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زهرا ایزدی، کارآفرینی 
نمونه و الگویی منا سب

سخن نخست

9

بوی کود های حیوانی و 
سکوت مسئوالن!!!

آیا دوباره انتخابات در جیرفت 
دوقطبی می شود؟

این روزها بحث انتخابات در دو شهرستان جیرفت و عنبرآباد 
و  و گاها تحرکات سیاسی  به دغای می گراید  رفته رفته 
نشست های انتخاباتی نیز در گوشه گوشه این منطقه دیده 

می شود.
از تحوالت اخیر ایجاد  شده در رده برخی معاونت های 
نامزدهای  شرکت  و  شبانه  جلسات  تا  ها،  فرمانداری 
احتمالی انتخابات در مراسم های متعدد؛ همگی مبین این 
واقعیت است که امسال در دو شهرستان دوقولی سیاسی 
جنوب استان شاهد انتخاباتی داغ، پر تنش و هیجان انگیز 

را شاهد خواهیم بود.
پور  کمالی  دکتر  بر  عالوه  شود  می  گفته  که  انتخاباتی 
شورای  مجلس  در  شهرستان  دو  این  کنونی  نماینده 
اسالمی، شاهد حضور چهره هایی نظیر محمد حجتی 
پور، دکتر علی اسالمی پناه نماینده اسبق، دکتر اعظمی، 
دکتر میرکهنوج، دکتر سعیدی، حاج فرج اله عارفی نماینده 
سابق، مهندس سید جمال حسینی؛ ناکنون خود را به 
عنوان نامزد در آن معرفی کرده و بعضا تحرکاتی را نیز در 
گوشه و کنار و به بهانه های مختلف نیز از خود بروز داده اند.
با وجود اینکه تا شروع زنگ رسمی انتخابات و ثبت نام و 
تایید صالحیت نامزد های انتخاباتی فرصت نسبتا زیادی 
ذهین  همواره  که  سئوالی  حال  این  با  اما  مانده   باقی 
شهروندان را به خود مشغول کرده این است که آیا این دوره 

نیز انتخابات در جیرفت و عنبرآباد دو قطبی می شود؟

اولین قاتل زنجیره 
2ای ایران

چگونه کارگاه قالی بافی راه 
اندازی کنیم؟

معرفی بهترین بازی های کامپیوتری

با شهدا

ضرورت خودآرایی در خانه

کدام دکتر مهندس ها از همه 
بیکارترند؟

4

5
6
7

8

سردار سلیمانی از اهداف 
رژیم صهیونیستی برای ضربه 

زدن به حزب اهلل پرده 
11برداشت آدرس: جیرفت  ابتدای بلوار بعثت نبش کوچه اول سمت راست 

12



علی اصغر بروجردی معروف به اصغر قاتل 
مرگ ۱۳۱۳   - خورشیدی  )متولد ۱۲۷۲ 
خورشیدی( اولین قاتل زنجیره ای ایران به 
حساب می آید. قربانیان وی را اکثرًا کودکان 
تشکیل می دادند که او در اغلب موارد به 
آن ها تجاوز می کرده است. طی مدتی که 
به  را  کودک  می کرده ۲۵  زندگی  عراق  در 
قتل رسانده و پس از مدت ها زندان و پس 
از آخرین قتل در عراق به ایران می گریزد و 
در ایران هم مرتکب ۸ قتل می شود. وی در 
تاریخ ششم خرداد ۱۳۱۳ در تهران محاکمه 
و در ششم تیر ماه همان سال به دار آویخته 
شد. اصغر قاتل، عامل قتل بیش از ۳۳ پسر 
قاتل  اولین  عنوان  به  نوجوان  و  خردسال 
زنجیره ای ایران شناخته شده است؛ جنایات 
وی تنها به داخل کشور محدود نشد و تا 

کشورهای مرزی نیز پیش رفت.
کودکی

علی اصغر در خانواده ای بزرگ شد که سابقه 
دزدی و قتل و بدنامی داشت. پدربزرگ وی 
زلفعلی راهزن بود و در منطقه بروجرد، مالیر 
کاروان ها  چپاول  به  اقدام  )اراک(  عراق  و 
شدن  کشته  به  منجر  گاه  که  می کرد 

کاروانیان نیز می شد.
پدر علی اصغر، علی میرزا نام داشت که دزد 
و قاتلی بدنام بود. علی میرزا از راهزنان و 
جنایتکاران معروف دوران بود به گونه ای که 
مشهور است او بیش از ۴۰ مسافر و عابر را با 
دست خود به قتل رسانده بود. بدنامی وی و 
تحت تعقیب بودنش وی را مجبور کرد که به 
بغداد مهاجرت کند و زن و فرزندان خود را 
نیز به همراه خود ببرد. همچنین ذکر شده 
که علی میرزا از راهزنان معروف راه مشهد 
بود که به دست فوج قزاق در ایران به قتل 
رسید و بعدها زن وی همراه با فرزندانش به 

بغداد رفتند.
در  خورشیدی   ۱۲۷۲ سال  به  علی اصغر 
بروجرد به دنیا آمد. اما محل تولد وی محله 
شده است.وی  ذکر  نیز  تهران  عودالجان 
دو برادر با نام های رضا و تقی و یک خواهر 
داشته است. علی اصغر از مادرش شنیده 
بود که پدرش علی میرزا، سرباز بوده و در 
یکی از جنگ ها کشته شده است. خانواده 
عراق  به  کربال  زیارت  بهانه  به  اصغر  علی 

می روند و در بغداد ساکن می شوند.
بغداد  در  اصغر  علی  برادران  از  یکی 
قهوه خانه ای برپا می کند و علی اصغر هم 
ابتدا نزد برادرش مشغول به کار می شود. 
به  تنقالت  و  آجیل  فروش  به  بعدها  وی 
کودکان و دانش آموزان پرداخت و از همین 

راه به اغفال آنان دست زد.
جنایت های اصغر قاتل در عراق

با فروش تنقالت به کودکان و  علی اصغر 
می ریخت  دوستی  طرح  آنان  با  نوجوانان 
خلوتی  به  را  آن ها  وعده هایی  با  کم کم  و 
می کشید و به آنان تجاوز می کرد یا آن ها را 

مورد اذیت و آزار قرار می داد. نخستین بار در 
سن ۱۴ سالگی به علت اذیت و آزار کودکان 
در بغداد دستگیر شد و به زندان افتاد. اما 
کمی سن وی باعث شد تا خطر وی جدی 
گرفته نشود با رضایت والدین کودکان آزاد 
شود. وی مجددًا به فروش آجیل و تنقالت 
به کودکان مدرسه ای روی آورد. با مشخص 
شدن آزار رسانی وی به ۵ کودک در بغداد، 
علی اصغر محکوم به ۹ سال حبس شد. وی 
از سن ۲۷ سالگی برای در امان ماندن از 
دست پلیس و دادگاه، تصمیم گرفت بعد از 

تجاوز به طعمه های خود آنان را سر به نیست 
کند. به این ترتیب وی تا پایان اقامت خود در 
عراق ۲۵ کودک و نوجوان را به قتل رساند. 
آخرین  که  هنگامی  خودش  اعتراف  به 
کودک را در بغداد می کشت توسط کودک 
دیگری دیده شد به همین علت به سرعت 
و برای همیشه از عراق فرار کرد و روانه ایران 

شد.
در عراق می گوید:  مورد جنایاتش  در  وی 
پول  چه  هر  برادرم  قهوه خانه  در  »درعراق 
می گرفتم خرج اطفال می کردم. مدتی هم 
در مساجد، آجیل می فروختم و با اطفال 
رابطه برقرار می کردم تا این که به علت فریب 
دادن ۵ بچه از فرزندان متمولین آنجا و فریب 
دادن آنها، نه سال حبس کشیدم. پس از 
آزادی، از برادرم خواستم که برایم زن بگیرد 
ولی قبول نکرد. دیگرهمیشه با اطفال بودم 
تا این که یک شب یک شاگرد نجار به نام 
حسن را فریب دادم با پنج نفر دیگر به او 
تجاوز کردیم به خاطر همین دو سال حبس 
کشیدم و از طرف محکمه تحت نظر پلیس 
بودم. هر شب پلیس در خانه می آمد و بودن 
مرا در خانه کنترل می کرد، تصمیم گرفتم 
به هر پسری که تجاوز می کنم، او را به قتل 
برسانم در بغداد ۲۵ پسر را سر بریدم اغلب 
جنازه را در شط غرق می کردم، برخی را هم 
به قدری ماهر شده بودم که از سر بریدن 
هیچ آثاری نمی گذاشتم آخرین بچه را که 
می کشتم کودک دیگری مرا دید که من از 

همان جا به ایران فرار کردم.« 

جنایت های اصغر قاتل در ایران
با فرار از عراق به ایران، اصغر در کاروانسرای 
به  مشغول  و  ساکن  تهران  در  رضاخان 
بامیه فروشی  به ویژه  و  کارهای دوره گردی 
شد. به این ترتیب، وی باز هم امکان تماس با 
کودکان و نوجوانان را پیدا نمود. طعمه های 
شهرستانی  نوجوانان  بیشتر  بار  این  وی 
آمده  تهران  به  کار  یافتن  برای  که  بودند 
بودند. وی در مدتی کوتاه هشت نفر را در 
تهران کشت و جنازه های آن ها را در جنوب 
تهران رها ساخت. کشف جسدهای مثله 
شده این نوجوانان در کوره ها و قنات های 
منطقه شترخان باعث ترس و وحشت فراوان 

در تهران شده بود.

نحوه دستگیری
در  خرابه  قلعه  یک  در  دیماه ۱۳۱۲  دهم 
چوپان  تهران،  جنوب  در  شترخان  بیابان 
و  می یابد  را  کودکی  بریدٔه  سر  نوجوانی 
سراسیمه این خبر را به اهالی روستای نجف 
مأموران  می رساند.  نزدیکی  همان  در  آباد 
اداره تامینات )آگاهی( تهران با حضور در 
محل جسد کودک و نیز دو جسد دیگر را 
سال  بیست  از  کمتر  همگی  که  می یابند 
سن داشته و در دو هفتٔه گذشته کشته شده 
بودند. در بیست و سوم بهمن همان سال در 
فاصله کمتر از دوماه، جمجمه جوان دیگری 
در میدان جاللیه )پارک الله( پیدا می شود 
اما تالش برای یافتن جسد وی بی نتیجه 
می ماند. پنج روز بعد جنازٔه بدون سر فردی 
سی ساله در قنات امین آباد منطقه دولت آباد 
کشف می شود. با ایجاد جو رعب و وحشت 
دادگستری  و  )نظمیه(  پلیس  تهران،  در 
)عدلیه( به تالش جدی برای یافتن سرنخی 

از قتل ها مشغول می شوند.
سردار تیمورخان مفتش باتجربه تامینات 
زنجیره ای  قتل های  پیگیری  مأمور  تهران 
در جنوب تهران شد. مأموران با اجیر کردن 
یافتن  برای  به تالش خود  چند چاه کن، 
روز  در  آنها  دادند.  ادامه  قنات  در  اجساد 
پنجشنبه ۱۰ اسفندماه ۱۳۱۲ در حوالی 
چاه های قنات امین آباد، به مردی میانسال 
در بیابان برخوردند که یک پیت حلبی و یک 
مأموران  داشت.  همراهش  حمالی  پشتٔه 
کرد  ادعا  وی  می پرسند.  شغلش  و  وی  از 

ابزار کار  و پیت هم  بامیه فروش است  که 
اوست. مأموران در ابتدا به وی شک نکردند 
و یک  لباس ها  متوجه  پیت  تفتیش  با  اما 
که  می کند  ادعا  وی  شدند.  خونین  کارد 
پیراهن و شلوار را از بازار حرم عبدالعظیم 
خریده و کفش و کاله را یافته است. پیت و 
سینی و بقیه چیزها هم وسایل کار اوست. 
به  و  نشده  قانع  وی  پاسخ  از  مأموران  اما 
این ترتیب مرد بامیه فروش دستگیر و برای 
استنطاق به کمیسری و سپس به تامینات 
تهران برده می شود به این ترتیب اصغر قاتل 
دستگیر می شود. مأموران به محل زندگی 
علی اصغر در کاروانسرای رضاخان می روند 
و با پرس و جو از همسایه ها متوجه می شوند 
شب پیش از آن پسر بچه ای که علی اصغر 
وی را برادر خود معرفی می کرده، شب را در 
به  لباس های  آن ها  او خوابیده است.  اتاق 
دست آمده را شناسایی و متعلق به همان 

نوجوان معرفی می کنند.
محاکمه و اعترافات

سلول انفرادی اصغر قاتل در زندان قصر
پس از چند فقره بازجویی، علی اصغر اقرار 
می کند که لباس ها مربوط به نوجوانی به 
نام علی است که اصغر در ابتدا برای وی 
سینی و بامیه خریده تا در کنار او کار کند 
اما با گریختن وی، اصغر مجددًا وی را یافته 
و پس از تجاوز، وی را به قتل رسانده است. 
در نهایت علی اصغر به انجام هشت قتل در 
ایران و بیست و پنج قتل در عراق و تجاوز به 

مقتوالن و دیگر کودکان اقرار کرد.
دادگاه اصغر که اکنون دیگر به اصغر قاتل 
مشهور شده بود، در خرداد و تیرماه ۱۳۱۳ 
ده ها  قتل  و  تجاوز  تشکیل شد. جرم وی 
کودک و نوجوان ذکر شد. سرانجام دادگاه 
وی را به نه سال حبس و نیز اعدام محکوم 
کرد که با اعتراض علی اصغر، رای به دیوان 
نیز حکم وی  آنجا  تمیز رفت که در  عالی 
توجیه  در  اصغر  علی  شد.  تأیید  مجددًا 

جنایت های خود گفت:
هستند؛  مادر  و  بی پدر  عده  یک  »این ها   
بی سر و پا و خوشگل اند. وقتی که ریش آن ها 
درآمد، دزدی می کنند. من با این ها دشمنی 
دارم. این ها دشمن مملکت هستند. به این 
جهت آن ها را کشته ام. من در خارجه که 
بودم از این ها خیلی بودند و خیلی از آن ها را 
کشتم. اینجا هم که آمدم، دیدم در اینجا هم 

هستند و آن ها را می کشتم.«
اعدام

سرانجام در سحرگاه روز چهارشنبه ششم تیر 
۱۳۱۳ حکم اعدام وی در میدان توپخانه در 
جلوی تشکیالت نظمیه مملکتی اجرا شد. 
وی ابتدا شوخ و سر حال بود اما با مشاهده 
طناب دار در هم شکست و بنابر اظهارات 
حاضران گفت در صورت آزادی دو گوسفند 
از  پس  وی  کرد.  خواهد  نذر  قربانی  برای 
اعتراض  با  دار  سمت  به  شدن  فراخوانده 
گفت: »من چند ولگرد و مجهول الهویه را 

کشتم، شما به خاطر آن ها مرا می کشید؟

اولین قاتل زنجیره ای ایران
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سلول انفرادی اصغر قاتل در زندان قصر

کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد، )فردای قیامت( به شفاعت 
من نخواهدرسید. حضرت محمد )ص(



چهارده ساله کـه بودم؛ عاشق پستچی محل شدم. خیلی 
تصادفی رفتم در را باز کنم ونامه را بگیرم ، او پشتش بـه 
مـن بود. وقتی برگشت قلبم مثل یک بستنی، آب شد و 
زمین ریخت! انگار انسان نبود، فرشته بود! قاصد و پیک 
الهی بود ، از بس زیبا و معصوم بود!شاید هجده نوزده 
سالش بود. نامه را داد.با دست لرزان امضا کردم و آن قدر 
حالم بد بود کـه بـه زور خودکارش را از دستم بیرون کشید 

و رفت.
ازآن روز، کارم شد هرروز برای خودم نامه نوشتن و پست 
هاي  نامه  برای   ، ام  هفتگی  خرجی  سفارشی!تمام 
سفارشی می رفت.تمام روز گرسنگی می کشیدم، اما 
هرروز؛ یک نامه سفارشی برای خودم می فرستادم ،کـه 
او بیاید و زنگ بزند، امضا بخواهد، خودکارش را بدهد و 
مـن یک لحظه نگاهش کنم و برود. تابستان داغی بود.

