم تصريح كرد: اين حق ما نيس
ــران قبل از خود  ــه مديرعامل جديد قرارداد مدي ك
ــی اگر يك  ــد. آقای ابراهيم ــته باش ــول نداش  را قب
ــی واقعی بود با ما كه عالوه بر ليدر يك  ذوب آهن
ــگاه بوديم اينچنين برخورد  هوادار واقعی برای باش

نمی كرد.
جواب سرباال می شنویم

ــكلمان به  ــالم اين كه بارها برای حل مش وی با اع
سراغ مديرعامل و يا اعضای هيأت مديره رفته ايم 
ــت: بعد از يك ماه رفت و آمد و تالش  اظهار داش
برای صحبت با مديرعامل و شنيدن جواب سرباال 
مجبورشديم كه از باشگاه شكايت كنيم. به هر حال 
ــتيم اين بالتكليفی  ما زن و بچه داريم و نمی توانس

را تحمل كنيم.
ــمس اضافه كرد: ما نان زحمتمان را می خوريم  ش

ــال پيش تا حاال  ــت با ما كه از هفت س و روا نيس
همواره با تيم های مختلف باشگاه بوده ايم و بوق 

زده ايم و تشويق كرده ايم اينچنين برخورد شود.
قراردادهای سوری در باشگاه ذوب آهن

ــاره  ب ــن  اي ــن در  ــگاه ذوب آه باش ــل   مديرعام
ــورد اين كه قراردادهای آنها قانونی  می گويد: در م
و يا غيرقانونی است من حرفی نمی زنم ولی گويا 
برای اين افراد مدت كوتاهی بيمه رد شده كه امروز 

مدعی حق و حقوق شده اند.
خسرو ابراهيمی تصريح كرد: از كارشناس حقوقی 
و مسئول حسابداری باشگاه هم خواستم كه به يك 
ــل كند چرا كه برای  ــكل اين افراد را ح نحوی مش
ــگاهی با اين عظمت و تشكيالت وجود چنين  باش
ــت،  ــان و طلبكارانی به هيچوجه صحيح نيس مدعي
ضمن اين كه نمی خواهيم هواداران خوبمان را هم 

به خاطر اين موضوع از دست بدهيم.
وی با اعالم اين كه دوست ندارم وارد جزئيات اين 
موضوع شوم افزود: ما می توانيم مطابق با آنچه كه 
ــگاه نه تنها اين  ــون می گويد عمل كنيم. در باش قان

ــتند كه با قراردادهای  ــراد بلكه افراد ديگری هس اف
ــوری و طرق مختلف كار می كردند كه در حال  س

بررسی اين مسائل هم هستيم.
ــوق اين افراد  ــه كرد: ما منكر حق و حق وی اضاف
ــتيم و اگر حقی دارند به  آنها پرداخت خواهد  نيس

شد.
مديرعامل باشگاه ذوب آهن با اعالم اين كه باشگاه 
ــت: برای اين  ــدر نياز دارد گف ــور قطع به لي به ط
ــزی خواهيم  ــور حتم برنامه ري ــوع هم به ط موض

داشت.
ــخ به اين شائبه كه گويا قصد وی  ابراهيمي در پاس
ــی جايگزين كردن  ــاری ليدرهای قديم برای بركن
نيروهای خودی است گفت: به هيچوجه اين حرف 
ــت كه افراد در چاچوب  معنايی ندارد مهم اين اس
ــی می كند كه از  ــررات فعاليت كنند و چه فرق مق
كدام ناحيه يا منطقه و شخص خاصی باشد. ما طبق 
ــرو جذب می كنيم و  ــگاه ني آئين نامه مصوب باش
ليدرها هم بايد تابع اين قوانين باشند كه اين قانون 

مورد دست و پاگيری ندارد.

زاینده رود
فرزاد حاتمی به محضی كه ديد قرار نيست تيمش 
ــمانش  ــفر به تهران همراهی كند به نوعی چش را در س
ــه بازيكنان  ــون هم ــه تاكن ــه را ك ــر آنچ ــت و ه را بس
ــتند را به زبان آورد و پرده  ــپاهان از گفتن آن ابا داش س
ــان آنها  ــی در جري ــت كه كمتر كس ــی برداش  از اتفاقات

بود. 
ــرايطی بيان شد كه  صحبت های حاتمی در ش
ــينی، رئيس هيأت  ــاطت حس بالفاصله با وس
مديره فرزاد و حسين پاپی شامل عفو سرمربی 
شدند و گويا همراه تيم به تهران عازم خواهند 
ــه برای  ــت ك ــر فرزاد می دانس ــد. البد اگ ش
ــأت مديره وارد عمل  ــكلش رئيس هي  حل مش
ــام نمی داد. هر  ــود اين مصاحبه را انج می ش
چند كه ممكن است صحبت های جنجالی وی 
باعث شده مسئوالن به تكاپو افتاده و راه چاره 

ای برای آن پيدا كنند...
فرزاد حاتمی در مورد نرفتنش به تهران همراه 
ــئوال دارد  ــه ايمنا گفته كه برايم جای س تيم ب
ــچ مرا همراه تيم به تهران نبرد؛  كه چرا بوناچي
ــل زمانی كه من هنوز  ــچ در ابتدای فص بوناچي
ــرت در مورد نبود  ــه از بصي نيامده بودم هميش
من سئوال می پرسيد و می گفت شماره 18 تيم 
ــت و چه زمانی می آيد، اما نمی دانم بعد  كجاس

از آن چه شد و چرا اينگونه با من رفتار كرد.
بوناچیچ آبروی ما را در ترکیه برد 

ــادم می آيد  ــی گويد: ي ــرور خاطرات خود م ــا م وی ب
ــچ در اردوی تركيه با مربی تيم روبه رو دعوا كرد  بوناچي
و آبروی ما ايرانی ها را در تركيه برد؛ من پس از دعوای 
ــتانبولی بلدم، از مربی تيم تركيه ای  او به دليل اين كه اس

ــبكه آنجا هم مصاحبه كردم  معذرت خواهی كردم و با ش
و گفتم سوء تفاهم شده اما لوكا از اين كار هم خوشش 

