
اصلی  ارکان  از  به يکی  اقتصاد گردشگری  و  در حال حاضر، گردشگری 
در  مؤثری  نقش  که  گردشگری  کنار  در  است.  تبديل شده  جهان  تجاری 
توسعه ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی و منطقه ای دارد، صنايع دستی نيز 

می تواند مکمل بعضی از جاذبه های تاريخی و گردشگری باشد. امروزه با 
اندکي ژرف انديشي در تحوالت جهان، به ويژه در پايان سده بيستم و دهه  
اول از سده بيست ويکم، به آساني در مي يابيم که جهان به سرعت در حال 

تغيير است و به همين جهت انسان ها بيش از هر زمان ديگر به دنبال تنوع 
در راستاي تحوالت پيش روي خود مي باشند. با در نظر گرفتن اين اصول 

در هر دوره نمونه اي از فعاليت هاي جديد ...
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 گويي نمي فهمد که چه مي گويد.
و  کند  مي  تيز  را  چشم هايش 
که  زني  و  دختر  هر  کنار   از 
کلمه اي  يا  جمله  گذرد  مي 

شرم آور را بر زبان مي آورد و...
چند روز گذشته به علت آن که 

کارهاي دفتر زياد بود مجبور شدم تا ساعت 8 سرکار باشم. پس از اتمام 
کار راهي منزل شدم اما انتظار براي آمدن تاکسي بي فايده بود. بنابراين 
تصميم گرفتم با آژانس بروم. اما مسافتي که تا درب آژانس طي کردم 

آنقدر برايم گران ...

طبق  حتی  اگر  بوک  فيس 
يک  عنوان  به  ای  نظريه 
به  شروع  جاسوسی  ماشين 
حال  در  باشد،  نکرده  کار 
موقعيت  سلطه  نظام  حاضر 
حتی  و  ان  فرد  به  منحصر 

درصدد  و  کرده  درک  خوبی  به  را  اجتماعی  های  شبکه  ساير 
استفاده از اين پتانسيل عظيم به ...

تمام سبزيجاتی که خداوند آفريده 
مفيد  بدن  سالمت  برای  است 
بعضی  آن ها  بين  در  اما  هستند 
را برترين ها می ناميم. کلم برگ، 
بروکلی، هويج، کدو تنبل، اسفناج 

و... طاليه داران سالمتی اند.
در اين مطلب ده مورد از اين برترين ها را معرفی می کنيم. توصيه می کنيم 

اين سبزيجات را در برنامه غذايی ...

فیس بوک؛ مخوف ترین ماشین جاسوسی 
آیا فیس بوک فقط یک شبکه اجتماعی 

است؟

بررسي پدیده مردان خیاباني
چشم هایي كه هرز مي نگرند

جامعه    صفحه4

برترین سبزی ها 
برای سالمت

گوناگون  صفحه 8 

آيین تندرستي    صفحه6

صنعتی که ترک برداشته

نفس های صنعت گردشگری اصفهان به شماره افتاد

صفحه 3  
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حسیني: 

مشكالت تيم با رفتن بوناچيچ
برطرف شد

نماينده وزارت خارجه؛

 ايجاد شوراي روابط خارجي
در اصفهان ضروري است

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان لوستر در اصفهان:

روشنایي محصوالت چینی، بازار 
لوستر اصفهان را خاموش كرد 

    صفحه 5 
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اصفهان  در  امور خارجه  نمايندگي وزارت  رئيس 
اين  در  خارجي  روابط  شوراي  تشکيل  خواستار 
استان شد و گفت: اجراي اين طرح بايد در اسرع 

وقت عملياتي شود.
حسن نوريان در گفتگو با ايرنا افزود: اين نمايندگي 
تشکيل  ›طرح  عنوان  تحت  طرحي  گذشته  سال 
استاندار  به  اصفهان  استان  شوراي روابط خارجي 

اصفهان ارائه کرد.

با  اول  مرحله  در  طرح  اين  داد:  ادامه  وي 
قرار  و  شد  روبه رو  استان  مديريت  استقبال 
استانداري  سياسي  معاونت  محوريت  با   بود 
 آيين نامه اين شورا تدوين و شورا کار خود را شروع 

کند.
شرايط  دليل  به  اصفهان  کرد:  خاطرنشان  نوريان 
اين  نيازمند  دارد  عرصه  اين  در  که  مطلوبي 

شوراست که بايد در استان ايجاد شود.

هاي  استان  در  شورا  اين  اکنون  گفت:  نوريان 
هاي  نمايندگي  محوريت  با  بوشهر  و  خوزستان 
آن  است و جلسات  تشکيل شده  وزارت خارجه 

هر دو هفته يکبار برگزار مي شود.
رئيس نمايندگي وزارت امور خارجه در اصفهان، 
انسجام بخشي به فعاليت هاي برون مرزي استان 
دولتي  هاي  بخش  در  و  مختلف  هاي  حوزه  در 
و خصوصي، پرهيز از موازي کاري توسط برخي 

هاي  هيأت  سفرهاي  ساماندهي  و  ها  دستگاه  از 
خارجي را از اهداف تشکيل اين شورا عنوان کرد.

بسيار  را  خارجي  سياست  عرصه  در  فعاليت  وي 
پيچيده و داراي حساسيت بااليي دانست و گفت: 
و  مذاکره  در  ديپلماسي  اصول  تشريفات،  رعايت 
کنفرانس خبري تلفيقي از هنر، فن و علم سياست 
تئوريک و تجربه عملي  آموزش  به  نياز  که  است 

دارد.
ويژه  شرايط  به  توجه  با  شورا  اين  گفت:  نوريان 
استان اصفهان مي تواند عالوه بر مسائل فرهنگي، 
اجتماعي،  اقتصادي،  مسايل  چون  مختلفي  امور 

سياسي و غيره را پوشش دهد. 

فرهنگ  توسعه  خواهان  اصفهان   استاندار 
دوچرخه سواري شد و گفت: در سال هاي نه چندان 

دور، اصفهان به شهر دوچرخه ها مشهور بود.
مراسم  در  اصفهاني  ذاکر  عليرضا  ايرنا،  گزارش  به 
اصفهاني  ورزشکاران  جمع  در  صبحگاهي  ورزش 
افزود: ما بايد با توسعه فرهنگ دوچرخه سواري، نام 

اصفهان را به عنوان شهر دوچرخه ها احياء کنيم.
وي اظهار داشت: براي دستيابي به سالمت جسم و 
روح بايد ورزش همگاني به ويژه دوچرخه سواري 

در جامعه نهادينه شود.
استاندار اصفهان با تأکيد بر ضرورت انجام ورزش 
خواهان  شهروندان  روزانه  برنامه  در  صبحگاهي 
فرهنگ سازي اين موضوع شد و گفت: استقبال از 
ورزش صبحگاهي در اصفهان رضايت بخش نيست 

و اين استان، سهم ناچيزي در اين رشته دارد.
وي خواستار تشويق مردم به اين امر شد و گفت: 
و  علمي  مراکز  در  بايد  صبحگاهي  ورزش  براي 

آموزشي و ساير مکان ها تبليغ شود.
نداشتن  توجه  و  تحرکي  کم  گفت:   اصفهاني  ذاکر 
با  را  شهروندان  روح،  و  جسم  سالمت   به 
بيماري ها  انواع  و  عروقي  و  قلبي  هاي  بيماري 

روبه رو کرده است.
استاندار اصفهان با بيان اين مطلب که شيوه زيست 
کرد:  تصريح  است،  کرده  تغيير  مردم  تغذيه  نوع  و 
بايد به ورزش توجه کرد  امروز بيش از هر زماني 
زيرا توجه به ورزش، سبب کاهش هزينه هاي درمان 

در کشور مي شود.
اثر  بر  آنها  بيشتر  که  ها  بيماري  افزود:  شيوع   وي 
بي تحرکي مي باشد، هزينه هاي زيادي را به دولت 

براي درمان اين نوع بيماري ها تحميل کرده است.

سراسری

استاندار:

فرهنگ ورزش بايد توسعه يابد

خبر

خاورمیانه در كشاكش 
گسست هاي مذهبي

با وجود اين که درگيري هاي اخير مسيحيان قبطي 
ترين  تازه  توان  مي  را  مصر  امنيتي  نيروهاي  با 
نمونه بحران هاي مذهبي در منطقه به شمار آورد 
اما همچنان شکاف هاي مذهبي در درون جوامع 
اسالمي خاورميانه در زمره اصلي ترين محورهاي 
مناقشات و هماوردي هاي حال و آينده منطقه قرار 

دارد.
اخير  هاي  درگيري  به  مربوط  اخبار  که  حالي  در 
از  بسياري  توجه  مصر  پليس  و  قبطي  مسيحيان 
رسانه ها را به خود جلب کرده، بار ديگر موضوع 
مناقشات مذهبي و قومي در خاورميانه به يکي از 
اصلي ترين کانون هاي نگاه ناظران و تحليل گران 

سياسي تبديل شده است.
کشته و زخمي شدن ده ها نفر طي درگيري هايي که 
در اعتراض به آتش زدن کليساي مسيحيان قبطي 
نيز  اسکندريه  و  قاهره  به  آسوان  کوچک  شهر  از 
سرايت کرد، نشان مي دهد گسست ها و اختالفات 
مذهبي تا چه حد مي تواند زمينه ايجاد آشوب و 
بحران را در جوامع خاورميانه اي مهيا سازد. گذشته 
از شکاف هاي موجود اين چنيني بين اقليت هايي 
کشورهاي  مسلمانان  اکثريت  و  مسيحيان  چون 
از  مذهبي  قومي-  مشخص  هاي  مرزبندي  منطقه 
تنازعات و  براي  مبنايي  تاکنون  سال هاي گذشته 
زمينه  همچنين  و  بوده  کشورها  دروني  اختالفات 
را براي رقابت ها و کشاکش هاي دروني منطقه به 

وجود آورده است.
هماوردي  و  سلسله صفوي  گيري  زمان شکل  از 
امپراتوري  چون  سرسختي  رقيب  با  ايران  دولت 
به عنوان اصلي ترين  عثماني، محور شيعه- سني 
قومي-  منازعات  به  مربوط  تحوالت  سير  خط 
اين  تسري  با  بعد  هاي  سال  در  و  مطرح  مذهبي 
اي،  خاورميانه  جوامع  دروني  فضاي  به  مناقشات 
دور جديدي از رقابت ها با مبناي قومي- مذهبي 

در منطقه پديدار شد.
مناطقي  در  ها  بحران  و  ها  درگیري  وقوع 

مانند کوزوو، چچن، سریالنكا،
در  و...  فلسطين  اشغالي  هاي  سرزمين  اندونزي، 
طول سال هاي اخير شمار قابل توجهي از ناظران 
که  رسانده  باور  بدين  را  سياسي  گران  تحليل  و 
جاي  سرد  جنگ  دوره  و  ايدئولوژيک  مناقشات 
پايه  بر  فرهنگي  و  قومي  منازعات  به  را  خود 

اختالفات مذهبي داده است.
نقش  به  مربوط  نظري  هاي  تبيين  از  بسياري  در 
اين  اجتماعي،  و  سياسي  هاي  بحران  در  مذهب 
عقيده به چشم مي خورد که در طول زمان هويت 
هاي مذهبي به هويت هاي گروهي تبديل شده و 
يک مذهب اغلب به شکل باوري انتزاعي و ظرفيتي 
عام و جهان شمول ظاهر و فراگير مي گردد. در 
ادامه مذهب بيشتر ملموس و غير انتزاعي شده و با 
مجموعه اي از آيين ها و سنت هاي جمعي در يک 
محدود  سرزميني  اجتماع  حتي  يا  و  ويژه  اجتماع 
تبديل  با  مذهب  شرايطي  چنين  در  گردد.  مي 
و  هنجارها  ارائه  با  جمعي  هويت  يک  به   شدن 
اجتماعي  و  سياسي  کارکردي  ويژه  هاي  ارزش 
و  اهداف  ها،  خواسته  طرح  براي  قالبي  و   يافته 
حتي  يا  ويژه  اجتماع  يک  اجتماعي  هاي  آرمان 
يک ملت فراهم مي آورد. طرح مطالبات سياسي، 
از  بسياري  اقتصادي  حتي  و  فرهنگي  اجتماعي، 
و خيزش  اسالمي سال 1357  انقالب  در  ايرانيان 
سياسي،  اوليه  حقوق  به  دستيابي  براي  شيعيان 
هاي  مصداق  بحرين  در  اقتصادي  و  اجتماعي 
روشني از اين ديدگاه سياسي در مورد کارکردهاي 

مذهب در جوامع به شمار مي آيند.
شکل  به  آمدن  در  با  مذهب  ويژه  مواردي  در 
مشخصه فرهنگي- اجتماعي و هويت بخش به يک 
گروه قومي يا ملي در ميان ديگر گروه هاي رقيب 
مرزبندي  شدن  تر  پررنگ  براي  عاملي  شکل  به 
هاي قومي و حتي نژادي عمل کرده و شکاف هاي 
ناشي از آرمان ها، اهداف و مطالبات يک قوميت يا 
 يک ملت را عميق تر مي سازد. تفاوت مذهبي ميان
با  تاميل  نژاد  به  وابسته  طلب  جدايي  هاي  گروه 
 اکثريت بودايي مذهب سريالنکا شاهدي بر اين مدعا 

است.
منازعات مذهبي؛ محملي براي بروز اختالفات  

منطقه اي
حضور نزديک به 200 ميليون نفر شيعه از مناطق 
و  افغانستان  کشورهاي  يعني  قاره  شبه  غربي 
پاکستان گرفته تا کرانه هاي غربي منطقه خاورميانه 
کنار  در  مذهبي  هاي  تفاوت  تا  شده   موجب 
ناهمگوني هاي سياسي، فرهنگي، ايدئولوژيک و... 
به يکي از مؤلفه هاي تاثير گذار در روابط فراملي و 

فروملي کشورهاي خاورميانه تبديل شود.
طبق برآوردهاي انجام شده بيش از 90 درصد از 
مردم ايران، افزون بر 70 درصد از جمعيت بحرين، 
بيش از 65 درصد از مردم عراق و نزديک به 40 
از  توجهي  قابل  شمار  و  لبنان  ساکنان  از  درصد 
شيعيان  را  فارس  خليج  منطقه  کشورهاي  ساکنان 

تشکيل مي دهند. 
سياست  پيگيري  و  اسالمي  انقالب  وقوع  از  پس 
جمهوري  سوي  از  اسالم  جهان  القراي  ام 
شاخص  وجوه  از  يکي  عنوان  به  تشيع  اسالمي، 
محوريت  و  شده  مطرح  ايران  خارجي  سياست 
رقباي  سوي  از  همواره  شيعيان  ميان  در   ايران 
عاملي  به چشم  تهران  اي  منطقه  فرا  و  اي  منطقه 
 برتر ساز در موازنه قدرت خاورميانه نگريسته شده

 است.
هنوز  عربي  بهار  هاي  طوفان  که  وضعيتي  در 
بر  نهادن  انگشت  نايستاده،  باز  حرکت   از 
چون  مناطقي  در  سياسي  مذهبي-  هاي  گسست 
بحرين از سوي برخي دولت ها در جهت اعمال 
نقطه نظرات خاص آنان مي تواند سرنوشتي چون 

عراق را براي بحرين رقم بزند.

نصف النهار

معاون استاندار اصفهان به تسريع در ساخت فضای 
آموزشی مسکن مهر تأکيد کرد و گفت: 100هزار 
واحد مسکن مهر بايد تا پايان سال آماده بهره برداری 
باشد که در اين راستا فضاهای آموزشی آن نيز آماده 

شود.
به گزارش فارس، سيد جمال الدين صمصام شريعت 
در جلسه شورای آموزش و پرورش استان به افتتاح 
جمعی پروژه های آموزش و پرورش اشاره کرد و 
اظهار داشت: 185 ميليارد تومان اعتبار برای 150هزار 
متر فضای آموزشی آموزش و پرورش بايد انعکاس 
گسترده پيدا کند. وی با بيان اين که در ساخت فضای 
توجه  انجام  در حال  به سرشماری  بايد  آموزشی 
بيشتری کرد، افزود: بايد در تطبيق آمار، اشتغال، کار، 
مسکن و فضای کار با توجه به افزايش جمعيت و 

جابه جايی مباحث و توسعه ها را در نظر گرفت.
کرد:  تصريح  اصفهان  استاندار  عمرانی  معاون 
به فضاهای  بيشتر  را  آينده نگری  آمار،   در بحث 
کمک آموزشی و ورزشی سوق دهيم تا با فضای 

اضافی مواجه نشويم.
موجود  اضافی  فضاهای  اين  که  اين  بيان  با  وی 
می تواند در اختيار مدارس غيرانتفاعی قرارگيرد، ادامه 
داد: بزرگ ترين مشکل اين مدارس ماده صد است و 
همچنين حکم تفکيک بوده که بايد با برنامه ريزی در 
اختيار مدارس غيرانتفاعی قرار گيرد. صمصام شريعت 
ادامه داد: اين مسأله که بسياری از مراکز آموزشگاهی 
با آن روبه رو هستند بايد در رأس کار قرار گيرد. وی 
در ادامه به طرح مسکن مهر و ايجاد فضای آموزشی 
اشاره کرد و گفت: با توجه به اين که تحويل گيری 
170هزار واحد مسکن مهر و جابه جايی جمعيت از 
نقطه ای به نقطه ديگر صورت می گيرد، بايد به مسأله 
آموزشی آن اهتمام بيشتری داشت. معاون استاندار 
اصفهان با بيان اين که افراد متعددی متولی و متقاضی 
مدارس غيرانتفاعی هستند، اضافه کرد: بايد هر دو 
نوع مدرسه دولتی و غيردولتی موجود باشد و اين امر 
به سرعت دنبال شود چرا که 100هزار واحد مسکن 

مهر بايد تا پايان سال آمده باشد. 

نماینده وزارت خارجه:

ایجاد شوراي روابط خارجي در اصفهان ضروري است

نوبت دوم 

موضوع ردیف
مناقصه

محل 
انجام کار

مدت 
انجام کار

مبلغ برآوردمبنای برآورد
)ریال(

مبلغ سپرده
)ریال(

1

تكمیل 
بند 

خاکی 
همگین

شهرستان 
دهاقان

8 ماه
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی و تاسیسات 
مكانیكی سال 88

800/000/0008/500/000

2
تكمیل 

بند 
خاکی 

دستكن

شهرستان 
شاهین 
شهر و 

میمه

8 ماه
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال 88 و راه 

و باند سال 88

3/100/000/00015/800/000

آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای
دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

1 – محل دریافت اسناد مناقصه: خیابان هزار جریب – اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان اصفهان – امور پیمان ها.

2- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 
 .90/8/3

3- مهلت تحویل اسناد: از تاریخ 90/8/4 تا پایان وقت اداری روز یكشنبه مورخ 90/8/15 
و زمان بازگشایی روز سه شنبه مورخ 90/8/17 ساعت 8:30 صبح در محل سالن جلسات 

اداره کل می باشد.
4- محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان.
5- سپرده شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانكی یا واریز وجه به حساب تمرکز وجوه سپرده 

به شماره 2164210207007 نزد بانک کشاورزی شعبه سازمان جهادکشاورزی به نام اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان.

6- پیمانكاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و تایید صالحیت شده 
توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی که حداقل دارای رتبه 5 آب باشند.

7- فرم بازدید از محل اجرا الزاما بایستی توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
مربوطه تایید گردد در غیر این صورت پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گر گشوده نخواهد شد.

8- با توجه به اینكه دامنه مناسب ترین قیمت های پیشنهادی براساس بخشنامه شماره 
100/87003 مورخ 1388/9/16 انجام می گیرد. ضریب اهمیت مناقصه t=1/1 می باشد.

9- هزینه آگهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد.

روابط عمومی اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان اصفهان 
م الف: 11131

دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختياری تاکنون به دستور وزير محترم بهداشت و درمان کشورمان 
در خصوص تأسيس، ايجاد و راه اندازی زايشگاه در شهر بلداجی )مرکز بخش بلداجی( عمل نکرده است؟

در تاريخ 88/12/17 با هماهنگی نماينده مردم شريف شهرستان بروجن در مجلس شورای اسالمی، جلسه ای 
در دفتر وزير بهداشت کشورمان در تهران صورت گرفت و مسائل و مشکالت دانشگاه علوم پزشکی استان 

و شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجن بررسی شد.
در اين نشست، برنا نماينده مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسالمی، معاون وزير بهداشت و امور 
حقوقی وزارت بهداشت در مجلس شورای اسالمی، رئيسی معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی استان، فرهاد 
اسدی سرپرست شبکه بهداشت و درمان و دانشکده پرستاری و پيراپزشکی بروجن و بنده عليرضا رحمانی 
بلداجی و دانيال حاتمی عضو محترم شورای اسالمی شهر بلداجی در حضور وزير محترم در دفتر وی حضور 
يافتيم و پاره ای از مشکالت استان و شهرستان بروجن توسط برنا مطرح شد. در اين ديدار 40 دقيقه ای مسأله 
ارتقاء دانشکده بروجن و ايجاد و راه اندازی و تأسيس يک واحد زايشگاه در شهر بلداجی مطرح و به دستور 
وزير محترم مصوب شد و نامه به آقای برنا ابالغ شد! همچنين چند مشکل ديگر نيز مصوب شد و دستور 

پيگيری صادر شد االن 20 ماه از تاريخ دستور گذشته است.