نزدیک یازده صبح کـه می شد، می دانستم همین حاال 
زنگ می زند!

پله ها را پرواز میکردم و برای این کـه مادرم شک نکند 
،می گفتم برای یک مجله می نویسم و انها هم پاسخم را 
میدهند.حس میکردم پسرک کم کم متوجه شده اسـت.
آن قدر خودکار در دستم می لرزید کـه خنده اش میگرفت 
.هیج وقت جز درود و خدانگهدار حرفی نمی زد.فقط یک بار 
گفت: چقدر نامه دارید! خوش بـه حالتان! و مـن تا صبح آن 
جمله را تکرار میکردم و لبخند میزدم و بـه نظرم عاشقانه ترین 

جمله ي دنیا بود.چقدر نامه دارید! خوش بـه حالتان!
عاشقانه تر از این جمله هم بود؟ تا این کـه یکروز وقتی داشتم 
امضا میکردم، مرد همسایه فضول محل از آنجا رد شد.مارا 
کـه دید زیر لب گفت: دخترۀ بی حیا. ببین با چـه ریختی 
اومده دم در! شلوارشو! متوجه شدم کـه شلوارم کمی کوتاه 
بود. آن  بیرون  پایم  بودم و قوزک  نپوشیده  اسـت. جوراب 
قدر یک لحظه غرق شلوار کهنه ام شدم کـه نفهمیدم پیک 
آسمانی مـن ، طرف را روی زمین خوابانده و با هم گالویز 

شده اند!
مگر پیک آسمانی هم کتک می زند؟مردم آن ها را از هم جدا 
کردند.از لبش خون می آمد و می لرزید.مو هاي طالییش 
هم کمی خونی بود. یادش رفت خودکار را پس بگیرد.نگاه 
زیرچشمی انداخت و رفت. کمی جلوتر موتور پلیس ایستاده 
بود.همسایه ي شاکی، گونه اش را گرفته بودو فریاد می زد. 
مـن هم از ترس در را بستم. احساس یک خیانتکار ترسو را 
داشتم! روزبعد پستچی پیری آمد، بـه او گفتم آن اقای قبلی 

چـه شد؟
گفت: بیرونش کردند! بیچاره خرج مادر مریضش را میداد. 
بـه خاطر یک دعوا! دیگر چیزی نشنیدم. اوبه خاطر مـن 
دعوا کرد! کاش عاشقش نشده بودم! ازآن بـه بعد هر وقت 
صبح ها صدای زنگ در می شنوم ، بـه دخترم می گویم: 
مـن باز می کنم! سالهاست کـه با آمدن اینترنت، پستچی ها 
گمشده اند. دخترم یکروز گفت: یک جمله عاشقانه بگو الزم 
دارم. گفتم:چقدر نامه دارید. خوش بـه حالتان! دخترم فکر 

کرد دیوانه ام!

پستچی جوان

سال دوم- 
 شماره سوم 

دوشنبه  15 مهر 
1398 2

داستان کودکانه؛

گنجشک فراموش کار
سال ها پیش در جنگلی بزرگ و سرسبز، روی باالترین 
شاخه  بزرگ ترین و بلندترین درخت، گنجشکی زندگی 

می کرد.
گنجشک قصه ما؛ روزی تصمیم گرفت که برای دیدن 
دوستش به خانه ی او برود. صبح زود به راه افتاد. از 

جاهای زیادی عبور کرد.
اما گنجشک کوچک قصه ی ما یک مشکل داشت؛ 
و آن هم این بود که ” فراموش کار ” بود. او در بین راه 

متوجه شد که خانه دوستش را فراموش کرده است.
در همین حین از باالی رودی عبور کرد که آن جا یک 
قو در حال آب تنی بود. او از قو آدرس خانه دوستش را 

پرسید؛ اما قو نمی دانست
 او رفت و رفت تا به یک روستا رسید . خیلی خسته شده 
بود. روی پشت بام خانه ای نشست تا استراحت کند. 
تصمیم گرفت به خانه ی خودش برگردد. ولی او آنقدر 
فاصله اش از خانه زیاد شده بود که راه خانه ی خودش 

را هم فراموش کرده بود.
ناگهان احساس کرد یک نفربه طرف او می آید. ترسید 
و به آسمان پرید . از باال دید دختر بچه ای با یک مشت  

دانه به طرف او می آید .
دخترک به او گفت: » چی شده گنجشک کوچولو؟ « 
از من نترس. من می خواهم با تو دوست بشوم برایت 

غذا آورده ام.
گنجشک گفت : » یعنی تو نمی خواهی مرا در قفس 

زندانی کنی ؟ «
دخترک گفت : » معلوم است که نمی خواهم! «

ام.  کرده  گم  را  ام  خانه  راه  من   «  : گفت  گنجشک 
دخترک گفت: » من به تو کمک می کنم تا راه خانه ات 
را پیدا کنی، سپس از گنجشک پرسید: » آیا یادت می 
آید که خانه ات کجا بود؟ « گنجشک جواب داد :  در 

جنگل بزرگ روی درختی بسیار بزرگ.
دخترک گفت : » با من به جنگل بیا من به تو کمک می 

کنم تا آن درخت را پیدا کنی .
بزرگ  وارد جنگل  باهم  و گنجشک کوچولو  دخترک 
شدند و بعد از ساعت ها تالش و جست و جو دخترک 
توانست خانه گنجشک کوچولو را پیدا کند. گنجشک 
کوچولو پرواز کرد و روی باالترین شاخه رفت و نشست و 
به دختر کوچولو قول داد که از این به بعد، حواسش را 

بیشتر جمع کند تا دیگرگم نشود.

توانند  می  کودکان  و  آموزان  دانش 
در  انتشار  برای  را  خود  های  داستان 
نشریه تعقل به شماره 09135325723 
در تلگرام یا واتس آپ ارسال نمایند تا با 

نام آن ها منتشر شود

ادبی

تو نور بودی 
شوق پریدن در آسمان 

در  مرده  ای  پروانه  من 
پیله 

تو رود بودی 
زندگی بخش و خروشان 
من ماهی ای در منقاِر 

مرغی مهاجر 
همیشه دوست داشتن 

ما را 
از هم جدا کرد .

سامان  ساردویی

به تعداد اعداد 
در درونم 

روح پیر جمع شده است 
همه ی شان عاشق تو هستند 

درکم کن 
اگر بی نهایت می روم و 
بی نهایت بر می گردم .

سامان  ساردویی

اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من
دل من داند و من دانم و دل داند و من

خاک من گل شود و گل شکفد از گل من
تا ابد مهر تو بیرون نرود از دل من

موالنا

در پهنه ی دشت رهنوردی پیداست
وندر پی آن غافله ، گردی پیداست

فریاد زدم - »دوباره دیداری هست ؟ »
در چشم ستاره اشک سردی پیداست

فریدون مشیری

کاش امشبم آن شمع طرب می آمد
وین روز مفارقت به شب می آمد

آن لب که چو جان ماست دور از لب ماست
ایکاش که جان ما به لب می آمد

رهی معیری

بین حّق و باطل به اندازه چهار انگشت فاصله است، آنچه با چشمت بینی 
حّق است و چه بسا با گوش خود سخن باطل بسیاری را بشنوی. امام حسن 

مجتبی )ع(



شاید نمی دانید که با داشتن هشت میلیون 
تومان میتوانید کار پر برکت قالیبافی در خانه 
را شروع کنید. جالب اینجاست حتی اگر این 
مبلغ را نیز نداشته باشید پس از گذراندن سه 
فنی  مراکز  در  قالیبافی  رایگان  آموزش  ماه 
حرفه ای در سرتاسر کشور میتوانید این مبلغ 
مورد نیاز را از وزارت صنعت و معدن بصورت 
تسهیالت وام دریافت کنید . در ضمن کلیه 
مواد اولیه مورد نیاز برای آموزش شما در طی 
این دوره نیز رایگان میباشد. پس از این مراحل 
دست  را  متری  شش  دارقالی  یک  میتوانید 
بگیرید و شروع کنید. اگر بصورت شغل به 
این حرفه نگاه کنید این دار قالی را میتوانید 
طی مدت 9 ماه به اتمام برسانید. بسته به آنکه 
این دار قالی 6 متری را سفارش گرفته باشید 
یا خودتان شروع کرده باشید بطور میانگین 
این دارقالی 8 میلیون هزینه داشته و در پایان 
از شما 32 میلیون تومان براحتی  را  کار آن 

میخرند.

پس از این مراحل که می توان کار را در منزل 
انجام داد و هیج نیاز به تکنولوژی خاص و یا 
کارگاه نیست ، اکنون با کمی سرمایه میتوانید 
یک کارگاه قالی بافی راه اندازی کنید و برای 
سایرین نیز کارآفرینی کنید و مدیریت آسان 
سود بیشتری نیز ببرید. در واقع بازپرداخت 
وام اولیه ساالنه 2 میلیون تومان میباشد ، پس 
میتوانید باقی 30 میلیون را سرمایه کنید و 

یک فضای مثال پنجاه متری تهیه کنید، حدود 
سه نفر را مشغول بکار کنید تا در کار بافت سه 

دستگاه 6 متری شما را یاری کنند.

برای مثال در یک کارگاهی یک فرش تمام 
میشود  حساب  نفیس  فرش  که  ابریشم 
بصورت پیش فروش در حال بافت بوده که 
حدود یک سال بافت آن بطول انجامیده و در 
انتها 45 میلیون قرار به فروش آن بوده . در 
مثالی دیگر یک قالی 24 متری تمام ابریشم 
شده  بافته  و  شده  گرفته  سفارش  بصورت 
است. سفارش دهنده تاجری در قم بوده که 
با سفارت ژاپن قرار داد داشته .مبلغ قرارداد 
بافنده  با این تاجر یک میلییارد تومان بوده، 
این فرش طی سه سال با هزینه مواد اولیه و 
دستمزد بافنده گان حدود 280 میلیون تومان 
تولید شده بود. وقتی سفارش گرفته میشود 
بافنده حق فروش آن فرش را به شخص دیگر 
ندارد. در انتها سفارش دهنده مبلغ از پیش 
تعیین شده را که گاهی بصورت قرارداد هم 

نوشته شده به شما  پرداخت خواهد کرد.

هنر فرش بافی که در ایران دارای قدمت بسیار 
طوالنی می باشد معمواًل یکی از روش های 
اکثر خانم های خانه دار  برای  کسب درآمد 
بوده است. اما در دهه های اخیر این هنر به 
شکل گسترده تری توسعه یافت و بسیاری از 
اندازی کارگاه  خبرگان این شغل به فکر راه 
در  افزایش  بر  عالوه  تا  افتادند  فرش  تولید 

برای  الزم  شرایط  که  کسانی  برای  خود  آمد 
قالیبافی در منزل را ندارند نیز راه چاره ای 
باشندو همچنین با تولید فرش های با کیفیت 
، به وضعیت تولید این صنعت نیز رونق دهند. 
در این مقاله با مراحل راه اندازی و برآورد هزینه 
یک کارگاه قالی بافی معمولی آشنا می شوید. 

کسب و کار قالی بافی:

کارگاه تولید فرش دستبافت یک نوع مؤسسه 
رفع  برای  که  است.  زایی  اشتغال  و  تولیدی 
باعث  که  بافتی  محصوالت  به  جامعه  نیاز 
آسانتر شدن زندگی می شود تالش می کند. 
خدمات و تولیدات این کارگاه شامل افراد و 
خانواده های هموطن می شود و برای ورود ارز 
به کشور به خارج صادر می شود و همچنین 

به  که  افرادی  دادن  دادن  قرار  پوشش  زیر 
تنهایی نمی توانند از هنر خود استفاده نموده 

و کسب درآمد کنند.

محل کارگاه:

محل کارگاه یک فضای حتی 12 متری باشد

 مسائل بهداشتی و امکانات :بهتر است برای 
بدیهی  که  کارگاه  این  افراد  بهداشت  حفظ 
شوند  می  حساب  ها  سرمایه  جزو  است 
اندیشیده شود و کارگران از ماسکهای معمولی 
استفاده کنند. و مکانی نیز برای استراحت 
تعبیه شود و دارای  جعبه کمکهای اولیه باشد

چگونه کارگاه قالی بافی راه اندازی کنیم؟

تاریخچه میرزا قاسمی
میرزا قاسمی توسط محمد قاسم خان  که در 
زمان ناصرالدین شاه قاجار  والی حاکم رشت 
بود ابداع شده و توسط وی گسترش یافت و به 

نام او نیز نام گذاری شد
ما در بخش آشپزی در خانه 2 دستور پخت از 
میرزا قاسمی برای شما آماده نمودیم که آنها 

در ادامه مطلب می خوانید
طرز تهیه میرزا قاسمی - دستور 

پخت اول
مواد الزم

- بادمجان = 5 عدد متوسط
- گوجه فرنگی تازه = 2 عدد

- سیر = یک بوته
- تخم مرغ = 3 عدد

- روغن و فلفل و نمک = به مقدار الزم
طرز تهیه

) شما  کنیم  کباب می  را  ها  بادمجان  ابتدا 
می توانید بادمجان ها را داخل فر و یا روی 
آتش کباب کنید( سپس پوست آنها را کنده و 
سرهای بادمجان ها را جدا می کنیم ؛ پس از 

آن بادمجان ها را ساطوری می نماییم .
گوجه  ؛  رسد  می  ها  گوجه  به  نوبت  حال 
فرنگی ها را در آب جوش ریخته و پوست آنها 

را میگیریم و سپس خرد می کنیم.
سیر را کوبیده و داخل روغن داغ که از قبل 
درتابه و روی اجاق آماده شده است میریزیم تا 

کمی سیر ها سرخ شود. 
سپس بادمجان ها و گوجه های آماده شده را 
به همان تابه اضافه کرده و سرخ می کنیم ؛ 
این کار را تا زمانی که آب آنها کشیده شده و 

کمی روغن بیافتد ادامه می دهیم.
حال کمی نمک و فلفل به آن اضافه می کنیم 
و مایه را در یک طرف تابه قرار می دهیم و در 
طرف دیگر خالی تابه تخم مرغ ها را شکسته و 
مخلوط می کنیم و انقدر هم می زنیم تا بسته 

شده و سرخ شود
بعد بادمجان ها و تخم مرغ ها )یعنی تمام 

محتویات تابه( را با هم مخلوط می کنیم.
میرزا قاسمی ما آماده شده و می توانید آنرا در 

دیس کشیده و سرو کنید.
 طرز تهیه میرزا قاسمی - دستور 

پخت دوم
مواد الزم

- بادمجان شرین و قلمی = 4 عدد
- سیر تازه = 1 بوته و اگر تازه نیود نصف بوته

- گوجه فرنگی تازه و رنده شده = 5 عدد متوسط
- رب گوجه فرنگی = 2/1 قاشق غذاخوری

- نمک و فلفل = به میزان الزم
- لیمو ترش = 1 عددد

- تخم مرغ = 4 عدد
- زرد چوبه = 1 قاشق چای خوری پر

طرز تهیه 

ابتدا بادمجان ها را کباب کنید ) تا زمانی که پوست 
آتش  روی  بایست  می  نشود  ذغال  ها  بادمجان 
بماند و اگر یک سیخ چوبی به بادمجان ها بزنیم 
به راحتی داخل بادمجان فرو رود( بعد از این عمل 

بادمجان ها را کنار گذاشته تا سرد شوند.
کنید؛  ساطوری  را  سیر  و  کرده  رنده  را  گوجه 
سپس 1 استکان روغن زیتون داخل تابه بریزید و 
تا حدی که روغن زیاد داغ نشود تابه را روی شعله 
بگذارید بماند ؛ سپس سیر ساطوری و زردچوبه را 
به روغن اضافه کنید و 10 ثانیه با شعله متوسط 

تفت بدهید.
بالفاصله بادمجان ها را که پوست کنده و ساطوری 
شده اند را به مواد اضافه کنید. سپس 1 دقیقه 
تفت بدهید و بعد از آن پوره گوجه را به مواد اضافه 

کنید و درب تابه را گذاشته و شعله اجاق را کمی 
پایین بیاورید و اجازه بدهید تا آب مواد کشیده 

شود.
سپس آب لیمو و رب را اضافه کنید و 1 دقیقه تفت 

دهید و در آخر نمک و فلفل را اضافه کنید.
حال نوبت تخم مرغ ها است که البته توجه کنید 
تخم مرغ ها را روی مواد شکسته و بدون این که هم 
بزنید درب تابه را گذاشته و شعله کم کنید تا تخم 

مرغ ها نیز بسته شود . 
بعد از پختن کامل تخم مرغ ها ؛ آنها را تکه تکه 

کنید و میرزا قاسمی را هم بزنید.
میرزا قاسمی هم اکنون آماده است.