نيامد.
ایرانی ها را مسخره می کند؛ تماشاگران سپاهان 

را پول دوست می داند 
ــد می خواهد  ــر می رس ــپاهان كه به نظ ــم س ــم تي مهاج
ــانه ای كند،  ــرمربی تيمش رس ــه چيز را در مورد س هم
ــچ ايرانی ها را  ــح می كند: بوناچي تصري
ــد؛ او از اول فصل ما را  ــخره می كن مس
ــخره می كرد و می گفت ايرانی ها به  مس
هيچوجه كار بلد نيستند. لوكا همچنين 
ــاگران سپاهان تهمت زد؛ او در  به تماش
مورد تشويق جانواريو و جمشيديان به 
آنها گفت كه تماشاگران پول می دهند كه 
آنها را تشويق كنند. اگر او مربی خوبی 
ــود آقای رحيمی اخراجش نمی كرد تا  ب
ــش را تغيير داد، به  ــس از اين كه حرف پ

تمرينات تيم بازگشت. 
ــتم هنوز  ــه هش ــت: او در هفت وی گف
ــرده و تيم  ــدا نك ــش را پي ــب ثابت تركي
ــر راهی  ــد تغيي ــه با چن ــر هفت ــد ه باي
ــود. اگر بازی  ــگ برتر ش ــابقات لي مس
ــد را آناليز كنيد می بينيد كه اين تيم  الس
ــر 3 نفر در محوطه  ــه جز 5 دقيقه آخ ب
ــه هيچوجه  ــت و ب ــا نداش ــه م جريم
ــا  م دروازه  روی  ــی  چندان ــالت  حم
ــان 2 كارته  ــتند رحم ــاد نكرد؛ آنها از اول می دانس ايج
ــی اش را در  ــد تيم اصل ــك دارم الس ــت، بنابراين ش اس
ــته باشد اين در حالی است كه هيأت مديره  زمين گذاش
ــته  ــيايی را خواس ــابقات آس  از بوناچيچ فقط برد در مس

بود. 
دو كارته بودن رحمان، خيال بوناچيچ را راحت كرد 

حاتمی می گويد: او به خيال خودش بازی رفت السد را 
برده و اگر سپاهان در بازی برگشت با مشكل روبه رو 

ــده كه سپاهان  ــكالت ديگر باعث ش ــود، مش ش
ــت؛  صعود نكند و او در اين مورد مقصر نيس
ــم 2 كارته بودن رحمان وزنه يك  بايد بگوي
تنی را از روی دوش او برداشت و من اين را 

از ابتدا در چشمان بوناچيچ می خواندم. 
ــر تمرينات تيم  ــه می دهد: لوكا س او ادام
ــز ما را به هم  ــش هم می دهد و تمرك فح
ــر او بازيكنان جوان برای  ــزد؛ از نظ می ري

ــت  ــان و نمك بازی می كنند ما برای گوش ن
بازی می كنيم پس با اين حساب بايد بگويم 

بوناچيچ برای خاويار مربيگری می كند. 
نتیج��ه  آق��ا  ای��ن  ب��ا  س��پاهان 

نمی گیرد 
ــپاهان كه بوناچيچ را  مهاجم س

حرفــه ای نمی دانــد، در 
ــا ادامـــه مي گـــويد:  ت

زمانی كـه بوناچيچ 
در سپاهان است، 
نتيجه  ــم  تيـــ

؛  د ــر نمی گي
ــه  چ گــــر ا
ن  هـــا ــپا س
ــن  همي ــا  ب
بازيكنان دو 
سال پياپی 
ن  ــا م قهر

ــده اما به نظر او اين قهرمانی ها به دليل گوشت بوده؛  ش
كاش همه به دليل گوشت تمرين كنند و قهرمان شوند. 
ــدار می دهد و  ــپاهان هش ــگاه س ــران باش ــه مدي وی ب
ــان می كند: اكنون 80 درصد  خاطرنش
تيم لوكا را قبول ندارند و مطمئنم 
ــپاهان نتيجه  با اين وضعيت س

نمی گيرد. 
ــت  نيس لوكا مربی حرفه ای 
ــان  ــه بازيكن ــون هم و اكن
او  ــت  دس از  ــپاهان  س
بنابراين  و  هستند  ناراحت 
ــران كننده  ــده تيم را نگ  آين

می دانم.

 پژمان سلطانی
تيم فوتسال گيتي پسند اصفهان در پايان هفته پنجم ليگ 
ــت. اما در  ــر با 15 امتياز بر صدر جدول تكيه زده اس برت
ــر اين تيم آنچه كه مورد توجه قرار گرفت اين  ديدار آخ
بود كه شاگردان عليرضا افضل در نيمه نخست مقابل راه 
ساري تن به تساوي بدون گل دادند، هر چند فرصت هاي 
ــتند، اما بين  ــودن دروازه حريف داش ــبي براي گش مناس
ــرمربي سابق كشورمان به رختكن  نيمه حسين شمس س
گيتي پسندي ها رفت و در پايان مسابقه نماينده اصفهان با 
ــاب 6 بر يك زمين بازي را ترك كرد عليرضا افضل  حس
ــورمان مربي بزرگي محسوب مي شود و  در فوتسال كش
ــت يافته  ــوالد ماهان به قهرماني ليگ برتر دس ــي با ف حت
ــال گذشته سكاندار  ــت. اين مربي اصفهاني نيز در س اس
تيم فيروز صفه اصفهان بود و بيشتر بازيكنانش اصفهاني 
ــناس بودند كه در پايان عليرضا افضل چند بازيكن  و ناش
ــفي، قدرت  ــه مهرداد جابري، حميد يوس جوان از جمل
ــال معرفي  ــي را به جامعه فوتس ــن لوالك بهادري و حس
ــل با اين  ــه عليرضا افض ــت ك ــرد. اما صحبت اينجاس ك
ــين شمس  ــان در امر مربيگري چرا حس ــابقه درخش س
ــاني هاي گيتي پسند  بايد به رختكن تيمش برود و كهكش
ــش زماني كه علي  ــال پي را به آرامش دعوت كند. دو س

ــين افضلي يكي  ــري مديرعامل ماهاني ها بود و حس طاه
ــرمربي كنوني ماهان نيز هدايت  ديگر از مربيان جوان، س
ــه مقام قهرماني  ــت، اين تيم را ب ــن تيم را برعهده داش اي
جام باشگاه هاي آسيا رساند اما در طول مسابقات حسين 
ــكوها نظاره گر بازي ماهاني ها بود و  ــمس از روي س ش
ــيد كه در پايان  ــي اين تيم را يدك مي كش عنوان مديرفن
ــابق كشورمان رقم خورد و  قهرماني ماهان به نام مربي س
نام علي طاهري و حسين افضلي با وجود حسين شمس 
ــد. علي طاهري به عنوان مديرعامل باشگاه گيتي  محو ش
ــود. هنوز پنج هفته از  ــند نبايد دوباره دچار اشتباه ش پس
ــته و عليرضا افضل سرمربي بزرگي است  ليگ برتر گذش
ــند مي تواند اين تيم را  كه با كمك مربيان ديگر گيتي پس
تا پايان رقابت ها دركورس قهرماني قرار دهد و اين مربي 
جوان نياز به زمان دارد تا به طور كامل بر تيم خود احاطه 
ــمس از نظر فني در سطح بااليي  ــته باشد. حسين ش داش
قرار دارد كه كسي منكر آن نيست. اما اين مربي زماني كه 
ــيون فوتبال با وي قرارداد امضاء نمي كند به شهر  فدراس
اصفهان مي آيد و بابت مشاوره اي كه به تيم هاي اصفهاني 
ــران اصفهاني از  ــد مبالغي را دريافت مي كند، مدي مي ده
ــال مثل فصل  ــراس دارند كه دوباره امس ــن موضوع ه اي
گذشته قهرمان ليگ برتر نشوند كه بايد به آقايان طاهري 
ــهيد منصوري قرچك فصل قبل از  و ساكت گفت كه ش