  وارده

علیرضا رحمانی بلداجی رئیس شورای اسالمی شهر بلداجی:

دستوری كه بعد از 20 ماه اجرایی شد

معاون عمرانی استاندار اصفهان:

ساخت فضای آموزشی مسکن مهر تسریع یابد

اعتصاب و تظاهرات سراسری در یونان
پيش از تصميم گيری پارلمان درباره اقدامات سختگيرانه جديد در روز پنجشنبه، روزنامه نگاران، 

وکال و کارگران راه آهن تظاهراتی دو روزه را در سراسر يونان آغاز کردند.
همزمان با تصميم گيری پارلمان درباره اقدامات سختگيرانه جديد، مخالفين دولت گئورگ پاپاندرو 

قول دادند تا امروز به صورت گسترده در سراسر يونان تظاهرات برگزار کنند.
به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، پيش از تصميم گيری پارلمان درباره اقدامات سختگيرانه 
جديد در روز پنجشنبه، روزنامه نگاران، وکال و کارگران راه آهن تظاهراتی دو روزه را در سراسر 

يونان آغاز کردند.
معترضين افزايش ميزان بيکاری را دليل اقدامات سختگيرانه می دانند و بولتن های خبری راديو و 
تلويزيون و همچنين خبرگزاری های يونان اجازه انعکاس اخبار مربوط به تظاهرات را نداشتند و 

حتی گفته می شود روزنامه ها و مجالت تا امروز به صورت موقت تعطيل شوند.
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نيروگاه شهيد منتظری با استفاده از سوخت مازوت 
روزانه چند صد تن دی اکسيد گوگرد را وارد هوای 

آلوده اصفهان می کند. 
اصفهان  استان  زيست  محيط  حفاظت  کل  مدير 
مشورتی  نشست  نوزدهمين  در  خبر  اين  اعالم  با 
محيط زيست گفت: تمام ارگان های اجرايی بايد به 
حل اين مسأله کمک کنند زيرا سکون هوای اصفهان 
در آذر و دی ماه به دليل وقوع پديده اينورژن 73 
درصد و در ساير فصول 50 درصد است و آلودگی 

اين نيروگاه، هوای اصفهان را آلوده تر می کند.
از  اين که اصفهان  بيان  با  احمدرضا الهيجان زاده 
ابتدای سال تاکنون تنها سه روز هوای پاک داشته 
ادامه داد: امسال در اين شهر  145 روز هوای سالم 
و 63 روز هوای ناسالم را پشت سر گذاشته ايم که 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته 70 درصد رشد 
داشته است. وی از عدم تأمين سوخت گاز برای اين 
نيروگاه از سوی  وزارت نفت انتقاد کرد و گفت: اين 
موضوع به هيچوجه قابل پذيرش نيست و يک سوء 

مديريت به شمار می آيد.
وی  با اشاره به رويارويی 26 استان کشور با پديده 
اکثر  در  غبار  آلودگی  گفت:  ريزگردها  آلودگی 
اقليمی  تغييرات  می دهد  نشان  کشور  استان های 

شرايط بيابانی شده را در کشور فراهم کرده است.
الهيجان زاده معادن بومی شن و ماسه را از کانون های 
مهم توليد ريزگردها در استان دانست و گفت: به 
همين دليل از دو سال قبل تاکنون هيچ مجوزی برای 
تمديد و يا تأسيس اين معادن صادر نشده است.     

مديرکل حفاظت محيط زيست استان اصفهان از تهيه 

محورهای طرح جامع مقابله با گرد و غبار در استان 
اصفهان خبر داد و گفت: اداره کل محيط زيست، 
جهاد کشاورزی و منابع طبيعی، اداره کل هواشناسی 
و شبکه بهداشت استان اصفهان ارگان هايی است که 

بيشترين وظايف در اين طرح بر عهده آنها است.
محيطی،  زيست  شبکه های  ارتقای  وی،  گفته  به 
اندازه گيری ذرات گرد و غبار، ايجاد شبکه مخابرات 
شبکه  و  محيطی  زيست  داده های  مبادله  برای 
اطالع رسانی و آموزش همگانی از وظايف سازمان 
حفاظت محيط زيست استان اصفهان در طرح جامع 

مقابله با گرد و غبار است.
عدم  نامه  گواهي  اصفهان،  پاالیشگاه 

آالیندگي دارد
در  نيز  اصفهان  نفت  پااليش  عامل شرکت  مدير   

تنها  اصفهان،  پااليشگاه  کرد:  تأکيد  نشست  اين 
عدم  نامه  گواهي  که  است  ايران  در  پااليشگاهي 

آاليندگي دارد.
رعايت  با  کرد  اميدواری  اظهار  چاوشي  لطفعلي 
قوانين عدم آاليندگي، پااليشگاهي داشته باشيم که 
در همسايگي مردم و همه چيز تحت کنترل باشد و 

پااليشگاهي الگو و نمونه بسازيم. 
وی ادامه داد: در سال هاي گذشته حساسيت هاي 
محيط زيستي نبود و ساير دستگاها هم توجه نمي 
کردند ولي اکنون توجه و حساسيت ها باالرفته و 
اين موضوعات در وزارت نفت به صورت جدي 

بيان مي شود.
پروژه  يک  را  اصفهان  پااليشگاه  بهبود  طرح  وي 
زيست محيطي دانست و گفت: در اين طرح يک 
بهبود  اما  شود  نمي  اضافه  هم  خام  نفت  بشکه 
استانداردها و باال بردن کيفيت فرآورده ها مطابق با 
استانداردهاي روز دنيا يک مزيت زيست محيطي در 

منطقه است.

زاینده رود
بازار لوسترهای دست ساز اصفهان که از قطب های قديمی 
اين صنعت به شمار می آيد اين روزها با مشکل ورود 
کاالهای بی کيفيت اما خوش آب و رنگ چينی گرفتار شده 
و هر روز به تعداد واردکنندگان اين محصوالت پر زرق و 

برق اضافه می شود.
ايران به دليل کيفيت مصالح و طراحي لوستر از کشورهاي 
و  مي شود  محسـوب  لوسترســازي  در  سبک  صاحب 
نمونه هايي از لوسترهاي ايراني زينت بخش موزه هاي جهان 
است. اما صنعت لوستر سازي هم مانند برخي رشته هاي 
ديگر به دليل واردات کاالهاي چيني کم کيفيت و به نسبت 
ارزان و همچنين بی ثباتی قيمت مواد اوليه با مشکالتی 
دست و پنجه نرم می کند که به تعطيلی برخي کارگاه هاي 
توليدی انجاميده است. بنا بر اعالم اتحاديه هاي لوسترسازان 
کارگاه هاي  اين  از  درصد   20 حدود  فروشان،  لوستر  و 
توليدی به تازگی تعطيل شده و برخي از توليدکنندگان، 
وارد کننده لوستر هاي چيني شده يا به شغل هاي ديگر 

روي آورده اند.
هیچ محدودیتی برای واردات وجود ندارد 

رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان لوستر در اصفهان 
بازار را در قبضه اجناس چينی دانست و گفت: با اين که 
به صنف لوستر فروشان بارها توصيه کرده ايم محصوالت 
ساخت ايران را به مردم عرضه کند که دارای کيفيت و 
خدمات پس از فروش تضمين شده هستند اما متأسفانه هر 

روز به تعداد واردکنندگان لوستر از چين اضافه می شود.
به گفته محمد رضا يراقي، اين تاجران برای کسب سود 
بيشتر، کاالهای بی کيفيت را انتخاب می کنند تا با سود کمتر 
اما به سرعت در بازار به فروش برسانند. وی جنس بيشتر 
لوسترهای ايرانی و ساخت داخل را از فلزی به نام برنز 
دانست و گفت: در اجناس چينی نوعی پالستيک فشرده 
 استفاده می شود که ظاهری بسيار جذاب و رنگ هايی
پر زرق و برق دارد در حالی که اين کاالها يک بار مصرف 

هستند و نمی توان برای مدت زيادی از آنها استفاده کرد.
فاصله سه برابری قیمت و کیفیت 

يراقی عمر مفيد اين کاالها را يک سوم مشابه داخلی شان 
اعالم کرد و گفت: با توجه به هزينه های نصب و خريد 
لوسترهای چينی، به مصرف کنندگان توصيه می کنيم تنها به 
دليل ظاهر يکسان اين محصوالت با مشابه خارجی شان 
قيمت آنها را با يکديگر مقايسه نکنند چون محصوالت 
ايراني از نظر ظاهر نيز اصيل تر و زيباتر هستند اما لوسترهاي 
چيني، تنها کنترل دار بوده يا فقط رنگشان عوض مي شود!
وی با انتقاد از فروش لوستر و روشنايی های تزئينی در 
واحدهای صنف الکتريک گفت: بارها در اين زمينه جلسه 
برگزار کرده و از اين اصناف خواسته ايم کاالهايی در حوزه 
فعاليت خود عرضه کنند اما اين خواسته تاکنون مورد توجه 
قرار نگرفته و همچنان شاهد فروش لوسترهای تقلبی و 

چينی در واحدهای صنفی غير مجاز هستيم.
غیر  صنفی  واحد   100 در  لوسترچینی  عرضه 

مجاز
رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان لوستر در اصفهان 

 تعداد واحدهای مجاز و زير پوشش اين اتحاديه را 100 مورد
برشمرد و گفت: حدود همين تعداد نيز مغازه های غير مجاز 
و بی نام و نشان در اصفهان وجود دارد که بدون هيچگونه 

نظارتی بر قيمت يا کيفيت کااليشان فعاليت می کنند.
وی تأکيد کرد: لوسترهاي چيني هيچ گونه خدمات پس از 
فروش، ضمانت و پشتوانه اي ندارند و در صورت معيوب 
لوسترهاي  که  حالی  در  شوند،  انداخته  دور  بايد  شدن 
اصفهان هنر دست و بسيار با کيفيت است اما به دليل باال 

بودن قيمت تمام شده صادر نمي شود.
هنر اصفهان صادر نمی شود

به گفته يراقی، لوسترهاي اصفهان هنر دست و بسيار با 
کيفيت است اما به دليل باال بودن قيمت تمام شده صادر 
نمي شود. وی با اشاره به اين که نزديک به نيم قرن است 
لوسترهاي ساخت اصفهان در اماکن متبرکه، ساختمان ها، 
مساجد و هيأت ها نصب مي شوند، گفت: توليدات اصفهان 
ظرافت خاصي دارند و از آن جا که در بخش هايي از آن ها، 
ميناکاري، مينياتور، قلم زني و خاتم استفاده مي شود، از 
سبک ويژه اصفهان و شاخصه هاي هنري خاص خود 
بهره مند هستند که باعث شده لوسترهاي ايراني در کنار 

محصوالت صاحب نام دنيا از جمله ايتاليا قرار گيرد.
يراقي با اشاره به تزلزل بازار لوستر ايران را در بين خريداران 
بازارهاي  در  محصوالت  اين  حال  اين  با  گفت:  داخلي 
خارجي همچنان مطرح است چرا که لوسترهايي که در 

اصفهان ساخته مي شوند از نظر مواد اوليه بسيار مرغوب 
هستند و نمونه هاي توليدي قديمي آن در موزه هاي داخلي 

و خارجي به نمايش در مي آيند.
لوسترهای اصفهان؛ آمیخته هنر جدید و سنتی

يراقي با اشاره به اين که در اصفهان 150 سازنده و فروشنده 
لوستر وجود دارد، بيان داشت: قيمت توليدات اصفهان در 
اين بخش به خاطر برخورداري از ارزش هنري، باالست 
و به همين دليل صادراتي صورت نمي گيرد در حالي که 
قيمت محصوالت چيني بي کيفيت بسيار مناسب است، 
خريداران لوسترهاي چيني را مي خرند و توليدات اصفهان 
در بازار رقابتي شانس کمتري دارند. رئيس اتحاديه لوستر 
اصفهان همچنين تأکيد کرد: مدل هاي اصفهاني قديمي 
نيستند و از تلفيق هنر جديد و سنتي ساخته شده اند که اين 

امر نيز تمايز خاصي را به آن ها مي دهد.
80 درصد شكایت ها از کاالی چینی است

نماينده لوسترفروشان و لوسترسازان استان اصفهان با اشاره 
به اين که 80 درصد از شکايت هايي که ساالنه به اتحاديه 
ارائه مي شود، مربوط به خريد لوسترهاي بي کيفيت چيني 
محصوالت  اين  خريداران  بيشتر  داشت:  اظهار  است، 
وارداتي، پس از مدت بسيار کوتاهي با نقص اين محصوالت 
روبه رو مي شوند اما از آن جا که اين محصوالت در ايران 
قطعه يدکي ندارد و وارداتي است، نمي شود اين خسارت 
را جبران کرد و بايد آن نمونه را دور انداخت و دوباره 

خريداري کرد.
لوستر و چيني و  داد: در صنف  ادامه  يراقي  محمدرضا 
بلور به محصوالت چيني عنوان يک بار مصرف را داده اند 
چرا که آن قدر نامرغوب هستند که گاهي در زمان نصب، 
جوابگوي  نيز  فروشندگان  و  شوند  مي  مشکل  دچار 
کشور  ها  آن  کننده  توليد  که  چرا  نيستند  خسارت   اين 

ديگري است. 
تعطیلی 70 کارگاه تولید لوستر و آیینه شمعدان

يراقی؛ برنج، نيکل، آهن، بلور و کريستال را از مهم ترين 
و  دانست  لوسترسازي  صنايع  در  نياز  مورد  اوليه  مواد 
گفت: هر گونه نوسان قيمت در بازار آنها، تأثير زيادي در 
بازار خريد و فروش انواع لوستر دارد و با اين که بيش 
از 90 درصد مواد اوليه مورد نياز اين صنعت در داخل 
در  نور و روشنايي  نياز سازندگان  ولي  ساخته مي شود، 
 بازار به  طور کامل تأمين نمي شود و تعدادي به واردات 

روي آورده اند.
يراقي از وضعيت موجود کارگاه هاي توليدي اين صنف 
يابد،  ادامه  وضعيت  اين  اگر  گفت:  و  کرد  نگراني  ابراز 
بسياري از کارگاه ها تعطيل شده و توليدکنندگان آن بيکار 
خواهند شد. يراقي با اعالم اين که اکنون 120 واحد صنفي 
در زمينه توليد و فروش لوستر و آيينه شمعدان در اصفهان 
فعاليت مي کنند، ادامه داد: سال گذشته در حدود 200 واحد 

در اين زمينه مشغول فعاليت بودند.

مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان اصفهان خبر داد:

ورود صدها تن گوگرد از نیروگاه شهید منتظری به هوای اصفهان

اقتصاد

گزارش

بازار روز

افزایش یارانه  نقدي ارتباطي 
با نقدینگي دولت ندارد

عضو هيأت علمي پژوهشکده وزارت اقتصاد، افزايش 
پرداخت يارانه هاي نقدي را مستلزم افزايش قيمت 
حامل هاي انرژي و تداوم صرفه جويي در اين زمينه 

دانست. 
محمد جواد محقق نيا با اشاره به اين که درآمد يارانه 
هاي نقدي ناشي از محل فروش حامل هاي انرژي و 
صرفه جويي در اين مدت بوده است افزود: در صورت 
تداوم روند صرفه جويي در انرژي ها و افزايش بهره 
وري و همچنين مهيا بودن بستر الزم براي رشد افزايش 
قيمت حامل هاي انرژي، درآمد يارانه هاي نقدي در 

سال آينده با رشد روبه رو مي شوند.
به گفته وي، عالئم و نشانه ها حکايت از آن دارد که در 
طي چندين ماه از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها 
در خصوص انرژي هاي مثل برق و گاز و همچنين 

بنزين از رشد صرفه جويي برخوردار بوده ايم.

شلوغ كاری در كمیته 
دستمزد  ممنوع!

با  کشور  کار  اسالمی  شوراهای  عالی  کانون  رئيس 
اعالم اين که در صورت لزوم کميته های دستمزد فعال 
خواهند شد، گفت: شلوغ کاری مانع از رسيدن به يک 

جمع بندی مؤثر در مورد مزد 91 کارگران می شود.
اولياء علی بيگی در ارتباط با اقدام نمايندگان کارگری 
آينده  سال  دستمزد  کميته های  تشکيل  برای  کشور 
گفت: البته در نيمه دوم سال، فعاليت ها در اين بخش 

آغاز می شود.
رئيس کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور، اظهار 
داشت: يکی از داليلی که در حال حاضر نمی توانيم 
ورود جدی ای در بحث دستمزد کارگران داشته باشيم 
نرخ تورم پايان بهمن ماه است که به طور معمول در 
هفته اول اسفندماه توسط بانک مرکزی اعالم می شود.

علی بيگی از نمايندگان کارگری کشور خواست که در 
اين زمينه کارشناسی ها را با دقت بيشتری دنبال کنند و 

از هرگونه شلوغ کاری در مورد دستمزد بپرهيزند.

قیمت مسکن ثابت می ماند
و  خريد  ميزان  جاری  سال  نخست  ماهه  شش  در 
فروش در بخش مسکن 15 درصد افزايش يافت. به 
علت بهره برداری بخشی از مسکن مهر در سال آينده 
شاهد تداوم تثبيت قيمت مسکن نيز در سال آينده 

خواهيم بود.
رئيس کانون سراسری انبوه سازان از تثبيت نرخ مسکن 
تا پايان سال جاری خبر داد و گفت: به علت افتتاح 
فصل  نوسانات  از  پس  مسکن  قيمت  مهر،  مسکن 

تابستان تثبيت می شود.
ايرج رهبر از افزايش هشت درصدی قيمت مسکن در 
بخش خريد و فروش خبر داد و خاطرنشان ساخت: 
ميزان خريد و  ماهه نخست سال جاری  طی شش 
فروش در بخش مسکن 15 درصد افزايش يافت. وی 
با اشاره به سياست های توسعه ای ساخت مسکن مهر 
در سال آينده افزود: به علت بهره برداری بخشی از 
مسکن مهر در سال آينده شاهد تداوم تثبيت قيمت 

مسکن نيز در سال آينده خواهيم بود.

حجم آب موجود در مخزن 
سد زاینده رود افزایش یافت

حجم آب موجود در مخزن سد زاينده رود در پايان 
هفته گذشته در مقايسه با زمان مشابه پارسال 44 درصد 

افزايش يافت. 
سد  مخزن  در  موجود  آب  حجم  موج،  گزارش  به 
زاينده رود در استان اصفهان در هفته مورد بررسي به 
402 ميليون مترمکعب رسيد که در مقايسه با زمان 
با بوده،  مترمکعب  ميليون   280 که  پارسال   مشابه 
44 درصد افزايش مواجه شده است. بر اساس اين 
گزارش، حجم آب ورودي به مخزن سد زاينده رود 
از ابتداي مهرماه 90 تاکنون، در حالي به 11/5 ميليون 
مترمکعب رسيد که در دوره مشابه پارسال اين مقدار 

12/9 ميليون مترمکعب بوده است.
 بر اين اساس، حجم آب ورودي به سد زاينده رود 11 درصد
کاهش يافته است. همچنين در زمان کنوني 27 درصد 
از مخزن سد زاينده رود در استان اصفهان از آب پر 
است.  خالي  اين سد  ظرفيت  از  درصد  و 73  شده 
سدهاي زاينده رود، گلپايگان، حنا و خميران سدهاي 

تأمين کننده آب مورد نياز در استان اصفهان هستند. 