نکات تکمیلی در مورد میرزا قاسمی
آن  مایحتاج  و  اولیه  مواد  سازی  آماده  زمان      
حدودا 30دقیقه و زمان پخت و انتظار آن در حدود 

15دقیقه میباشد .
 میرزا قاسمی را می توانید در وعده نهار - میان 

وعده - شام - پیش غذا - سرو کنید .
 توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای 4 

نفر مناسب میباشد .

طرز تهیه میرزا قاسمی

کسب و کار

آشپزی در خانه

سال دوم- 
 شماره سوم 
دو شنبه  15 

مهر 1398 تقوا و پرهیزکاری سرآغاز هر توبه ای، و سّر هر حکمتی، و شرف و بزرگی هر 4
عملی است، و هر که از با تقوایان کامیاب گشته به وسیله تقوا کامیاب شده 

است. امام حسن مجتبی )ع(



رونماییاز  هدف  با  زیر  مقاله 
رایانه  جدید  بازی های 
است  شده  گرداآوری  ای 
امیدواریم بتواند پاسخگوی نیازهای عالقه مندان به 
این بخش باشد مخاطبان می توانند نظرات خود را 
در رابطه با این بخش به شماره 09131968910 
پیامک نماین تا تحریریه نشریه بهتر بتواند  تازه های 

مورد عالقه مخاطبان را به آنان معرفی نماید.

به پایان نسل های کنسولی که نزدیک می شویم، 
معموال کیفیت بازی ها باال می روند. استودیوهای 
بازی سازی با سخت افزار کنسول ها آشنایی کافی 
پیدا کرده اند و از طرفی هم مراحل طوالنی و چند 
ساله ی ساخت بازی هایشان رو به اتمام است، در 
بازی های  نسل های  پایانی  سال  دو  یکی  نتیجه 
همراه  شگفت انگیزی  ساخته های  با  ویدیویی، 

می شود.

در سال ۲۰۱۸ شاهد عرضه ی تعدادی از بهترین 
بازی های چند سال اخیر بودیم؛ بازی هایی مثل 
 2  Red Dead Redemption و   God of War
تجربه هایی شگفت انگیز و جدید در صنعت بازی 

نشان مان دادند.

روند عرضه ی بازی های بزرگ و باکیفیت در سال 
۲۰۱۹ هم ادامه خواهد داشت. کم و بیش به پایان 
عمر دو کنسول ایکس باکس وان و پلی استیشن ۴ 
نزدیک می شویم. شرکت های بازی سازی مختلف 
برای سال ۲۰۱۹ بازی های بزرگی را در نظر دارند. 
بازی ها آن قدر بزرگ و مهم هستند  این  از  برخی 
که سال هاست منتظر عرضه ی آن ها نشسته ایم. 
قرار  باالخره   Death Stranding مثل  بازی هایی 

است در سال ۲۰۱۹ وارد بازار شوند.

تصمیم گرفته ایم تا در قالب یک مقاله ی مفصل، 
و  بگوییم  شما  برای   ۲۰۱۹ بازی های  بهترین  از 
امیدواریم که این مقاله در طول سال آینده به شما 

در انتخاب بازی کمک کند.

New Super Mario Bros U Deluxe

Nintendo :تهیه کننده

Nintendo :سازنده

سبک: سکوبازی

Switch :پلتفرم

تاریخ عرضه میالدی: ۱۱ ژانویه ۲۰۱۹

تاریخ عرضه شمسی: ۲۱ دی ۱۳۹۷

New Super Mario Bros Deluxe بازی

بازی های ماریو هرگز قدیمی نمی شوند. اگر حرف 
ما را قبول ندارید، همین حاال یک شبیه ساز پیدا 
و اولین شماره ی ماریو را روی آن بازی کنید. ماریو 
بیست سالی است که سه بعدی شده و روند و سبک 
بی خیال  نینتندو  ولی  پیدا کرده،  کامال جدیدی 
ریشه های دو بعدی این بازی هم نشده است. چند 
عرضه ی  شاهد   Wii U کنسول  روی  پیش  سال 
 New Super بهترین بازی دو بعدی ماریو به اسم
Mario Bros U بودیم. نینتندو تصمیم گرفته است 
تا این سکوبازی شگفت انگیز را با بسته ی الحاقی 
شخصیت لوییجی، روی کنسول جدیدش یعنی 
سوییچ عرضه کند. این نسخه از نظر روند و گرافیک 
تفاوتی نکرده، ولی کامل ترین و بهترین ماریو دو 

بعدی حال حاضر است.

Tales of Vesperia: Definitive Edition

Bandai Namco Entertainment :تهیه کننده

Namco Tales Studio :سازنده

سبک: نقش آفرینی ژاپنی

Xbox One، PC، Switch ،PS4 :پلتفرم

تاریخ عرضه میالدی: ۱۱ ژانویه ۲۰۱۹

تاریخ عرضه شمسی: ۲۱ دی ۱۳۹۷

Tales of Vesperia Definitive Edition بازی

ده سالی از عرضه ی Tales of Vesperia می گذرد 

و باالخره قرار است این بازی را روی کنسولی به غیر 
بازی های  مجموعه  ببینیم.  ایکس باکس۳۶۰  از 
Tales of هر کدام قصه و شخصیت های خودشان 
را دارند، و Vesperia هم که در واقع دهمین قسمت 
در  است  قرار  می شود،  محسوب  مجموعه  این 
 Definitive قالب نسخه ای بازسازی شده به اسم
Edition روی تمام پلتفرم های امروزی عرضه شود. 
بازی Tales of Vesperia مثل دیگر قسمت های این 
مجموعه، یک نقش آفرینی ژاپنی نوبتی است؛ یعنی 
می توانید انتظار یک داستان خطی و کامال ژاپنی را 
 Tales از بازی داشته باشید. با این حال، مجموعه ی
of به لطف سیستم مبارزه ی خاصی که دارد، خود 
از دیگر نقش آفرینی های ژاپنی جدا کرده است. 
افزایش  کنار  در   Definitive Edition نسخه ی 
وضوح تصویر و سرعت اجرای بازی، حتی محتوای 

داستانی جدید و شخصیت های تازه ای دارد.

Onimusha: Warlords

Capcom :تهیه کننده

Capcom :سازنده

سبک: اکشن

Xbox One، PC، Switch ،PS4 :پلتفرم

تاریخ عرضه میالدی: ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹

تاریخ عرضه شمسی: ۲۵ دی ۱۳۹۷

Onimusha: Warlords بازی

محبوب  بازی های  مجموعه  قسمت  اولین 
»اونیموشا« )Onimusha( قرار است بازسازی و روی 
کنسول های نسل فعلی عرضه شود. قسمت اول 
و دوم بازی اونیموشا از نظر ساختار و روند،  بیشتر 
شبیه به بازی های داینو کرایسیس و رزیدنت اویل 
است؛ یعنی با دوربینی ثابت طرف هستید و بازی 
هم تمرکز زیادی رو گشت و گذار دارد. این نسخه ی 
نظر  از   Onimusha: Warlords بازی  جدید 
گرافیکی هم پیشرفت هایی کرده، ولی نباید انتظار 
یک بازسازی بزرگ و کامل را داشته باشید؛ طوری 
که فقط وضوح تصویر بازی باال رفته است. امیدواریم 
به ساخت  نهایتا  اونیموشا  بازسازی  این  عرضه ی 

قسمت های جدیدی در این مجموعه منجر شود.

Skies Unknown :7 Ace Combat

Bandai Namco Entertainment :تهیه کننده

Bandai Namco Studios :سازنده

سبک: اکشن

Xbox One، PC ،PS4 :پلتفرم

تاریخ عرضه میالدی: ۱۸ ژانویه ۲۰۱۹

تاریخ عرضه شمسی: ۲۸ دی ۱۳۹۷

Skies Unknown :7 Ace Combat بازی

بیش از ده سال از عرضه ی قسمت ششم مجموعه 
بازی های »ایس کامبت« می گذرد و باالخره قرار 
است شاهد عرضه ی قسمت هفتم این مجموعه 
باشیم. دقیقا مثل قسمت های قبلی این مجموعه، 
می توانید انتظار یک داستان پر و پیمان و سینمایی 
از ایس کامبت ۷ را داشته باشید. از نظر گرافیکی 
 Skies Unknown  :7  Ace Combat بازی 
پیشرفت های بسیار بزرگی نسبت به قسمت های 
قبلی داشته. از طرفی هم چنین با حجم بزرگی از 
و  هواپیماها  شخصی سازی  برای  جدید  امکانات 
 7 Ace Combat جت ها طرف هستیم. روند بازی
هنوز هم نیازمند استراتژی و تاکتیک های نظامی 
پیچیده است و در عین حال هم انتظار داریم مثل 

همیشه حسابی سرگرم کننده باشد.

2 Resident Evil

Capcom :تهیه کننده

Capcom :سازنده

سبک: اکشن سوم شخص

PC، Xbox One، PS4 :پلتفرم

تاریخ عرضه میالدی: ۲۵ ژانویه ۲۰۱۹

تاریخ عرضه شمسی: ۵ بهمن ۱۳۹۷

2 Resident Evil بازی

محبوب ترین  از  یکی  عنوان  به   ۲ اویل  رزیدنت 
قسمت های مجموعه ی رزیدنت اویل کامال بازسازی 
شده است. چه از نظر روند و چه از نظر گرافیک و 
محتوا، بازسازی رزیدنت اویل ۲ حسابی پیشرفت 
کرده و به یک بازی مدرن تبدیل شده است؛ البته 
از نظر سبک ظاهری و خط  بازی مدرن که  یک 
داستانی همان رزیدنت اویل ۲ قدیمی و کالسیک 
سوم  اکشن  یک  اویل ۲  رزیدنت  بازسازی  است. 
شخص با دوربین روی شانه است؛ یعنی دقیقا مثل 
رزیدنت اویل ۴. هر دو شخصیت »لیون« و »کلیر« 
در بازی وجود و کمپین جداگانه ی خود را دارند. 
شده  مطمئن  بازی،  سازنده ی  کپ کام،  شرکت 
است تا حس ترس و دلهره ی رزیدنت اویل ۲ را در 
این بازسازی حفظ کند و به خوبی هم از پس این 

کار برآمده است.

Kingdom Hearts III

Square Enix :تهیه کننده

Square Enix :سازنده

سبک: نقش آفرینی اکشن

Xbox One ،PS4 :پلتفرم

تاریخ عرضه میالدی: ۲۹ ژانویه ۲۰۱۹

تاریخ عرضه شمسی: ۹ بهمن ۱۳۹۷

Kingdom Hearts III بازی

 Kingdom Hearts بازی های  مجموعه  قصه ی 
قرار است باالخره به پایان برسد. این مجموعه که 
به غیر از سه بازی اصلی، تا به امروز نزدیک به ده 
بازی فرعی داشته، تمام دنیاها و شخصیت هایی 
کرده  معرفی  گذشته  سال های  تمام  طول  در  که 
بود را کنار یکدیگر می آورد تا به قصه ی پیچیده ی 
 Kingdom Hearts III خوب پایان دهد. در بازی
مثل قسمت های قبلی با یک نقش آفرینی اکشن 
سوم شخص طرف هستیم که در دنیاهای مختلف 
فانتزی  فاینال  بازی های  و  دیزنی  انیمیشن های 
 Kingdom Hearts III سازندگان  می افتد.  اتفاق 
هم  پیکسار  انیمیشن های  سراغ  بار  اولین  برای 
بازی«  اسباب  »داستان  مثل  دنیاهایی  و  رفته اند 
و »شرکت هیوالها« هم در بازی قرار دارد. از نظر 
گرافیکی Kingdom Hearts III شگفت انگیز و در 

حد و اندازه ی انیمیشن های اصلی است.

3 God Eater

Bandai Namco Entertainment :تهیه کننده

Marvelous’ First Studio :سازنده

سبک: نقش آفرینی اکشن

PC ،PS4 :پلتفرم

تاریخ عرضه میالدی: ۸ فوریه ۲۰۱۹

تاریخ عرضه شمسی: ۱۹ بهمن ۱۳۹۷

3 God Eater بازی

بازی های God Eater ریشه در کنسول های دستی 
پلی استیشن دارند، ولی برای اولین بار قرار است در 
قالب یک بازی جدید با در نظر گرفتن کنسول های 
 God Eater خانگی ساخته شوند. قسمت سوم بازی
مثل بازی های قبلی این مجموعه یک نقش آفرینی 
اکشن است که در دنیایی پساآخرلزمانی اتفاق 
می افتد؛ دنیایی که انسان های زیادی در آن 
باقی نمانده اند و این انسان ها هم در قالب 
ماموریت های مختلف، به مبارزه با هیوالها 
God Eater 3 می توانید  بازی  در  می روند. 
و  سالح ها  بسازید،  را  خودتان  شخصیت 
آیتم های مختلفی جمع آوری و کسب کنید و 
در ماموریت های مختلف، با هیوالهای بزرگ 
مبارزه کنید. بازی ظاهری انیمه-طور دارد و 
ممکن است این موضوع به مذاق همه خوش 
نیاید، ولی مبارزات آن بسیار سرگرم کننده و 

سریع و لذت بخش هستند.

Trials Rising
Ubisoft :تهیه کننده

Ubisoft Kiev :سازنده
سبک: سکوبازی اکشن

PC، Xbox One، Switch ،PS4 :پلتفرم
تاریخ عرضه میالدی: ۱۲ فوریه ۲۰۱۹
تاریخ عرضه شمسی: ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

ادامه در شماره بعد

بهترین بازی های کامپیوتری
تولید شده در سال 2019

بازی

سال دوم- 
 شماره سوم 
دو شنبه  15 
از امام رضا ) علیه السالم ( از حقیقت توکل سؤال شد . فرمود : این 5مهر ماه 1398

که جز خدا از کسی نترسی. امام رضا )ع(



سعداله فاریابی
 نام پدر  
ابراهیم

تاریخ تولد 1333
تاریخ شهادت   60/3/18

زندگی نامه
روستاي  در  مهر1333،  یکم 
توابع  از  ساردوئیه  تاریکوئیه 
متولد  جیرفت  شهرستان 
شد. پدرش ابراهیم و مادرش 
نام   )1338 )فوت  بي بي 

تا پایان مقطع متوسطه در رشته برق درس خواند  داشت. 
ازدواج کرد وصاحب سه پسر  ودیپلم گرفت. سال  1355، 
بود،  سپاه  به  خدمت  ومأمور  آموزش  و پرورش  شاغل  شد. 
هجدهم خرداد 1360، در مهاباد کردستان هنگام درگیري 
با گروه هاي ضدانقالب بر اثر اصابت گلوله به سر و صورت 
 مجروح شد ودر بیمارستان به شهادت رسید. پیکر وي درگلزار 

شهداي  جیرفت به خاك سپرده شد.

