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صفـحه

آغاز فراخوان جهاد مجازی 
در چهارمحال و بختیاری

سرپرست معاونت فرهنگی- اجتماعی سپاه قمر 
بنی هاش��م  )ع( چهارمحال و بختیاری از آغاز طرح 
فراخوان جهاد مجازی در چهارمحال و بختیاری خبر 
داد. حیدر بابااحمدی با تأکید بر ضرورت سازماندهی 
رزمندگان جبهه س��ایبری برای مقابله با لشکرکشی 
اس��تکبار جهانی در فضای مجازی، اظهار داش��ت: 
انسجام بخش��ی ب��ه فعالیت وبالگرهای ارزش��ی در 
راستای دفاع از ارزش های اسالمی مهمترین هدف از 

این فراخوان است ...

   زاینده رود
پنجمین نمایشگاه کتاب بزرگ اصفهان صبح دیروز در 

محل دائمی نمایشگاههای این شهر گشایش یافت. 
سید علیرضا حسینی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان، در آیین گشایش این نمایشگاه آن را یکی از 

بزرگترین افتخارات استان خواند و گفت: مصرف کتاب در 
اصفهان باال است و استقبال مردم از کتاب باعث شد برای 
تس��هیل خرید، بن های کاغذی را به بن های الکترونیک 
تبدی��ل کنیم. همچنی��ن با همکاری ش��رکت مخابرات و 
شرکت نمایشگاهها، بیش از 300 پایانه فروش در غرفه ها 

راه اندازی ش��د. حسینی، نمایشگاه کتاب اصفهان را یکی 
از پرفروش ترین نمایشگاههای کتاب ایران ارزیابی کرد.
پنجمین نمایش��گاه کتاب اصفهان از 11 تا 16 اسفندماه با 
حضور 500 ناش��ر و نمایندگی نش��ر در سه سالن بزرگ 

نمایشگاه بین المللی اصفهان برای عموم دایر است.

پرفروش ترین نمایشگاه کتاب کشور
در اصفهان گشایش یافت

رنا
: ای

س
عک

معاون سیاسی استاندار اصفهان: 
نگرانی خاصی برای 

چهارشنبه سوری نداریم
محمدمهدی اسماعیلی در مورد 
اینکه آیا تمهیداتی برای چهارش��نبه 
س��وری امس��ال در نظر گرفته شده 
اس��ت، اظهار داشت: چهارشنبه آخر 
سال یکی از مراسم متداولی است که 

بیش��تر جوانان در آن شرکت می کنند. وی افزود: چهارشنبه سوری در 
س��الیان اخیر فارغ از مسائل خرافی به یک جشن تبدیل شده است که 

امیدواریم شبی شاد برای مردم باشد...

میالد حضرت رسول اکرم)ص(
و حضرت امام جعفر صادق)ع( 
مبارک باد

محمد علی رامین:
 رسانه هاي داخلي باید از هفته وحدت  
بیشترین بهره برداری را کنند

نشست مدیر عامل باشگاه سپاهان 
با ابراهیم توره

مدیر عامل باشگاه فوالد مبارکه 
س��پاهان در نشس��تی صمیمان��ه با 
ابراهیم ت��وره مهاجم س��نگالی تیم 
فوتب��ال س��پاهان اب��راز امی��دواری 
کرد در دیداره��ای آتی این بازیکن 

توانمن��د قدرت واقعی خود را در آس��یا به منصه ظهور بگذارد. محمد 
رض��ا س��اکت در این نشس��ت ضمن س��پاس از درخش��ش هایی که 
ابراهیم ت��وره تا بدین جای رقابت های لیگ برت��ر از خود به نمایش 
گذاش��ته اس��ت، گفت: همه هواداران فوتب��ال ای��ران از ابراهیم توره 

انتظار دارند که ...

ماهی قرمز اصفهانی
میهمان سفره هفت سین 

ایرانیان
همپای رش��د قارچ گونه اس��تخرهای  پرورش 
ماهی زینتی در استان، هفته های آخر سال که می شود 
80 درص��د مغازه ه��ای اصفه��ان نیز ماه��ی قرمز 
می فروشند. هزار و 600 سال قبل و در زمان امپراتوری 
تانگ چینی ها ماهی قرمز یا حوض را برای افزایش 

برکت زندگی تولید و به مزارع برنج وارد کردند ...