معاون وزیر نفت جریمه شد
و  پااليش  ملی  شرکت  مديرعامل  ضيغمی  عليرضا 
در  جريمه  پرداخت  به  نفتی  های  فرآورده  پخش 

راستای صدمه به منافع ملی محکوم شد.
 در زمان مديريت علی رضا ضيغمی در شرکت نفت 
مناطق مرکزی، انفجاری در تأسيسات سرچاهی تنگ 
بيجار رخ داد که اگرچه مسئوالن استانی و کارشناسان 
ضيغمی  مناسب  مديريت  عدم  در  را  حادثه  اين 
مديرعامل فعلی شرکت پااليش و پخش فرآورده های 
نفتی و مديرعامل وقت شرکت نفت مناطق مرکزی 
جستجو کردند و وزارت نفت را زير سئوال بردند، 
اما هيچ وقت اين مسأله مورد تأييد مسئوالن نفتی قرار 
نگرفت. با اين حال امسال با گذشت حدود سه سال 
از اين حادثه  دادستان ديوان محاسبات، ضيغمی و 
دو مجری اين طرح را مقصر اعالم کرد و به خاطر 
 اتخاذ تصميم نادرست  برای وی درخواست پرداخت

22 ميليارد و 800 ميليون تومان جريمه کرد.
در اين ميان سهم ضيغمی از اين رقم بيش از هفت 
ميليارد تومان است که بايد به دادسرا در جهت صدمه 

به منافع ملی پرداخت کند.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان لوستر در اصفهان:

روشنايي محصوالت چینی، بازار لوستر اصفهان را خاموش کرد 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:

پیشه كشاورزی برای سرمایه گذاران امن شود 
رئيس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: با توجه به 
محدوديت های سرمايه های دولتی، جذب سرمايه گذاری های 
اين  فعال  برای حضور  انگـيزه  ايجاد  با  بخش خصوصـی 

سرمايه گذاری ها در بخش کشاورزی ضروری است.
توسعه  کرد:  اعالم  مهر  با  گفتگو  در  نريمانی  رضا  محمد 
بخش اولويت های  در  کشاورزی  بخش  در   سرمايه گذاری 
 کشاورزی قرار می گيرد و پيشه کشاورزی برای سرمايه گذاران

امن خواهد شد.
وی با بيان اين که اين مهم با همکاری مديران اين زيرمجموعه ميسر می شود، افزود: 
توجه بيشتری داشته باشيم تا سرمايه های بيشتری توسط بخش خصوصی وارد بخش 

کشاورزی شود.
به  توجه  با  گفت:  ادامه  در  اصفهان  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئيس 
خصوصی  بخش  سرمايه گذاری های  جذب  دولتی،  سرمايه های  های  محدوديت 
کشاورزی  بخش  در  گذاری ها  سرمايه  اين  فعال  حضور  برای  انگيزه  ايجاد   با 

ضروری است.
وی بيان داشت: به منظور تحقق امر سرمايه گذاری بخش خصوصی، داشتن ارتباط سالم 
و صحيح و منطقی با بخش خصوصی می تواند در ايجاد توليدات سالم محصوالت 

کشاورزی، اشتغال و شکوفايی بخش کشاورزی مؤثر باشد.
در سال جاری  کرد:  تصريح  در بخش کشاورزی،  اشتغال  مورد  در  ادامه  در  نريمانی 
ميزان اشتغال بخش کشاورزی استان اصفهان 15 هزار نفر است که تاکنون چهار هزار 

نفر شغل ايجاد شده است.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی سنگبری های استان اعالم کرد:

افزایش 50 درصدی هزینه های فرآوری سنگ 
رئيس انجمن صنفی همگن کارفرمايی سنگبری های خانه 
صنعت و معدن استان اصفهان گفت: هدفمندی يارانه ها در 
توليدی واحدهای  در  را  سنگ  فرآوری  هزينه های   کشور 

50 درصد افزايش داده است.
رضا احمدی در گفتگو با مهر بيان داشت: تورم، رکود و کمبود 
نقدينگی از مهم ترين مشکالت واحدهای توليدی سنگ در 
استان اصفهان است.وی افزود: هدفمند کردن يارانه ها با توجه 

به مستهلک بودن 90 درصد از ماشين آالت اين صنعت در استان، سبب تورم، رکود و 
کمبود نقدينگی شد. رئيس انجمن صنفی همگن کارفرمايی سنگبری های خانه صنعت 
و معدن استان اصفهان همچنين ماليات بر درآمد ارزش افزوده و بيمه های اجتماعی را 
از ديگر مشکالت اعضای انجمن صنفی کارفرمايی سنگبری های اصفهان عنوان کرد. 
وی با بيان اين که هدفمندی يارانه ها سبب افزايش50 درصدی هزينه ها در واحدهای 
توليدی شد، افزود: با توجه به اين افزايش قيمت، ماليات و افزايش قانون ارزش افزوده، 

آينده صنعت سنگ نامطلوب پيش بينی می شود.
احمدی با بيان اين که اين انجمن 522 عضو دارد، گفت: فعاليت سال گذشته انجمن 
صنفی کارفرمايی سنگبری استان در جهت افزايش اعضا و مکاتبه مثمرثمر با اداراتی 
تأمين  اداره کار،  دارايی،  اداره  مانند خانه صنعت و معدن، سازمان صنايع و معادن، 
اجتماعی و نمايندگان مجلس بوده است. وی ارتباط اين انجمن با بخش دولتی و 
خصوصی  را مثبت ارزيابی کرد و گفت: انتقال اطالعات و نظرات به نهادهای رياست 
جمهوری، وزرا و مجلس از اين طريق بوده و انتظار داريم با رشد بيشتر اين ارتباطات 

مشکالت اعضای انجمن نيز به سرعت برطرف شود.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی چهارمحال و بختیاري:

80 درصد محصوالت استاندارد است
مديرکل استاندارد و تحقيقات صنعتی چهارمحال و بختياری 
گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 70 پروانه استاندارد در 

اين استان تمديد يا صادر شده است.
ابتدای  با فارس اظهار داشت: از  عبداله نظری در گفتگو 
سال جاری تاکنون 10 فقره پروانه کاربرد عالمت استاندارد 
به  دليل عدم رعايت ضوابط استاندارد تعليق يا ابطال شده 

است. 
وی افزود: در حال حاضر بدون در نظر گرفتن کاالهای طرح تجا، بيش از 80 درصد 
به  موفق  است،  استاندارد  رعايت  آنها مشمول  فرآورده های  که  توليدی  واحدهای 

دريافت پروانه استاندارد شده  اند. 
نظری بر ضرورت نهادينه سازی فرهنگ استاندارد در جامعه تأکيد کرد و گفت: 
بدون شک يکی از عوامل مهم و تأثيرگذار در راستای ارتقای کيفی کاال و خدمات و 

همچنين توسعه پايدار اقتصادی کشور، همراهی مردم است.
مديرکل استاندارد و تحقيقات صنعتی چهارمحال و بختياری خاطرنشان کرد: مردم 
می توانند با خريد کاالهای ايرانی با توجه به نشان استاندارد و يا عدم خريد کاالهای 
خارجی و همچنين کاالهای بی کيفيت و غير استاندارد در اين زمينه نقش مهمی 

داشته باشند. 
جهانی  روز  امسال  شعار  را  جهانی  سازی  اعتماد  بين المللی،  استانداردهای  وی 
استاندارد برشمرد و گفت: استانداردهای بين المللی و ملی زيربنای کيفيت، ايمنی، 
را  خدمات  و  محصوالت  اثربخشی  و  کارآيی  همکاری،  قابليت  اطمينان،  قابليت 

تشکيل می دهد.

خبر

اصفهان به دلیل کیفیت 
مصالح و طراحي لوستر 
از کشورهاي صاحب 

سبک در لوسترسازي 
محسوب مي شود 
و نمونه هایي از 

لوسترهاي ایراني زینت 
بخش موزه هاي جهان 

است.
اما صنعت لوسترسازي 

هم مانند برخي 
رشته هاي دیگر به 

دلیل واردات کاالهاي 
چیني کم کیفیت و به 

نسبت ارزان و همچنین 
بی ثباتی قیمت مواد 

اولیه با مشكالت دست 
و پنجه نرم می کند.
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زاینده رود

تيز  را  چشم هايش  گويد.  مي  چه  که  نمي فهمد   گويي 
مي کند و از کنار هر دختر و زني که مي گذرد جمله يا 

کلمه اي شرم آور را بر زبان مي آورد و...
بود  زياد  دفتر  کارهاي  که  آن  علت  به  روز گذشته  چند 
اتمام کار  از  باشم. پس  تا ساعت 8 سرکار  مجبور شدم 
فايده  بي  تاکسي  آمدن  براي  انتظار  اما  شدم  منزل  راهي 
بود. بنابراين تصميم گرفتم با آژانس بروم. اما مسافتي که 
تا درب آژانس طي کردم آنقدر برايم گران تمام شد که 
از کار خودم پشيمان شدم. چه حرف هاي شرم آوري که 
بزرگراه  در  هم شدم  سوار خودرو  وقتي  حتي  نشنيدم... 
نگاه هاي هرزآلود و جمالت زشت، مانند تيري بر گوشم 
اصابت مي کرد. به واقع چرا برخي چشم ها هرز مي نگرند؟ 
حرف ها  و  نگاه ها  اين  گزند  از  نبايد  خانم  يک   چرا 

در امان باشد؟
برخی مردان انگار چشم هايشان کور و بصيرت و عقل 
اميال  به  برای رسيدن  است،  بربسته  از وجودشان رخت 
پليدشان هر زنی را به عنوان طعمه انتخاب می کنند و به اين 
موضوع توجه ندارند که آن زن، شوهر و بچه دارد. بي محابا 
و با پررويي تمام جلوي پاي زنان و دختران ترمز مي کنند، 
جلو و عقب مي روند و هزاران ادا اطوار زننده در مي آورند 
تا بلکه زني را طعمه هوس هاي آلوده و ننگين خود کنند. 
نگاه هايشان  تير  که  رسانده اند  به حدی  را  وقاحت  حتی 
زنانی که همراه شوهرشان قدم می زنند را نيز آزار می دهد. 
تاکنون هيچ آماری از تعداد »مردان مزاحم خيابانی« ارائه 
نشده است، آن چه گفته و شنيده می شود، نيز بيشتر مربوط 

به زنان خيابانی است.

مردان  فراري،  دختران  درصدي  رشد 15  علت 
خیاباني هستند

حال آن که به نظر برخی جامعه شناسان و روان شناسان، 
زنان خيابانی معلول پديده ای به نام مردان مزاحم خيابانی 
هستند. با اين تفاوت که بيشتر زنان خيابانی به دليل فقر و 
کسب درآمد اقدام به تن فروشی می کنند، در حالی که 
مردان مزاحم خيابانی بيشتر اسير تنوع طلبی، شهوت پرستی 
و... هستند. بر مبنای برخی تحقيقات، هر يک از زنان و 
دختران در هر روز که از منزل بيرون می روند، از يک تا 20 
بار مورد مزاحمت های کالمی و فيزيکی مردان مزاحم قرار 
می گيرند. چندي پيش در تيتر آنالين عنوان شد: برخی 
علت رشد 15 درصدی دختران فراری در هر سال را همين 
با شيوه های  اين مردان  مردان مزاحم خيابانی می دانند. 
مختلف دختران جوان را گول می زنند و پس از آن که به 

نيات خود می رسند، آن ها را رها می کنند.
و  تجاوز  از  پس  که  نيز  خورده ای  فريب  دختران  چنين 
رفته  دست  از  را  خود  فردی  و  روانی  امنيت   تعرض، 
می بينند و چه بسا از سوی خانواده ها نيز طرد می شوند، 
راهی برای بازگشت نمی بينند و رفته رفته تا آن جا پيش 
می روند که ديگر در مقابل خواسته های برخی مردان کمتر 
مقاومت کرده و به تدريج در منجالب فساد گير افتاده و 
تبديل به زن خيابانی می شوند! در جامعه نيز بيشترين نگاه 
ها متوجه زنان خيابانی است، زنانی که اغلب انگشت نما 
هستند و بيشتر مجازات ها نيز در مورد آن ها اعمال می 
شود، در حالی که مردان مزاحم خيابانی هم چون آتش زير 
خاکستر عمل کرده و چه بسا پنهانی اعمال مجرمانه خود را 
مرتکب می شوند و شايد به همين دليل است که کمتر در 

چنگال قانون و عدالت اسير می شوند.

به عنوان مثال اگر زن يا دختری در خيابان مرتکب بدحجابی 
يا بی حجابی شود ممکن است از جانب جامعه و سيستم 
پليس و دستگاه قضا مورد بازخواست قرار بگيرد، در حالی 
که چنين مواخذه هايی در مورد مردان هوسران خيابان ها 
يا اعمال نمی شود و يا اين که به ندرت اتفاق می افتد و 
همين موضوع است که بر گستاخی مردان مزاحم خيابانی 

می افزايد.
برخورد پلیس با مردان خیاباني

زمينه هاي  مزاحم خياباني،  مردان  مورد  در  نوشتن  براي   
 ظهور آنها و افزايش روزافزون آنها در شکل ها، شمايل و 
اين  سئوال  اما  است  بسيار  حرف  متفاوت  هاي  کالس 
بايد  ناپسند چه  و  پديده زشت  اين  برابر  در  جاست که 
کرد؟ برخوردهای پليسی و قضايی در اين زمينه اگرچه می 
تواند مؤثر باشد اما به منزله يک مسکن عمل می کند، اين 
مجازات ها بايد در مورد مردان تنوع طلب وقيح و افرادی 
که دچار اختالالت شخصيتی هستند اعمال شود، هر چند 
معتقديم بايد برای درمان اين اختالالت نيز چاره انديشی 
شود، اما نکات حائز اهميت در مورد علل وجود و حتی 
افزايش مردان خيابانی را می توان باال رفتن سن ازدواج، 
و...  مسکن  نداشتن  ازدواج،  متعدد  موانع  بيکاری،  تورم، 
دانست که بايد برای حل آن ها اقدام شود. در مواردی نيز 
روابط خانوادگی متزلزل، خالءهای عاطفی و اعتياد نيز در 
اين زمينه مؤثر است که بايد بسترهای فرهنگی الزم فراهم 
شود و در راستای تقويت و استحکام نهاد خانواده به عنوان 

مهم ترين رکن جامعه گام های اساسی برداشته شود.
 مردان خیاباني آسیب دیده و آسیب رساننده

يک فعال حوزه زنان نيز  يادآورشد: بسياري از نهادهاي 
مرتبط با مسأله زنان و مردان خياباني به وظايف خود عمل 

نکرده و از کنار مسائلي مانند قاچاق دختران و زنان عبور 
کرده يا براي حل کردن اين مسأله تنها مسير پليس، دادگاه 
و اعدام را در نظر مي گيرند. زهرا پيراسته روانشناس نيز در 
مورد مردان خياباني مي گويد: اين افراد بيشتر وقت خود 
را در خيابان سپري مي کنند. به طوري که خيابان را منبع 
کسب درآمد تلقي مي کنند يا به عبارت ديگر خيابان را به 
عنوان منبعي جهت برآورده کردن نيازهاي عاطفي، رواني 
و جنسي خود مي دانند. وي مي افزايد: اين افراد کساني 
هستند که به نوعي از خانواده خود طرد شده يا خانواده آنها 
از بافت منسجم و ساختار به هنجار برخوردار نيست و از 
سوي ديگر اين افراد به گونه اي براي ارضاي نيازهاي خود 
به محيطي غير از خانه و خانواده متوسل مي شوند. پيراسته 
گفت: مردان خياباني اغلب از لحاظ روانشناسي اجتماعي 
آسيب ديده و آسيب رسان هستند. اين امر به دليل آن است 
که اين افراد از نظر جنسي نمي توانند راه حل مناسبي بيابند 
چون جايي وجود ندارد که حتي اگر بيماري جنسي داشته 
باشند، خود را مورد مشاوره قرار دهند. از ديگر موارد آشکار 
فعاليت مردان خياباني وجود برخي مؤسسات خصوصي 
است که به مرکز آسيب هاي اجتماعي و پاتوق هاي رواج 

فساد و فحشا مبدل شده اند.
مردان خیاباني  دو برابر زنان خیاباني هستند

در  پژوهشگر  و  مهاجري جامعه شناس  ايمنا،  از  نقل  به 
اين باره مي گويد: مردان خياباني بخشي از نظام نابه هنجار 
فرهنگي که دامنگير شهرها به خصوص کالنشهرهاست، 
آسيب هاي  و  هنجاري ها  نابه  خياباني،  مردان  هستند. 
فرهنگي را در حوزه هاي مختلف از جمله روابط نامشروع 
 جنسي، توزيع مواد مخدر، مزاحمت هاي خياباني، شرارت، 

نا  امني هاي مالي، نا امني هاي ترافيکي و... کامل تر مي کنند.
مهاجري مي افزايد: نا به هنجاري ها يک زنجيرند و مردان 
خياباني حلقه اي از اين زنجير. اما تفاوت در اين جاست 
که اين حلقه نقش پررنگ تر و بيشتري، الاقل در مقابل 
زنان خياباني دارد. به عبارت ديگر مي توان آسيب ها، نا 
را  خياباني  مردان  ناامن  فضاي  ايجاد  و  هنجاري ها  به 
نسبت به زنان خياباني، بسيار بيشتر دانست چرا که ديده 
هستند.  خيابانی  زنان  برابر  دو  خيابانی  مردان  می شود 
رفع  دنبال  به  تنها  که  مرداني  مي دهد:  ادامه  مهاجري 
نيازهاي جنسي مي روند و هيچ نا امني ديگري ندارند، 
دسته اند،  چند  اين ها  نمي شوند.  محسوب  خياباني  مرد 
ارضا  خود  زنان  سوي  از  که  هستند  کساني  اول  دسته 
نمي شوند و مشکل ساختار خانواده دارند و به نوعي به 
دليل عدم آموزش قادر به رفع نيازهاي جنسي نيستند. 
سالم اند،  گروه هايي  دوم  دسته  افزود:  باره  اين  در  وي 
بيماران  ندارند و دسته سوم را مي توان  مالي  اما تمکن 
جنسي  اختالالت  دليل  به  که  دانست  جنسيتي  حوزه 
دچار مشکل رواني و يا جسمي هستند. اين سه گروه 
قصدشان براي ورود به خيابان، تنها ارضاي نياز جنسي 
است. اين جامعه شناس با اشاره به اين که دليل اصلي 
ورود زنان به خيابان، تأمين مالي است، اظهار مي دارد: 
زنان خياباني به دنبال درآمد مالي اند و مردان خياباني به 

دنبال رفع نياز.
تكرار  مرد  چند  براي  خیاباني  زن  یک   تكرار 

مي شود
مهاجري ادامه داد: آمار دقيقي از مرداني که به دنبال ارضاي 
نياز جنسي اند، نداريم چون تعريف دقيقي وجود ندارد. اما 
بي شک مردان خياباني بسيار بيشتر از زنان خياباني اند. يک 
زن خياباني براي چند مرد تکرار مي شود. وي با اشاره به اين 
که مردان خياباني، مزاحمت هاي خياباني، دختران فراري 
و... به هم پيوند خورده اند، تصريح کرد: بررسي هر يک از 
اين معضالت به صورت مجزا، بررسي درستي نخواهد بود. 
مردان خياباني بدون توجه به زنان خياباني و مشکالت ديگر 

و بحث هاي اعتياد قابل بررسي نيست.

جامعه

بررسي پدیده مردان خیاباني

چشم هايي که هرز مي نگرند

اخبار

گزارش

بین حجاج اصفهاني 
دستگیري نداشتیم

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي استان 
اصفهان در زمينه کنترل حجاج بيت ا... الحرام گفت: با 
اعمال کنترل های سخت گيرانه هنگام اعزام حجاج به 
حج تمتع، سال گذشته هيچ دستگيري در بين حجاج 
اصفهاني وجود نداشت و امسال هم تا کنون دستگيري 

در اين خصوص صورت نگرفته است.
سرهنگ حسين رضايي اطالع رساني و آگاه سازي را 
از مهم ترين کارهاي پليس مبارزه با مواد مخدر عنوان 
هاي  کارگاه  و  ها  در طول سال کالس  و گفت:  کرد 
و  نهادها  مردم،  مختلف  اقشار  براي  زيادي  آموزشي 
 سازمان ها توسط کارشناسان ما برگزار مي شود که اين 
آموزش ها تأثيرات خوبي در عدم گرايش به سمت مواد 
مخدر داشته است. به نقل از پايگاه اطالع رساني پليس، 
وی در خصوص اقدامات پليس مبارزه با مواد مخدر 
استان در زمينه کنترل حجاج بيت ا... الحرام نيز گفت: 
در اين زمينه هم همه ساله قبل از اعزام حاجيان به حج 
تمتع، جلسات آموزشي با حجاج برگزار و کنترل هاي 

سختگيرانه اي هنگام اعزام اعمال مي شود.

توقف شماره گذاری پراید 132
معاون فنی و مهندسی پليس راهور ناجا گفت: توقف 
شماره گذاری خودرو پرايد 132به پيشنهاد سازمان محيط 

زيست صورت گرفته است.
کرد: اعالم  جهانگيری  سرهنگ  فارس،  گزارش   به 
شرکت   132 پرايد  سواری  خودرو  گذاری  شماره 
به  زيست  محيط  سازمان  توسط  سايپا  خودروسازی 
علت عدم احراز شرايط آزمون های آاليندگی از اواخر 
شهريورماه سال جاری ممنوع اعالم گرديد. وی ادامه 
داد: بديهی است شماره گذاری مجدد آن هم پس از 
رفع معايب و صدور مجوز توسط سازمان محيط زيست 

صورت خواهد پذيرفت.

130 تن برنج قاچاق كشف و 
ضبط شد

در شهرستان  قاچاق  برنج خارجي  تني  محموله 130 
لردگان از توابع چهارمحال و بختياري کشف و ضبط 

شد.
و  چهارمحال  پليس  رساني  اطالع  پايگاه  از  نقل  به 
بختياري، اين ميزان برنج توسط مأموران کالنتري 12 
شهر آلوني شهرستان لردگان کشف و ضبط شده است. 
بنابر اين گزارش، مأموران اين کالنتري در کنترل حوزه 
استحفاظي در بازرسي از شش دستگاه کاميون محموله 
130 تن برنج خارجي قاچاق را کشف و ضبط کردند. بر 
اساس اين گزارش، پرونده متهمان براي بررسي بيشتر و 

صدور حکم به مراجع قضايي ارجاع شد.

 ظروف عتیقه از پاتوق 
مواد مخدر سر درآورد 

زاینده رود

با تالش مأموران فرماندهي انتظامي شهرستان نايين استان 
اصفهان، تعداد 191 قطعه ظروف سفالي در بازرسي از 

يک پاتوق مواد مخدر کشف و ضبط شد.
سرهنگ محمد علي يوسلياني اظهار داشت: در پي تماس 
مردمي با مرکز فوريت هاي پليسي 110 مبني بر ايجاد يک 
پاتوق مواد مخدر، مأموران کالنتري مرکز اين فرماندهي 
به سرعت به محل اعزام شدند. وي افزود: مأموران در 
بازرسي از محل مذکور مقدار هشت گرم کراک، چهار گرم 
شيره و 30 سانت شيشه کشف و ضبط کردند و در اين 
رابطه دو نفر دستگير شدند. اين مقام مسئول عنوان داشت: 
مأموران همچنين طي بازرسي از محل مذکور تعداد 191 
قطعه ظروف سفالي عتيقه را نيز کشف و ضبط کردند که 
براي بررسي دقيق تر در خصوص قدمت تاريخي آنها 
تحويل مسئوالن ميراث فرهنگي شهرستان شد. سرهنگ 
يوسلياني در ادامه از کشف و ضبط 25 کيلوگرم مواد 
مخدر از نوع ترياک توسط مأموران کالنتري مرکز اين 
فرماندهي خبر داد و گفت: در اين رابطه چهار نفر به 
نام هاي »حميد- ش«، »کاظم- د«، »مختار و حسين- ا« 
دستگير و دو دستگاه خودرو 206 و ريو هم توقيف شد. 