وصیت نامه
نامه شهید سعد الله فاریا بی به پسرش

بسم رب الشهداء
من الو منین رجال صد قو ا ما عا هد و ا الله علیه منهم من 

قضی نحبه و منهم من ینتظرو ما بدلو ا تبد یال
پسر م ،امیدم ،ابیذر م

تو اکنو ن کو چکی و نامه  پدرت را پدری که خیلی حق  به گرد 
نش داشتی و اونتوا نسته بطو ر شا ید و با ید دینش رانسبت به 
تو ادا بکند نمی توا نی  خو ب در ک کنی  و لی  مهم نیست 
این نامه ها و این خو ن نامه ها در؟؟؟تاریخ برای تو و برای 

ابیذرهای  آینده ؟؟؟خواهد ؟؟؟و آن و قت  
که بزر گ شد ی نامه پدرت را خو ب بخوان 
و ان را در ؟؟؟و تکالیف مدر سه ات  بنو یس 
تادربین همکال سی ها یت افتخار کنی که پدر ت از شهر و 
دیار خودبرید وندای حسین را لبیک گفت و به جمع شهدا 

پیوست .
پسرم تو با ید ادامه دهنده  راه خون شهدا و خون پدرت باشی 

.
پسر م توباید پرچمدار پر چم خونین )هل من ناصر ینصرنی 

(حسین باشی .
پسرم تو با ید  ابیذر با شی واز ر بذه وربذه ها بگذری  و مردانه با 

نا مر دی طی ز ما نت با شی .
پسر م توبا ید ابیذر باشی وبر علیه آد مهای جور و شر ک 

بشوری
پسرم تو با ید ابیذر باشی وامیر مظلومان و جور کشید گان زما 

نت باشی
پسرم تو با ید ابیذر با شی و یاری د هنده  امام ز مان  خود و 

حسن  وحسین های  تاریخ با شی .
پسرم تو با ید ابیذر با شی کو له بار پدرت رابرگیری و تازما نی  او 

را به ابیذرها ی بعد ازخود نسپاری لحظه ای ازپای ننشینی .
پسرم تو با ید بدانی  که پدرت چرا شهید شد .فرز ندم ،امید م 
،ابیذرم میدا نم  که تو پدرت را خیلی دو ست داری و من نیز 
ترا ولی فرزندم  این را نیزبدا ن که دو ست دا شتن  ها نبا ید 
زنجیری  بر پایت بیفکند  تو باید مردانه درزمانی  که نامردمان  
برای ازبین  بردن مکتبمان شب و ر و ز تالش می کند این 
زنجیر های وابستگیها  را پاره کنی و برای مقابله  با آنهامهیا 

شو ی .

خدا پاداشی بس بزرگ دارید
والسالم  علی من اتبع الهدی

شهر  باشگاهی  بین  تکواندو  مسابقات 
کرمان روز جمعه 29 شهریور 98  باحضور 
تکواندوکاران حاشیه شهر ) به همت گروه 
بذر لبخند( مدرسه عالی ورزش، باشگاه 
میزبانی  به  و  وبشرا  مهدی  درنا،باشگاه 
به میزبانی باشگاه بشرا برگزار شد. این 
شکوفه،  سنی  های  رده  در  مسابقات 
خردسال، نونهال نوجوان و جوان برگزار 

شد ونتایج زیر بدست آمد:
در رده سنی شکوفه 

وزن اول:
نازنین زهرا رجبیان مقام اول

مبینا شریفی مقام سوم
وزن دوم:

آیدا قصر حمیدی،مقام اول
فائزه زینلی،مقام دوم

وزن سوم:
یسنا شریفی،مقام اول

نازنین زهرا معافی،مقام دوم
وزن چهارم:

ساجده سادات حسینی،مقام سوم
رده سنی خردساالن

ستایش زاهدی،مقام دوم
یاسمین زهرا مهدیزاده،مقام سوم

وزن پنجم
مبینا براتی،مقام سوم

وزن هشتم:
ریحانه سلیمانی،مقام دوم

وزن نهم:
فاطمه قلعه خانی،مقام دوم

وزن دهم:
دینا حسینی،مقام دوم
یکتا چالش،مقام سوم

رده سنی نونهاالن
وزن چهارم

معصومه براتی،مقام اول
رقیه عاقلی،مقام دوم

وزن پنجم
مبینا دهشت،مقام اول

هانیه غالمرضا قلعه خانی،مقام سوم
وزن ششم:

فاطمه زینلی مقام سوم
وزن هفتم:

کوثر دائی زاده،مقام سوم

وزن نهم:
آتنا اعظم پور،مقام اول

وزن دهم:
ریحانه درخشان،مقام دوم

رده سنی نوجوان:
زهرا رودری،مقام دوم

رده سنی جوان:
وزن اول:

خدیجه سعید مقام دوم
وزن دهم:

مهال اصغری مقام سوم
در پایان این مسابقات خانم مهوش امیری 
مدیر گروه بذر لبخند  اظهار داشت: این 
دوره از مسابقات به همت هیات تکواندو 
استان و شهرستان کرمان و به میزبانی 
باشگاه بشرا برگزار شد.وی افزود: جادارد 

از زحمات  جناب آقای خواجه حسنی 
دبیر هئیت تکواندو که با حمایتهای بی 
دریغشان طی این مسیر از هیچ کمکی 
دریغ  ورزشکاران  اهداف  تحقق  برای 

نکردند تشکر می کنم.
باید همچنین یک  بیان داشت:  امیری 
پور  نجمه  استاد  به  هم  نباشید  خسته 
میرزایی  که درطول سه ماه به بچه های 
همواره  و  دادند   آموزش  شهر  حاشیه 
تالش می کنند که این بچه ها به مسابقات 

کشوری راه پیدا کنندگفته شود.
و  لبخند  بذر  گروه  است  ذکر  به  الزم 
تعدادی از اساتید ورزش تکواندو از مدتی 
قبل با آموزش به افراد حاشیه شهر کرمان 
فعالیت گسترده ای را شروع کرده اند که 
آموزش ورزش تکواندو یکی از این آموزش 
ها است که می تواند از بروز بسیاری از 
آسیب های اجتماعی در جامعه جلوگیری 

نماید.

به همت جمعی از خیران محقق شد؛

درخشش تکواندو کاران حاشیه شهر 
کرمان

خواص درمانی آویشن
آویشن درختچه ای کوتاه و پر شاخه است. شاخه های علفی آن 
پوشیده از برگ هایی در قسمت فوقانی ساقه است. گل های 
سفید ریز آن به طور چتری و منفرد می رویند. میوه آن فندق 
چهار قسمتی است. گیاه آویشن گیاهی است علفی با ساقه های 
کرکدار و سفید از خانواده نعناع )Lamiasceae( که سرشاخه های 

گل دار و برگ، آن قابل استفاده می باشد.
موارد استفاده دم کرده آن به هضم غذا کمک می نماید و ضد سرفه 
و خلط آور است و در برونشیت، سیاه سرفه و التهاب دستگاه تنفس 

فوقانی استفاده می گردد.
آثار فارماکولوژیک اثر ضد سرفه و خلط آور و ضد اسپاسم این گیاه 
در مطالعات بر روی حیوانات از عمده ترین آثار آن بوده اند. ضد 
عفونی کننده، هاضم غذا، ضد سرفه، ضدبو، ضد تشنج، غذا.

جوشانده این گیاه در درمان پیچش روده و اسهال موثر است.
آویشن عامل تصفیه کننده خوبی بوده و در درمان بی خوابی 
و امراض جهاز هاضمه مفید است. اگر ۵ تا ۱۰ گرم اویشن را در 
یک لیتر آبجوش دم کرده و با کمی عسل به بیماران مبتال به تنگی 
نفس و کلیه و مثانه و درد مفاصل و سیاتیک موثر واقع خواهد شد. 
آویشن ضد تشنج وضد صرع و ضد نفخ هم است و برای تقویت 

بینایی و معده مفید است.
آب  لیتر  را در یک  اویشن  ریزش مو ۲۰ گرم  از  برای جلوگیری 
جوشانده آن را هرچند روز یک بار به سر بمالید. ضمنا در خوردن 
اویشن نباید زیاده روی کرد زیرا باعث بروز آلبومین در ادرار می 
معالجه  برای  و  بوده  آور  خلط  باغی  آویشن  موثره  مواد  شود. 
سرفه مورد استفاده قرار می گیرد. از تنتور و عصاره های الکلی 
پیکررویشی این گیاه برای معالجه سرفه، گلودرد، برونشیت و آسم 

استفاده فراوان می شود.
مقدار مصرف ۱۱- ۴ گرم به صورت دم کرده ۳ بار در روز

گیاهان دارویی شهید سعداله فاریابیبا شهداء

ورزش

سال دوم- 
 شماره سوم 
دو شنبه  15 
بین حّق و باطل به اندازه چهار انگشت فاصله است، آنچه با چشمت بینی 6مهر ماه 1398

حّق است و چه بسا با گوش خود سخن باطل بسیاری را بشنوی. امام حسن 
مجتبی )ع(



در  رضا)ع(  حضرت 
از  نقل  به  حدیثی 

پاکی  و  از عفت  بنی اسرائیل  فرمودند: »زنان  پدران خود، 
دست برداشتند و این مسئله هیچ سببی نداشت جز آن که 
شوهرانشان، خود را نمی آراستند. سپس افزود: زن نیز از مرد 

همان را انتظار دارد که مرد از او دارد.«
برخی تصاویر چندبعدی هستند که از هر طرف که نگاه کنی، 
متفاوت با طرف دیگر است. چند منظره متفاوت می توان دید 
از یک تصویر با انتخاب زوایای متعدد. ماجرای برخی کلمات 
هم چنین اند. بسته به اینکه در کجای کالم و در چه جمله و 
شأن نزولی قرار بگیرند، تفاوت ماهوی و معنایی پیدا می کنند 
مثل همین ترکیب »ظاهرسازی« که در مباحث اخالقی، 
نکوهیده است و می توان آن را به چندگانگی شخصیتی افراد 
هم تعبیر کرد، اما اگر این ظاهرسازی به معنای ساختن ظاهر 
و نماسازی رفتاری باشد، نه تنها منفی نیست که مثبت هم 

هست.
 اگر این ساختن را به معنای »آراستن« بگیریم که ارزش 
افزون تر هم می یابد. آراستن ظاهر برخالف برخی پندارها 
نه تنها بد نیست که خوب هم هست. هم وقتی هدف فرد 
ورود به جامعه است، پسندیده است آراستن خویش؛ که 
آموزه نبوی است و هم زمانی که جامعه هدف از خیابان و 
عموم به خانه و خصوصی تغییر می کند؛ یعنی مرد برای 
همسر خویش، خود را زیباسازی می کند و یا زن خود را چنان 
می آراید که اگر – خدای نکرده – غباری از بیرون بر دل مرد 

نشسته در زالل نگاه همسر، شسته می شود.
 بله این »ظاهرسازی« خیلی هم پسندیده است و امام رضا 
)علیه السالم( دراین باره ماجرایی دارند خواندنی؛ بن جهم 
می گوید: نزد امام رضا )ع( رفتم دیدم آن حضرت، موهایش 
را خضاب کرده است. با تعجب گفتم: فدایت شوم موهایت 

را رنگ زدی؟!
آن حضرت )ع( در جواب فرمودد: بی گمان آمادگی مردان 
ازجمله مواردی است که عفت زنان را فزونی می بخشد، زنان 
که پاک دامنی را وا نهاده اند، به این دلیل است که شوهرانشان 
آمادگی و خودآرایی را ترک کرده اند. سپس فرمود: آیا دوست 
داری همسرت را چون خود بی آرایش ببینی؟ گفت: نه، امام 

فرمود: آماده نبودن همین است.
آن حضرت )ع( در حدیثی دیگر به نقل از پدران خود، نزدیک 
به همین مضمون فرمودند: »زنان بنی اسرائیل از عفت و 
پاکی دست برداشتند و این مسئله هیچ سببی نداشت جز 
آن که شوهرانشان، خود را نمی آراستند. سپس افزود: زن نیز 

از مرد همان را انتظار دارد که مرد از او دارد.«
باید دانست ظاهر پاک، هم بر باطن اثر می گذارد و هم آنجا 
که نظافت معنا پیدا می کند شاخص ایمان می شود و در قالب 
حدیث نبوی »النظافه من االیمان«)2( بر دل می نشیند و در 
نگاه امام رضا )ع( تا جایگاه رفتار انبیا ارتقا می یابد؛ »من 

اخالق االنبیاء الّتنُظُف؛ پاکیزگی از خلق وخوی انبیاست«
جالب اینکه به زبان های مختلف ما را به زیبای خوانده اند 
و عطر نیز از آن جمله است که »روی خوش« را به »بوی 
خوش« باید آراست. در همین راستا امام رضا )ع( استفاده 
از عطر را باعث انبساط روحی دانسته می فرماید: »چهار 
چیز است که دل را باز می کند و غم را از بین می برد: عطر 
زدن، عسل خوردن، سواری کردن و به سبزه نظر کردن« و 
نیز در توصیه ای دیگر به مردم می فرمایند: »برای مرد سزاوار 
نیست که استفاده هرروزه از بوی خوش را ترک کند؛ پس اگر 
نتوانست، یک روز در میان و باز اگر نتوانست، در هر جمعه 

خود را خوشبو سازد و هیچ گاه این عمل را رها نکند«. 
سکه »نماسازی«، روی دیگری هم دارد؛ زن! زیباسازی زن 
حتی بیشتر بلکه بسیار بیشتر از مرد مورد تأکید اسالم است 
که در این مختصر به همین گزارش جناب کلینی )ره( بسنده 
می کنیم که؛ »عن ابی الحسن علی بن موسی الرضا، قال: 
ما افاد عبد و فائدة خیرًا من زوجة صالحة اذا رآها سّرته و اذا 
غاب عنها حفظته فی نفسها وماله« یعنی: هیچ فایده ای به 
کسی نمی رسد بهتر از این که برایش بانویی باشد که نگاه 
کردن به او و مصاحبت با او موجب شادمانی همسر باشد و 
در غیاب شوهر امانت دار و حافظ حریم خویش و خانواده و 

اموال شوهر است. 
تغییر  بردارها  درآید،  ما  زنان  رفتار  به  اگر  نگاه  سویه  این 
مسیر خواهند داد و »خودآرایی« و »دلبری« نه تنها زلزله در 
بنیان خانواده ها ایجاد نخواهد کرد، که بنای خانواده را هم 
استحکام خواهد بخشید. آنچه زندگی ها را منفجر می کند؛ 
رژه مانکن ها در خیابان است. اما اگر خودآرایی ها در خانه 
باشد، خیابان ها هم امن خواهند شد و نگاه ها هم بهره ای از 
عفت و عصمت خواهد یافت و نماسازی زندگی به استحکام 
آن هم منجر خواهد شد. چقدر خوب است که با تأسی به 
سبک زندگی رضوی، شعبه ای از رضوان را در خانه داشته 
باشیم که زن و مرد با خلق بهشتی و حتی آرایش بهشتی، 

زیبایی را به زندگی درآورند.