ــي و اختالفات گيتي پسند و ماهان نهايت بهره را  حواش
ــت وگرنه قرچكي ها از  ــكوي قهرماني نشس برد و بر س
ــن دو تيم اصفهاني نبودند كه اين  ــر بازيكن در حد اي نظ
ــان دادند و نتوانستند  ــأله را در مسابقات آسيايي نش مس
ــگاه هاي  جام قهرماني را تصاحب كنند. مديران فهيم باش
ــين شمس و عباس  اصفهاني بايد بدانند كه با آمدن حس
ــند  ترابيان در اصفهان، تيم هاي ديگر به ماهان و گيتي پس
ــوند كه به وضوح مربيان  و حتي فيروز صفه بدبين مي ش
ــازي در مصاحبه مطبوعاتي به اين نكته  صباي قم و راه س
ــاره كردند كه در اصفهان تيم هاي اصفهاني به داليلي  اش
ــه اين نكته  ــود مي برند. اما ما ب ــتباهات داوري س از اش
ــتيم كه اگر اين چنين بود گيتي پسند و ماهان  واقف هس
ــتند فصل گذشته قهرمان ليگ برتر كشور شوند  مي توانس
ــه عنوان تيم دوم  ــا اين كه تيم فيروز صفه اصفهان كه ب ي
ــت 6 امتياز  ــاب مي آيد به راحتي مي توانس ماهان به حس
تقديم ماهاني ها كند كه اينگونه نشد و با جوانمردي مقابل 
هم ايستادگي كردند و شاگردان عليرضا افضل )سرمربي 
ــان امتياز گرفت و فيروز  ــت فيروز صفه( حتي از ماه وق
ــابق ماهان به جوانان جوياي نام  ريخته گران مديرعامل س
ــرزنش قرار  اصفهاني تبريك گفت و ماهاني ها را مورد س
داد. اما با رفت و آمدهاي حسين شمس و عباس ترابيان، 
مربيان ليگ برتري انگ هاي ناجوري به تيم هاي اصفهاني 
ــاري،  ــند و راه س ــد زد كه در بازي آخر گيتي پس خواهن
آذري مربي راه ساري به اين نكته اشاره كرد كه بحث هاي 
فراواني بين وي و خبرنگاران اصفهاني صورت گرفت و 
اين مربي به وضوح به تيم هاي اصفهاني توهين و آنها را 
متهم به اين مسأله كرد كه در سالن پيروزي، داوري برضد 
ــوت مي زند. بدون تيم ماندن  ــم مقابل )اصفهاني ها( س تي
حسين شمس اين شايعه را در ذهن ايجاد مي كند كه اگر 
عليرضا افضل در نتيجه گيري دچار لغزش شد جاي خود 
ــي مي دهد كه او نيز بدش نمي آيد در  را به حسين شمس
ــند بپيوندد. هر چند افضل در سالن  نبود تيم، به گيتي پس
كنفرانس مطبوعاتي پس از بازي تيمش با راه ساري عنوان 
ــين شمس صحبتي با بازيكنانم  نمود كه از نظر فني حس
ــا آرامش خود را حفظ كنند  ــت تنه نكرد و از آنها خواس
ــتم و براي  و من )عليرضا افضل( مربي انتقادپذيري هس
ــند از شمس، رسول كربكندي و...  قهرماني تيم گيتي پس
ــد و ما  ــاوره خواهم گرفت. اميدوارم اين چنين باش مش
ــين ليگ برتر  ــاهد تغيير و تحوالت در رأس صدرنش ش
نباشيم و حسين شمس در تيم پرسپوليس به عنوان مدير 
فني انجام وظيفه مي كرد كه با جدايي شمسايي او نيز در 
اصفهان آفتابي شده است و قصد دارد يك قهرماني ديگر 

به نام خود ثبت كند.

حدادي فر: 
بدم نمي آید در یک تيم 

پرتماشاگر بازي كنم
قاسم حدادي فر پيرامون وضعيت مصدوميتش 
ــان برنامه هاي  ــت: اكنون در اصفه اظهار داش
ــالش مي كنم  ــه مي دهم و ت ــي ام را ادام درمان
ــم تا به  ــدا كن ــريعتر بهبود پي ــه س ــه هرچ ك
ــوم؛ در بازي  ــات گروهي تيم اضافه ش تمرين
ــع بازي نمي كنم اما  ــنبه كه به طور قط چهارش
ــم براي تيمم به ميدان   در بازي بعدي مي توان

بروم. 
ــازي  ــش به تيم تراكتورس ــورد رفتن وي در م
ــت  ادامه داد:  در هر حال اين تصميم من نيس
ــتم، بايد  ــمول هس ــا توجه به اين كه مش و ب
ــم ضمن اين كه  ــم نظامي بازي كن در يك تي
ــاگر به ميدان   بدم نمي آيد در يك تيم پرتماش

بروم. 
ــا ايمنا تصريح  ــك ذوب آهن در گفتگو ب هافب
ــاب دارم و مي خواهم  ــه انتخ كرد:  من تنها س
ــي كه دارم بهترين را انتخاب  از بين گزينه هاي
ــازي تيم  ــه اين كه تراكتورس ــا توجه ب كنم؛ ب
ــم دارد، من  ــت و مربي بزرگي ه ــي اس بزرگ
ــت كردم و به  ــگاه صحب ــئوالن اين باش با مس
ــن تيم اضافه  ــاد در نيم فصل به اي  احتمال زي