سارق بانک نجف آباد 
دستگیر شد

با تالش مأموران انتظامي شهرستان نجف آباد اصفهان، 
سارقي که قصد سرقت از بانک را داشت، دستگير شد.

به گزارش پايگاه اطالع رساني پليس، سرهنگ محمد 
پرتوي فرمانده انتظامي شهرستان نجف آباد اصفهان 
در تشريح اين خبر اظهار داشت: در پي اعالم مرکز 
فوريت هاي پليسي 110، مبني بر سرقت از بانک در 
گشت  مأموران  شهرستان،  اين   12 کالنتري  حوزه 
مقام  اين  شدند.  اعزام  محل  به  سرعت  به  کالنتري 
مسئول بيان کرد: مأموران پس از حضور در محل و 
گشت زني در اطراف بانک به نرده هاي خود پرداز 
بانک که فاقد شيشه بوده مشکوک و مشاهده مي کنند 
فردي به صورت درازکش در پشت دستگاه عابر بانک 
به طور ماهرانه اي مخفي شده است. فرمانده انتظامي 
همکاري  با  مأموران  گفت:  آباد  نجف  شهرستان 
حراست بانک وارد محل شده و متهم قصد درگيري 
و فرار از دست مأموران را داشته که با سرعت عمل، 
در  افزود:  کنند. وي  غافلگير و دستگير مي  را  متهم 
بازرسي هاي به عمل آمده از سارق به نام مهدي- م 
تعدادي آالت و ادوات سرقت از وي کشف و ضبط 

گرديد.

عابران به اکراه خود را از رمال زن خارجی دور 
می کنند اما او با اصرار کارش را دنبال می کند تا 
برخی باألخره تسليم شوند، صورت آفتاب سوخته 

زن مثل يک موميايی قهوه ای رنگ است.
 اين وقايع بيشتر در پارک های منتهی به رودخانه 
به  عابران  وقتی  تا  و  می افتد  اتفاق  خشک 
خانه هايشان پناه نبرده اند. اين داستان ادامه دارد. 
چندی پيش رئيس سازمان بهزيستی کشور با اشاره 

به اين که تنها سازمان بهزيستی مسئول جمع آوری 
افزايش  گفت:  نيست،  متکديان  نگهداری  و 
متکديان خارجی به يک معضل تبديل شده است. 
احمد اسفندياری در خصوص همکاری سازمان 
بهزيستی و شهرداری در جمع آوری و نگهداری 
متکديان اظهار داشت: هم اکنون همکاری خوبی 
وجود دارد اما اينگونه هم نيست که شهرداری هر 
متکدی ای را جمع آوری کند و سازمان بهزيستی 

با  رابطه  در  کرد:  تصريح  وی  بگيرد.  تحويل 
خاصی  مقررات  و  قوانين  متکديان،  جمع آوری 
وجود دارد که الزم است همه دستگاه ها در اين 

خصوص همکاری کنند. 
و  دانشگاه  استاد  بهارلو  صادق  مهر،  از  نقل   به 
گدايان  درباره علت سرازير شدن  جامعه شناس 
خارجی به کشور می گويد: رشد شديد جمعيت و 
وجود فقر زياد در ميان مردم اين کشور ها عامل 

آنها  جمعيت  از  بزرگی  بخش  روی آوری  اصلی 
می افزايد:  وی  می رود.  شمار  به  گری  تکدی  به 
با توجه به خأل های قانونی موجود برای برخورد 
متکديان  برای  ايران  کشور،  در  پديده  اين  با 
خارجی بازار بسيار پر رونقی است. بهارلو اضافه 
حاشيه  همجوار  کشور های  تکدی گری  می کند: 
احيانًا  اگر  زيرا  نمی خورد  چشم  به  خليج فارس 
پيگيری  مورد  سرعت  به  شود  مشاهده  موردی 
اين  قرار می گيرد. در  مسئوالن و مديران شهری 
کشورها متکدی اگر بيگانه باشد از کشور اخراج 
می شود و اگر بومی باشد ساماندهی خواهد شد 
اما در ايران اين برخورد ها وجود ندارد و متکدی 

به آسانی می تواند به فعاليت خويش ادامه دهد.

بسیاري از نهادهاي 
مرتبط با مسأله زنان 

و مردان خیاباني 
به وظایف خود 

عمل نكرده و از 
کنار مسائلي مانند 
قاچاق دختران و 

زنان عبور کرده یا 
براي حل کردن این 
مسأله تنها مسیر 
پلیس، دادگاه و 
 اعدام را در نظر 

مي گیرند

سركرده سارقان خودرو در اصفهان، زن بود
زاینده رود

در پي تحقيقات مأموران پليس مرکز استان اصفهان از يک 
ــد راننده آن يک زن مرد  ــخص ش ــرقتي، مش خودروي س

نماست که سرکردگي باند سرقت خودرو را برعهده دارد.
سرهنگ محمد علي بختياري با بيان اين مطلب گفت: در 
ــت زني، مأموران يک دستگاه خودروي پرايد  حين گش
ــرقتي را که در حال تردد بود شناسايي و سارقان را که  س

ــخص شد که سر شبکه باند  ــتگير کردند و در بازجويي از آنها مش دو نفر بودند دس
سرقت خودرو فردي به نام ناهيد - ه 25 ساله است.

ــت تا اين که مأموران يک دستگاه خودروي پرايد با  وي افزود: تحقيقات ادامه داش
ــاهده و توقيف  ــاله بود را مش پالک مخدوش و تقلبي که راننده آن يک مرد 25 س
کردند. سرهنگ بختياري گفت: در بررسي هاي اوليه مشخص شد چندي پيش اين 
ــرقت به عنف ربوده شده بود. در بازرسي از خودرو نيز پايپ  خودرو به صورت س
آغشته به شيشه، فشنگ مشقي و ...کشف و ضبط شد. همچنين معلوم شد متهم که 
لباس مبدل پسرانه پوشيده يک زن مي باشد و با تغيير قيافه خود را به شکل مردان 
ــارقان خودرو مي باشد. وي تصريح نمود:  ــرکرده باند س درآورده ناهيد_ه همان س
ــم و  ــاله، قاس بالفاصله با هماهنگي مقام قضايي متهمان به نام هاي علي – و 26 س

حميد - ک در مخفيگاه خود دستگير شدند.

مردم از كالنتري ها رضایت كمتري دارند
ــتورالعمل رعايت  ــروی انتظامی، از ابالغ دس ــده ني فرمان
ــور خبر  ــه تمامی کالنتری های کش ــهروندی ب حقوق ش
ــی کالنتری ها  ــتورالعمل در تمام ــن دس ــت: اي داد و گف

الزم االجراست.
سردار اسماعيل احمدی  مقدم در حاشيه هفتمين نشست 
ــگيری سراسر کشور با بيان  سراسری رؤسای پليس پيش
ــال گذشته همواره احساس امنيت ارتقاء  اين که در پنج س

پيدا کرده است،  افزود: بر اساس بررسی های انجام شده که در قالب سنجش احساس 
ــود اين روند همواره رو به ارتقاء بوده است. البته در برخی  امنيت اندازه  گيری می ش
ــته ايم اما ميانگين کشوری همواره افزايش  ــتان ها در اين سال ها نوساناتی داش از اس
داشته است. به نقل از مهر، وی با بيان اين که رضايت مردم از راهنمايی و رانندگی، 
ــت، گفت: مردم از کالنتری و  پليس آگاهی و کالنتری مورد ارزيابی قرار گرفته اس
ــردم از پليس راهنمايی و  ــته اما ميزان رضايت م پليس آگاهی رضايت کمتری داش
ــته است. فرمانده ناجا با بيان اين که مردم بين 65 تا 70 درصد  رانندگی افزايش داش
ــته اند، افزود: اين در حالی  ــرد پليس آگاهی و پليس کالنتری رضايت داش از عملک
است که ميزان رضايت مردم از عملکرد پليس راهنمايی و رانندگی 70 تا 75 درصد 
ــده است. وی افزود: مطالبات مردم بيشتر در حوزه مبارزه با مواد مخدر،  گزارش ش

برخورد با معتادان ولگرد و توزيع کنندگان خرد بوده است.

انتقال زندان مركزی به پنج سال زمان نیاز دارد
ــت  ــه ای معاونت راهبردی رياس ــر کل بودجه منطق مدي
ــدان مرکزی اصفهان به  ــوری گفت: طرح انتقال زن جمه

خارج از شهر به پنج سال زمان نياز دارد.
ــا مدير کل ــه ب ــرد در جلس ــيدی ف ــود رش ــيد محم  س
ــتان افزود: طرح انتقال زندان اصفهان يک  زندان های اس
ــه اعتبار و بودجه  ــت که نياز ب ــرح و پروژه بزرگی اس ط
ــرح مطالعاتی آن مهيا  ــاليانه دارد و چنانچه ط مصوب س

ــتانی قابل احداث و  ــال از محل اعتبارات کشوری و اس ــود طی پنج س و فراهم ش
ــت و احداث زندان جديد  ــرد: در کاهش تراکم جمعي ــت. وی تصريح ک انتقال اس
نيازمند دو طرح کوتاه مدت و بلند می باشيم که در تسريع اين امر منابع و اعتبارات 
ــود و بايد از اعتبارات بانکی و اوراق مشارکت استفاده  دولت با کندی روبه رو می ش
ــت با وزير دادگستری  نمود که اميدواريم پس از اجرای طرح های مطالعاتی و نشس
ــدان را در دو فاز و هر کدام پنج هزار نفر اجرا ــن راه های منابع مالی، اين زن  و تأمي

 شود.
ــت جمهوری با  ــه نقل از ايمنا، مدير کل بودجه منطقه ای معاونت راهبردی رياس  ب
ــد در بحث زندان ها  ــود در زندان اصفهان گفت: باي ــاره به تراکم جمعيت موج اش
حبس زدايی و در جامعه جرم زدايی شود و بايد سياست های مقام معظم رهبری در 

خصوص کاهش جمعيت کيفری بار ديگر احيا و اجرا و دنبال شود.

تلنگر

یک جامعه شناس:

بازار متکدیان خارجي پر رونق شده است

حوادث
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مديرکل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان گفت: 
اخالق محوری در فعاليت های استاد پرورش موج 
ويژگی های  از  اخالقی  موازين  رعايت  و  می زند 
بارز ايشان محسوب می شود. حجت االسالم حسين 
و  مبارزات  به  اشاره  با  فارس  با  گفتگو  در  اژدری 
کشور  حفظ  منظور  به  پرورش  استاد  تالش های 
اسالمی  انقالب  پيشگامان  از  ايشان  داشت:  اظهار 
انقالبی  حرکت های  و  می شوند  محسوب  ايران 

جا  به  انقالبی  مبارزان  ذهن  در  همواره  پرورش 
می ماند. وی به فعاليت اين استاد فرهيخته در دوران 
پس از انقالب در کشور اشاره کرد و افزود: ايشان 
بسياری  فعاليت های  نيز  مؤتلفه  هيأت  جريان  در 
انجام داده و يکی از شخصيت های فعال کشور در 

زمينه های مختلف مي باشند.
با  اصفهان  استان  خيريه  امور  و  اوقاف  مديرکل 
اشاره به اين که کشور در مقابل تهاجم های دشمنان 

شده  حفظ  شخصيت هايی  چنين  فعاليت های  با 
است، تصريح کرد: رعايت عدالت در جامعه يکی 
از مهم ترين ويژگی های ايشان محسوب می شود و 
حفظ  راستای  در  عدالت  اجرای  با  همواره  ايشان 
از  پس  کرد:  اضافه  وی  است.  کرده  تالش  کشور 
انقالب اسالمی جريان های مختلف در راستای حفظ 
انقالبی صورت  مبارز  اين  توسط  از کشور  دفاع  و 
پرورش  استاد  تفکرات  به  اژدری  است.  گرفته 

داشت:  بيان  و  کرد  اشاره  مختلف  زمينه های  در 
تفکرات  محور  قرآنی  و  دينی  اسالمی،  آموزه های 
پرورشي قرار گرفته و ايشان از شخصيت های نخبه، 
علمی، سياسی و مذهبی ايران اسالمی است. وی با 
تأکيد  فرهيخته  استاد  اين  شخصيتی  ابعاد  به  اشاره 
کرد: اخالق محوری در فعاليت های استاد پرورش 
موج می زند و رعايت موازين اخالقی از ويژگی های 
بارز ايشان محسوب می شود. مديرکل اوقاف و امور 
در  پرورش  استاد  فعاليت  به  اصفهان  استان  خيريه 
دوره دوم مجلس شورای اسالمی اشاره کرد و گفت: 
ايشان در اين دوره عضو هيأت رئيسه اين مجلس 
بوده و تعيين و تصويب قانون در آن زمان با حضور 

فعال اين استاد صورت گرفته است. 

 زهرا نوبخت

در حال حاضر، گردشگری و اقتصاد گردشگری 
تبديل  جهان  تجاری  اصلی  ارکان  از  يکی  به 
مؤثری  نقش  که  گردشگری  کنار  در  است.  شده 
و  ملی  اقتصاد  به  بخشی  تنوع  و  ملی  توسعه  در 
مکمل  می تواند  نيز  دستی  صنايع  دارد،  منطقه ای 
بعضی از جاذبه های تاريخی و گردشگری باشد. 
امروزه با اندکي ژرف انديشي در تحوالت جهان، 
به ويژه در پايان سده بيستم و دهه  اول از سده 
به  که جهان  مي يابيم  در  آساني  به  ويکم،  بيست 
جهت  همين  به  و  است  تغيير  حال  در  سرعت 
انسان ها بيش از هر زمان ديگر به دنبال تنوع در 
با  مي باشند.  خود  روي  پيش  تحوالت  راستاي 
نمونه اي  دوره  هر  در  اصول  اين  گرفتن  نظر  در 
که در چارچوب  اجتماعي  فعاليت هاي جديد  از 
توجه  مورد  مي گنجد،  نيز  اقتصادي  فعاليت هاي 
انسان ها قرار مي گيرد. در حال حاضر و در اولين 
سريع  روند  پيگيري  در  و  سوم  هزاره  از  دهه 
از  يکي  گردشگري  صنعت  بشري،  تحوالت 
گونه هاي رو به رشد در توسعه اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي جوامع بشري است. در اين ميان کشور 
ايران و به خصوص استان و شهر اصفهان با دارا 
از  مجموعه اي  و  ارزشمند  فرهنگي  ميراث  بودن 
فراواني  بالقوه  توان  از  طبيعي،  شگفت انگيز  آثار 
مي باشد.  برخوردار  صنعت  اين  توسعه  زمينه   در 
 از زمان آغاز انقالب صنعتي در سده هاي گذشته 
آن  منفي  و  مثبت  پيامدهاي  گرفتن  نظر  در  با  و 
عنوان  به  گردشگري  مسلم  طور  به  زندگي،  بر 
يکي  سوم  هزاره  از  دهه  اولين  در  صنعت  يک 
بشري  فعاليت هاي  مردمي ترين  و  انساني ترين  از 
مي آيد.  شمار  به  فرهنگ  و  اقتصاد  حوزه  دو  در 
ميان  ارتباط  راستي گردشگري شورانگيزترين   به 
ماشيني  دنياي  در  فعاليت  ترين  انساني  و  آدميان 
اقتصادي  تفکرات  ا ز  حاصل  پيامدهاي  و  امروز 
و تکنولوژيک است.  استان اصفهان براساس آمار 
موجود نزديک به 20 هزار  اثرتاريخي را در خود 
جاي داده و مي تواند به يکي از مهم ترين مقاصد 
انتخابي گردشگران داخلي و خارجي تبديل شود. 

کهن ترين شهرهاي  از  يکي  عنوان  به  اصفهان   از 
ايران ياد شده است. 

موجود  سیاست های  تغییر  به  ناگزیر 
هستیم

امنيتی  سياسی  معاون  اسماعيلی،  مهدی  محمد 
اشاره  با  ارتباط  اين  در  نيز  اصفهان  استانداری 
توسعه  مشکالت  به  رسيدگي  کار  اين که  به 
گردشگري از سياست هاي تشويقي و يا فرمايشي 
تغيير  از  ناگزير  آن  بهبود  براي  و  رفته  فراتر 
بايد  داشت:  اظهار  هستيم،  موجود  هاي  سياست 
بر  مبتني  نگاه هاي  کشور  کالن  برنامه هاي  در 
را جايگزين ساخت  علم و خردورزي  پژوهش، 
نگاه ها  اين  از  پيشين  برنامه ريزي هاي  متأسفانه  و 
فاصله گرفته و امروز چنانچه بخواهيم فرصت ها 
دهيم  قرار  بررسي  مورد  را  استان  تهديدهاي  و 
بايد در برخي جهت گيري هاي سابق تجديد نظر 
کنيم. وي ادامه داد: وجود بيشترين آلودگي هاي 
بودن  باال  يا  و  اصفهان  استان  در  کشور  هواي 
از آن،  ناشي  بيماري ها و نگراني هاي  آمار برخي 
نشان دهنده وجود خلل هايي در برنامه ريزي هاي 
سال هاي قبل استان است. معاون استاندار اصفهان 
با اشاره به اين که در برنامه ريزي هاي کالن و طرح 
کشور  نسبي  مزيت هاي  بر  بايد  سرزمين  آمايش 
تأکيد  دستي  صنايع  و  گردشگري  ويژه حوزه  به 
کرد، افزود: توجه به اين موضوع از سياست هاي 

محوري استانداري اصفهان است.
 اصفهان، شهر گردشگران 

جاده هاي  واسطه  به  باستان  دوران  از    ايران 
ابريشم و ادويه داراي روابط خارجي گسترده اي 
با دولت هاي ديگر به ويژه با غرب بود، اما پس 
از حضور اسالم با توجه به اين که ايران به عنوان 
شمار  به  اسالمي  خالفت  سرزمين هاي  از  يکي 
ديگر  کشورهاي  با  رابطه اي  هيچگونه  مي رفت، 
و  ايران  ميالدي،  هفدهم  قرن  طول  در  نداشت. 
گرفتند.  قرار  اروپائيان  توجه  کانون  در  اصفهان 
مي  اصفهان  به  که  را  جهانگرداني  و  سياحان 
مختلف  گروه  چند  در  توان  مي  اغلب  آمدند، 
مورد بررسي قرار داد که گروه هاي مبلغ مذهبي، 
 نمايندگان سياسي کشورهاي خارجي، بازرگانان و 

به  بودند.  جمله  اين  از  سياحان  و  گردان  جهان 
هرحال، با توجه به حضور گسترده گردشگران در 
ايران و اصفهان، ساختار گردشگري ايران متمولي 
هجدهم  و  هفدهم  سده هاي  که  گونه اي  به  شد؛ 
ميالدي در ايران به عصر سفرنامه ها مشهورگرديد. 
آن،  به  مربوط  ساختار  و  گردشگري  زمينه   در 
خارجی  گردشگران  با  ايرانيان  صميمانه  برخورد 
ريشه  که  ايران  جامعه  درون  در  آنان  پذيرفتن  و 
در فرهنگ کهن و اصيل ايرانی دارد هميشه زبانزد 
تمامي  در  زمينه،  اين  در  است.  بوده  گردشگران 
سفرنامه هاي سياحان مي توان مطالب متنوعي را به 

ويژه در مورد مردم اصفهان يافت.  
اصفهان و گردشگري نوین

با توسعه فرهنگ و تمدن و بروز تحوالت اجتماعي 
و فرهنگي در جهان، گردشگري نوين، به واسطه 
ميراث غني فرهنگي و آثار شگفت انگيز طبيعي در 
استان اصفهان، مي تواند به يکي از اهرم هاي مؤثر 
در توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جوامع 
که  اين  به  توجه  با  امروزه  شود.  تبديل  مختلف 
ايران  از ميراث گران بهاي تمدني  بخش عمده اي 
در اصفهان واقع شده، ضرورت ايجاب مي کند که 
با نگاهي جامع براي سامان بخشي نظام ورود و 
خروج گردشگراني که از اصفهان بازديد مي کنند، 
براساس اصول علمي و مبتني بر گردشگري نوين 
برنامه ريزي شود. البته اين سخن بدان معني نيست 
که گردشگري در شهر اصفهان بدون برنامه ريزي 
است، بلکه مراد، سامان دهي گردشگري مبتني بر 
به  کلي  نگاه  يک  در  است.  علمي  رهيافت هاي 
که  را  گردشگراني  اصفهان،  گردشگري  ساختار 
اين ترتيب  به اين شهر سفر مي کنند، مي توان به 

تقسيم بندي کرد:
و  سياحت  قصد  به  که  خارجي  1-گردشگران 

ديدار از آثار تاريخي به اين شهر سفر مي کنند.
از ساير مناطق  2-گردشگراني که به قصد ديدار 
شهر  اين  در  و  مي کنند  عبور  اصفهان  از  کشور 

توقف کوتاه مدت دارند.
3-گردشگراني که از طريق اردوهاي دانشجويي و 
دانش آموزي براي بازديد از مراکز فرهنگي به اين 

شهر سفر مي کنند.