زندگی به سبک امام رضا )ع(:

ضرورت خودآرایی در خانه
سبک زندگی

همیشه شنیده ایم که آپاندیس عضوی اضافی در بدن است که 
باید برداشته شود اما جالب است بدانید محققان به این نتیجه 

رسیده اند که آپاندیس دارای فواید بینظیری است.
زمانی که شما یک درد شدید )تپنده( را در شکم خود احساس 
میکنید، یکی از اولین چیزهایی که احتماال به ذهنتان می رسد، 
آپاندیس شما می باشد صرف نظر از اینکه آیا درد از آن نشات 
می گیرد یا خیر اما آیا میدانید که اپاندیس در کدام طرف است؟ 
آپاندیس شما یک کیسه لزج،لیز است که بین روده کوچک و 
بزرگ شما آویزان است و این چنانچه بارها در بخش سالمت 
نمناک گفته شده است معموال در سمت راست پایین شکم قرار 
دارد، اما در موارد بسیار نادر ممکن است در سمت چپ قرار 

بگیرد.
اما در حال حاضر محققان به این نتیجه رسیده اند که آپاندیس 
برای بدن مفید است و نقش حیاتی دارد. برخی محققان اظهار 
می دارند که آپاندیس یک عضو بازمانده از موجودات قبل از 

تکامل انسان است.
مربوط به انسان های اولیه ای که غذای غالبشان، دانه های 
سخت و گیاهان بوده است.تا به بدن انسان کمک کند به طور 

خیلی موثر با بیماری ها مبارزه کند. 
اپاندیس شما ممکن است به عنوان یک خانه ایمن حیاتی 
باشد جاییکه در ان باکتری های خوب میتوانند منتظر بمانند تا 

بتوانند پس از یک مورد اسهال دوباره ظاهر شوند. 
این ضایعه سرشار از سلول های لنفاوی سفید است که از این 
منطقه در برابر عفونت های میکروبی مهاجم محافظت می کند. 
از این رو نقش دیگر آپاندیس را در سیستم ایمنی بدن می دانند. 
مطالعات قبلی نیز نشان داده است که اپاندیس میتواند ساختار 
کمکی باشد ،مستقیم و با گلبول های سفید خون در تماس 

باشد و مفید واقع شود. 
یک مطالعه قبلی که در مجله بیولوژی تئوری منتشر شده است، 
نشان میدهد که آپاندیس شما به عنوان کارخانه پشتیبان برای 
باکتری های مفصلی مفید است،میکروبهای همزیستی که به 
هضم و محافظت از بدن شما در برابر میکروب های بیماری زا 

کمک میکنند.
تحت کنترل نگه داشتن باکتری های بد:

بخش بزرگی از نفوذ باکتری های بد بر روی روده قرار دارد)مانع 
معکوسی(. بیماری هایی مانند وبا، روده را از وجود باکتری های 
مفید پاک می سازد و میزان باکتری های بد را افزایش می دهد. 
در این مورد کار آپاندیس به راه انداختن دوباره دستگاه گوارش 

و کنترل کردن باکتری های بد است.
باکتری های مفید به سیستم ایمنی بدن شما اموزش میدهند 
که بین پاتوژن ها و انتی ژن های غیر مضر را تشخیص دهند و 
بطور مناسب به آن پاسخ دهند. این نقش مهم از سیستم ایمنی 
شما در برابر واکنشهای بیش از حد به انتی ژن های غیر مضر که 

باعث ایجاد حساسیت میشود، جلوگیری میکند. 
حمایتی حیاتی برای پشتیبانی از سیستم ایمنی بدن :

باکتری های سودمند اثر طوالنی و قدرتمندی بر سیستم ایمنی 
بدن دارند.باکتری هانقش مهمی در ایجاد و عملکرد سیستم 
ایمنی مخاطی در دستگاه گوارش دارد.انها هم چنین در تولید 

آنتی بادی های پاتوژن کمک میکنند.
تاکنون،حداقل یکی از عوارض جانبی منفی داشتن و برداشتن 
اپاندیس که اپاندکتومی نامیده میشود خطر ابتال به بیماری 

کولون را افزایش داده است.

سالمت

از  یکی  به  خطاب  دانشگاه  استاد  درس  کالس  در 
دانشجویان میگه انواع استرس رو توضیح بده و استرس 

واقعی کدومه؟
دانشجو میگه دختر زیبائی رو کنار خیابان سوار میکنی. 
اما دختره کمی بعد توی ماشینت غش می کنه.  مجبور 
می شی اونو به بیمارستان برسونی. در این لحظه دچار 

استرس آنهم از نوع ساده  میشی!
در بیمارستان به شما می گن که این خانم حامله هست 
و به تو تبریک میگن که بزودی پدر میشی. تو میگی 
اشتباه شده من پدر این بچه نیستم ولی دختر با ناله ای 

میگه چرا هستی. در اینجا مقدار استرس شما بیشتر 
میشه. آن هم از نوع هیجانی!

آزمایش  کنی.  می  دی.ان.ای  آزمایش  خواست  در 
انجام میشه و دکتر به شما میگه : دوست عزیز شما 
کامال بیگناهی ، شما قدرت باروری ندارید و این مشکل 
شما کامال قدیمی و بهتر بگویم مادر زادیه. خیال تو 
راحت میشه و سوار ماشینت میشی و میری. توی راه 
به سمت خونه ناگهان به یاد ۳ تا بچه ت میفتی …؟ و 

اینجاست که استرس واقعی شروع میشه!

فواید مهم آپاندیس برای 
بدن تان را می دانید ؟
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استاد دانشگاه و مبحث استرس داستانک طنز

هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب 
شود. حضرت محمد )ص(
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در  کشور  التحصیالن  فارغ  از  جدیدی  گروه  سال  هر 
جستجوی شغل بوده و  به جمعیت بیکاران افزوده می شود 
که این مهم با افزایش ظرفیت دانشگاه ها در سال های اخیر 
و به تناسب آن انباشت تعداد فارغ التحصیالن دو چندان 

شده است.
40.3 درصد بیکاران کشور تحصیل کرده اند

مانند  عواملی  اقتصادی،  رکود  بر  عالوه  رسد  می  نظر  به 
عدم تناسب میان رشته های تحصیلی دانشگاه با نیاز بازار 
کار کشور و نیز فقدان توانایی و مهارت افراد تحصیلکرده در 
کسب فرصت های شغلی موجود و همچنین اشباع بازار کار 
از برخی رشته های تحصیلی از جمله علل عدم موفقیت فارغ 

التحصیالن در یافتن شغل مناسب می باشد.
تعداد  میان  تناسب  به  توجه  می رسد  نظر  به  عبارتی  به 
فرصت های شغلی رشته تخصصی ایجاد شده در جامعه و 
شمار دانش آموختگان امری است که تاکنون مغفول مانده 

است.
رشته  عمده  گروه های  بین  در  رسمی،  آمارهای  مطابق 
تحصیلی بیشترین نرخ بیکاری به ترتیب مربوط به گروه های 
معماری و ساختمان 26.1 درصد، هنر 24.5 درصد، علوم 
زیستی و رشته های مرتبط 24.1 درصد، فرآوری و ساخت 
23.5 درصد و فناوری اطالعات و ارتباطات 22.8 درصد 
می باشد. همچنین کمترین نرخ بیکاری مربوط به گروه 

خدمات امنیتی 4.4 درصد است.
از کل جمعیت دارای تحصیالت عالی و یا در حال تحصیل 
در دوره های عالی کشور 52.6 درصد را مردان تشکیل داده 
اند و از این میزان 72.7درصد فعال )86.9درصد شاغل و 
13.1درصد بیکار(  و 27.3درصد غیر فعال اقتصادی می 

باشند. 
از کل جمعیت دارای تحصیالت عالی و یا در حال تحصیل 
تشکیل  زنان  را  47.4درصد  کشور  عالی  های  دوره  در 
)71.3درصد  فعال  درصد  میزان 41  این  از  که  اند  داده 
شاغل،28.7درصد بیکار( و 59درصد غیر فعال اقتصادی 

می باشند.
جمعیت  بیکاری  نرخ  باالترین  نتایج  همین  اساس  بر 
به  عالی  دوره های  در حال تحصیل  یا  التحصیالن  فارغ 
ترتیب به استان های کرمانشاه )28.5درصد(،کردستان 
دارد.  اختصاص  )24.4درصد(  )25.5درصد(،کرمان 
استان سمنان  به  مربوط  بیکاری  نرخ  همچنین کمترین 

)11.3درصد( است.

نگاهی به وضعیت بیکاری در جامعه؛

کدام دکتر مهندس ها از 
همه بیکارترند؟

که  معتقدند  بازار  فعاالن  از  بسیاری 
محصوالت  از  بسیاری  قیمتی  فاصله 
خودروسازان با بازار کاهش یافته است.
کارشناسان  این  اظهارنظر  به  توجه  با 
دیگر  خودرو  بازار  که  می رسد  به نظر 
محل امنی برای سرمایه گذاری نیست و 
سرمایه های سرگردان نیز به دلیل کاهش 
این فاصله، در حال خروج از بازار خودرو 
هستند. در این بین هر چند در برخی از 
خودروها هنوز حباب قیمتی وجود دارد 
اما پیش بینی می شود که روند کاهشی 
قیمت ها تا پایان سال به این خودروها نیز 
سرایت کرده و حباب قیمتی آنها تخلیه 

شود.
گذشته  ماه  یک  از  که  شرایطی  در  اما 
بازار خودرو شاهد کاهش قیمت ها بوده، 
در  کاهشی  روند  این  جاری  هفته  در 
برخی خودروها متوقف و در برخی دیگر 
سعید  حال   این  با  است.  یافته  تداوم 
موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
ثبات  تایید  فروشندگان خودرو ضمن  و 
بازار گفته است که قیمت ها دست کم در 
یک هفته گذشته هیچ تغییری نداشته 
و تنها برخی خودروها بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ 
هزار تومان نوسان آن هم در دو ساعت در 
یک روز داشته اند. اما در مورد دالیل ثبات 
قیمتی خودروها کارشناسان متفق القول 
و  ارز  نرخ  نسبی  ثبات  که  معتقدند 
همچنین عرضه مناسب خودرو از سوی 
بسزایی  تاثیر  بازار  آرامش  در  خودروساز 
کاهش  با  دیگر  سوی  از  است.  داشته 
هیجانات خودرویی که از فاصله قیمتی 
کارخانه و بازار کاسته است دیگر انگیزه ای 
برای داللی در این بازار باقی نگذاشته که 
همین امر بر میزان تقاضای کاذب کاسته 
نیز  خودروسازان  حال  همین  در  است. 
به رغم کاهش تیراژی که در شش ماهه 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 
را  خودرو  عرضه  کردند،  تجربه  گذشته 
افزایش دادند. بدین ترتیب به نظر می رسد 
که روند تکمیل خودروهای ناقص سرعت 
گرفته که همین امر بر سرعت عرضه به 

بازار افزوده است.
دلیل  به  خودروسازان  گذشته  سال  از 
تولیدی  خطوط  در  قطعه  تامین  عدم 
به طور  را  محصوالت  از  بسیاری  خود، 
ناقص از خط خارج کردند که همین امر 
ناقص  خودروی  هزاران  دپوی  به  منجر 
از  پیش  شد.  خودروسازان  پارکینگ  در 
این برآورد می شد که دو خودروساز بزرگ 
در  را  ناقص  محصول  هزار   ۲۰۰ کشور 

پارکینگ های خود جای دادند. حال با 
سرعت گیری روند تکمیل این خودروها 
انتشار  با  کشور  بزرگ  خودروساز  دو 
اخباری بر تکمیل۵۰ درصدی محصوالت 
که  معنا  بدین  تاکید کرده اند.  یاد شده 
نیمی از خودروهای ناقص، به بازار عرضه 
شده اند.در این زمینه طی هفته جاری 
سیدرضا مفیدی مدیرکل صنایع خودرو 
عنوان  نیز  صنعت  وزارت  محرکه  نیرو  و 
کرده بود که تولید دو شرکت در شهریور 
ماه در مجموع ۱۹ درصد نسبت به مدت 
تحویل  و  داشته  افزایش  پارسال  مشابه 
داشته  رشد  درصد   ۶۱ نیز  شهریورماه 

است.
عرضه  می رسد  نظر  به  ترتیب  بدین 
بازار  جاری  روند  بر  نیز  خودرو  مناسب 
شرایطی  در  اما  است.  بوده  تاثیرگذار 
که اخبار خوبی از تخلیه حباب قیمتی 
از  بسیاری  به گوش می رسد،  خودروها 
فعاالن بازار از رکود شکل گرفته در بازار 
سال  می کنند.  نگرانی  اظهار  خودرو 
بی سابقه  افزایش  با  همزمان  گذشته 
قیمت ها، بازار با رکود تورمی همراه شد 
حال آنکه با کاهش قیمت ها از یک ماه 
گذشته این رکود همچنان پابرجاست. در 
این زمینه عنوان می شود که مشتریان با 
انتظار از تداوم روند کاهشی قیمت ها، در 
بازار حضور پیدا نمی کنند که همین امر 
بر رکود بازار افزوده است. به این ترتیب 
فعاالن بازار تاکید دارند که هم اکنون تنها 
مشتریانی واقعی که نیاز به خودرو دارند 
در بازار حضور دارند و متقاضیانی که قصد 
تعویض یا جابه جایی دارند از خرید خودرو 

ممانعت می کنند.
بازار بی هیاهوی خودروهای داخلی

خودرو  بازار  شد  عنوان  که  همان طور 
درهفته جاری بازهم نوسان داشت این 
در شرایطی است که بیشتر محصوالت 
دیگر  برخی  و  روبه رو  قیمت  کاهش  با 
مشخص  بود.آنچه  همراه  ثبات  با  نیز 
است تعیین قیمت در بازاری که رکود در 
می رسد  نظر  به  سخت  است  حاکم  آن 
برای  فروشندگان  از  برخی  به طوری که 
متعادلی  قیمت  خود  خودروی  فروش 
اما برخی دیگر هنوز  را اظهار می کنند 
خودرو  از  شده  کسب  سود  دنبال  به 
این  به  هستند.  کارخانه  از  خریداری 
بازار  این  در  ثابت  قیمت  تعیین  ترتیب 
کمی سخت و ناممکن به نظر می رسد. 
با این حال سری به بازار خودرو می زنیم 

تا ببینیم قیمت محصوالت داخلی طی 
هفته جاری چه تغییراتی داشته است. 
طبق اظهارات فعاالن بازار پراید ۱۱۱ با 
خریداران  به  تومان  میلیون   ۴۶ قیمت 
عرضه می شود. این خودرو در این هفته 
نزدیک به ۸۰۰ هزار تومان از قیمت خود 
را از دست داده است. در حالی که سایپا 
۱۱۱ افت قیمت داشته دیگر محصول 
اندکی   ۱۳۱ پراید  یعنی  خانواده،  این 
گذشته  هفته  نسبت  به  را  قیمت  رشد 
تجربه کرده است. این خودرو با قیمت 
۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از سوی 
شده  عرضه  خریداران  به  فروشندگان 