مي شوم. 
وي در مورد بازي روز چهارشنبه تيمش مقابل 
ــونگ كره جنوبي بيان داشت:   ــوون سامس س
ــختي در پيش دارند؛  بازيكنان تيم ما بازي س
ــرد خوبي از خود  ــازي رفت عملك آنها در ب
ــتند و در كره قدرتمند ظاهر  به نمايش گذاش
ــاس مي كنم مي توانند در  شدند بنابراين احس
ــابقات  اين بازي هم با پيروزي به دور بعد مس

صعود كنند. 
ــاره بودن  ــث دو اخط ــورد بح ــم در م از قاس
ــدن  رحمان احمدي و احتمال بازنده اعالم ش
سپاهان هم پرسيديم كه او در اين مورد گفت: 
ــنيدم خيلي  ــن خبر را ش ــه كه اي ــان لحظ هم
ــدم زيرا آرزوي همه ما اين بود كه   ناراحت ش
ــابقات  حداقل يك تيم اصفهاني در فينال مس
ــوز هم ــد اما هن ــيا باش ــان آس ــگ قهرمان  لي
ــود  ــن تيم حل ش ــكل اي ــم كه مش اميدواري
ــا حتي  ــود ام ــالم نش ــده اع ــپاهان بازن و س
ــدوارم در قطر  ــد، امي ــالم ش ــده اع ــر بازن اگ
ــود را قطعي  ــود خ ــب صع ــه مناس ــا نتيج  ب

كند.

تا زمانی که بوناچیچ 
در سپاهان است، 

تیم نتیجه نمی گیرد؛ 
اگرچه سپاهان با 

همین بازیکنان دو 
سال پیاپی قهرمان 

شده اما به نظر او این 
قهرمانی ها به دلیل 
گوشت بوده؛ کاش 

همه به دلیل گوشت 
تمرین کنند و قهرمان 

شوند

حامد حدادی؛ 
مقصر ناکامی تیم ملی بسکتبال 

تيم ملی بسكتبال ايران هنوز در بهت شكست مقابل اردن و بازماندن از سهميه 
المپيك 2012 لندن است و بازيكنان اين تيم در لفافه از حامد حدادی به عنوان 

يكی از داليل شكست خود نام می برند.
ــكتبال آسيا با  تيم ايران در مرحله يك چهارم نهايی رقابت های قهرمانی بس
ــت داد. پس از شكست قهرمان دو  نتيجه 88 بر 84 مقابل اردن تن به شكس
دوره پياپی رقابت های بسكتبال قهرمانی آسيا مقابل اردن، اين تيم موفق شد 
با نتيجه 98 بر 66 مقابل چين تايپه به برتری برسد اما بازيكنان ايران نسبت به 

وضعيت تيم خود راضی نيستند.
مهدی كامرانی، بازيكن كليدی تيم بسكتبال ايران گفت: حامد بازيكن خوبی 
ــت اما گاهی اوقات بازيكنان بزرگ ليگ بسكتبال آمريكا هم نمی توانند  اس
بازی خوبی ارائه كنند. او چندين توپ را از دست داد و پاس های بدی هم 
ارسال كرد. ما خيلی ناراحت هستيم. اما در ورزش اين اتفاقات طبيعی است. 
ــا نمی توايم آن را قبول  ــت مقابل اردن برای ايران خيلی بد بود اما م شكس
كنيم. حامد حدادی پيش از اين ديدار قول داده بود كه ايران برنده شود و بار 
ديگر جام قهرمانی را باالی سر ببرد. بازيكن ممفيس گريزليز پس از اين كه 
ــيا  يائو مينگ از دنيای حرفه ای خداحافظی كرد خود را بهترين بازيكن آس
معرفی كرده بود. حدادی پيش از ديدار با اردن گفته بود: ما قهرمان خواهيم 
شد. بزرگ ترين حريف ما در اين دوره از رقابت ها چين است اما ما قادر به 
شكست آنها هستيم. صمد نيكخواه بهرامی در واكنش به اظهارات حدادی به 
ــه گفت: رسانه ها و خبرنگاران كمك كردند تا ايران ببازد.  خبرگزاری فرانس
 آنها همواره گفتند شما بهترينيد، شما بهترينيد و همين امر ما را زير فشار قرار

می داد. بهترين بازيكن در آسيا بازيكنی است كه قهرمان می شود.
ــت اما برای پيدا كردن بهترين بازيكن بايد به ديدار  حامد، بازيكن خوبی اس
پايانی برويد. حامد حدادی اگرچه در ديدار با اردن موفق به كسب 27 امتياز 
شد و 14 ريباند هم انجام داد اما او مرتكب خطا شد و در لحظه های پايانی 

ديدار چندين توپ را به هدر داد. 

با حضور تیم های لیگ برتری؛
گیتی پسند تورنمنت چهارجانبه والیبال 

برگزار می کند
پيش از شروع ليگ برتر واليبال، تورنمنت چهارجانبه واليبال به ميزبانی باشگاه 
گيتی پسند برگزار می شود. به گزارش ايمنا، باشگاه گيتی پسند با دعوت از 3 
تيم ليگ برتری در روزهای هفدهم تا نوزدهم مهر اقدام به برگزاری تورنمنت 
ــايپا و بانك كشاورزی از تيم های شركت كننده  چهارجانبه خواهد كرد. س
ــانس،  ــتند. به جز اين دو تيم از بين تيم های باريج اس در اين رقابت ها هس
آلومينيوم هرمزگان و گنبد نيز تيم چهارم انتخاب می شود. ليگ برتر واليبال 

28 مهر آغاز می شود. 

13 مهر در ورزشگاه آزادی؛ 
اعالم آمادگی فلسطین 

برای برگزاری دیداردوستانه با ایران 
سرپرست تيم ملی فوتبال كشورمان از اعالم آمادگی فدراسيون فوتبال فلسطين 
ــال جاری خبر داد. عباس  برای رويارويی با اين تيم در تاريخ 13 مهرماه س
ــان اين مطلب افزود: از چندی پيش برای  ــان در گفتگو با مهر ضمن بي ترابي
برگزاری ديدار دوستانه تيم ملی در تاريخ 5 اكتبر 2011 )13 مهرماه 1390( 
ــيون ها مذاكره كرده بوديم كه در نهايت فدراسيون فوتبال  با برخی از فدراس
ــورمان و انجام اين بازی در تاريخ ياد شده اعالم  ــطين برای سفر به كش فلس
آمادگی كرد. سرپرست تيم ملی فوتبال كشورمان از اعالم فهرست بازيكنان 
اين تيم پس از برگزاری ديدارهای هفته نهم ليگ برتر خبر داد و تصريح كرد: 
از 45 بازيكنی كه كارلوس كی روش اسامی آنها را هفته گذشته اعالم كرد، 23 
بازيكن برتر به اردوی تيم ملی برای ديدار با بحرين دعوت می شوند. تيم ملی 
فوتبال كشورمان در تاريخ 19 مهرماه سال جاری در هفته سوم از مرحله سوم 
مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسيا به مصاف تيم ملی 

بحرين می رود. اين ديدار در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. 