4-گردشگراني که در تعطيالت نوروز و تابستان 
به صورت خانوادگي و يا در گروه هاي چند نفري 
براي  بازديد از مراکز فرهنگي و تاريخي اصفهان 

به اين شهر سفر مي کنند.
 با بررسي وضعيت گردشگري اصفهان به نظرمي رسد 
گردشگراني که اين شهر را به عنوان مقصد انتخابي 
خود براي سفر بر مي گزينند، از دو الگوي مشخص 
در گردشگري نوين پيروي می کنند که گردشگری 

فرهنگی و شهری از اين جمله اند.
 گردشگري فرهنگي 

 در اين مدل، گردشگران به منظور ديدار از يادمان هاي 
فرهنگي،  مراکز  و  هنري  جشنواره هاي  تاريخي، 
به سراسر جهان و به ويژه به کشورها و شهرهاي 
تاريخي سفر مي کنند. اين گردشگران داراي منزلت 
ويژه اي هستند. زيرا به قصد آشنايی با ميراث های 
فرهنگي، هنري، آداب و رسوم، بازديد از بناها و آثار 
تاريخي و با اهداف آموزشي، تحقيقاتي و پژوهشي 
سفر مي کنند.  اين مدل گردشگري امروزه در جهان 
از رشد روز افزوني برخوردار است، زيرا گردشگر 
کشف  و  شناخت  به  را  خود  نياز  آن،  براساس 
واقعيات موجود در جهان برآورده مي سازد.  در حال 
حاضر اصفهان با دارا بودن جاذبه هاي متعدد فرهنگي 
و تاريخي، در حالي که بخش عمده اي از تاريخ و 
تمدن ايران را در خود جاي داده، يکي از مقاصد 
اصلي گردشگران )به خصوص خارجي( در زمينه 

توريسم فرهنگي است.
 گردشگري شهري 

صنعت  در  رشد  به  رو  مدل هاي  جمله   از 
مدل،  اين  در  است.  شهري  توريسم  گردشگري، 
مذهبي،  فرهنگي،  تاريخي،  اماکن  از  بازديد 
تجاري، سياسي در شهرها به دليل تمرکز امکانات 
و تسهيالت در شهرها، نسبت به ساير مناطق نظير 
روستاها از مطلوبيت بيشتري در ميان گردشگران 
برخوردار است.  در ميان شهرهاي ايران، اصفهان 
يکي از منحصر به فردترين مقاصدي است که از 
يک  از  زيرا  شود.  مي  گردشگران  انتخاب  سوي 
سو داراي امکانات و تسهيالت متعددي بوده و از 
ديگر سو با دارا بودن جاذبه هاي متنوع تاريخي 
توسعه  راستاي  در  مناسب  مکاني  فرهنگي،  و 

گردشگري شهري و فرهنگي محسوب مي شود 
جامع  طرح  با  مطابق  که  است  حالي  در  اين  و 
از  ايران  کشور  نقاط  تمامي  کشور،  گردشگري 
اند  تقسيم شده  منطقه  به هفت  منظر گردشگري 
اصلي  کانون  عنوان  به  اصفهان  و شهر  استان  که 
ايران(  مرکزي  فالت  قلب  )در  ايران  گردشگري 
و در منطقه پنجم قرار دارد.   با در نظرگرفتن آمار 
فوق، اين نکته روشن است که هنوز تا رسيدن به 
استانداردهاي منطقي براي ورود انبوه گردشگران 
و اقامت طوالني مدت آنان در شهر اصفهان، راه 
راستاي  در  رو،  همين  از  است.  پيش  در  درازي 
بايد  اصفهان،  شهر  در  گردشگري  کيفي  توسعه 
الذکر برنامه ريزي شود،  بر اساس دو مدل فوق 
عصر  ميان  منطقي  پيوندي  سو  يک  از  بتوان   تا 
سفرنامه نويسي و گردشگري نوين برقرار نمود و 
از ديگر سو در مسير توسعه اقتصادي و فرهنگي 
برداشت.  گام  ايران(  گردشگري  )نگين  اصفهان 
گردشگري  صنعت  امروزه  که  اين  سخن   فرجام 
در  ها  انسان  فعاليت  ترين  رونق  پر  از  يکي 
هرگونه  و  رود  مي  شمار  به  يکم  و  بيست  سده 
کيفي  و  کمي  گسترش  جهت  در  برنامه ريزي 
و  اقتصادي  توسعه  در  مهمي  گام  صنعت،  اين 
ميان،  اين  در  مي شود.   محسوب  جوامع  فرهنگي 
جاذبه هاي  بودن  دارا  با  ايران  همچون  جوامعي 
هايي  کانون  وجود  و  تاريخي  و  فرهنگي  متنوع 
ابزاري  از  استفاده  با  توانند  همچون اصفهان، مي 
يکم  بيست و  مانند صنعت گردشگري، در سده 
داشته  پايدار  و  فعال  حضور  جهاني  دهکده  در 
توسعه  براي  برنامه ريزي جامع  با  بنابراين،  باشد. 
گردشگري، با هدف افزايش کمي تعداد گردشگران 
و سپس افزايش کيفي خدمات، مي توان به توسعه 
اقتصادي و فرهنگي اصفهان بيش از پيش اميدوار 
آن  شاهد  امروزه  که  اوضاعی  اين  با  حال  بود. 
هستيم گردشگری در حال تبديل از يک صنعت 
به يک سنت است تا ديگر کمتر کسی به ياد داشته 
باشد که استان اصفهان چه پيشينه ای داشته است. 
از همه  افتاده  با نفس هايی به شماره  اين صنعت 
مسئوالن استانی و کشوری دست ياری می طلبد و 

محتاج دستانی مهربان است.

با این اوضاعی که 
امروزه شاهد آن 

هستیم گردشگری 
در حال تبدیل از 
یک صنعت به یک 

سنت است تا دیگر 
کمتر کسی به یاد 
داشته باشد که 

استان اصفهان چه 
پیشینه ای داشته 

است

گزارش

اخبار كوتاه

اصفهان درتركیه صاحب 
پاویون شد

زاینده رود
 نمايشگاه فرهنگ و جهانگردي استان هاي ترکيه 
از تاريخ 29 مهر لغايت چهار آبان ماه سال جاري به مدت 
شش روز در شهر آنکارا برپا مي شود. اين نمايشگاه 
که توسط وزارت فرهنگ و جهانگردي ترکيه برگزار 
مي گردد، در متراژي بالغ بر 20 هزار متر مربع فضاي 
سرپوشيده و 5000 متر مربع فضاي باز نمايشگاهي 
ميزبان 81 استان از ترکيه و خواهر خوانده هاي شهرهاي 
اين کشورخواهد بود. صنايع دستي، ميراث فرهنگي و 
ظرفيت هاي اجتماعي و جهانگردي استان هاي شرکت 
کننده، فرصت هاي تجاري، مجالت و روزنامه هاي 
محلي، جشنواره ها و سازمان هاي مرتبط، غذاهاي 
محلي، موسيقي محلي و پروژه هاي گردشگري از جمله 
زير گروه هاي حاضر در اين نمايشگاه هستند. با عنايت 
به توانمندي هاي استان اصفهان در زمينه صنايع دستي 
و جاذبه هاي گردشگري، لزوم ارائه اين ظرفيت ها و 
نيز توسعه صنعت جهانگردي کشور و استان، استاندار 
اصفهان لزوم استقرار پاويون اختصاصي اصفهان در اين 
نمايشگاه را اعالم کرد. بر اين اساس اين اقدام صورت 
گرفته و تاکنون واحدهاي صنايع دستي، دفاتر خدمات 
مسافرتي، اتحاديه هتلداران اصفهان، مراکز اقامتي، روزنامه 
نسل فردا و واحدهاي توليد کننده گز توسط شرکت 
نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان و با همکاري 
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
استان اصفهان در اين پاويون مستقر شده اند. شايان ذکر 
است که اخذ غرفه در اين نمايشگاه رايگان مي باشد.
 

راه اندازي پایگاه اینترنتي 
ستاد اقامه نماز

جهت  و  اذان  و  نماز  فرهنگ  ترويج  منظور   به 
اطالع رساني از فعاليت هاي اين حوزه، پايگاه اينترنتي 
ستاد اقامه نماز و اذان اداره کل تبليغات اسالمي اصفهان 
کل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به  اندازي شد.  راه 
تبليغات اسالمي استان اصفهان، حجت االسالم بابايي 
دبير ستاد اقامه نماز و اذان و مسئول کميته اذان مرکز 
رسيدگي به امور مساجد گفت: در اين پايگاه کليه اخبار 
و فعاليت هاي مرتبط با نماز و اذان منعکس مي شود. 
عالقه مندان جهت بهره برداري از اين پايگاه مي توانند 
 www.nmazazan.mihanblog.com نشاني به 

مراجعه نمايند.

مراسم تودیع و معارفه مدیر 
مدرسه میرزاحسین اصفهان 

مراسم توديع و معارفه مدير مدرسه ميرزاحسين اصفهان 
با حضور آيت ا... سيد يوسف طباطبايي نژاد و شوراي 
معاونين مرکز مديريت حوزه برگزار شد. آيت ا... سيد 
يوسف طباطبايي نژاد در اين مراسم، با توجه به حضور 
مدرسه  در  باالتر  و  کارشناسي  مدرک  داراي  طالب 
ميرزاحسين گفت: کاري که شما انجام مي دهيد کار 
انبياء و ائمه معصومين است. مدير حوزه علميه اصفهان 
خطاب به طالب اين مدرسه افزود: اين که خودتان به 
سمت خدا حرکت مي کنيد و مردم را هم در اين راه 
به سمت خدا حرکت مي دهيد بايد شکر گذار خدا 
باشيد که خدا توفيق طلبگي را به شما عطا کرده است. 
وي با اشاره به لزوم استفاده بهينه از اوقات فراغت از 
عمر خودشان  دقيقه  دقيقه  براي  تا   طالب خواست 
برنامه ريزي کنند. آيت ا... طباطبايي نژاد افزود: حفظ 
قرآن، نهج البالغه و صحيفه سجاديه و مطالعه تاريخ 
اسالم و ائمه نياز به برنامه ريزي و استفاده بهينه از اوقات 
فراغت دارد. امام جمعه اصفهان با توجه به ويژگي هاي 
مدرسه ميرزاحسين گفت: انتظار مي رود همه ما با 
مطالعه و فعاليت هاي فوق برنامه پاسخگوي سئواالت 
و شبهاتي که امروز در دنيا، نسبت به اسالم و شيعه 
مطرح است، باشيم. در پايان اين مراسم حجت االسالم 
هاشمي به عنوان مدير جديد مدرسه ميرزاحسين معرفي 
و از زحمات و خدمات حجت االسالم والمسلمين 

ميرزايي مدير سابق اين مدرسه تقدير شد.

تا دهم آبان ماه جاری در چهارمحال 
و بختیاری؛

ارسال آثار به همایش قرآن و 
سالمت تمدید شد

مسئول دفتر نهاد نمايندگی ولی فقيه در دانشگاه علوم 
ارسال  بختياری گفت: مهلت  پزشکی چهارمحال و 
مقاالت به دبيرخانه همايش استانی قرآن و سالمت 
تا تاريخ دهم آبان ماه جاری تمديد شد. حجت االسالم 
داشت:  اظهار  فارس  با  گفتگو  در  مولوی  حسين 
قرآن و جامعه سالم، قرآن و اقتصاد سالم و سالمت 
اقتصادی، قرآن و سالمت مادر و کودک، قرآن و درمان 
بيماری ها، قرآن و تغذيه سالم، قرآن و مسئوليت های 
کيفری و مدنی حرفه ای از مهم ترين محورهای اين 
همايش است. وی افزود: قرآن و سالمت در روابط 
انسانی، قرآن و بهداشت محيط زيست، قرآن و حيات 
طيبه، قرآن و بهداشت روانی، فرد و خانواده از ديگر 
محورهای اين همايش به شمار می رود. مولوی با اشاره 
به تاريخ برگزاری اين همايش گفت: اين همايش در 
پزشکی  علوم  دانشگاه  در  جاری  آذرماه  دوم  تاريخ 
شهرکرد برگزار می شود. مسئول دفتر نهاد نمايندگی ولی 
فقيه در دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختياری 
در ادامه، قرآن مجيد را نسخه حيات بخش انسان ها 
در تمام اعصار دانست و گفت: اين مصحف شريف 
آيين زندگانی دنيوی و اخروی انسان ها را در بردارد و 
سعادت مسلمانان در گرو عمل به اين کتاب آسمانی 
است. اگر بشريت به موعظه، پند و اندرزهای قرآن کريم 

عمل کند به سعادت ابدی می رسد. 

فرهنگ و هنر

صنعتی که ترک برداشته

نفس های صنعت گردشگری اصفهان به شماره افتاد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

اخالق محوری در فعالیت های استاد پرورش موج می زند

نمایش آثار جشنواره كودک براساس رده سني 
آثار بيست و پنجمين جشنواره بين المللي فيلم هاي 
کودکان و نوجوانان در اصفهان بر اساس تقسيم بندي 

رده هاي سني به نمايش در مي آيد. 
رده  چهار  قالب  در  کودک  فيلم  جشنواره  هاي  فيلم 
و  اوليا  ويژه  و  دبيرستان  راهنمايي،  دبستان،  سني 
 مربيان به نمايش در مي آيد. بخش اوليا و مربيان به 
تقسيم بندي هاي سني جشنواره افزوده شده تا اگر پيام 

فيلمي مختص به اين مخاطبان باشد آنها بتوانند اطالعات مربوط به زمان و مکان 
نمايش فيلم مورد نظر را به دست آورند. بر اين اساس، تفکيک فيلم ها بر اساس 
اين رويکرد، سال  تواند مانع سردرگمي مخاطبان شود.  کارشناسي جشنواره مي 
گذشته با اقبال ويژه مخاطبان جشنواره رو به رو شد. همچنين جمعي از دوبلوران 
شناخته شده سينماي کشور در قالب پنج گروه، فيلم هاي خارجي جشنواره فيلم 
کودک را دوبله مي کنند. دوبله همزمان همواره يکي از جذابيت هاي جشنواره بوده 
و امسال نيز تعدادي از فيلم هاي برجسته بخش بين الملل توسط اين هنرمندان به 

صورت همزمان دوبله مي شود. 

فیلم منتخب كارلوویواری در جشنواره كودک
بخش  در  اسوراک  جان  ساخته  کوکی  سينمايی  فيلم 
مسابقه بين الملل جشنواره فيلم های کودکان و نوجوانان 

به نمايش در می آيد.
جشنواره  منتخب  آثار  جزو  پيشتر  که  فيلم  اين   
از  فانتزی  داستانی  بوده،  کارلوويواری جمهوری چک 
خيال پردازی کودکی مبتال به تنگی نفس را به تصوير 
می کشد. فضای فانتزی فيلم با تلطيف موقعيت توأم با 

رنج و ناراحتی شخصيت محوری، داستانی تأثيرگذار از قهرمانی را تصوير می کند 
که با تأکيد بر رويا سعی دارد بر مشکالت زندگی اش غلبه کند. فيلم داستان اوندرا 
پسرکی مبتال به بيماری تنگی نفس است که مادرش اسباب بازی مورد عالقه او را 
که خرس عروسکی قديمی است و کوکی نام دارد، دور می اندازد. اوندرا خواب 
می بيند که کوکی مصمم است تا از ميان زباله ها راه بازگشت به خانه را پيدا کند، 
حال مرز بين خيال و واقعيت از بين می رود. در خيال پردازی اوندرا، يک خرس 
عروسکی در جنگلی پر از حيوانات عجيب و موجودات استثنايی گم شده، اما اين 

خرس در دنيای واقعی هيچگاه اين موجودات را نديده است. 

اكران داستان شگفت انگیز جنگل اولیس
فيلم سينمايی داستان شگفت انگيز جنگل اوليس ساخته 

موگاتا ناگونوما به روی پرده می رود. 
داستانی  است،  ژاپن  سينمای  محصول  که  فيلم  اين 
از زندگی کودکانی را به تصوير می  فانتزی  جذاب و 
کشد که طبيعت با ويژگی های خاص خود نقش مهمی 
داستان  فيلم  دارد.  ها  آن  شخصيت  گيری  شکل  در 
عنوان  به  کودک  تعامل  اوليس،  جنگل  انگيز  شگفت 

ذات پاک انسانی را در ارتباط با ذات پاک طبيعت ترسيم می کند و از اين منظر 
با خود  نواز است که مخاطب را  انگيز و چشم  با تصاوير شگفت  اثری جذاب، 
در  مادر  بستری شدن  با  که  است  پسر و دختری  درباره  فيلم  اين  همراه می کند. 
کنند.  می  ترک  خود  دامپزشک  پدر  کنار  در  زندگی  قصد  به  را  شهر   بيمارستان، 
آن ها در راه سگی را می يابند که رها شده و تصميم می گيرند حيوان را نزد خود نگه 
دارند. موکاتو ناگانوما کارگردان اين فيلم در سال 1962 در ژاپن به دنيا آمد و برای 
 شبکه تلويزيونی نيپون کار می کند. داستان شگفت انگيز جنگل اوليس اولين تجربه 

سينمايی اش است. 

24 روز تا جشنوارهروی خط جشنواره
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گفت:   اسالمی  طب  محقق  ابوالحبيب،  سيدعلی 
مغزهای گياهی دارای خواص بسيار زيادی است 
و مهم ترين پروتئين ها در مغزهای گياهی گنجانده 

شده است.
وی گفت: در طول روز افراد می توانند بيست عدد 
مغز، مصرف کنند که شامل مغز بادام، مغز پسته، 
مغز گردو و فندق است؛ يعنی از هر مغز، چهار 
عدد مصرف شود که اين مقدار به بدن سود بسيار 

زيادی می رساند.
مغزها  کرد:  اضافه  اسالمی  طب  محقق  اين 
خلط ساز هستند و افرادی که مغز آنها نزله بيشتری 

توليد می کنند، می توانند از اين مغزها استفاده کنند 
کافی  مقدار  به  گياهی  مغزهای  از  که  افرادی  و 
استفاده می کنند، مغز آنها پاک تر است و مطلب را 

در کم ترين زمان حفظ می کنند.
ابوالحبيب افزود: نابغه ها کسانی هستند که محيط 
مغزی آنها پاک تر از افراد عادی است و مصرف 
حافظه  توان  و  يادگيری  در  گياهی  مغزهای 

می تواند، بسيار مفيد باشد.
از  بيش  اگر  داد:  ادامه  اسالمی  طب  محقق  اين 
روز  طول  در  گياهی  مغزهای  از  عدد  بيست 
به  می رساند؛  زيادی  ضرر  بدن  به  شود،  خورده 

بيشتر دارای طبيعت  اين که مغزهای گياهی  دليل 
اين  از  بيشتر  استفاده  و  هستند  خشک  و  گرم 
و  می کند  بيشتر  را  بدن  در  صفرا  ترشح  مغزها، 

مزاج افراد گرم تر می شود.
به همين دليل افرادی که روزانه به تعداد مناسب، 
سرحال تر  می کنند،  مصرف  گياهی  مغزهای 

هستند.
مغزهای گياهی مانند بادام، گردو، فندق و پسته، 
امالح  و  ويتامين ها  پروتئين ها،  از  غنی  منبعی 

معدنی مفيد برای بدن هستند.
نوع  بيست  حاوی  پسته  و  فندق  بادام،  گردو، 

آنها  از  معقول  استفاده  با  که  هستند  پروتئين 
نيازهای بدن تأمين می شود.

بهترين  و  هستند  بدن  در  انرژی  منبع  آجيل ها 
فندق  بادام،  از چهار مغز »گردو،  استفاده  روش، 
و پسته« يا به صورت شيرهای گياهی است که به 
جای يک وعده اصلی غذا از هر مغز، 12/5 گرم 

يا  خرما  يا  عسل  با  همراه  کدام  هر  کشمش از 
يا توت خشک مصرف شود.
چهار  آجيل،  مقدار  اين 

انرژی  گوشت  برابر 
البته  دارد! 

مغزهای 
هی  گيا
تًا   عمد

مغزها  از  برخی  اما  هستند؛  گرم  طبيعتی  دارای 
مانند تخمه گرمک، تخمه هندوانه،  تخمه کدو و 
شاه بلوط، دارای طبيعتی سرد و تر هستند و بقيه 
مغزها مانند بادام، پسته،  بادام زمينی، تخمه طالبی، 
نارگيل،  تخمه خربزه، کنجد،  گردو،  بادام هندی و 

فندق دارای طبيعتی گرم هستند. 

سیب زمینی شیرین 
سرشار از بتاکاروتن 
است که از ابتال به 
برخی سرطان ها از 

قبیل سرطان معده، 
پانكراس، دهان و لثه 

پیشگیری می کند. 
این ماده غذایی 

همچنین سرشار از 
پتاسیم است که 

فشار خون را پایین 
می آورد

تمام سبزيجاتی که خداوند آفريده است برای سالمت بدن 
مفيد هستند اما در بين آن ها بعضی را برترين ها می ناميم. 
کلم برگ، بروکلی، هويج، کدو تنبل، اسفناج و... طاليه داران 

سالمتی اند.
در اين مطلب ده مورد از اين برترين ها را معرفی می کنيم. 
توصيه می کنيم اين سبزيجات را در برنامه غذايی هر روز 
خود بگنجانيد تا ويتامين ها و مواد معدنی الزم برای بدنتان 

تأمين شود. پس پيش به سوی سالمت سبزيجاتی.
هویج

هويج دارای بيشترين ميزان ويتامين A يا بتاکاروتن می باشد. 
اين ويتامين برای رشد سلولی، قوه بينايی و همچنين داشتن 
پوستی زيبا الزم است. از اين گذشته هويج سرشار از پکتين 
است. اين فيبر حالل می تواند ميزان کلسترول زياد را کاهش 

دهد.
توصيه می کنيم از هر فرصتی برای مصرف هويج استفاده 

کنيد.