است.
تیبای  یعنی  سایپا  دیگر  محصول  دو 
با  ترتیب  به  نیز  ساینا  و  صندوقدار 
قیمت های ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
و ستد شدند.  داد  تومان  میلیون  و ۵۳ 
گذشته  هفته  نسبت  به  خودرو  دو  این 
افت قیمت را تجربه کرده اند. تیبا افت 
به  را  تومانی  هزار   ۲۰۰ و  میلیون  یک 
نام خود ثبت کرد. ساینا نیز ۸۰۰ هزار 
تومان از قیمت خود را از دست داد. تیبا 
صندوقدار نیز در هفته جاری افت قیمت 
۳۰۰ هزار تومانی داشت. به این ترتیب 
این خودرو با قیمت ۵۳ میلیون تومان در 
اما سراتوی  دارد.  قرار  اختیار خریداران 
سایپا نیز که تولید آن تقریبا متوقف مانده 
در شرایطی که در کارخانه ۲۹۵ میلیون 
تومان قیمت دارد در بازار با قیمت ۲۸۰ 
میلیون تومان معامله می شود. این خودرو 
رسیده  خود  قیمتی  سقف  به  ظاهرا 
است. حال سراغ تعدادی از محصوالت 
پژو  محصول  دو  می رویم.  ایران خودرو 
۲۰۶ یعنی تیپ ۲ و ۵ )ساده( به ترتیب با 
قیمت های ۷۴ و ۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار 

تومان قابل خریداری هستند.
قیمت  با  نیز   ۲۰۶ صندوقدار  مدل 
معامله  تومان  هزار  و ۵۰۰  میلیون   ۸۷
 SLX  ۴۰۵ پژو  و  رانا  قیمت  می شود. 
 ۷۷ و  میلیون   ۷۴ قیمت  با  ترتیب  به 
هستند.   خریداری  قابل  تومان  میلیون 
در بازارسمند EF۷ دوگانه سوز با قیمت 
۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در اختیار 
متقاضیان قرار دارد.  در شرایطی که دنا 
در بازار نایاب است. پژو پارس ۸۸ میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خورده است. 
پژو ۲۰۰۸ محصول مونتاژی ایران خودرو 
که همچنان در آمار تولید این خودروساز 
به چشم می خورد، در بازار ۲۹۲ میلیون 
سری  حال  است.  خورده  قیمت  تومان 
به محصوالت عمدتا چینی بزنیم.طبق 
اظهارات برخی از فعاالن بازار هر دستگاه 
جک اس ۵ به قیمت ۲۵۵ میلیون تومان، 
جک اس ۳ به ۱۸۴ میلیون تومان، جک 
تومان،  تا ۱۴۰ میلیون  به ۱۳۹  جی ۴ 
میلیون   ۲۴۰ تا   ۲۳۹ به   ۵ اس  هایما 
تومان، هایما اس ۷ به ۲۶۷ میلیون تومان 

طی هفته جاری رسیده است.
منبع: دنیای اقتصاد

قیمت خودرو همچنان دغدغه ای مبهم؛

حباب قیمتی خودروها تخلیه شد؟

بخیل را آسایشی نیست ، و حسود را خوشی و لذتی نیست ، و زمامدار را وفایی 
نیست ، و دروغگو را مروت و مردانگی نیست. امام رضا )ع(
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به گزارش پایگاه خبری تحلیلی لوار، خانم 
ایزدی دختری امروزی و بروز بوده که با طرز 
های  گام  توانسته  انقالبی  و  جهادی  تفکر 
بویژه طرح  در بخش های مختلف  مثبتی 
های نوین بر دارد لذا می توان این دختر را 
معرفی  دختران  دیگر  برای  الگویی  بعنوان 

کرد.
هر  از  که  پنجی  و  هفتاد  متولد  دختر 

انگشتش پنج هنر می بارد
زهرا ایزدی یزدان ابادی اهل شهرستان زرند 
با فعالیت در ۲۵ رشته، دختر متولد هفتاد و 
پنجی است که از هر انگشتش پنج هنر می 

بارد.
با  گو  و  گفت  در  ابادی  یزدان  ایزدی  زهرا 
خبرنگار ایرنا با بیان اینکه متولد سال ۱۳۷۵ 
از شهرستان زرند بوده و هم اکنون دانشجوی 
مهندسی  رشته  در  جیرفت  پزشکی  علوم 
بهداشت و محیط است، اظهار داشت: ارایه 
تحقیقات  کمیته  دبیر  کارآفرینی،  طرح   ۶
گوینده،  جیرفت،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
جهادی(،  دانشجویی)اردوهای  فعال 
خبری  سایت  خبرنگار  ورزشکار،  مجری، 
سنتی،  طب  فعال  بازیگر،  نقاش،  مفتاح، 
پزشکی،  علوم  دانشگاه  فرهنگی  سفیر 
علمی  انجمن  دبیر  خارجه،  زبان  مدرس 
مهندسی بهداشت و محیط دانشگاه علوم 
پزشکی جیرفت، دبیر سرویس رادیو مفتاح 
جیرفت، عضو گویندگان وزارت قرآن و عترت، 
علوم  دانشگاه  درخشان  عضواستعداد 
پزشکی جیرفت، سفیر فرهنگی هشتمین 
مدرس  تهران،  سیمرغ  جشنواره  نهمین  و 
دوره کارآفرینی وطراح نشریات، سفره عقد و 
دیزاین اداری از جمله رزومه کاری من است.

وی رمز موفقیت خود را توکل بر خدا، دعای 
خیر والدین و انرژی مثبت خود عنوان کرد و 
گفت: همواره تالش و کوشش را با رمز توکل 
بخدا سرلوحه فعالیت های خود قرار داده ام و 
با لطف خداوند متعال در هر زمینه ای که قدم 

بر داشته ام موفق بوده ام.
۶ طرح کارآفرینی از دختر دهه هفتادی

داشت: ۶طرح  اظهار  هفتادی  دهه  دختر 
قهوه خرمایی،  تولید  زمینه  در  افرینی  کار 
پمادعقب گزیدگی، کاله برای درمان شپش 
سر، قرص گیاهی مشابه رانی تیدین و داروی 
بوییدنی برای آرامش و رفع استرس را اجرا و 

در حال ثبت اختراع هستم.
زهرا ایزدی یزدان ابادی به تشریح طرح های 
کارآفرینی خود پرداخت و گفت: طرح کار 
افرینی تولید قهوه خرمایی در سومین دوره 
استاراپ ویکند کرمان ارایه و جز رتبه های 
برتر انتخاب و همچنین در این دوره موفق به 

جذب اسپانسر شد.
وی طرح تولید قهوه خرمایی را نتیجه تحقیق 

و بررسی در تفسیرآیات قران کریم و احادیث 
برشمرد و افزود: حضرت علی)ع( فرمودند 
تمام خواص خرما در هسته جویا شوید لذا 
با قرار دادن این اصل، سه سال بر روی این 
طرح کار کردم و انرژی زایی مشابه عملکرد 
کافئین تولید کردم تا افراد شب کار برای شب 
زنده داری و کمک برای درمان دیابت و سنگ 

کلیه از این محصول استفاده کنند.
وی ادامه داد: هم اکنون این طرح در حال 
برای  پیشنهاد  چندین  و  بوده  اختراع  ثبت 
تجاری سازی محصول ارایه شده که در حال 

بررسی است.
ایده پرداز خالق دهه هفتادی به ایده ساخت 
پماد برای درمان عقب گزیدگی اشاره کرد 
و گفت: این ایده را در اردوهای جهادی به 
مناطق محروم جنوب کرمان با توجه به تعداد 
زیاد عقرب گزیدگی انتخاب کردم و یکسال در 

این طرح وقت گذاشته ام.
وی افزود: این طرح هم اکنون با مشارکت 
دکتری حشره شناسی و داروسازی در حال 

بررسی و ایده است.
وی تصریح کرد: ایده این طرح را از کتب طب 
سنتی قدیمی و با اطالعات تکمیلی اینترنت 

انتخاب کردم.
دانشجوی رشته مهندسی بهداشت و محیط 
نابود  پکیج  طرح  از  جیرفت  پزشکی  علوم 
کننده شپش پرده برداشت و گفت: ساخت 
کاله برای درمان شپش پس از ۱۷ماه ساخته 
و ایده ساخت این کاله با توجه به مشکالت 
زندگی دانشجویی دختران به ذهنم خطور 
اختراع  ثبت  وضعیت  در  اکنون  هم  و  کرد 

است.
دختر دهه فتادی به ساخت قرص گیاهی 
مشابه عملکرد رانی تیدین برای درمان درد 
معده و روده اشاره و تصریح کرد: ایده این 
طرح را از یک حدیث امام رضا)ع( با استفاده 

از سنجت دنبال کردم.
قرص  این  ساخت  طرح  داد:  ادامه  وی 

گیاهی طی چهار ماه انجام و بر روی اعضای 
خانواده خودم امتحان کردم.

ایزدی ساخت داروی استنشاقی برای آرامش 
کنکور  استرس  از  خود  شخصی  تجربه  را 
عنوان کرد و گفت: ساخت داروی بوییدنی 

از  دارویی  گیاهان  های  عصاره  از  متشکل 
طریق تنفس دم و بازدم که موجب آرامش 
اعصاب و کاهش استرس، طی هفت ماه با 
استناد به احادیث قرآنی انجام و هم اکنون در 

مرحله ثبت اختراع است.
هنر استفاده از مواد دور ریختنی

دانشجوی رشته مهندسی بهداشت و محیط 
طرح  مثبت  نقطه  جیرفت  پزشکی  علوم 
های خود را استناد به آیات قرآن و احادیث و 

استفاده از مواد دور ریختنی است.
وی تصریح کرد: استفاده از هسته خرما، تاج 
خروس و دیگر عناصر اصلی تشکیل دهنده 
طرح ها با اصل استفاده از مواد دور ریختنی 

شکل گرفته تا کمترین هزینه انجام شود.
وی با بیان اینکه هیچ چیز دنیا بی حکمت 
آفریده نشده است، اظهار داشت: تالش و 
کوشش با چاشنی ایده پردازی و کار تیمی 
در  خوبی  بسیار  نتیجه  تواند  می  منسجم 
در  من  امروز  که  جنان  آن  باشد  برداشته 
طرح های خود می بینم لذا این اصل را به 

کارآفرینان توصیه می نمایم.
وی ادامه داد: در تمامی طرح ها با مشورت 
تخصصی اهل فن اصول را پیش بردم و در 

این بین آزمایشات زیادی را انجام داده ام.
هنرهای دختر دهه هفتادی

های  دوره  برگزاری  از  هفتادی  دهه  دختر 
کارافرینی در دبیرستان دخترانه شاهد زرند 
خبر داد و گفت: ۱۰ کارگاه برگزار کردم که 
در این کارگاه ها بر اساس ظرفیت منطقه و 
توانایی گروه هدف طرح های کارآفرینی ارایه 

شد.
وی خصوصیت بارز خود را فن بیان و مجری 
زیادی  اجراهای  گفت:  و  کرد  عنوان  گری 
های  دوره  در  را  خود  هنر  این  و  ام  داشته 
آموزشی فن بیان به عالقمندان در شهرستان 

محل سکونتم زرند ارایه کرده ام.

دوران  از  را  گری  مجری  اینکه  بیان  با  وی 
دبستان در مدرسه آغاز کرده ام، افزود: بدون 
رفتن به کالس اجرا کردم و اجراهای زیادی 
در سطح شهر و دیگر مناطق استان کرمان 

داشته ام.
کاراته  را  خود  ورزشی  فعالیت  رشته  ایزدی 
عنوان کرد و گفت:از دبستان عالقه به کاراته 
و مخالفت  به دلیل حساسیت  داشتم ولی 
محروم  ورزشی  رشته  این  ازآموزش  والدین 
سی  تهیه  با  راهنمایی  دوره  در  ولی  شدم 
دی های اموزشی این ورزش را فرا گرفتم و 
هم اکنون در شرف گرفتن کمربند قهوه ای 

هستم، در حال حاضر کمربند بنفش دارم.
وی نقاشی را از هنرهای دیگر خود بر شمرد 
و گفت: بدون رفتن به کالس نقاشی این هنر 
را فرا گرفتم و با کسب مقام اولی شهرستان 
متوجه ظرفیت هنری خود شدم و در دوران 

دبیرستان سه مقام استانی را کسب کردم.
های  دوره  بسیج  مشارکت  با  افزود:  وی 
آموزش نقاشی را از طرف پایگاه زینبیه زرند 
به مدت ۲ سال در این شهرستان طی برنامه 

های تابستانه برگزار می کنم.
ایزدی از هنر بازیگری خود پرده برداشت و 
گفت: طرم اول دانشگاه در تست بازیگری 
فیلح  چیل  دختر  فیلم  در  و  شدم  موفق 
برای  این فیلم  و  بازی کردم  عاشقانه نقش 

جشنواره سیمرغ کار شد.
وی به هنر طراحی خود اشاره و تصریح کرد: 
با توجه به ذوق و هنری که دارم پس از فرا 
گرفتن دورهای طراحی هم اکنون در زمینه 
و  ها  جشن  عقد،  سفره  نشریات،  طراحی 
مراسمات، چیدمان اداری و منزل و ماشین 

عروس فعالیت می کنم.
دانشجوی رشته مهندسی بهداشت و محیط 
علوم پزشکی جیرفت از تدریس زبان با شیوه 
در  گفت:  و  داد  خبر  شعرسازی  و  آهنگ 
موسسه آوید جیرفت برای رده سنی کودکان 
پنج تا هفت سال تدریس زبان انگلیسی با 
سبک اهنگ و شعر سازی اموزش می دهم 
و عملکرد خوبی در دانش آموزان و نظر مثبت 

والدین دانش آموزان داشته ام.
وی فعالیت در طب سنتی را ثمره هدیه کتاب 
طب سنتی توسط پدر در دوران تحصیلی 
راهنمایی برشمرد و اظهار داشت: طی یک 
تابستان این کتاب را مطالعه و در حین مطالعه 
آزمایشاتی را پنهانی بر روی اعضای خانواده و 

خودم انجام دادم.
دختر دهه هفتادی به دیگر افتخارات خود 
اشاره و تصریح کرد: ۲ سال سفیر فرهنگی 
هشتمین و نهمین جشنواره سیمرغ تهران 
در سال های ۱۳۹۵-۱۳۹۶، عضو گویندگان 
دبیر  عترت،  و  قرآن  معاونت  ارشاد  وزرات 
انجمن علمی مهندسی بهداشت و محیط 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، دبیر کمیته 
تحقیقات دانشکده بهداشت دانشگاه علوم 
مفدا  رادیو  سرویس  دبیر  جیرفت،  پزشکی 
خبری  سایت  خبرنگاران  عضو  جیرفت، 
مفدا، عضو استعداد درخشان دانشگاه علوم 
پزشکی جیرفت و فعال دانشجویی)اردوهای 
با  که  است  اینجانب  افتخارات  از  جهادی( 
توکل بر خداوند متعال، دعای والدین و تالش 

و کوشش بدست آوردم.

زهرا ایزدی، کارآفرینی نمونه و الگویی 
منا سب

چون شخص پیروز در طلب مکوش، و چون انسان تسلیم شده به َقَدر اعتماد 
مکن بلکه با تالش پیگیر و اعتماد و توّکل به خداوند، کار کند. امام حسن 

مجتبی )ع(



اقدام پلید 8 مرد افغانی با 
زن جوان تهرانی

چندی قبل مأموران پلیس در غرب تهران در جریان تعرض 
این زن که وحشت زده و  به یک زن جوان قرار گرفتند. 
پریشان حال بود در شکایت خود به پلیس گفت: وضع مالی 
من و همسرم خوب است و مدتی بود که تصمیم داشتیم 
خانه مان را بفروشیم و خانه ای ویالیی بخریم. برای یافتن 
ملک مناسب به سایت های اینترنتی مراجعه کردم و در میان 
آنها چشمم به آگهی فروش خانه ای ویالیی در غرب پایتخت 
افتاد. متراژ و قیمت فروش مناسب بود. با شماره تلفنی که 

در آگهی بود تماس گرفتم.
بود قرار گذاشتم و  بنگاه دار  با صاحب آگهی که مردی 
ساعت 5 عصر روز حادثه به آدرس ملک رفتم. بنگاه دار 
پسر جوانی بود و من متوجه نشدم که افغانستانی است. او 
خانه را به من نشان داد و خوشم آمد. مرد بنگاه دار که بعدها 
متوجه شدم جمعه نام دارد به من گفت که خانه باغی را در 
منطقه غرب تهران سراغ دارد. او گفت که این خانه باغ یک 
ملک موروثی است و صاحبان آن که فرزندان یک پزشک 
هستند و در خارج از کشور زندگی می کنند می خواهند 
هر چه زودتر ملک را به فروش برسانند و سهم االرث خود 

را بردارند.
زن جوان ادامه داد: مرد بنگاه دار به قدری از ملک تعریف 
کرد که متقاعد شدم آن را ببینم. باهم به آنجا رفتیم. مقابل 
در ورودی که رسیدیم یک لحظه تردید کردم و به جمعه 
گفتم که بعدًا با همسرم برای دیدن خانه می آیم. خواستم 
آنجا را ترک کنم که وی مرا به داخل باغ هل داد و در را بست. 