 شكایت ليدرهای ذوب آهن از باشگاه

لوکا برای خاویار مربیگری می کند

مصاحبه جنجالی فرزاد حاتمی برضد بوناچيچ

علي طاهري دوباره دچار اشتباه نشود!

آفتابی شدن شمس در اصفهان و آغاز شایعات جدید



ما شاهد پيشرفت تكنولوژی و حضور مستمر و روز 
افزون آن در زندگی روزمره خود هستيم. امروزه از 
در  مي كنيم  استفاده  متداول  صورت  به  كه  وسايلی 
قديم يا قابل تصور نبود و يا دستيابی به آنها محال 
مي شود  بيان  كه  هايی  مدل  زير  توضيحات  در  بود. 
شايد عجيب باشد، ولی برای آينده ای كه در آن قدم 

مي گذاريم امری عادی است.
Cloud BlackBerry

ابر  تكه  يك  به  زيادی  شباهت  جديد  گوشی  اين   
دارد از همين سو Cloud نام دارد و فقط يك خط 
آبی اطراف آن را در بر گرفته است. اين گوشی برای 
بخشی  دارای  و  می كند  تغذيه  مايع  از  شدن  شارژ 
برای  نور خورشيد هم  از  شفافی است كه می تواند 
شارژ استفاده كند. اين دستگاه همه قابليت های يك 
گوشی هوشمند را دارد و از فضای نامحدودی برای 
ذخيره اطالعات برخوردار است.Cloud برای شارژ 

شدن از مايع تغذيه می كند.
9۵30 p

گوشی P 9530 توسط »آندره دوارته سيلوا« طراحی 
بر  شده و شكل و شمايل گيج كننده ای دارد. عالوه 
طراحی، P 9530 دارای دوربين سه بعدی با قابليت 
مي باشد.   LED فلش  با  ويديو  پخش  و  ضبط 

كيفيت  با  و  مگاپيكسل  پنج  آن  دوربين  همچنين 
HD و وضوح 720 پيكسل است و نيز می تواند 
صداها را با كيفيت استريو پخش كند.كليدی روی 

امكان دسترسی سريع  قرار گرفته كه  كناره گوشی 
به ويديو را فراهم می كند. P 9530 همانند قطعه ای 
به شكل  كه  است  مشكی  و چهار گوش  ای  شيشه 
قاب  يك  را  آن  اطراف  و  تراش خورده  ماهرانه ای 
آلومينيومی فرا گرفته و بلندگوها را به شكل زيبايی 

در خود جای داده است.
HTC Tube

هوشمند  گوشی های  و  رايانه ای  تبلت های  ادغام 
توسط شركت HTC به منظور رفاه بيشتر مشتريان! 
Tube توسط »آنتونی بريكس« طراحی شده و قابليت 
پشتيبانی از سيستم عامل آندروييد يا ويندوز را دارد، 
همچنين يك دستگاه سه قسمتی است كه دو قسمت 
آن را تبلت و گوشی تشكيل می دهد و قسمت سوم 
Tube Cartilage است كه با ضخامت 10 ميلی متر 
امكان همزمانی دو دستگاه را فراهم می كند.بخش تبلت 
اين دستگاه دارای صفحه نمايش 10/4 اينچی لمسی 
است كه تصاوير را با كيفيت HD نمايش می دهد و 

خصوصياتش به شرح زير است:
• 128 گيگابايت حافظه داخلی

• باتری 6400 ميلی آمپری
HDMI پورت •

SD كارت •
USB پورت •

• بلندگوهای استريو
Philips Fluid

 OLED پذير  انعطاف  صفحه  دارای  گوشی  اين 

راحتی  به  كه  می كند  كمك  شما  به  تنها  نه  و  است 
تزيينی  دستبند  يك  همانند  بلكه  كنيد  مكالمه  آن  با 

هميشه همراه شماست.
 PCOD

اين گوشی هوشمند هم ضخامت فوق العاده باريكی 
 PCOD است.  سبك  بسيار  آن  وزن  هم  و  دارد 
توسط »كارل تامسون« طراحی شده و از ويژگی های 
بسياری همچون دوربين 10 مگاپيكسلی ضد ضربه 
می كند  پخش  را   MP3 فايل های  است،  برخوردار 
و می تواند از GSP، بازی و قابليت هايی كه در هر 

برد. اين گوشی گوشی ديگری موجود است بهره 
كه  آنجا  از  و  است  ساز  دست 
هنگامی  است  سبك  و  باريك 
كه به مچ دست وصل می شود 

باعث اذيت كاربر نمی شود.
Outsider

كه   Outsider گوشی 
كوپ«  »جاناتان  توسط 
طراحی شده امكان استفاده 
غير  و  سخت  شرايط  در 

را  تصور  قابل 

كاربران  برای 
فراهم می كند. Outsiderاز 
مواد مقاومی تشكيل شده كه در برابر رطوبت، ضربه 
كوهنوردی،  برای  می توان  و  است  مقاوم  فشار  و 
استفاده  آن  از  سواری  موتور  و  قايقرانی  مسابقات 
كرداين گوشی صفحه نمايش قابل انعطافی دارد كه 
به سادگی شكسته نمی شود و لمسی است و در باال 
و پايين صفحه نمايش دو بخش بيضی شكل جلوه 

خاصی به آن داده است.
E10 نوكيا

همان طور كه از نام اين گوشی بر مي آيد از سری 
متفاوتی  ظاهر  اما  نوكياست  تجاری  گوشی های 
همانند  گوشی  اين  دارد.  سری  اين  گوشی های  با 
عنوان  به  دارد.  شدن  بزرگ  قابليت  كه  است  قابی 
فقط  است  نياز  نمايش  به صفحه  كه  هنگامی  مثال 
سمت  به  گوشی  راست  سمت  كناره  است  الزم 
يك  بزرگی  به  صفحه اي  تا  شود  كشيده  بيرون 

تبلت پيش روی شما قرار 
توسط   E10 گوشی  گيرد. 
طراحی  وانگ«  »كريس 
از  آن  ساخت  در  و  شده 
استفاده  انعطاف پذير  ابزار 
مي رسد  نظر  به  است.  شده 
گوشی  داخل  نمايش  صفحه 
لوله مي شود و شبيه گوشی های 