بروکلی
متخصصان تغذيه بيشترين مطالعات را روی بروکلی انجام 
داده اند. بروکلی منبع فوق العاده ی ويتامين C، بتاکاروتن، 
خطر  که  است  پتاسيم  و  فوالت  همان  يا   B9 ويتامين 

بيماری های قلبی عروقی را کاهش می دهند.
بروکلی همچنين دارای موادی از قبيل ايندول هاست که با 

سرطان ها مقابله می کنند.
گوگردی  مواد  ديگر  و  ها  ايزوتيوسيانات  و  سولفورفان 
موجود در آن باعث تحريک ترشح آنزيم هايی می شود که 
قادرند با سرطان مقابله و عوامل ايجاد کننده سرطان را خنثی 
کنند. بروکلی دارای رنگدانه ای به نام لوتئين نيز هست که با 

سرطان کولون و زوال ماکوالی چشم مقابله می کند.
 گل کلم

کلم، گل کلم و تمام سبزيجات چليپايی مثل شلغم، تربچه 
و... سرشار از ويتامين C و ويتامين B9 و همچنين مواد 
گوگردی ضدسرطان )مواد گوگردی موجود در بروکلی( 

است.
اين سبزيجات از ابتال به سرطان هايی از قبيل سرطان کولون 

و سرطان روده راست پيشگيری می کنند.
 کدو حلوایی

گوشت  هرچه  است.  بتاکاروتن  از  سرشار  حلوايی  کدو 
اين کدو تيره تر باشد ميزان بتاکاروتن آن بيشتر و خواص 
آنتی اکسيدانی آن باالتر است. کدو حلوايی همچنين دارای 
ويتامين C و B، پتاسيم، منيزيم و فيبرهای به ويژه حالل 
است که می تواند سوخت و ساز چربی ها را بهتر کرده و 

ميزان کلسترول خون را پايين بياورد.
اسفناج

اسفناج همانند ديگر سبزيجات برگ سبز مانند کاهو، کلم 
چينی و ... منبع مواد محافظتی است.

 B9 ويتامين  ،C اين سبزيجات دارای ميزان زيادی ويتامين
و بتاکاروتن و همچنين سرشار از فيبرها و مواد معدنی اند.

رنگدانه های موجود در اين سبزيجات )لوتئين، اگزانتين(  

اين  گذشته  اين  از  می کنند.  مبارزه  آزاد  راديکال های  با 
سبزيجات دارای ميزان اندکی اسيدهای چرب امگا3 هستند 

که برای سالمت قلب و عروق مفيد است.
حبوبات

عدس، لوبياها، نخود و ديگر حبوبات دارای ميزان زيادی 
فيبرهای حالل و غير حالل و ويتامين B است.

حبوبات همچنين دارای مواد معدنی مثل منيزيم، پتاسيم 
مالحظه ای  قابل  ميزان  متنوع  دنيای  اين  در  فسفرند.  و 

پروتئين های گياهی و گلوسيدها نيز وجود دارد.
پیاز، سیر و موسیر

مواد گوگردی و  بودن  دارا  به خاطر  پياز، سير و موسير 
و  قلب  برای سالمت  دارند  که  ديگری  ترکيبات خاص 

عروق مفيدند.
مصرف منظم اين مواد غذايی باعث جريان بهتر خون و به 
اين ترتيب باعث کاهش کلسترول و فشار خون باال می شود. 
و ضدباکتريايی  خواص  دارای  سبزيجات  اين   همچنين 

ادرار آورند.
سیب زمینی شیرین

سيب زمينی شيرين سرشار از بتاکاروتن است که از ابتال 
به برخی سرطان ها از قبيل سرطان معده، پانکراس، دهان 
و لثه پيشگيری می کند. اين ماده غذايی همچنين سرشار 
از پتاسيم است که فشار خون را پايين می آورد، ويتامين 
B6 موجود در آن از بيماری های قلبی عروقی پيشگيری 
تقويت را  بدن  ايمنی  سيستم  آن   C ويتامين  و   می کند 

می کند.
پوست سيب زمينی شيرين سرشار از فيبرهای غير حالل 
است و اگر اين ماده غذايی با پوست مصرف شود برای رفع 

يبوست مفيد است.
سيب زمينی شيرين سرشار از اسيد فروليک است که با 
ايدز مقابله می کند. همچنين اين سيب زمينی  سرطان و 
و  سرطان  به  ابتال  از  که  است  دانه هايی  رنگ  دارای 
بيماری های چشم پيشگيری کرده و استرول های گياهی آن 

ميزان کلسترول خون را پايين می آورد.
 فلفل دلمه ای

فلفل دلمه ای جزو آن دسته از سبزيجاتی است که سرشار 
های  رنگدانه  و  بتاکاروتن  همچنين  و   C ويتامين  از 

فالوونوئيدها است.
اين مواد با ارزش با راديکال های آزاد مقابله می کنند و همين 

امر باعث کاهش خطر ابتال به سرطان می شود.
گوجه فرنگی

گوجه فرنگی رنگ قرمزش را مديون رنگدانه ليکوپن است 
و درست به دليل داشتن همين رنگدانه از ابتال به بيماری 
اين رنگدانه در محصوالت  پيشگيری می کند.  پروستات 
ديگری که از گوجه فرنگی تهيه می شود نيز وجود دارد مثل 
سس قرمز و کچاپ. ديگر مواد تشکيل دهنده گوجه فرنگی 
مانند اسيد کلروژنيک و اسيد فروليک و همچنين ويتامين C و 
 بتاکاروتن موجود در آن در فرايند سينرژی يا هم افزايی شرکت

می کنند.

آيین تندرستي

برترین سبزی ها برای سالمت

10 سین براي سالمتي

اخبار

مغز و شخصیت چه ارتباطی 
با هم دارند؟ 

شناسايي  را  مغز  در  شخصيت  مرکز  پژوهشگران 
کرده اند. به گزارش پايگاه خبري هلث اسکاتلند در 
اينترنت يک محقق کاليفرنيايي دريافته است که مرکز 

شخصيت انسان، در ناحيه پيشاني راست قرار دارد.
اختالالت  به  مبتال  بيماران  مطالعه  طي  محقق  اين 
مغزي که دچار اختالل شخصيت شده بودند دريافت 
که بيشتر اين بيماران در ناحيه پيشاني راست دچار 

مشکل هستند.
ميلر محقق کاليفرنيايي مي گويد که منابع مطالعه روي 
ناحيه فرونتوتمپورال نشان  به دمانس  بيماران مبتال 
مي دهد که بيشترين اختالالت شخصيت در بيماراني 
دچار  راست،  پيشاني  لوب  در  که  مشاهده مي شود 

آسيب شده اند.
اين مسأله حاکي از آن است که سنجش شخصيت 
و درک انسان از خود در لوب پيشاني راست مغز 

پردازش مي شود.

توصیه اي به خانم هاي چاق:
پس از كاهش وزن 

باردار شوید
متخصص زنان و پريناتولوژي و عضو هيأت علمي 
دانشگاه علوم پزشکي تهران گفت: براي پيشگيري از 
 آمبولي ريه )لخته شدن خون يا چربي در شريان هاي
ريه( در دوران بارداري که يکي از علل مرگ و مير 
است، زنان داراي اضافه وزن بايد پس از کاهش وزن 

اقدام به بارداري کنند.
شيرين نيرومنش به مناسبت هفته ملي سالمت زنان 
)23 تا 29 مهرماه جاري( افزود: آمبولي ريه يکي از 

سه علت مهم مرگ و مير مادران باردار است.
وي اظهار داشت: همچنين براي پيشگيري از آمبولي 
ريه، زنان باردار بايد از بي حرکتي و استراحت هاي 

طوالني در دوران بارداري خودداري کنند.
اين متخصص زنان و زايمان خاطرنشان کرد: همچنين 
موارد حاملگي هاي  در  ريه  آمبولي  به  ابتال  احتمال 
مي  افزايش  زايمان  از  پس  هاي  عفونت  و  دوقلو 
يابد. نيرومنش گفت: براي پيشگيري از آمبولي ريه، 
الزم است زنان باردار پس از انجام زايمان و سزارين 

زودتر حرکت کنند و راه بيفتند.
اندام  در  واريس  چاقي،  سزارين،  حاملگي،  وي، 
تحتاني و سابقه بيماري هاي تشکيل لخته در مغز 
و اندام ها را از عوامل مستعد کننده ابتال به آمبولي 
ريه برشمرد. اين استاد دانشگاه يادآور شد: آمبولي 
در زنان باردار به دو شکل لخته هاي خوني در ريه 
و آمبولي مايع آمنيوتيک )مايع محافظ جنين( بروز 

مي کند.
فشار  حاملگي،  دوران  مسموميت هاي  نيرومنش، 
خون، خونريزي دوران بارداري و عفونت ها را از 

ديگر عوامل آمبولي برشمرد.

به تبلیغات طبي ماهواره ها 
اعتماد نکنید

اگر غده چربي به داليل مختلف از قبيل اختالالت 
يا  هوا  آلودگي  يا  افسردگي  استرس،  و  هورموني 
کند،  ترشح  چربي  حد  از  بيش  نامناسب،  تهويه 
انباشته  مو  کنار  چربي  کيسه  در  اضافي  چربي هاي 
مو  پياز  به  کافي  اکسيژن  و  خون  رسيدن  مانع  و 
خواهد  مو  پياز  ضعيف شدن  باعث  که  مي شود 
باريکي درمي آيد تار  به صورت  مو  نتيجه  در   شد؛ 

و مي ريزد.
در بعضي تبليغات مي گويند که استفاده از ماساژورها 
اين مشکالت را حل مي کند و عالوه بر آن باعث 
سر،  ماساژور  مي گويند  مي شود.  آرامش  ايجاد 
چربي هاي اضافي انباشته شده در کنار پياز مو را تخليه 
و فضاي کافي براي رشد مو ايجاد مي کند و با تحريک 
ويتامين هاي  و  اکسيژن  خون،  مويرگ ها،  و  رگ ها 
پياز مو  پياز مو مي رساند و ماهيچه هاي  الزم را به 
را تقويت مي کند و استفاده از اين دستگاه ها باعث 
از شکنندگي  و  مي شود  مو  درخشندگي  و  تقويت 
مو  نياز  مورد  موادمغذي  و  مي کند  جلوگيري  آن 
طبيعي به رنگ  موها   فراهم مي شود و رنگ سفيد 

برمي گردد. 
شايد شما هم اين تبليغات را بارها و بارها ديده باشيد 
اما بايد گفت در هيچ جاي دنيا از رسانه هايي مانند 
پايه درست و  با  تبليغي  ماهواره، در مورد سالمت 

علمي وجود ندارد. 
حيله اي  هر  از  سالمت  زمينه  در  برنامه ها  اين  در 
براي تبليغ و جلب مشتري استفاده مي شود بنابراين 
با قاطعيت مي توان گفت که هيچ کدام از روش هاي 
درماني اي که در اين کانال ها تبليغ مي شوند، واقعيت 

ندارد. 
نمونه  و  است  زيبايي  مورد  در  تبليغات  اين  بيشتر 
ماهواره،  و  سايت ها  در  که  است  تبليغاتي  آن  بارز 
مو  سفيدي  رفع  يا  مو  ريزش  از  پيشگيري  براي 
شده  سفيد  ديگر  شده،  سفيد  که  مويي  مي بينيم. 
است و برگرداندن آن به حالت اول، مثل اين است 
که مرده اي را زنده کنيم. در مورد شانه هاي ليزري، 
مقاله هايي وجود دارد که در آنها آمده است استفاده از 
ليزر کم توان روي پوست مي تواند در تحريک رشد 

موها موثر باشد. 
در  کم توان  ليزرهاي  مطالعات  اين  نتايج  براساس 
گشادي عروق موثر است. اما بهتر است بدانيد تاثير 
اين محصوالت ضعيف و موقت است.  از  استفاده 
در حال حاضر استفاده از ليزر در درمان ريزش مو 
ندارد.  قابل توجهي  جايگاه  و...  گران بودن  دليل  به 
بنابراين استفاده از آنها در ترميم يا درمان ريزش مو 
تا حدي مي تواند تاثير داشته باشد. اما در تحريک و 
رشد موي افرادي که ريزش مويشان ارثي است، تاثير 

قابل توجهي ندارد.

برای تقویت حافظه چه بخوریم؟ 

اعتراف رئیس کمیسیون بهداشت مجلس:

توزیع پزشک در كشور عادالنه نیست
اخطار اجرایي

ــتان  ــوراي حل اختالف شهرس ــماره 568 تاريخ 90/4/14 حوزه 32 ش ــماره: 270/90 ش/ 32 به موجب رأي ش 7/628 ش
ــت به: پرداخت مبلغ شانزده ميليون  ــت محکوم عليه مرتضي کريمي مجهول المکان محکوم اس اصفهان که قطعيت يافته اس
ــي هزار ريال وجه چک هاي شماره 030512 مورخ 89/10/28 و 030513 مورخ 89/12/15 جمعًا به مبلغ  و چهارصد و س
فوق الذکر و خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چک ها تا تاريخ وصول آن و هزينه نشر آگهي و هزينه دادرسي در حق 
ــاني محل اقامت: اصفهان- خ صارميه- مقابل بانک صادرات- مغازه برنج فروشي  ــين خيام حقيقي نش محکوم له محمدحس
خيام. ماده 34 قانون اجراي احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استيفاي محکوم 
به از آن ميسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي 

خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. شعبه 32 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

آقاي  وظیفه  نظام  خدمت  معافي  کارت  مي گردد  اعالم  بدینوسیله   6/548
سیدرضا غرضي بشماره م ک 1550981 که ذیالً تصویر آن دیده مي شود 
جهت تعویض با کارت هوشمند تحویل اداره نظام وظیفه شده و تا صدور کارت 

هوشمند مربوطه فاقد اعتبار است.

اعالم مفقودي )نوبت دوم(

حسينعلی شهرياری، رئيس کميسيون بهداشت 
مجلس  در  زاهدان  مردم  نماينده  و  درمان  و 
درباره برخی اظهارات مبنی بر کمبود پزشک 
در کشور برای اجرای طرح هايی نظير پزشک 
خانواده اظهار کرد: اگر به ازای هر هزار نفر يک 
باشد پزشک عمومی کم  نياز  پزشک عمومی 
نداريم، متأسفانه با توزيع ناعادالنه پزشک در 
کشور روبه رو هستيم که اين توزيع ناعادالنه 
اگر می خواهيم  کرد،  رفع  به زور  نمی توان  را 
سخت  شرايط  و  محروم  مناطق  به  پزشک 
بفرستيم بايد از نظر رفاهی اين پزشک را تأمين 
کنيم که دغدغه ای نداشته باشد. رئيس کميسيون 
بهداشت با اظهار تأسف از اشتغال درصد قابل 
توجهی از پزشکان عمومی به کارهای ديگر، 
خاطرنشان کرد: اگر پزشکان عمومی به لحاظ 
به  حاضر  شک  بدون  شوند  تأمين  معيشتی 
اگر  بود،  خواهند  محروم  مناطق  در  خدمت 
پزشکی  می خواهيم  خانواده  پزشک  طرح  در 
بفرستيم  منطقه محروم  يا  و  به يک روستا  را 
و يک ميليون تا يک ميليون و چهارصد هزار 
تومان به او حقوق بدهيم اين پزشک با چنين 
در  نمونه  برای  کند،  زندگی  نمی تواند  مبلغی 
استان سيستان و بلوچستان وقتی هزينه رفت 
و برگشت از مرکز استان يعنی زاهدان به تهران 
چطور  است،  تومان  هزار  دويست  از  بيشتر 
می توانيم انتظار داشته باشيم که پزشک عمومی 
با چنين حقوقی حاضر به فعاليت در روستاها و 

مناطق محروم استان های ديگر شود.
مورد  در  کرد:  خاطرنشان  همچنين  شهرياري 
حضور در سيستم هايي مانند ارجاع و پزشک 
به  است  شکل  همين  به  شرايط  هم  خانواده 
اگر پزشکان عمومی در مطب کار  نحوی که 

کنند دو سه برابر حقوقی که پزشک خانواده به 
آنها می دهد درآمد خواهند داشت به همين دليل 
انگيزه ای برای حضور در اين سيستم ها ندارند، 
اين سيستم  اگر پزشکان بخواهند در  چرا که 
درست کار کنند کار سختی است، آنها بايد تمام 
جمعيت تحت پوشش را خوب بشناسند و با 
تشکيل پرونده برای تمام ساکنان منطقه تحت 
 پوشش و با صبر و حوصله ارجاع واقعی انجام

دهند.
وی افزود: بنابراين برای تحقق پزشک خانواده 
امکانات  بايد  محروم  مناطق  و  روستاها  در 
زيست مناسب و در شأن پزشکان فراهم شود، 
ضمن اين که پزشک بايد در اين مناطق احساس 
آرامش و امنيت کند و نگران اين نباشد که اگر 
برای رفتن به شهر سوار ماشين می شود ممکن 
دهد،  رخ  برايش  راه  در  بدی  اتفاقات  اسـت 

محروم  مناطق  و  روستاها  در  شاغل  پزشکان 
بايد حقوقی دريافت کنند که بتوانند هزينه های 
زندگی را تأمين کنند و به موقع هم مرخصی 
داشته باشند، يعنی اگر قرار است اين پزشکان 
مرخصی بروند بايد پزشک بالفاصله جايگزين 
گيرد  قرار  توجه  مورد  فوق  موارد  اگر  شود، 
مشکل کمبود پزشک در مناطق مختلف کشور 

حل می شود.

خبر
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مربي  قنبري  گفت:  سپاهان  فوتبال  تيم  مدافع 
بزرگي است و براي حضور قدرتمند در مسابقات 

ليگ بايد به اين سرمربي فرصت داد.
فرداي  بازي  مورد  در  حسينی  جالل  سيد 
يکي  راه آهن  داشت:  اظهار  راه آهن  مقابل  تيمش 
با  مصاف  و  است  ايران  قدرتمند  تيم هاي   از 
ما  براي  قطع  طور  به  دايي  علي  شاگردان 
ميدان  به  پيروزي  براي  ما  اما  بود   دشوار خواهد 
مي رويم و با وجود اين که راه آهن را دست کم 

امتياز  دنبال سه  به  امروز  بازي  در  اما  نمي گيريم 
هستيم.

وي با بيان اين که راه آهن تيم قدرتمندي است، 
بازي خوبي که  با  دايي  داد: شاگردان علي  ادامه 
در  که  دادند  نشان  دادند،  انجام  استقالل  مقابل 
جايگاه  در  بدشانسي  دليل  به  گذشته  هفته هاي 
بهتري  وضعيت  آينده  در  و  گرفته اند  قرار  بدي 

خواهند داشت.
مدافع سپاهان در مورد کريم قنبري و حضورش 

تازگي  به  قنبري  داشت:  بيان  سپاهان  در 
دست  به  موقت  صورت  به  را  تيم  سرمربيگري 
گرفته و هنوز به فرصت احتياج دارد؛ به نظر من 
او مي تواند وضعيت تيم را بهبود بخشد و اگر به 
عنوان سرمربي انتخاب شود، در آينده مشکالت 

تيم کمتر مي شود. 
وي در پاسخ به اين سئوال که آيا حواشي سپاهان 
بله،  کرد:  تصريح  برطرف شد،  بوناچيچ  رفتن  با 
سري  يک  اما  نداشت  خاصي  حاشيه  تيم  البته 

مشکالت در تيم وجود داشت که با رفتن بوناچيچ 
برطرف شد. 

به گفته برخی بازيکنان سپاهان، لوکا بوناچيچ با 
بدرفتاری که در تمرينات از خود نشان می داده 
آزرده  از خود  را  تيم  اين  بازيکنان  از  خيلی  دل 
بود و دوستان با يک تالش جمعی لوکا را روانه 

کشورش کردند. 
با  برخورد  در  رحيمی  قاطعيت  ميان  اين  در 
قابل  خود  نوع  در  هم  تيمش  بداخالق  سرمربی 

تقدير بود. 
رفتن لوکا يک مزيت هم داشت و آن اعطای يک 
توفيق اجباری به  کريم قنبری دستيار اين مربی 
فرصت  يک  نوعی  به  تواند  می  که  بود  کروات 

طاليی را برای او فراهم کند.

ورزش
 در سي ثانيه

ابراهیمي برابر راه آهن 
بازي نمي كند

امروز  بازي  در  سپاهان  هافبک  ابراهيمي،  اميد 
بازي  محروميت  دليل  به  راه آهن  مقابل  تيم  اين 

نمي کند.
اميد ابراهيمي با دريافت کارت زرد در بازي هفته 
گذشته سپاهان مقابل تراکتورسازي سه اخطاره شد 
و بازي امروز تيمش مقابل راه آهن را از دست داد.
همچنين اکبر ايماني، ديگر بازيکن سپاهان که در 
تمرين روز سه شنبه  تيمش مصدوم شد، در بازي 
امروز سپاهان مقابل راه آهن به ميدان نخواهد رفت. 
سپاهان به جز ابراهيمي و ايماني در اين بازي غايب 
ديگري ندارد. ديدار تيم هاي سپاهان و راه آهن از 
تهران  اکباتان  ورزشگاه  در  امروز   15:30 ساعت  

برگزار مي شود.

صعود هشت پله ای تیم ملی 
در رنکینگ فیفا

تيم ملی فوتبال کشورمان در جديدترين رده بندی اعالم 
شده از سوی فيفا در مکان چهل و دوم جهان قرار 
گرفت. جديدترين رده بندی تيم های ملی فوتبال جهان 
اعالم شد که در آن تيم ايران با 626 امتياز و هشت 
پله صعود، در مکان چهل و دوم رنکينگ قرار گرفته 

است.
تيم کشورمان در قاره آسيا نيز همچنان پس از تيم های 
ژاپن، استراليا و کره جنوبی که در مکان های اول تا 
سوم قاره کهن قرار گرفته اند، عنوان چهارم را به خود 

اختصاص داده است. 
تيم اسپانيا نيز با 1624 امتياز کماکان در صدر رده بندي 
قرار دارد و هلند و آلمان در رتبه هاي سوم و چهارم 

قرار دارند. 