می خواستم جیغ و داد کنم اما او دستش را روی دهانم 
گذاشت و در چشم برهم زدنی 7 مرد افغانستانی دیگر که 
داخل آنجا بودند به کمکش آمده و مرا به داخل ساختمان 
قرار داده و حدود 4  اذیت  و  آزار  بعد هم مرا مورد  بردند. 
ساعت گروگان گرفتند. سپس با تهدید اینکه اگر به پلیس 

حرفی بزنم مرا خواهند کشت، رهایم کردند.

ردپای 8 شیطان در یکی از اتاق های خانه باغ
با اطالعاتی که زن جوان در اختیار مأموران پلیس قرار داد، 
آنها پس از هماهنگی های قضایی راهی خانه باغ شدند. اما 

از مردان افغان خبری نبود.
درحالی که مأموران به بازرسی کامل خانه پرداختند سرنخی 
پیدا کردند که آنها را به اعضای این باند مخوف رساند. در 
یکی از اتاق ها آنها کارت ویزیت متعلق به مرد بنگاهی را 
نیز روی آن نوشته  تلفن همراهی  پیدا کردند که شماره 
شده بود. با این احتمال که شماره تلفن متعلق به یکی از 
همکاران جمعه باشد، مأموران به عنوان خریدار با صاحب 
خط تماس گرفته و با او قرار مالقات گذاشتند. زمانی که 
به آدرس مورد نظر رفتند بعد از شناسایی صاحب خط به 
نام شهریار، موضوع تعرض متهمان به زن جوان گفته شد. 
شهریار در تحقیقات گفت: جمعه همکار من است و مدت 
هاست که باهم در کار خرید و فروش ملک هستیم. اما اآلن 

نمی دانم کجاست.

قرار سوری
بدین ترتیب مأموران آموزش های الزم را به شهریار داده و از 
او خواستند با جمعه تماس بگیرد و به بهانه فروش یک ملک 

گران قیمت در خیابان پاسداران وی را به محل قرار بکشد.

دستگیری دو مرد تبهکار
با آموزش هایی که مأموران کالنتری به شهریار داده بودند او 
با جمعه تماس گرفت؛ زمانی که جمعه و یکی 

از  متجاوزان به محل قرار آمدند، مأموران دیگر 
شدند.  عمل  وارد  کالنتری 
مردان افغان که متوجه 
حضور مأموران 
ه  شد

 ، ند د م بو ا قد ا
کردند.  فرار  ین به  بد

صورت ترتیب عملیات تعقیب و  گریز 
مرد  دو  زود  خیلی  اما  افغان دستگیر گرفت 

شدند.
در تحقیقات اولیه آنها به جرم خود اعتراف کردند و جمعه در 
تحقیقات گفت: مدتی است که در کار خرید و فروش ملک 
هستم؛ زمانی که زن جوان به عنوان خریدار ملک به سراغم 
آمد وسوسه شدم. چند وقت قبل خانه باغی را برای فروش 
به من داده بودند، چون خالی بود من و دوستانم شب ها آنجا 
می ماندیم. وسوسه های شیطانی باعث شد که زن جوان را 

به خانه باغ بکشانم و با دوستانم او را قربانی نقشه ام کنم.
با اعترافات متهمان 6 همدست دیگر متهمان نیز دستگیر 
شدند. پرونده این جنایت سیاه برای رسیدگی به دادگاه 

کیفری تهران ارجاع شد.

سال دوم- 
 شماره سوم 
دوشنبه  15 
مهر ماه 1398
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رویا 17 ساله وقتی بیدار 
شد مردان پلید را باالی سر 

خود دید
به گزارش رکنا، رویا بعد از فوت پدرش احساس پوچی و تنهایی می 
کند به همین دلیل به دنبال کسی می گردد که تکیه گاهش باشد 
و در زمان تنهایی همدم او شود. مادر دختر نگون بخت بعد از فوت 
شوهرش خیلی در تنگنا قرار می گیرد و مجبور می شود برای سیر 
کردن شکم خود و فرزندانش برای مردم کارگری کند. دختر رنگ 
به رخسار نمانده می گوید: مادرم شب ها به خاطر کار زیاد چنان از 
درد به خودش می پیچید که مجبور می شد برای آرام کردن دردش 
مواد مصرف کند تا بتواند خودش را سرپا نگه دارد. دختر که آن 
موقع 13 سال بیشتر نداشت در مسیر مدرسه با یک پسر حراف 
و چرب زبان آشنا می شود. اوایل دوستی دختر با پسر حیله گر 
بیشتر تلفنی و نه از قرار خبری بود و نه از دور دور کردن و آن ها 
فقط جلوی مدرسه یکدیگر را مالقات می کردند. چند سال به این 
منوال می گذرد تا این که دختر پا در سن 17سالگی می گذارد و 
رفته رفته رابطه شان شکل و شمایل دیگری به خود می گیرد. او 
درباره چگونگی افتادن در دام پسر شیطانی می گوید: بعد از این 
که رابطه مان گرم شد روزی او یک برگه به من نشان داد که در آن 
به شخصی بدهکار بود و رو به من گفت اگر جای حساب را پر نکند 
سر و کارش با زندان است. پسر حقه باز با کمی چاشنی التماس 
و بازی با الفاظ قشنگ از من خواست کمی پول برای او جفت و 
جور کنم. من که خیلی به او وابسته شده بودم عقل ام کار نمی 
کرد و چشم بسته فقط می خواستم به او کمک کنم. روزی پنهانی 
کمی از پس اندازهای مادرم را که با بدبختی و کارگری به دست 
آورده بود برداشتم و به پسر مورد عالقه و به اصطالح تکیه گاهم 
دادم. دختر تنها و درمانده بی خبر از همه جا حاصل دسترنج 
مادرش را دو دستی تقدیم پسر حیله گر می کند و بعد از آن دیگر 
خبری از آن پسر نمی شود و حتی جواب تلفن اش را هم نمی 

دهد و با خاموش کردن گوشی اش به طور کلی خودش را ناپدید 
می کند. چند صباحی از رو دست خوردن دختر نادم از پسر مورد 
عالقه اش می گذرد تا این که مادرش بی خبر از ماجرا تصمیم می 
گیرد عازم سفر زیارتی شود. دختر درمانده که قطره های اشک 
روی گونه هایش می غلتد تعریف می کند: می دانستم که مادرم 
روی پس اندازش که من به باد داده بودم حساب باز کرده است و 
از ترس عکس العمل او بدون فکر از خانه و روستای مان فرار کردم 
و به شهر رفتم. داخل شهر تک و تنها و غریب بودم و نه جایی برای 
رفتن داشتم و نه پولی برای خرید چیزی و بی هدف در خیابان 
ها پرسه می زدم تا این که کم کم هوا تاریک شد. دیگر رمقی در 

پاهایم نمانده بود.
ماشین های زیادی جلوی پایم ترمز می کردند و من هم بی اعتنا 
به بوق زدن های کر کننده شان همچنان به راهم ادامه می دادم. 
و تصمیم گرفتم  به سیم آخر زدم  وقتی حسابی خسته شدم، 
با اولین بوق یک ماشین عبوری سوار آن شوم. چند دقیقه ای 
گذشت تا این که یک ماشین عبوری که راننده میان سالی داشت 
جلوی پایم ترمز کرد و من هم بدون گفتن کلمه ای سوار ماشین 

شدم.
بعد از چند دقیقه ماشین جلوی خانه زهوار در رفته ای در حاشیه 
شهر توقف می کند و دخترک از خودرو پیاده می شود و پا در خانه 
شیاطین می گذارد. در داخل اتاق تعدادی زن و مرد دور هم جمع 
شده اند و سرشان گرم مصرف مواد است که در این لحظه با ورود 
دختر جوان همه نگاه ها به سوی او می چرخد. دختر وحشت 
کرده بدون کوچک ترین حرفی در گوشه ای از اتاق کز و به خاطر 
پادرد آهسته زیر لب ناله می کند. یخ خجالتی بودن دختر با گرمای 

دود مصرف کنندگان باز می شود.
او آهسته کنار زنان می رود و چند دود مهمان آن ها می شود و بعد 
از آن به خاطر خستگی زیاد در خواب عمیقی فرو می رود. دختر 
جوان با چشمانی پر از اشک می گوید: زمانی که از خواب بیدار 
شدم خبری از آن چند زن شب قبل نبود و به جای آن ها چند مرد 
در صحنه مشغول مصرف مواد بودند. با دیدن چند مرد شیطان 
صفت وحشت تمام وجودم را فرا گرفت و خواستم به بهانه ای از 
آن جا فرار کنم اما بی فایده بود. در وضعیت بدی به سر می بردم و 

تمام تنم درد می کرد و مجبورشدم دوباره مواد مصرف کنم. مدتی 
به این منوال گذشت و به خاطر بی سرپناه بودن مجبور بودم تن 
به هر کار خفت باری بدهم. دختر طاقتش از آن وضعیت ناهنجار 
طاق می شود و تصمیم می گیرد از آن جا فرار کند اما به مقدمه 
چینی و جلب اعتماد مردان گرگ صفت احتیاج دارد. بعد از 
چند روز کم کم اعتماد آن ها را جلب می کند و مردان هوس 
ران نیز از دختر می خواهند که مقداری مواد به دست یک 
مصرف کننده برساند. دختر غم زده این فرصت را غنیمت 
می شمرد و با مقداری مواد از آن خانه شیطانی بیرون می 
آید. او با دلی چرکین می گوید: زمانی که پایم را از آن خانه 
بیرون گذاشتم به یاد مادر پیرم افتادم چون خیلی دلم برایش 
تنگ شده بود و به خاطر همین از طریق یک تلفن عمومی 
با خانه تماس گرفتم. نزدیک یک ماه بود که از خانواده ام 
دور بودم و وقتی صدای مادرم را از پشت تلفن شنیدم بی 
اختیار زیر گریه زدم. بعد از چند دقیقه گریه و زاری ناگهان 
دامادمان گوشی را از مادرم گرفت و از من آدرس پاتوق را 
پرسید اما من از شدت خجالت گوشی را قطع کردم. بعد 
به  را  بودم که خودم  افتاده  از آن ماجرا بین دوراهی گیر 
پلیس معرفی کنم یا پیش مادرم برگردم. در همین افکار 
پریشان غوطه ور بودم که دوباره درد خماری سراغم آمد. 
بی هدف در خیابان به همراه مواد امانتی پرسه می زدم تا 
جای مناسبی را پیدا کنم. در همین حال و هوا با چشمان 
بارانی به یاد اشک های مادرم بودم که چطور التماس می 
کرد به خانه برگردم که توسط پلیس دستگیر شدم. دختر 
آواره بعد از این ماجرا با لو دادن مردان هوس ران از رفتن 
به خانه خودداری کرد چون به گفته خودش روی برگشتن 
نزد خانواده اش را نداشت. او بعد از این اتفاقات دردناک که 
آینده اش را با تکرار اشتباهات ویرانگرش دود کرده بود از 
سوی یک نهاد دولتی مورد حمایت قرار می گیرد تا دوباره 
بعد از بازسازی روح و جسم اش نزد خانواده اش برگردد و 

زندگی آرامی را در پیش گیرد

حوادث

دو چیز را خداوند در این جهان کیفر میدهد : تعدي ، و ناسپاسي پدر و مادر . 
حضرت محمد )ص(
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حسین سالمی در گفت وگو با خبرنگار 
گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان 
به  قالبی  زن  پزشک  یک  بازداشت  از 
جیرفت  در  قالبی اش  کارآموز  همراه 
پزشک  این  مطب  گفت:  و  داد  خبر 
قالبی پلمب و تجهیزات پزشکی داخل 

مطب توقیف شد.
حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  وی   
تعدادی از بانوان به دلیل عارضه های 
لب  و  پلک  افتادگی  قبیل  از  پوستی 
طرح  و  مراجعه  جیرفت  دادسرای  به 

شکایت نموده اند.
عنوان  ادامه  در  جیرفت  دادستان 
کرد: متهمان که دو خانم دارای مدرک 
اجاره یک  با  تحصیلی دیپلم هستند 
واحد آپارتمان و استخدام یک منشی، 
و  می کردند  دهی  نوبت  مراجعین  به 
روز های چهارشنبه هر هفته از کرمان 
برای انجام اقدامات پزشکی به صورت 
می کردند  سفر  جیرفت  به  غیرقانونی 
بر ۸  بالغ  روز  هر  در  متهمان  تقریبا  و 

میلیون تومان درآمد داشتند.
سالمی گفت: پس از بازدید کارشناسان 
پلیس  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
مطب،  این  از  شهرستان  اطالعات 
مقادیر تجهیزات و دستگاه مخصوص 
اقدامات پزشکی کشف و توقیف شد 
و متهمان با دستور قضایی دستگیر و 

بازداشت شدند.
طبق  کرد:  اعالم  جیرفت  دادستان 
نظر دانشگاه علوم پزشکی، تزریق ژل 
و انواع آمپول های زیبایی و همچنین 
استفاده از این تجهیزات کشف شده 
توسط  بایستی  فقط  مطب  این  در 
پزشک متخصص پوست و مو و یا پزشک 

عمومی صورت پذیرد.
متهمین  کار  شیوه  خصوص  در  وی 
گفت:  کننده  مراجعه  جذب  نحوه  و 
تحقیقات تکمیلی در این رابطه در شعبه 
ادامه  جیرفت  دادسرای  بازپرسی  اول 
دارد و افرادی از جمله یک پزشک به این 

دادستانی احضار شده اند.

پزشک قالبی در جیرفت بازداشت شد

در  داشت:  اظهار  رحیمی نیا  محمد 
استان  جنوبی  مجموع هفت شهرستان 
با  معاونت  این  در  طرح  هشت  کرمان 
پیشرفت ۸۵ درصدی در حال انجام است.