است. لمسی  صفحه 
1 HTC

از  شده  طراحی  كيم«  »اندرو  توسط  كه  گوشی  اين 
اين گوشی  تركيب شيشه و فلز تشكيل شده است. 
آن  پايين  و  باال  استريو در بخش  بلندگوهای  دارای 
زيادی  مقاومت  شيك،  طراحی  بر  عالوه  كه  است 

هم دارد.
Modai

Modai ايده اي بسيار كامل از يك گوشی هوشمند 
شده  طراحی  تارنگ«  »جوليوس  توسط  كه  است 
بدنه  دارد.  ارگونوميكی  طراحی  گوشی  اين  است. 
آن از آلومينيوم تشكيل شده و صفحه نمايش، تمام 
بخش رويی گوشی را فرا گرفته است. اين گوشي 
شبكه هاي  به  اتصال  و  تجاري  قابليت هاي  داراي 
اجتماعی  محتواهای  كه  طوری  به  است  اجتماعي 
مديريت  آن  روی  مي توان  را  كاری  فعاليت های  و 

كرد.
BlackBerry Empathy

و  شده  طراحی  يون«  »دنيل  توسط  گوشی  اين 
ارتباطات  با  را  دستگاه  كنترل  قابليت  كه  انگشتری 
شده  گرفته  نظر  در  آن  برای  مي كند  فراهم  زبانی 
را  گوشی  فعاليت های  همه  مي توان  بنابراين  است. 
مي شود،  ارائه  گوشی  همراه  به  كه  انگشتر  يك  با 

مديريت كرد.
Exo ال.جی

»بنجامين لوته« گوشی Exo را برای ال جی طراحی 

كرده است. بدنه گوشی همانند اسكلت انسان است 
و از اجزای درونی گوشی محافظت مي كند. بنابراين 
است.  گوشی  اين  طراحی  بخش  مهم ترين  مقاومت 
دوربين  از  و  است   OLED گوشی  نمايش  صفحه 

پنج مگاپيكسلی بهره مي برد.
AQUA

زاللی  به  جديدی  طراحی   AQUA گوشی  بدنه 
آب دارد و همانند آب به نظر مي رسد. اين گوشی 
توسط يك طراح كره اي با نام »بون سوپ« طراحی 
روی  كه  كليدهايی  و  حروف  حتی  است.  شده 
صفحه نمايش قرار گرفته اند همانند قطراتی از آب 
هستند كه با رابط كاربری گرافيكی و صفحه نمايش 
كاربر  اختيار  در  را  جالبی  امكانات   AMOLED

قرار مي دهد.
Bracelet سامسونگ

برای  كه  است  هوشمندی  گوشی   Bracelet
شبيه  گوشی  اين  است.  شده  طراحی  سامسونگ 
اما طرحی همانند پوست مار دارد كه  دستبند است 
OLED روی آن قرار گرفته  صفحه نمايش لمسی 
است. اين گوشی توسط »اريك كامپل« طراحی شده 
و انعطاف پذير است. دارای صفحه كليد لمسی است 
از  را  آنها  مي توان  كه  مي شود  تقسيم  نيمه  دو  به  و 

يكديگر جدا كرد.
iweb2.0

چنگ«  يونگ  »يانگ  توسط   2.0  iWeb گوشی 
كامپيوتر،  جايگزين  است  قرار  و  شده  طراحی 
اين  شود.  هوشمند  گوشی  و  نت بوك  نوت بوك، 
گوشی كه از چند بخش تشكيل شده به شكل تاشو 
اصلی  آن روی صفحه  است و قسمت های مختلف 
نمايش  صفحه  مي شود  باز  كه  زمانی  و  مي شود  تا 
اينچی در بخش وسط، صفحه كليد در طرفين   6/5
و صفحه نمايش بزرگ تری در بخش بااليی گوشی 
قرار مي گيرد كه حسی از يك نت بوك را به كاربر 

القا مي كند.
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14 گوشی عجيب دنيا
جرالد پاتر، مسافری که هرگز پیدا 

نشد!
با23  هواپيمايی  كه  بود   1968 جون   29
شروع  تگزاس   - داالس  سمت  به  مسافر 

به پرواز كرد.
هواپيما  اين  مسافران  از  يكی  پاتر  جرالد 
بود كه برای رفتن به دستشويی به سمت 
زمان،  اين  )در  كرد  حركت  هواپيما  ُدم 
قرار  ميسوری  ايالت  هوای  در  هواپيما 
داشت(. زمانی كه به سمت دستشويی در 
حركت بود، همسرش برگشت و آقای پاتر 
را در راهروی هواپيما و در حال صحبت 
با رئيس خود ديد؛ بعد از اطمينان دوباره 
لذت  هوايی  زيبای  مناظر  از  تا  برگشت 
ببرد؛ اين آخرين باری بود كه او همسرش 
را ديد! نه تنها او، بلكه هيچ شخص ديگری 
نه  نه زنده، و  او نشدند....  به ديدن  موفق 
پاتر  آقای  اين كه  از  بعد  دقيقه  چند  ُمرده! 
از صندلی اش بلند شد و بعد از گفتگو با 
رئيسش به سمت دستشويی رفت، هواپيما 
اين  كرد،  تجربه  را  مدت  كوتاه  لرزشی 
آن  به  كسی  كه  بود  كم  قدری  به  لرزش 
اهميتی نداد. موقعی كه خانم پاتر احساس 
كرد همسرش مدت خيلی زيادی صندلی 
به  نگشته،  باز  را ترك كرده و هنوز  خود 
داده  اطالع  را  موضوع  هواپيما  مهماندار 
را  دستشويی  قسمت  می خواهد  او  از  و 
بازديد كند؛ در همين لحظه بود كه خلبان 
خروجی  درهای  از  يكی  می شود  متوجه 
دليل  همين  به  است،  باز  هواپيما  عقب 
به  موضوع  بررسی  برای  را  خلبان  كمك 

عقب هواپيما می فرستد.
در اين لحظات بود كه به نظر همگان، آقای 

پاتر جداً گم شده بود!!
و  در  موضوع  بازديد  برای  خلبان  كمك 
بحث گم شدن آقای پاتر به عقب هواپيما 
می رود و متوجه می شود زنجيری كه برای 
نگه داشتن در عقب هواپيما از آن استفاده 
موضوع  اين  او  است!  شده  پاره  می شده 
كه  می دهد  گزارش  و  گفته  خلبان  به  را 
در  و  داده  تكيه  در  به  پاتر  آقای  احتماالً 
پرت  بيرون  به  از هواپيما  پاتر  و  باز شده 
به  شده! در گزارشی كه بعدها منتشر شد 
اين موضوع اشاره شد كه درهای هواپيما 
به دستگيره های سنگينی هستند كه  مجهز 
كامل  درجه   180 بايد  در  شدن  باز  برای 
چرخيده شود... با پيش آمدن اين موضوع، 