شهرستانها

شهرستانها

جامعه

بخش احیای فوالد سفید دشت 
بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

مدیر عامل شرکت فوالد سفید دشت 
در استان چهار محال و بختیاری گفت: 
بخ��ش احیای فوالد س��فید دش��ت 
تاکنون بیش از 52/37 درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد. علی عبداهلل زاده افزود: 
بخش فوالدسازی این طرح نیز بیش 

از 13 درصدپیشرفت دارد ... 

اختصاص چهار مقام 
برتر به روابط عمومی 

شهرداری اصفهان
مدیریت روابط عمومی ش��هرداری اصفهان در 
دومین جش��نواره برترین روابط عمومی شهرداری 
کالنش��هرها و مراکز استان های کشور دو مقام اول، 
ی��ک رتبه دوم و یک عنوان س��وم را در چهار حوزه 
ارتباطات رسانه ای، تبلیغات امور فرهنگی، انتشارات 
و ارتباطات الکترونیکی به خود اختصاص داد. مدیر 
روابط عمومی شهرداری اصفهان با اعالم این خبر به 

جزئیات این موفقیت اشاره کرد و گفت ...    
شهرستانها

شهرستانها

ورزش

)نوبت اول( تجدیدآگهی مناقصه

قیصری - شهردار خورزوق

متقاضیان میتوانند تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 88/12/25 

جهت دریافت مدارک مناقصه به شهرداری خورزوق مراجعه نمایند.

ــماره 1130/ ش مورخ  ــتناد مصوبه ش ــورزوق باس ــهرداری خ ش
ــهر در نظر دارد عملیات نازک کاری  ــورای اسالمی ش 88/1/29 ش
ساختمان شهرداری را با اعتبار 2/000/000/000 ریال از محل 

اعتبارات سالجاری به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

والدت پیام آور عشق و دوستی حضرت محمد )ص( و
 امام جعفر صادق )ع( تهنیت باد.

امشب سخن از جان جهان باید گفت
توصیف رسول انس و جان باید گفت

در شام والدت دو قطب عالم
تبریک به صاحب الزمان باید گفت

روابط عمومی شرکت سیمان سپاهان

روابط عمومی شهرداری اصفهان مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری 

آگهـی مزایده
مدیریت درمان استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد اموال 

اسقاطی خود را از طریق برگزاری مزایده بفروشد. 
متقاضیان برای دریافت اطالعات بیشتر و اسناد مزایده می توانند 
ــار آگهی به نشانی شهرکرد،  به مدت 7 روز کاری پس از انتش
ــد امور مالی مراجعه و یا  ــوار طالقانی، جنب فرمانداری، واح بل
ــماره تلفن های 2-2240001-0381 داخلی 286 و یا  با ش

2224116 تماس بگیرند.

درخشش مهر بی مثال پروردگار،
 نبی نور، رسول عشق، 

حضرت محمد مصطفی)ص( 
و تأللؤ ستاره ششم امامت 

حضرت امام جعفر صادق )ع( 
مبارک و فرخنده باد.