برگزاري جشن گلریزان هالي 
رسانه براي كودک 10 ماهه

 جشن گلريزان اهالي رسانه براي کودک 10 ماهه 
اصفهاني چهارشنبه شب در زورخانه پورياي ولي 

باشگاه کارگران اصفهان برگزار شد.
در اين مراسم سنتي- آئيني که اهالي ورزش و برخي 
ورزشکاران  داشتند،  حضور  اصفهان  مسئوالن  از 
امير  متقيان  موالي  به  اقتدا  با  باستاني  ورزش 
المومنين علي)ع( وارد گود زورخانه شدند و پس 
از اجراي حرکات باستاني، براي کودک 10 ماهه که 
قرار است به زودي مورد عمل پيوند کبد قرار بگيرد 
ديرينه  رسم  براساس  خواندند.  را  گلريزان  دعای 
ايران زمين، در جشن گلريزان پس از قرائت دعاي 
حاضرين  زورخانه،  گود  دار  ميان  توسط  گلريزان 
 بدون آن که فرد مستحق را بشناسند، کمک هاي
 خود را با شاخه هاي گل به درون گود زورخانه مي اندازند
اي  بغچه  در  را  ها  پول  دار  ميان  اتمام،  از  و پس 
گيرنده  کمک  به  تحويل  جهت  را  آن  و  پيچيده 
معنوي  مراسم  در  سپارد.  مي  اميني  فرد  دست  به 
از اصحاب و  به همت جمعي  جشن گلريزان که 
نمايندگان رسانه هاي گروهي اصفهان جهت کمک 
به کودکي 10 ماهه برگزار شد، چهره هايي چون 
منصور ابراهيم زاده سرمربي تيم فوتبال ذوب آهن، 
عليرضا رحيمي مديرعامل باشگاه سپاهان، سرهنگ 
داود  اصفهان،  آگاهي  پليس  رئيس  زاده  حسين 
شيران رئيس هيأت کشتي و جمعي از قهرمانان و 
پهلوانان و خيرين در آن حضور داشتند و اين آئين 
سنتي و خدا پسندانه ايراني را زنده نگاه داشتند. در 
پايان نيز به رسم سنت، رئيس هيأت کشتي استان 
و  رسانه  اهالي  هاي  تحويل کمک  مأمور  اصفهان 

خيرين به خانواده وي شد. 

تماس پرسپولیس با دنیزلي 
از طریق سفارت

به طور جدي در فکر  باشگاه پرسپوليس  مسئوالن 
مي رسد  نظر  به  و  هستند  کادرفني  در  تغيير  ايجاد 
حميد استيلي دير يا زود از اين تيم برکنار خواهد 

شد. 
هر چند پرسپوليسي ها از جمله علي پروين در اين 
شرايط حساس تا حدودي از استيلي حمايت کرده اند 
ولي اين مربي روي لبه تيغ قرار دارد و موضوع مهم 
اين است که محمد رويانيان مديرعامل پرسپوليس 
راضي  تيمش  سرمربي  عملکرد  از  که  کرده  اعالم 
نيست و هر لحظه امکان دارد تصميمات غيرمنتظره 

بگيرد.
 رويانيان در مصاحبه اي که انجام داد با صراحت اعالم 
کرد که حتي روي جانشين هاي استيلي هم فکر کرده 
و براي مذاکره با آنها برنامه دارد. به گزارش سايت 
گل، در حال حاضر مصطفي دنيزلي جدي ترين گزينه 

پرسپوليس براي جانشيني استيلي است.
از باشگاه پرسپوليس خبر مي رسد که تمامي اعضاي 
هيأت مديره موافق حضور اين مربي هستند و فقط 
شدن  محدود  دليل  به  که  است  پروين  علي  اين 
اختيارات فني اش حاضر نيست در حال حاضر مربي 

خارجي به پرسپوليس بيايد. 
با  تلفني  صورت  به  پرسپوليس  باشگاه  مسئوالن 
مصطفي دنيزلي مذاکره کرده اند و اين يک خبر مهم 
در مورد تيمي است که اين روزها پرحاشيه ترين تيم 
ليگ برتر لقب گرفته است. پرسپوليسي ها از طريق 
پيدا کردند و در  ايران دنيزلي را  سفارت ترکيه در 
نهايت مذاکرات ابتدايي را با اين مربي انجام دادند. اما 

دنيزلي پاسخ روشني به مسئوالن پرسپوليس نداد. 
او خطاب به آنها گفت: من به طور دقيق از وضعيت 
تيم شما اطالعي ندارم در ضمن شرايط من نسبت به 
گذشته تغيير کرده است. در حال حاضر بايد فکر کنم 

تا بتوانم در مورد مذاکره کردن به نتيجه برسم.

 پژمان سلطانی
برتر  ليگ  فوتبال  مسابقات  از  هفته  يازدهمين   
و  حساس  ديدارهای  هفته  کشور،  باشگاه های 
 - شهرری  آهن  راه  بازی  از  است،  کننده  تعيين 
تا  است  هفته  بازی  نخستين  که  اصفهان  سپاهان 
استقالل  و  آهن  ذوب  بين  که  هفته  پايانی  ديدار 
تماشايی  برگزار می شود، همه و همه جذاب و 

است.
يازدهم  هفته  ديدارهای  به  اشاره ای گذرا  زير  در 
کشور  باشگاه های  برتر  ليگ  فوتبال  مسابقات 

خواهيم داشت که از امروز آغاز می شود: 
آخرین فرصت شهریار 

تيم علی دايی در مصاف با تيم پرستاره استقالل 
خوب بازی کرد و حتی تا دقيقه 75 برنده مسابقه 
بود اما بازهم مساوی کرد. شکست و تساوی های 
پی در پی تيم علی دايی را فانوس به دست کرده 
حداقل  به  جدول  انتهای  با  را  تيم  اين  فاصله  و 
بحران زده  آهن  راه  تيم  درد  دوای  است.  رسانده 
فقط و فقط پيروزی است و به قول دايی با چند 

برد پی در پی تيمش به ميانه جدول می رسد.
سخت  بازی  يک  بازهم  هفته  اين  آهنی ها  راه 
تيم  آنها  امروز  حريف  دارند.  رو  پيش  دشوار  و 
سپاهان است که در داشتن ستاره و بازيکن خوب 
کم از استقالل ندارد. از شانس خوب علی دايی 
اين بازی در خانه راه آهن برگزار می شود و امتياز 

بازی خانگی تيم او را يک گام جلوتر از سپاهان 
قرار می دهد.

بيشتری  انگيزه  بابت  از يک  تيم راه آهن  حريف 
نسبت به ميزبان خود دارد و آن هم حضور کريم 
می  که  او  است.  تيم  اين  نيمکت  روی  قنبری 
اثبات  به مديران سپاهان  را  توانايی هايش  خواهد 
کند، محکوم به شکست راه آهن است، پس با همه 
توان به مصاف اين تيم خواهد آمد. با اين اوصاف 
مسابقه روز جمعه تقابل انديشه دو مربی است که 
يکی انگيزه بااليی برای اثبات خود دارد و ديگری 
از تساوی و شکست بيزار است و فقط پيروزی را 

جستجو می کند.
مس  تيم  مقابل  پيروزی  يک  تنها  آهن  راه  تيم 
سرچشمه به دست آورده است. اين دو تيم فصل 
تساوی  به  برگشت  و  رفت  بازی  دو  در  گذشته 
ورزشگاه  در  آهن  راه  رفت  ديدار  در  رسيدند. 
در  و  شد  متوقف  يک  بر  يک  تساوی  با  اکباتان 
با  را  سپاهان  توانست  آهن  راه  برگشت  بازی 

تساوی دو بر دو متوقف کند. 
نبرد فوالد و مس

اين  برای  نبرد فوالد و مس عنوانی جالب توجه 
بازی و البته تقابل دو تيمی است که حال و روز 

متفاوتی دارند.
تيم مجيد جاللی که فصل يازدهم ليگ را با فراز 
و نشيب پشت سرگذاشته اين روزها دوران نشيب 

را طی می کند و امروز بايد پذيرای تيمی باشد که 
با ميل و انگيزه باال در حال فرار از انتهای جدول 
است. زمانی که به نام دو قربانی اخير جاه طلبی 
شاگردان »ميروسالو بالژويچ« يعنی پرسپوليس و 
سپاهان نگاه می کنيم، متوجه می شويم جاللی و 
شاگردان مقابل پيرمرد و کرمانی ها شب آرامی را 

نخواهند داشت.
کرمانی ها مقابل فوالد خوزستان قاسم دهنوی را به 
علت محروميت در اختيار ندارند. فوالد خوزستان 
با 12 امتياز در رده يازدهم ايستاده و نماينده کرمان 
با قرار گرفتن در  رده هفدهم جايگاه خوبی ندارد 
و بايد ديد که تجربه بالژويچ بر افکار مجيد رايانه 

)جاللی( می چربد يا نه؟ 
دربی شمال در بندرانزلی 

مهدوی،  محمدرضا  قول  به  يا  و  گيالن  دربی 
بازی بدون  اين  تيم داماش »ال خزرينو«.  کاپيتان 
شک حساس ترين دربی فوتبال ايران بعد از بازی 

استقالل و پرسپوليس است.
تيم های  بين  امروز  همين  تا  دور  گذشته های  از 

رشت و انزلی رقابتی نزديک بوده است.
رقابت اين دو شهر مهم استان گيالن سال هاست به 
زمين فوتبال کشيده شده و تفاوت نمی کند، نام تيم 
گيالنی سپيدرود باشد، استقالل باشد، پگاه باشد و 
يا داماش. برای مردم رشت پيروزی تيم شهرشان 
در مصاف با ملوان از هر چيز مهمتر است و برای 

مردم انزلی هم شکست رقيب گيالنی با هر اسم و 
عنوان جزو بايدهاست!

گيالن دربی  استقبال  به  زمينه  پيش  اين   با 
می رويم، مسابقه ای که قرار است بين دو تيم ملوان 
و داماش عصر جمعه در ورزشگاه تختی بندرانزلی 
نماينده  گذشته  سال های  برخالف  شود.  برگزار 
رشت روپاتر از نماينده انزلی است و نتايج بهتری 
امتيازی و  در ليگ برتر کسب کرده. اختالف دو 
البته دو پله ای داماش با ملوان، برای انزلی چی ها 
پيروزی در دربی گيالن را واجب در واجب کرده 
است و باعث شده تا آنها با تمام توان به مصاف 
تيم قاسمپور بروند. دربی شهر گيالن که به احتمال 
باران برگزار خواهد شد، قطعا  فراوان زير بارش 
برای مردم فوتبالدوست گيالن  يادمانی  به  روزی 

خواهد ساخت.
ژنرال درصدد جبران مافات 

وارد  ناخواسته  يا  خواسته  تبريزی  سرخپوشان 
جنگی با کميته داوران شده اند که مشخص نيست 

از آن پيروز بيرون می آيند يا بازنده.
خورده  زخم  نوعی  قلعه  عقيده  به  که  آنها 
سايپای  با  مصاف  در  هستند،  داوری  اشتباهات 
ناکامی هايی هستند که  البرز به دنبال جبران تمام 
در هفته های گذشته متحمل شده اند. بازی با تيم 
است،  تيمی شکننده  خانه  از  در خارج  که  سايپا 
شاگردانش  و  نوعی  قلعه  امير  به  را  انگيزه  اين 

مصاف  به  پيروزی  انگيزه  با  فقط  که  دهد  می 
نيز  سايپا  وضعيت  شرح  بروند.  پوشان  نارنجی 
ملوان  چون  جدولی  پايين  تيم های  از  متفاوت 
با  امتيازاتش  فاصله  هم  تيم  اين  نيست.  فجر  و 
يا  باخت  با يک  از قبل شده و  قعر جدول کمتر 
تساوی ديگر شايد فانوس به دست شود. شکست 
کشنده  گرمای  جمعه  روز  بازی  در  تساوی  و 
نزديک صالح  شاگردان  به  را  قعرنشينی   فانوس 

خواهد کرد.
تراکتورسازی با 19 امتياز تيم سوم جدول محسوب 
می شود و نماينده البرز در جايگاه سيزدهم قرار 

دارد.
فجری ها در بندر بوشهر 

شاهين  با  کريمی  فيروز  خانگی  بازی  اولين  اين 
بوشهر است. او که تيمش در هفته دهم شکست 
مقابل صنعت نفت آبادان را در دقايق آخر مسابقه 
سايه  زير  از  رهايی  برای  کرد،  عوض  تساوی  با 
تحميل  جز  چاره ای  جدول  پايين  ميانه  تيم های 
شکست به تيم فجرسپاسی در ديدار خانگی عصر 

جمعه ندارد.
در سوی مقابل تيم فجرسپاسی نيز با هدف کسب 
راه  امتياز  اختالف  رفت.  بوشهر خواهد  به  امتياز 
آهن و مس کرمان با فجرسپاسی به حداقل رسيده 
با  و يک لغزش ديگر فجر را قعرنشين می کند. 
با  مصاف  در  شاگردانش  و  کالنتری  شرايط  اين 
به سه  از دستيابی  غير  به  بوشهر چاره ای  شاهين 
امتياز ندارند، چراکه در غير اين صورت محکوم به 
قعرنشينی خواهد شد. نماينده بوشهر با 12 امتياز 
امتيازی در رده  در مکان نهم و فجر سپاسی 10 

پانزدهم جا خوش کرده است.
لشكر سرخ، مقابل نفت صدرنشین 

مربی  ترين  بدشانس  شک  بدون  استيلی  حميد 
بدترين  در  را  يازدهم  فصل  او  است.  برتر  ليگ 
شرايط ممکن آغاز کرد و هر زمان که تيمش آمد 
به آرامش و ثبات برسد، يک بازی سخت از راه 

رسيد و بازهم پرسپوليس را به بحران برد.
پرسپوليس بحران زده روز جمعه درحالی به ديدار 
صدرنشين ليگ برتر می رود که هر نتيجه ای به غير 
از پيروزی برای تماشاگران و هواداران پرتعداد اين 

تيم قابل پذيرش نيست.
در حال حاضر حميد استيلی متهم رديف اول تمام 
جمعه  روز  اگر  و  است  پرسپوليس  ناکامی های 
بازهم پرسپوليس ببازد و يا مساوی کند بايد خيلی 
پايان  سرخپوشان  با  خود  همکاری  به  محترمانه 
قانون  قربانی  صورت  اين  غير  در  که  چرا  دهد، 
بی رحم فوتبال می شود که »بايد برنده شوی يا 

ماندگار بمانی«.
تيمش  که  است  استيلی  بدشانسی حميد  اين هم 
بهترين شرايط ممکن روبه رو خواهد  در  نفت  با 
شد. تيم حسين فرکی صدرنشين جدول رده بندی 
بايد  جدول  باالی  در  ماندن  برای  و  است  ليگ 
شود.  خارج  زمين  از  برنده  جمعه  روز  بازی  در 
برای تيمی که سپاهان را در اصفهان شکست داده 
برداشته  رو  پيش  از  تبريز  در  را  تراکتورسازی  و 
است، غلبه بر پرسپوليس بحران زده کار دشواری 
و  فرکی  حسين  شرايط  اين  با  باشد.  تواند  نمی 
انديشه  با  اگر  کنند  نمی  بلندپروازی  شاگردانش 

پيروزی مقابل پرسپوليس وارد ميدان شوند.
 تيم پرسپوليس درحالی به ديدار نفت تهران می رود
راهبری  )مدير  تازه  سمتی  با  پروين  علی  که 
او  کرد.  خواهد  همراهی  را  تيم  اين  فوتبال( 
گذشته  از  بيش  تيم  فنی  امور  در  است  قرار  که 
نفت  با  ديدار  برای  ديد  بايد  باشد،  داشته  نقش 
پيشنهاد  استيلی  حميد  به  را  نسخه ای  چه   تهران 

می کند.

تحلیل

سپاهان- راه آهن

حسیني: 

مشکالت تیم با رفتن بوناچیچ برطرف شد

سپاهان با »لوکوموتیو« به صدر نزديک می شود

رفتن حدادی فر
به تراختور قطعی شد

هر چند که قاسم حدادي فر تا آخرين لحظات مذاکرات انجام 
شده با رياست تربيت بدني نيروهاي مسلح از تمايل خود 
به حضور در ذوب آهن تا پايان فصل مي گفت و بر همين 
اساس مديران ذوب آهن تمام تالش خود را براي تحقق اين 
خواسته به کار بستند اما در نهايت با اين پيشنهاد موافقت 
تيم  به  او  پيوستن  براي  قاسم حدادي فر  نامه قطعي  نشد و 
تراکتورسازي به منظور گذراندن دوران خدمت سربازي اش 

به امضاي نهايي رسيد. 
حاال حدادي فر بايد منتظر باشد تا تاريخ دقيق اعزامش اعالم شود و او از همان تاريخ 
اعالم شده فعاليت خود را براي تيم تراکتورسازي آغاز کند. باران چشمه، رئيس تربيت 
با اشاره به همين نکته درباره شرايط حدادي فر مي گويد: قاسم  نيروهاي مسلح  بدني 
حدادي فر سرباز شده است و به طور قانونی از نظر ما بايد روزي که براي اعزامش مقرر 
شده در اختيار تيم تراکتورسازي قرار بگيرد. البته در رابطه با او بحث پيوستن به تيم هاي 
ملوان و فجر شهيد سپاسي هم مطرح بود اما از آنجا که مقرر شده او خدمتش را در سپاه 

پاسداران بگذراند بايد به تراکتورسازي برود. 

مدعیان كاراته به هم رسیدند
با ديدار سپاهان و دانشگاه  دور رفت سوپر ليگ کاراته باشگاه های کشور امروز 

آزاد به پايان می رسد.
هفته چهارم و پايانی دور رفت رقابت های سوپر ليگ کاراته 
اين  پاس  ميزبانی  به  امروز در همدان و  ايران  باشگاه های 
شهر برگزار خواهد شد. در مهم ترين بازی اين هفته دو تيم 
 فوالد مبارکه سپاهان و دانشگاه آزاد مقابل هم صف آرايی

خواهند کرد.
فوالدی ها که صدر جدول را در اختيار دارند تالش می 
کنند تا با ثبت يک پيروزی ديگر قهرمانی خود در نيم فصل 

را تثبيت کنند. در جدال اين دو تيم رقابت های کاتا نقش تعيين کننده ای خواهد 
داشت. 

دو تيم از نفرات خوبی در کاتای تيمی و انفرادی سود می برند و هر تيم از هر بخش 
بتواند امتيازات کاملی بگيرد می تواند در کوميته نيز با اطمينان به نفس بيشتری به 

روی تاتامی مبارزه برود. 
در کوميته هم که صافی و تيم مربيگری اش در دانشگاه آزاد بايد با حسن شاطرزاده 

که ناظريان را به عنوان مدير فنی در کنار خود دارد پيکار کنند. 

ماهان تازه وارد در مصاف با مهرام
همیشه مدعی 

تيم بسکتبال ماهان در هفته نخست ديدار های تيم بسکتبال 
عنوان  مدافع  مهرام  تيم  مصاف  به  آزادی  سالن  در  امروز 

قهرمانی می رود.
محسن صادق زاده سرمربی تيم بسکتبال فوالد ماهان در آستانه 
 شروع ليگ برتر بسکتبال اظهار داشت: زمان کمی ملی پوشان
را در اختيار داشتيم. اما در همين مدت کوتاه تمرينات خوبی 
برگزار کرديم. در هفته اخير چند بازی تدارکاتی با تيم های 

دسته يک از جمله راه و ترابری اصفهان داشتيم که برای کسب هماهنگی بيشتر انجام 
اين مسابقات الزم بود.

وی در ارتباط با ديدار با مهرام گفت: مسلم است که بازی سخت و دشواری پيش رو 
داريم. اسم مهرام که می آيد ناخودآگاه قهرمانی های اين تيم در ايران و آسيا در ذهن 
تداعی می شود. اين تيم از کادر فنی مجرب و نيروهای سطح اول بسکتبال ايران سود 
می برد و بازی با اين تيم برای ما که اولين بار است در ليگ شرکت می کنيم می تواند 
مشکل ساز باشد. وی گفت: برای بازی امروز مصدوم نداريم و هر 10 بازيکن خود را 

در اختيار داريم. 

چارچوب



قارچ هایی كه در تاریکی می درخشد
از 170 سال  آمريکايی موفق شدند پس  پژوهشگران 
در برزيل نوعی قارچ فلورسانت را دوباره کشف و آن 
را دوباره طبقه بندی کنند. گونه ای قارچ فلورسانت 
 در سال 1849 در جنگل های بارانی برزيل توسط يک 
گياه شناس انگليسی به نام جورج گاردنر کشف و با 
عنوان agaricus gardneri طبقه بندی شد. بعدها 
اين قارچ به دست فراموشی سپرده شد و ديگر هرگز 

ديده نشد، تا اين که در سال 2009 گروهی از دانشمندان دانشگاه ايالتی سانفرانسيسکو 
 دوباره آن را کشف کردند و اکنون اين قارچ فلورسانت را با نام جديدی دوباره 
شجره  و  فيزيولوژی  آناتومی،  بررسی  از  پس  محققان  اين  اند.  کرده  بندی  طبقه 
نامه ژنتيکی اين قارچ، عنوان جديد neonothopanus gardneri را برای آن 
تشخيص  قابل  انسان چندان  با چشم  قارچ ها  اين  تاب  نور شب  کردند.  انتخاب 
نيست. به همين دليل دانشمندان با استفاده از دوربين های ويژه ای تشخيص دادند 
که اين قارچ يک فلورسانت بيولوژيکی است. براساس گزارش ديلی ميل، قارچ هايی 
که همانند کرم های شب تاب می درخشند از يک مخلوط شيميايی مرکب از لوسی 
فرين و آنزيم لوسی فرايز استفاده می کنند. لوسی فرايز از واکنش ميان لوسی فرين، 
اکسيژن و آب حاصل می شود و يک ماده تابنده نور است. به اعتقاد اين محققان، 
قارچ ها اين ويژگی شب تابی را برای جذب حشراتی که به انتشار هاگ ها و در 

نتيجه توليدمثل آنها کمک می کنند به کار می گيرند.