نكته  شد!  منتفی  پاتر  آقای  افتادن  احتمال 
جالب اين است كه با اين كه احتمال سقوط 
وجود نداشت، ولی گروه های نجات همه 
مسيرهای هواپيما، از لحظه پرواز تا انتهای 
آن را كنترل كردند... حتی جنازه پاتر هم 
او  سرنوشت  از  لحظه  اين  تا  و  نشد  پيدا 

كسی خبر ندارد!!!
دیوید لنگ، مردی که جلوی دیدگان 

پنج شاهد ناپدید شد!!
ديويد لنگ كشاورزی موفق در آمريكا بود 
كه روزی جلوی مزرعه خود در حال راه 
او در  بود... دو فرزندش در جلوی  رفتن 
حال بازی بودند و همسرش و تعدادی از 
مهمانان بيرون بودند، آقای ديويد لنگ به 
مهمانان لبخندی زد و به سوی آنها حركت 
كرد... ولی هيچگاه به مقصد خود نرسيد! 
در واقع بعد از اين كه او چند قدم به سمت 
همگان  چشم  جلوی  برداشت،  مهمانان 
بعد  شد!!!  ناپديد  كامل  شكل  به  ناگهان 
به  ناپديد شدنش، همسرش به سرعت  از 
ناپديد شد دويد ولی  سمت مكانی كه او 
هيچ اثری از او باقی نمانده بود! تمامی آن 
روز و صبح روز بعد، گروه های مختلفی 
بررسی  را  موضوع  تا  آمده  بازديد  برای 
كنند ولی هيچ مدركی پيدا نمی شد؛ حتی 
در  شايد  اين كه  بررسی  برای  كارشناسانی 
كه  داشته  وجود  گودالی  و  چاله  اطراف 
آقای لنگ در گودال افتاده باشد، ولی چاله 

ای هم در كار نبود.
در تمام اين مواقع، همسر او به طور كامل 
حتی  بود  اميدوار  همسرش  بودن  زنده  به 
يا مراسم  به گرفتن مراسم مرگ و  حاضر 
موضوع  اين  از  ها  مدت  نشد.  هم  يادبود 
لنگ  ديويد  دختر  سارا،  روزی  و  گذشت 
گريه كنان در محلی كه پدرش ناپديد شده 
برای  مادرش  كه  بود  دويدن  حال  در  بود 
سارا  می رود...  به سمتش  موضوع  بررسی 
كه  پدرش  او صدای  كه  گفت  مادرش  به 
درخواست كمك می كرد را شنيده... او گفت 
كه صدای پدرش در حالتی مانند شكنجه 
اين  شنيدن  از  بعد  لنگ  خانم  بود...  شدن 
خشك،  علف های  می شود  متوجه  داستان 
در محلی كه همسرش گم شده است يك 
دايره به قطر 20 فيت ايجاد كرده اند... بعد 
از مشاهده اين علف ها، خانم لنگ به همراه 
فرزندانش برای هميشه از آن مزرعه رفتند 

و هيچگاه باز نگشتند!

افرادی كه ناپدید شدند و هيچگاه دیده نشدند!

می  نشان  ژاپنی  دانشمند  يك  تحقيقات 
اضافه  با  معمولی  آب  قطره  هزار  دهد، 
شدن يك قطره از آب زمزم، خواص زمزم 
را پيدا می كند. نتايج تحقيقات با استفاده 
از فناوری نانو نشان می دهد آب زمزم در 
از  بلكه  نيست  معمولی  آب  مكرمه،  مكه 
هيچ يك  در  كه  است  برخوردار  خواصی 
از آب های جهان پيدا نمی شود. ماساروا 
در  است  افزوده  ژاپنی  محققان  از  يموتو 
آب  بر  خود  علمی  مطالعات  و  تحقيقات 
نتوانسته  نانو  فناوری  از  استفاده  با  زمزم 
را  زمزم  آب  خواص  از  يك  هيچ  است 

زمزم  آب  است  گفته  ايموتو  دهد.  تغيير 
منحصر به فرد و از آب های ديگر متمايز 
همه  با  زمزم  آب  بلوری  ساختار  و  است 
آب های جهان متفاوت است. اين محقق 
و  مطالعات  همه  است  داشته  اظهار  ژاپنی 
هيچ  نتوانست  ها  آزمايشگاه  در  تحقيقات 
يك از خواص اين آب را تغيير دهد و ما 
ايم علت آن را تشخيص  نتوانسته  تاكنون 
بدهيم. وی در پايان گفته است آب زمزم 
است  گفتنی  نيست.  معمولی  آب  يك 
آب  ذرات  تبلور  نظريه  بنيانگذار  ايموتو 

است.

طی  تركيه  مردم  رسمی،  گزارشی  طبق 
دالر  ميليارد   65 از  بيش  اخير  سال  چهار 

برای خريد سيگار هزينه كرده اند.
گزارشی  در  تركيه  داری  خزانه  وزارت 
ميليارد  سه  از  بيش  ترك ها  كرد:  اعالم 
پاكت سيگار طی هشت ماه امسال مصرف 
ميليون   800 و  ميليارد   10 و  اند  كرده 
هزينه سيگار  تعداد  اين  خريد  برای   دالر 
ميانگين  حاكيست  گزارش  اين  اند.  كرده 
ساالنه مصرف سيگار در تركيه چهار ميليارد 
پاكت و به 16 ميليارد و 300 ميليون دالر 
از  تركيه  می رسد. همچنين سيگاری های 
سال 2006، 65 ميليارد و 500 ميليون دالر 
براری خريد سيگار هزينه كرده اند. گفتنی 

است مقامات تركيه سال گذشته استعمال 
و  ممنوع  را  عمومی  اماكن  در  دخانيات 
جريمه ای تا سه هزار و 500 دالر برای آن 
تعيين كردند. شهروندان سيگاری تركيه به 
طور ميانگين روزانه حدود 70 نخ سيگار 
مصرف می كنند. دولت تركيه برای درمان 
در  سيگار  استعمال  از  ناشی  بيماری های 
اين كشور حدود 10 ميليارد و 800 هزار 
كرده  هزينه  گذشته  سال  چهار  طی  دالر 
مصرف  كاهش  برای  تركيه  دولت  است. 
عوارض  و  ماليات  كشور  اين  در  سيگار 
سه  طی  را  آن  مشتقات  و  سيگار  فروش 
افزايش  صد  در  صد  حدود  اخير   سال 

داده است.