امور  و  حفاظت  های  طرح  افزود:   وی 
اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
ریال  اعتبار ۱۵ میلیارد  با  جنوب کرمان 
ملی  توسعه  صندوق  اعتبارات  محل  از 

سالجاری تامین شده است.
سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب 
مقام  تأکیدات  پیرو  داد:  ادامه  کرمان 
جامع  حفاظت  زمینه  در  رهبری  معظم 
طرح های  طبیعی،  منابع  عرصه های  از 
حوزه معاونت حفاظت و امور اراضی شامل 
حفاظتی  کمربند  اجرای  گیاهپزشکی، 

وتغییر الگوی مصرف سوخت است.
وی با بیان اینکه طرح های گیاه پزشکی 
در قالب پیش آگاهی، پیشگیری و کنترل 
آفات و بیماری های جنگلی ومرتعی است، 
تصریح کرد: این طرح ها در سطح بیش 
از سه هزار و ۴۰۰  هکتار از جنگل های 
جنوب کرمان و با اعتبار پنج میلیارد و ۴۴۰ 

میلیون ریال اجرا شده است.
رحیمی نیا بیان داشت: گیاه نیمه انگلی 
مواردی  جمله  از  تشی  آفت  و  لورانتوس 
هستند که خسارات ناشی ازآن ها موجب 
همچون  جنگلی  درختان  شدن  خشک 

بادام، کهکم، قنس و بنه شده لذا در مبارزه 
با لورانتوس از طریق حذف و امحاء شاخه 
های آلوده و در مقابله با آفت تشی به عنوان 
به  آن  دسترسی  زا،  خسارت  عامل  یک 

درختان به صورت مکانیکی کاهش یابد.
سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب 
کرمان اظهار داشت: هدف از اجرای طرح 
های کمربند حفاظتی در واقع شناسایی و 
تفکیک اراضی ملی از مستثنیات قانونی 
و  تجاوز  از  جلوگیری  آن  تبع  به  و  مردم 
منابع  عرصه های  و  ملی  اراضی  تصرف 
طبیعی بوده که در همین راستا عملیات 
اجرای کمربند حفاظتی به شیوه احداث 
بنچ مارک، به طول ۲۷ کیلومتر و با اعتبار 
چهار میلیارد و ۳۸۰  میلیون ریال در مرز 
بین اراضی ملی و مستثنیات رو به اتمام 

است.
عرصه  از  حفاظت  منظور  به  افزود:  وی 
های جنگلی و مرتعی که جوامع روستایی 
در مجاورت آنها قرار دارند اقدام به توزیع 
در  خورشیدی  آبگرمکن  دستگاه  رایگان 
جوامع  تا  که  ایم  کرده  خانوار  بین ۱۱۰ 
به  طبیعی  منابع  برداران  بهره  و  محلی 
از  خود  نیاز  مورد  سوخت  تأمین  منظور 
انرژی خورشیدی به عنوان انرژی پاک، به 

جای هیزم استفاده کنند.

پیشرفت 8۵ درصدی طرح های حفاظت 
منابع طبیعی جنوب کرمان

در  سلیمانی  قاسم  سرلشکر  سردار 
رژیم  کرد:  اعالم  تلویزیونی  وگویی  گفت 
صهیونیستی همواره به دنبال از بین بردن 
حزب الله لبنان است و با یک جنگ پنهان 
در صدد بود تا در یک عملیات غافلگیرانه 
مقاومت  30 درصد سازمان  علیه  کننده 

حزب الله را از بین ببرد.
وی گفت: پس از اینکه رژیم صهیونیستی 
لبنان  الله  حزب  سازمان  به  بود  درصدد 
آسیبی جدی وارد کند این رژیم در مراحل 
بعدی درصدد بود با حضور قدرتمند آمریکا 
با حمایت  افغانستان و منطقه  در عراق و 
رژیم  جنگ  حمایت  و  عربی  کشورهای 
صهیونیستی علیه حزب الله به دنبال از بین 

بردن این گروه مقاومت درلبنان بود.
اظهار  سلمانی  سردار  ایرنا،  گزارش  به 
داشت: در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان 
اطالعاتی بدست ما داد که نشان می داد 
دشمن صهیونیستی به دنبال از بین بردن 
حزب الله لبنان است، اما جنگ در شرایطی 
اتفاق افتاد که بر اثر حادثه یازده سپتامبر 40 
کشورهای  وارد  آمریکایی  نیروهای  درصد 

عراق و افغانستان و منطقه شدند.
سپاه  قدس  نیروی  فرمانده  گفته  به 
کویت  به  صدام  حمله  از  پس  پاسداران، 
و  به عراق  آمریکا  و حمله  در سال ۱۹۹۱ 
شکست صدام منجر به استقرار نیروهای 
آمریکایی در منطقه شد و با احتساب سایر 
نیروهای ذخیره آمریکا، حدود 60 درصد 

نظامیان این کشور وارد منطقه ما شدند.
آمریکایی  نیروهای  ورود  با  یادآورشد:  وی 
به منطقه فرصتی برای رژیم صهیونیستی 
اقدامات جنگ  با  این رژیم  آمد.  به وجود 
طلبانه فرصت را مناسب  دید تا جنگ خود را 

علیه مردم لبنان و حزب الله آغاز کند.
سلیمانی با اشاره به پیروزهای حزب الله 
و مقاومت در لبنان به رهبری سید حسن 
نصرالله در جنگ 33 روزه بیان کرد: رژیم 
صهیونیستی در این شرایط مانند طرحی 
که بعد از سال ۱۹۶۷ پیرامون فلسطینی ها 
فلسطینیان  و  شد  اجرا  لبنان  جنوب  در 
مجبور به ترک جنوب لبنان شدند، نیروهای 
اسراییلی با حمله به جنوب لبنان مردم و 
حزب الله را نشانه گرفت و با بمباران های 
دقیق  و  پیشرفته  های  سالح  با  و  هوایی 
اهدافی خود را در جنوب لبنان هدف قرار 

داد.
آغاز  با  همزمان  افزود:  سلیمانی  سردار 
یک  صهیونیستی  رژیم  روزه   33 جنگ 
تعدادی  با  فلسطین  در  را  بزرگ  اردوگاه 
تعدادی  هر  تا  کرد  آماده  دریا   در  کشتی 
که از مردم لبنان را بگیرند و در ابتدا به یک 
اردوگاهی در داخل فلسطین که تا ۳۰ هزار 
نفر منتقل بکنند و  پس از تفکیک مردم 
عادی از سایر نیروهای دیگر آنها را به سایر 

کشور های جهان منتقل کنند.
وی خاطر نشان کرد: با آغاز جنگ برخی از 

کشورهای عربی در حمایت از اسرائیل که 
به دنبال ریشه کنی حزب الله لبنان بودند 
و برای نخستن بار اولمرت رئیس این رژیم، 
از  عربی  های  کشور  از  برخی  کرد  اعالم 

اسرائیل در این جنگ حمایت می کنند.

فرمانده سپاه قدس یادآورشد: ما باید سه 
را در اهداف پنهان جنگ ۳۳روزه  منظور 
رژیم صهیونیستی مدنظر قرار دهیم ، اول 
اینکه فرصت حضور آمریکا و ایجاد رعب و 
اینکه  فراهم شد، دوم  وحشت در منطقه 
از  برای حمایت  آمادگی کشورهای عربی 
رژیم صهیونیستی خود را نشان داد و سوم 
از بین  به دنبال  اینکه رژیم صهیونیستی 

بردن حزب الله لبنان بود.
وی گفت: در این حالی بود که حزب الله 
به مردم لبنان متعهد شده بود که جوانان 
رژیم  چنگال  از  را  لبنانی  اسیر  و  زندانی 
صهیونیستی آزاد کند و سید نصرالله وعده 
اسرای  کردن  آزاد  به  نسبت  که  بود  داده 
اقدام  از دست رژیم صهیونیستی  لبنانی 

کند.
سلیمانی بیان کرد: در این شرایط مردم 
لبنان  حزب الله  جز  پناهگاهی  لبنان 
بتواند  اینکه  برای  حزب الله  و  نداشتند 
یا انتظار مردم لبنان  به وعدهی خودش 
جواب مثبتی بدهد، راهی جز این نداشت 
که اسرای لبنانی را با تبادل نیروی های 
صهیونیستی  رژیم  چنگال  از  اسرائیلی 
این  تحقق  برای  حزب الله  لذا  کند،  آزاد 
وعده خود به مردم لبنان، عملیاتی را به 
فرماندهی شهید عماد مغنیه انجام داد تا 

بتواند این تبدال اسرا را انجام دهد.
وی اظهارداشت: عملیات حزب الله موفق 
شد و در داخل سرزمین فلسطین اشغالی، 
یک ماشین نظامی رژیم صهیونیستی را 
مورد حمله قرار داد و دو نفر را از داخل آن 
که زخمی شده بودند، به اسارت گرفت و 
به سرعت این دو سرباز اسرائیلی را به نقطه 

امن منتقل کردند.
فرمانده سپاه قدس اظهارداشت: از این 
آمادگی  یک  در  همیشه  حزب الله  پس 
این  کیفیت  اما  می برد  سر  به  صددرصد 
دوره ای  هر  در  امکانات،  به دلیل  آمادگی 
دو  این  شدن  اسیر  پس  و  است  متفاوت 
سرباز ، مبادله اسرای دو طرف در دستور 
کار قرار گرفت و از طرفی دشمن طرحی 
در  می خواست  و  داشته  آماده  قبل  از 
و  کند  عملیاتی  را  آن  کامل  غافلگیری 
لبنان  روزه  جنگ 33  که  شد  سبب  این 
به یک جنگ تمام عیار تبدیل شود و من 
در نخستین روز آغاز این جنگ به لبنان 
برگشتم و جنوب لبنان نیز پیوسته زیر آتش 
هواپیماها بود و هواپیماها لحظه ای آنجا را 

ترک نمی کردند.

سردار سلیمانی از اهداف رژیم صهیونیستی 
برای ضربه زدن به حزب اهلل پرده برداشت

هر که به نیك گزینی خداوند دلگرم باشد، آرزو نمیکند در وضعی جز آنچه 
خدا برایش برگزیده، باشد. امام حسن مجتبی )ع(
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به گزارش ایرنا، حجت االسالم حسن علیدادی سلیمانی در نماز 
جمعه این هفته در مصلی امام علی )ع( شهر کرمان با بیان این 
مطلب که برخی غیرت دینی ندارند اما غرور ملی که دارند،   چگونه 
می توانند در این بازی های خطرناک ورود کنند و سراباط اسالم را 

نشانه گیرند.
وی تصریح کرد: امیدوارم توجه داشته باشیم که این آخرین توطئه 
نیست و توطئه های دیگر هم ممکن است رخ دهد لذا از خداوند 
می خواهیم با کمک به نیروهای نظامی و اطالعاتی همه توطئه 

های دشمنان اسالم را خنثی کند.
امام جمعه کرمان اظهار داشت: در منطقه شاهد یک تحول بزرگی 
در جریان میدانی جنگ تحمیلی بر یمن بودیم که بار دیگر نشان 

داد، اراده بر دالرها پیروز است.
حجت االسالم سلیمانی علیدادی  با اشاره به اینکه از آغاز تهاجم 
به یمن تاکنون چنین عملیاتی با این بزرگی و پیروزی ندیده بودیم 
گفت: این عملیات فتح الفتوح عملیات ها بود که توانستند سعودی 

ها را زمین گیر و چند پیام بسیار بزرگ را به جهان مخابره کنند.
وی با بیان اینکه این عملیات نشان داد یمن در زمین هم قدرتمند 
است افزود: در عملیاتی که با پهپادها برای سعودی ها افتضاح به 
بار آوردند، ایران  را متهم می کردند اما اکنون این جنگ زمینی را 

چگونه تفسیر می کنند.
حجت االسالم علیدادی سلیمانی ادامه داد: این عملیات از نظر 
مساحت،  حجم و آزادی مساحت برای دنیا پیام داشت که دست 

برتر از آن یمن است.
وی با اشاره به اینکه این روزها فرانسه در یک صحنه فریبکارانه به 
دنبال این است که ایران را فریب دهد گفت: آنها می خواهند آمریکا 
را با فریب با ما به توافق برسانند اما  باید حواسمان باشد که فریب 

نخوریم، اینها همان آمریکایی ها هستند اما از نوع فرانسوی.

امام جمعه کرمان توطئه ترور حاج 
قاسم سلیمانی را محکوم کرد

کانون آگهی و تبلیغات بارز

چاپ و تولید انواع هدایا تبلیغا تی

09131968910

بیانگر  شهری  هر  ورودی  مطمئنا 
وضعیت درونی آن شهر و هر رهگذری 
با دیدن ورو.دی هر شهر اولین خاطره 
و اولین برداشت ذهنی از آن شهر رادذر 

خاطر می سپارد.
جیرفت همواره به سبب تعدد و تنوعی 
که در محصوالت کشاورزی خود دارد و 
همچنین نوع اقلیم خود در میان سایر 
شهر های ایران به هند کوچک و شهر 
متاسفانه  اما  است  معروف  نارنج  بهار 
چند سالی است ورودی شهر جیرفت از 
سمت بندرعباس و از اواخر شهریور  به 
دلیل کوتاهی مشکوک برخی مسئوالن، 
شاهد تبدل شدن به مکانی برای خرید، 
حامل  های  کامیون  جوالن  و  فروش 
انواع کود های حیوانی هست که عالوه 
شهر،  برای  زشتی  چهره  زدن  رقم  بر 
باعث بوی تعفن این کود ها تا کیلومتر 
و اذیت شهروندان  آزار  ها می شود که 
جیرفتی از یک سو و از سوی دیگر نوع 
نگاه مسافران و رهگذرانی که از مسیر 
جیرفت به بندرعباس یا استان سیستان 
و بلوچستان تردد می کنند را سبب شده 

است.

باشگاه  جاری  سال  ماه  مهر  نهم  در 
نقل  به  خبری  در  جوان  خبرنگاران 
شبکه  رئیس  محمودی  مهندس  از 
بهداشت شهرستان جیرفت این پدیده را 
معضلی بهداشتی معرفی کرده است در 

متن این خبر آمده است:
رئیس مرکز بهداشت شهرستان جیرفت 
نگهداری  و  حمل  وضعیت  گفت: 
یک  به  جیرفت  در  حیوانی  کود های 
معظل بهداشتی ۲۰ ساله تبدیل شده 

است.
رضا محمودی گفت: تاکنون ۴ شورای 
بهداشتی برای همین موضوع تشکیل 
شده است و مناطق مسکونی همجوار 
توقف کامیون های حمل کود  با محل 
حیوانی از نظر روحی و روانی نیز کالفه 
از جانمایی محلی  اند.محمودی  شده 
حمل  کامیون های  توقف  برای  دائمی 
کود حیوانی خبر داد و بیان کرد: ورودی 
به  راه  پلیس  طرف  از  جیرفت  از  شهر 
فاصله تقریبی ۱ و نیم کیلومتری بعد از 
پل رودخانه شور محلی در نظر گرفته 

شده است.
مندی های  گالیه  از  نگرانی  ابراز  با  او 

مردم و شهروندان تصریح کرد: مردم و 
شهروندان از این وضعیت موجود بسیار 

گالیه دارند.
مربوطه  ادارات  همکاری  خواستار  او 
برای ساماندهی هر چه سریعتر بحران 
دهنده  آزار  بوی  از  ناشی  بهداشتی 

کود های حیوانی شد.
ذیربط  نهاد های  اگر  گفت:  محمودی 
محل در نظر گرفته شده را تایید نمایند 
امسال بساط این معظل ۲۰ ساله جمع 

خواهد شد.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان جیرفت 
افزود: از محل توقف کامیون ها و خرید و 
فروش کود حیوانی به عنوان یک تهدید 
و بحران بهداشتی یاد کرد و با توجه به 
مشکالت ایجاد شده به عنوان متولی 
بهداشت عمومی با جدیت این موضوع 
همه  است  انتظار  و  می کنیم  دنبال  را 

همکاری نمایند.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان جیرفت 
توقف  محل  اینکه  بر  عالوه  افزود: 
کامیون های حمل کودحیوانی روبروی 
علوم  دانشگاه  آموزشی  معاونت  درب 
شهرک های  از  بخشی  است  پزشکی 
مسکونی این منطقه نیز در گیر هستند 
و در همین راستا از طریق دادستانی نیز 
وارد عمل شده ایم که قرار است نسبت 
به جمع آوری موقت کامیون های حمل 

کود حیوانی اقدام شود.

بوی کودهای حیوانی و سکوت 
مسئوالن