مردی كه با عمل جراحی شبیه سوپرمن شد 
آنقدر  سوپرمن،  فيليپينی  طرفدار  چاوز،  هربرت 
جراحی  چندين  که  است  خيالی  شخصيت  اين  شيفته 
پالستيک انجام داده تا شبيه او شود. طبق يک مصاحبه 
ماريو موزانو، هربرت  نيوز، توسط  بانديال  با  ويديويی 
جراحی  را  اش  چهره  نقطه  چندين  از  ساله   35 چاوز 
اولين  برای  چاوز  شود.  سوپرمن  شبيه  بيشتر  تا  کرده 
موقع  آن  از  و  رفت  جراحی  تيغ  زير   1995 در  بار 

چال  تا  کرد  عمل  را  اش  چانه  بار  يک  است.  داده  انجام  متفاوت  عمل  چندين 
صورت سوپرمن را به دست بياورد. يک بار بينی اش را جراحی کرد تا شبيه بينی 
و حتی  نمود  تر  برجسته  را  هايش  لب  سيليکون  تزريق  با  ريوز شود،  کريستوفر 
با مقايسه عکس های سابق  تا عضالنی تر نشان بدهند.  ران هايش را عمل کرد 
را هم جراحی  و فکش  ها  او حتی چشمان، گونه  که  متوجه می شويم  اخير،  و 
از  کرده است. چاوز که در حال حاضر مربی مراسم رژه است، مجموعه بزرگی 
های  با ژست  واقعی  اندازه  با  هايی  مجمسه  شامل  که  دارد.  يادبودهای سوپرمن 
 متحرک و مختلف، لباس، يادبودهای بامزه در هر شکل و طرحی می شود. عاشق 
بازی های مرتبط است و يا به جای سوپرمن و يا کالرک کنت بازی می کند. به 
گزارش بانديال، احتماالً هربرت چاوز از نقص بی عالقگی به ظاهر شخصی رنج 
 می برد، يک بيماری روانی که در آن فرد نمی تواند خودش را با ظاهر واقعی اش

 بپذيرد.

زندگی مرد ویتنامی با همسر مرده اش 
 لی وان، مردی که دو سال پيش به خاطر زندگی با  زن 
مرده اش، سرخط خبری سال شده بود، همچنان به زندگی 
با همسر مرده اش ادامه داده است. داستان عجيب زندگی 
های  روزنامه  شد.  کشف  سال 2009  اواخر  در  وان  لی 
ويتنام عکس های زندگی او را با يک مجسمه گچی که 
حاوی جسد همسر مرده اش بود فاش کردند. اين داستان 
بررسی شده و جزئيات آن از اين قرار است که مردی که 

نمی توانست با فقدان همسرش کنار بيايد باقيمانده جسد همسرش را داخل تنديس گچی 
پوشانده و کنار آن زندگی می کرد. اين يکی از اخبار عجيب سال 2009 بود، مطمئن بوديم 
پس از افشای اين خبر، مراجع قانونی به نوعی برای قانع کردن لی وان و دفن بقايای 
همسر محبوبش اقدام خواهند کرد، اما در اشتباه بوديم. گزارشگران روزنامه مالقات کردند 
و در کمال تعجب تنديس همسرش را که شامل بقايای جسد او بود، بار ديگر در تخت 
خوابش يافتند. مرد 57 ساله گفت او با همسر مرده اش می خوابد تا بتواند گذشته اش 
را در ذهن خود تجسم بخشد. تصور انسانی که با تجسم گذشته اش زندگی کند دشوار 
است. از طرفی به پسر کوچکش نيز تحميل کرده بود با تنديس بقايای مادرش زندگی کند. 
گويا دولت محلی اصرار داشت که لی وان بقايای جسد همسرش را پس از افشای خبری 
داستان زندگی اش در سال 2009 دفن کند، اما او به سادگی از اين امر سر باز زد و مقامات 
نتوانستند او را مجبور به اين کار کنند. انگار اين مرد ويتنامی خيلی به جمله معروف زمان 

ازدواج، با اين مضمون که تا مرگ آن دو را از يکديگر جدا کند، توجهی نکرده است.

ماشين  يک  عنوان  به  ای  نظريه  طبق  حتی  اگر  بوک  فيس 
نظام  حال حاضر  در  باشد،  نکرده  کار  به  جاسوسی شروع 
ان و حتی ساير شبکه های  به فرد  سلطه موقعيت منحصر 
از  استفاده  درصدد  و  کرده  درک  خوبی  به  را  اجتماعی 
به  بوک  فيس  است؛  افتاده  نفع خود  به  عظيم  پتانسيل  اين 
آوری  جمع  را  افراد  محرمانه  اطالعات  اتوماتيک  صورت 
آمريکا  اختيار  در  را سپس  اطالعات  اين  و  می کند  ثبت  و 
قرار می دهد. فيس بوک بزرگ ترين ابزار جاسوسی است که 
تاکنون توسط بشر ساخته شده است. فيس بوک جزئی ترين 
اطالعات افراد، عادات، روابط اجتماعی آن ها، آدرس، محل 
تولد، وابستگان افراد را جمع آوری و تمامی اين اطالعات را 
در اختيار مقامات آمريکايی قرار می دهد. استفاده کنندگان از 
اين سايت بايد در جريان اين موضوع قرار بگيرند که اين 
برای  و  می کند  فعاليت  آمريکا  اطالعاتی  امور  برای  سايت 

آمريکا اطالعاتش را به روز می کند.

 از طريق فيس بوک کشورهايی همچون آمريکا می توانند 
به راحتی اطالعات مورد نيازشان را در اختيار داشته باشند. 
عضويت در سايت هايی همچون فيس بوک، تويتر، فليرک 
از  برخی  برای  است.  خطرناک  کاربران  برای  اين  لينک  و 
خود  صفحه  در  شخصی شان  اطالعات  دادن  قرار  کاربران 
پيامدهای  آنها  برای  آينده  اين در  اما  نيست  موضوع مهمی 
جدی در پی دارد. شکی نداشته باشيد که قدرت های جهان 
جاسوسی  افراد  از  بوک  فيس  طريق  از  حاضر  عصر  در 
به اطالعات درج شده در صفحات  نمی توان  البته  می کنند. 
و  نيستند  کامل  اطالعات  اين  کرد.  اعتماد  افراد  شخصی 
اما با  حتی ممکن است عوامل اطالعاتی را سردرگم کنند. 
توجه به اينکه بسياری از کاربران تمايل زيادی برای در ميان 
گذاشتن اطالعات شخصی خود با ديگر کاربران با اهداف 
مناسب  بسيار  جاسوسی  برای  فضا  اين  دارند،  را  مختلف 
است. با توجه به فعاليت گسترده هکرها نمی توان گفت که 

رعايت کامل  طور  به  خصوصی  حريم  مجازی  فضای   در 
 می شود.

فيس بوک به طور دقيق سياست های قدرت های بزرگی را 
ايفا می کند که به دنبال افزايش قدرت و نفوذ خود در جهان 
هستند. در ضمن در اختيار گرفتن اين پايگاه اطالعاتی جامع 
بود و حتی  اطالعاتی خواهد  نهادهای  برای  بزرگی  نعمت 
باشد.  داشته  بيشتری  بازدهی  می تواند  نيز  نظامی  قدرت  از 
به عالوه اين که سازمان سيا از طريق فيس بوک می تواند 
انجام جاسوسی در کشورهای مختلف  برای  عوامل زيادی 

به خدمت بگيرد.
بیش ترین کاربران از چه کشورهایی هستند؟

 آمارها نشان می دهد به دليل افزايش استقبال از اين شبکه 
شبکه  اين  کاربران  تعداد  نيز  هند  و  برزيل  در  اجتماعی، 
اجتماعی افزايش تصاعدی يافته است و کشورهايی همچون 
برزيل، مکزيک، اندونزی، آرژانتين و فيليپين قسمت اعظم 

کاربران فيس بوک را به خود اختصاص داده اند؛
فيس  عضو  نفر  ميليون   149 يعنی  آمريکا  مردم  از  نيمی 
بوک هستند و اندونزی نيز با 37 ميليون کاربر در رده دوم 

بيش ترين کار بر فيس بوک قرار دارد.
از  شدند  مدعی  اجتماعی  بزرگ  شبکه  اين  مقامات  اما 
راهکارهای جديد امنيتی برای افزايش سطح امنيت کاربران 

استفاده کرده اند.
در  اروپا  کودکان  از  چهارم  سه  جديد،  تحقيقات  طبق 
اين در حالی است که  شبکه های اجتماعی عضو هستند و 
که  است،  سال   13 زير  دارای سن  که  نفر  پنج  از  نفر  يک 
اين موضوع محدوديت های سنی فيس بوک را نقض کرده 

است.
از 25  اجتماعی در17کشور  فيس بوک محبوب ترين شبکه  
کشور اروپايی است و 57 درصد از افراد 9 تا 16 ساله عضو 

اين شبکه اجتماعی هستند.

 روز تولد هر انسانی از روزهای مهم زندگی او 
به حساب می آيد و هر تولد می تواند گفتنی 
های بسياری برای اطرافيان يک انسان داشته باشد. 
 اگر اين اتفاق به نحو شگفت آور هم رخ دهد 
گفتنی های آن روز را بيشتر خواهد کرد. با داستان 
چند تولد جالب و  عجيب در دنيا آشنا خواهيم 

شد.
روزهای  در  را  فرزند خود  که سه  زنی 
و   2009/9/9 و   2010/  10/10

2008/8/8 به دنیا آورده است!
خانواده ميشيگان تولد فرزندان خود را که به ترتيب 
سپس  و   2008/8/8 تاريخ  در  بزرگشان  دختر 
پسرشان در تاريخ 2009/9/9 برگزار می کنند اما 
در عين ناباوری دختر و فرزند سوم آنان در تاريخ 
اتفاقی که در هر 50  آيد.  به دنيا می   2008/8/8

ميليون نفر برای يک نفر ممکن است اتفاق بيفتد.
نوزادی که در ساعت 11:01  در تاریخ 

2011/11/01 به دنیا آمده است!
خانمی در مينستوتای آمريکا فرزندش را به طور 
دقيق در ساعت 11 و يک دقيقه روز سه شنبه 
در تاريخ 2011/11/1 به دنيا می آورد. تصاوير 
اين  نيز  نوزاد  اين  تولد  لحظه  از  شده  ضبط 
تاييد   را   امر 

می کند که وی در 
ساعت مورد اشاره به دنيا آمده است.

پنج عضو یک خانواده صاحب یک تاریخ 
تولد هستند!

در يک اتفاق عجيب و از روی شانس و يا يک 

تصادفی،  برنامه 
پنج نفر از اعضای 
يک خانواده در يک 
آمده  دنيا  به  تاريخ 
کوچک ترين  اند. 
خانواده  اين  عضو 
نام  اکنون ميال  که هم 
دارد در تاريخ 29 مارچ 
اعضای  ساير  همچون 
خانواده اش به دنيا آمده 

است.
به  برای  زنی که خود 

آوردن  تنهایی دنیا  به  فرزندش 
اقدام به سزارین کرد!

خانم اينس راميز تنها زنی است که خود اقدام 

به  موفقيت  با  را  کار  اين  و  کرده  سزارين  به 
فقر و دوری  به علت  او که  برده است.  پايان 
از گذر  در  هم  آن  درمانگاه  اولين  از   مسافت 
 راه های صعب العبور، مجبور به اين کار شده 
در شبی  و  مهتاب شب  نور  تنها  زير  در  بود، 
سخت اين اتفاق را به صبح می رساند و زمانی 
که کمک به وی می رسد او هوشيار در کنار 

نوزاد به دنيا آمده اش دراز کشيده بود
زنی که سه ساعت پس از تشخیص باردار 

بودن وی، فرزندش را به دنیا آورد!.
مراجعه  با  ويت  بليندا  بارداری  طول  تمام  در 
خود  حال  و  ناراحتی  از  محلی  بيمارستان  به 
شکايت داشت، اما پزشکان بيماری او را يک 
ورم مزمن تشخيص داده بودند. تا شب به دنيا 
آمدن دختر کوچک سالم آن ها می رسد. در 

پزشک  هم  زمان  آن 
بارداری  تشخيص 
می  را  ماهه  سه 
که  حالی  در  دهد. 
پس  ساعت  سه 
تشخيص  اين  از 
سالم  نوزاد 
می  دنيا  به  دختر 

آيد. البته اين امر برای بليندا بسيار غير 
منتظره و شوک آور بود.

دوقلوهایی که تنها به فاصله یک دقیقه 
سالی  در  اما  اند  آمده  دنیا  به  هم  از 

متفاوت!
دقايق  آخرين  در  آمريکايی  جوان  زوج  يک 
تحويل سال 2010 ميالدی صاحب فرزند پسر 

خود شدند. در حالی که در آغاز سال 2011 
پسر دوم اين زوج به دنيا آمد. ساعت 11:59 
شب آخر سال مديسون کارين به دنيا آمد و در 
ساعت 12 همان شب يعنی در ورود به سال 
2011 آيدن اورت به دنبال برادرش پا به اين 

دنيا گذاشت.
مادری که اول صاحب  یک فرزند، سپس 

دوقلو و پس از آن سه قلو می شود!
اين  آوردن  دنيا  به  که  آنچه  از  تر  جالب 
 فرزندان داشته است، رعايت توالی اين حادثه 

هست.
زوجی که دو بار صاحب فرزندان دوقلو 
آن هم دوقلو های سیاه و سفید پوست 

شدند!
فرزندان اين زوج انگليسی يک بار با وجود 
تفاوت در رنگ پوست و چشمانشان تعجب 
اما  بودند.  انگيخته  بر  را  بسياری  شگفتی  و 
آنان  دوقلوی  فرزندان  مجدد  آمدن  دنيا  به 
برای  کننده  متعجب  نکته  تنها  دوم  بار  برای 
آنان نبود، که تکرار تفاوت نوزدان دوقلو به 
همان شکل در رنگ پوست و رنگ چشمان 
زده  شگفت  را  آنان  گذشته  از  بيش 

کرد.

در  فرزندی  که  مادری 
اندازه خود به دنیا آورد!

کوتولگی  بيماری  از  خود  که  هرالد  استيسی 
که  آورد  دنيا  به  سالم  فرزندی  برد،  می  رنج  
چندان اندازه قدش با مادرش تفاوت نمی کند.

فیس بوک؛ مخوف ترین ماشین جاسوسی 

آيا فیس بوک فقط يک شبکه اجتماعی است؟
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10 ارتش برتر تاریخ
برتر  ارتش  از 10  فهرستي  گزارشی  در  تايم  مجله 
تاريخ را منتشر نمود که در اين فهرست گارد جاويد 
هخامنشيان به عنوان دومين نيروی ويژه ارتش جهان 

معرفی شده است. 
از پرفروش ترين  تايم که يکی  نامه آمريکايی  هفته 
و  اخبار  و  دنياست  های  مجله  پرخواننده ترين  و 
گزارش های آن از اعتبار خاصی در جهان برخوردار 
است؛ در آخرين شماره خود به معرفی 10 گروه ويژه 
با توضيحاتی  نظامی برتر دنيا در تاريخ پرداخته و 
درباره گارد جاويد ارتش هخامنشی، اين گروه را جزو 
ده گروه نظامی برتر دنيا قرار داده است. نيروهای ويژه 
ارتش، نيروهايی داخل ارتش کشورهای دنيا هستند 
که دارای قابليت جنگجويی ويژه و خاصی هستند و 
سربازان آن کارآزموده ترند و برای عمليات های ويژه و 
حساس تری که به مهارت نظامی و تيزهوشی خاصی 
نياز است به کار برده می شوند و اغلب به طور دائم در 

حال آموزش های سخت قرار دارند. 
جاويد  گارد  درباره  خود  گزارش  در  تايم  مجله 
هخامنشی آورده است: بر اساس گزارش مورخان 
جاويد  گارد  سربازان  هرودوت،  مانند  يونانی 
اوج  در  که  بودند  هخامنشی  ارتش  از  نخبگانی 
آمادگی نظامی به سر می بردند و تعداد آنها به ده 
زمان  در  باستان  ايران  ارتش  رسيد.  می  تن  هزار 
سلسله هخامنشيان متشکل از سربازانی از قوميت 
های مختلف بودند اما سربازان گارد جاويد فقط 
از ميان اهالی ساتراپی های )استان( ايرانی انتخاب 
می شدند. آنها لباس های رنگی می پوشيدند که زره 
محافظتی شان را می پوشاند. آنان در مهارت جنگاوری 
در زمان خود نمونه بودند و محافظت و همراهی از 

خاندان سلطنتی هخامنشی نيز بر عهده آنان بود.
 در فهرست ده گانه نيروهای ويژه برتر ارتش های 
جهان نيز يک نيروی ويژه ايرانی ديگر هم وجود 
صباح  حسن  برگزيده  و  پيرو  سربازان  که  دارد 
حشاشين  داشتند.  شهرت  حشاشين  به  و  بودند 
حاضر بودند برای محافظت از جان يکی از رهبران 
شورشی اسماعيليه در دوره سلجوقيان به نام حسن 

صباح هر کاری بکنند.
 در صدر فهرست ده نيروی ويژه ارتشی جهان مجله 
 Navy Seals تايم، کماندوهای وِيژه آمريکايی به نام
قرار دارد که موفق شدند بن الدن را به قتل برسانند. 
پس از آن نيز گارد جاويد هخامنشی و بعد به ترتيب 
بريگاردهای گورخا )سربازان نپالی متعلق به ارتش 
بريتانيا(، شواليه های مهمان نواز )گروه های مراقبت 
کننده از زائران مسيحی عازم اورشليم(، نيروی ويژه 
گارد  آمريکا،  ارتش  انگليس، کاله سبزهای  هوابرد 
وارنجيان )گارد اسکانديناويايی ويژه امپراطوری بيزانتين 
در قرن 10 و 11 ميالدی(، حشاشين اسماعيلی، گارد 
چريگی اسرائيلی و جنگجويان جگوار )جنگنده های 

آزتکی( قرار دارند.

خوردن كاری داغ 
در یک رستوران 

پر واضح است که خوردن کاری داغ به اندازه نگاه 
کردن به افرادی که آن را می خورند جالب نيست، با 
وجود سختی و دشواری اين کار، دو رقيب در رستوران 
Killer Kismot حاضر به انجام آن کار شدند، غافل 

از اين که کار آنها به بيمارستان خواهد کشيد. 
ساله  هر  اسکاتلند  ادينبرگ  در   Kismot رستوران
رقبا  از  آن  در  که  کند  می  برگزار  جهانی   مسابقه 
اين  مخصوص  کشنده  کاری  ادويه  خواهد  می 
رستوران را که بسيار تند و تيز می باشد امتحان کنند. 
سود حاصل از اين مسابقه برای کارهای خيريه صرف 
می شود. در رقابت امسال 20 نفر شرکت کردند تا با 
قبول ريسک گلودرد، اين کار را انجام دهند، اما فقط 
10 نفر چشيدن خوراک دهان سوز اين رستوران را به 

پايان رساندند.
 گری کيم بيست و يک ساله، که به طعنه او را کاری 
صدا می کنند، پس از چند ساعت تحمل درد معده و 
استفراغ و سوء هاضمه، راهی بيمارستان شد. او فقط 
مقداری کمتر از يک قاشق سوپخوری کاری خورد، اما 

اظهار کرد که دردی بی سابقه را تجربه کرده است. 
به اين ترتيب پس از ديدن واکنش های 10 نفر اول، 10 
نفر ديگر از ادامه مسابقه سر باز زدند. علی عبدل برنده 
مسلم رستوران Kismot باعث شد تا متصديان اين 
رستوران دستور خوراک پزی خود را تغيير دهند، به 

گونه ای که حتی طعم آن کشنده تر از قبل باشد. 
نبايد  امری  دارند چنين  عقيده  مردم  که  در حالی 
سازمان  و  او  نيز  حاضر  حال  در  پذيرد.  صورت 
برگزاری مسابقه قادر به اظهارنظر در اين مورد نمی 
که  مسابقه  داوطلبان  از  باشند، همچنين هيچ يک 
تغيير  هرگونه  با  ارتباط  در  بودند،  نفر   18 حدود 
در دستور پخت غذا اظهار نظری نکردند. مخالفان 
اين امر به عبدل اخطار دادند که حوادثی را که طی 
مسابقه رخ داد به خاطر آورد و وی اظهار داشت 
نظر  در  باال  سطح  را  مسابقه  بايست  می  آنها   که 

می گرفتند.
 در سال گذشته، رقابت خوردن کاری مخصوص 
شدن  دماغ  خون  به   Kismot  رستوران 
اين  رسمی  نامه  در  و  انجاميد  کنندگان  شرکت 
رستوران توضيح داده شد که هيچ اعتراضی از جانب 
کسی که بيشترين مقدار کاری را خورده است اعالم 
نشده و اين امر تنها يک تست از بررسی استقامت 
از  استفاده  با  رمز دستورالعمل خوراکی  مقابل  در 
برنده  امسال  است.  جهانی  های  چاشنی  تندترين 
اين مسابقه پس از خوردن 9 قاشق سوپخوری از 
اين  اظهارات  زهر  بهتر  عبارت  به  يا  چاشنی  اين 

رستوران را در عمل ثابت کرد.
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زادروزهای به یاد ماندنی

تولدهای جالب وعجیب دنیا