سيگاری ترین مردم دنيا اهل كجایند؟

عکس روز

وقتی صحبت از ازدواج می شود، مرد ها سخت ترين وظيفه را بر دوش 
دارند؛ بايد پا پيش بگذارند از دختر مورد عالقه خود خواستگاری كنند.

را  خواستگاری  لحظه  اين كه  برای  كه  هستند  مردانی  بين  اين   در 
به يادماندنی تر و شيرين تر كنند دست به اقدامات عجيب و غريبی می زنند 

تا بلكه دل محبوب خود را بدست بياورند و جواب مثبت را از او بگيرند.
خواستگاری در بی وزنی:

يك مرد آمريكايی از دختر مورد عالقه اش در كابين يك بوئينگ 751 در 
حالی كه در فضا شناور بودند، خواستگاری كرد.اين مرد جوان به عنوان هديه 
تولد نامزد چند ساله اش، او را به يك سفر با هواپيمايی كه شرايط حاكم در 
فضا را شبيه سازی می كند دعوت و سپس هزاران متر بر فراز دريا و در حالی 

كه هر دو در فضای كابين شناور بودند، از او خواستگاری كرد.
خواستگاری در میان شعله های آتش:

تاد، يك بدل كار عاشق كه به دنبال شيوه جالبی برای گرفتن جواب مثبت از 
دختر مورد عالقه اش بود تصميم گرفت تا برای اين كه او را تحت تأثير قرار 
دهد از يك سكوی بلند درون يك استخر و در حالی كه آتش او را فراگرفته 
خود را پرتاب كند. برای اين منظور تاد لباس مخصوصی تن كرد و در مقابل 
چشمان دختر خود را آتش زد و به سرعت از سكو به درون استخر پريد. 
پس از چند ثانيه تاد صحيح وسالم از استخر بيرون آمد در مقابل چشمان 

بهت زده مليسا، زانو زده و از وی تقاضای ازدواج كرد.
خواستگاری در ارتفاع 6000 متری:

ماتئو مارتينز، چتر باز ماهر، از دختر مورد عالقه اش در شرايطی كه هر 

دو در ارتفاع 6000 متری از سطح زمين آماده انجام پرش با چتر بودند 
خواستگاری كرد.

خواستگاری از طریق آگهی بازرگانی:
راند به دنبال رمانتيك ترين روش برای خواستگاری از دختر روياهايش بود 
و به اين فكر افتاد كه در بين برنامه تلويزيونی مورد عالقه دوست دخترش 
ظاهر شود و از او تقاضای ازدواج كند. بنابراين با برنامه مورد عالقه همسرش 
تماس گرفت و در ازای پرداخت مقداری پول آنها حاضر شدند كه برای 
چند دقيقه تصوير راند را در زمان پخش آگهی های بازرگانی به روی آنتن 

بفرستند.
در 6 فوريه سال 2006 مليسا در حال تماشای برنامه خود بود كه ناگهان 
تصوير راند روی صفحه تلويزيون او ظاهر می شود و از او سئوال معروف 
با من ازدواج می كنی را می پرسد و مليسا هم كه بسيار ذوق زده شده بود 

همانجا جواب مثبت را می دهد. اگر چه راند قادر به شنيدن آن نبود.
خواستگاری مجازی:

برنی پنگ 26 ساله اهل نيو جرسی حدود يك ماه برای برنامه ريزی مجدد 
بازی تالش كرد و موفق شد كه طوری آن را برنامه ريزی كند كه زمانی 
كه تيمی لی، دختر مورد عالقه اش آن را بازی می كند و امتياز بااليی كسب 
می كند يك انگشتر نامزدی صورتی بر روی صفحه به همراه سئوال با من 

ازدواج می كنی پديدار شود.
شركت سازنده اين بازی زمانی كه متوجه شد برنی بازی آنها اين چنين 
ماهرانه هك كرده نه تنها از وی شكايت نكرد بلكه حاضر شد بخشی از 

هزينه ازدواج او را متقبل شوند.
خواستگاری با چتر:

شان پالمگرن، يك عاشق خالق آمريكايی، برای خواستگاری از دختر مورد 
عالقه اش به تعداد حروف عبارت انگليسیwill you marry me چتر 
خريد و بر روی هر يك، يكی از واژه ها ی اين جمله را نوشت. سپس 
آنها را بين تعدادی از دوستان خود پخش كرد. شان از دوست دخترش، 
بتسی، خواست تا با هم در يك پارك قدم برنند. همين طور كه در حال قدم 
 زدن بودند، بتسی چند مرد را ديد كه همگی زير آفتاب چتر باالی سر خود 
گرفته اند. او از اين اقدام آنها تعجب كرد و اما ديری نپاييد كه تعجب او تبديل 
به احساس شوق فراوان شد. با اشاره ی شان ناگهان همه چتر پايين آورده 
شدند و عبارت با من ازدوج می كنی در مقابل چشم های بتسی نقش بستند.

استفاده از تام کروز برای خواستگاری:
كار  پرتغال   RTP شبكه  برای  كه  است  تصويربردار  يك  كارتينر   جائو 
می كند. وی در فرصتی كه تام كروز برای انجام يك مصاحبه در اين شبكه 
حاضر شده بود از او خواست تا از طرف او از سونيا، دختر مورد عالقه اش 
 RTP خواستگاری كند. جائو يك كليپ از تام كروز تهيه كرد و با موافقت
اين كليپ از طريق اين شبكه پخش شد. در اين كليپ تام كروز از جانب 

جائو از سونيا خواستگاری كرد.
اجاره یک گروه تئاتر برای بازی صحنه خواستگاری:

يك سرمايه دار مشهور اوكراينی برای خواستگاری يك گروه تئاتر را اجاره 
كرد و به كمك آنها نمايشنامه ای با عنوان رمانتيك ها تهيه كرد و خود نقش 
اول آن را بر عهده گرفت. در روز اجرای اين نمايش جنادا زالينسكس 36 
ساله دختر مورد عالقه خود، ويكتوريا، را به ديدن اين نمايش دعوت كرد. 
جنادا در حالی كه يك نقاب به صورت داشت روی صحنه آمد و در حالی 
كه قرار بود عشق خود را به بازيگر زن مقابلش ابراز كند رو به ويكتوريا 
كه در ميان تماشاگران نشسته بود كرد و گفت: دختری كه دوست دارم 
نامش ويكتورياست و در رديف ششم نشسته است. ويكتوريا با من ازدواج 

می كنی؟

عجيب ترین خواستگاری ها !!!
كشف اسرار جدید از آب زمزم