سراسری
چه خبر از پایتخت ایران

وزی��ر اقتصاد و ام��ور دارای��ی ایران 
ب��ا تأکید ب��ر اس��تفاده درس��ت از منابع، 
به طرح هدفمندسازی یارانه ها اشاره کرد 
و گفت: باید برنامه ریزی کنیم تا این طرح 
با مش��ارکت همه از جمله تولید کنندگان 
اج��را ش��ود. به گ��زارش واح��د مرکزی 
خبر، حسینی در هفتمین جشنواره »تولید 
ملی- افتخار ملی« افزود: ما می توانیم مثل 
گذشته تا 4 سال دیگر نسبت به تخصیص 
منابع بی تفاوت باش��یم اما کسی که چهار 
سال دیگر اقتصاد کشور را تحویل می گیرد، 
نم��ی تواند ادام��ه دهد برای اینک��ه با این 
رش��د مصرف، تراز ما روز به روز منفی تر 
می شود. وی اضافه کرد: وقتی ما می گوییم 
50 درصد منابع را به مصرف کننده می دهیم 
این نیس��ت که ما بخواهیم مصرف کننده 
را در مقاب��ل تولید کنن��ده قرار دهیم بلکه 
ای��ن دو الزم و ملزوم همدیگر هس��تند و 
تا زمانی که مصرف کننده ای نباشد تولید 
کننده محصوالت خود را نمی تواند عرضه 
کند. وزیر اقتصاد بار دیگر با تأکید بر اینکه 
هدفمند ک��ردن یارانه ها ی��ک طرح ملی 
اس��ت، گفت: اجرای این طرح کار سختی 
اس��ت و مدل فکر ما این است که اجرای 
این ط��رح در قالب های تفاهمی صورت 
بگیرد یعن��ی ما در قب��ال صنایع تعهداتی 
داریم و صنایع نیز در مقابل مردم تعهداتی 
دارند. وی خطاب به تولیدکنندگان گفت: 

ما قدر ش��ما را می دانیم و کشور و دولت 
دغدغه اش��تغال و تولید ملی دارد.حسینی 
اضافه کرد: سرجمع پولی که امسال دولت 
می تواند در بودجه عمومی خرج کند 89 
هزار میلیارد تومان اس��ت که از این مقدار 
22 هزار میلیارد تومان قرار اس��ت صرف 
بودجه عمرانی ش��ود. وزیر اقتصاد و امور 
دارایی با اش��اره به اینکه صندوق توس��عه 
ملی در برنامه پنجم توس��عه و در بودجه 
سال 89 پیش بینی شده است، گفت: هدف 

از این صندوق این است که منابع درآمدی 
کشور را به این س��مت ببریم که کارهای 
عمران��ی را خود مردم انجام دهند. وی در 
بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره به 
اینک��ه خبرهای اقتص��ادی باید امیدبخش 
باش��د، گفت: صنعتگران کشور باید دقت 
کنند تا اخباری را منتش��ر کنند که فضای 
یأس و ناامیدی در کشور تولید نشود و به 
جای آن فضای امید بخش و نشاط بخش 

در کشور ایجاد شود.   

معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی گفت: 
رسانه های داخلی باید بیشترین بهره برداری 
رس��انه ای را از حضور مسلمانان جهان در 
هفته وحدت در جمهوری اس��المی ایران، 
ببرند. محم��د علی رامین در گفتگو با ایرنا 
اف��زود: رس��انه های ما بای��د این فرصت 
کم نظی��ر را جدی گرفته و ب��ا حضور در 
میان مسلمانان جهان اسالم که به جمهوری 
اس��المی ایران س��فر می کنند، بیش��ترین 
به��ره برداری ه��ای رس��انه ای و باالترین 
اطالع رسانی ها را به جهانیان داشته باشند. 
وی افزود: از جمله فرصت های بی نظیری 
که جمه��وری اس��المی ای��ران در عرصه 
سیاس��ت منطق��ه ای و جهان��ی در اختیار 
رسانه های داخلی قرار داده، سیاست فعال 
در عرصه جهان اس��الم است. معاون امور 
مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اس��المی یادآور شد: هم اکنون در 
هفته وحدت شخصیت های برجسته ای از 
جهان اسالم در ایران اسالمی به سر می برند 
ک��ه قرار گرفتن این نیروهای ممتاز و مبارز 
در یک محل و در کنار یکدیگر، در حقیقت 
یک مقابله آشکار با سیاست های استکباری 
و ارتجاعی به حس��اب می آید. محمدعلی 
رامین مع��اون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی همچنین در گفتگو با بخش 
خبری 20:30 پیش��نهاد کرد: به جای بستن 
یک نشریه که گردانندگان آن با رفتن به یک 
نشریه یا رس��انه دیگر همان کارها را انجام 
می دهند، باید با خاطیان و مجرمان نشریه 
برخورد شود نه با نشریه ای که در آن خطا 
اتف��اق افتاده اس��ت. وی درباره تصمیمات 
هیأت نظارت بر مطبوعات گفت: در غرب 
ب��ه جای اینکه روزنامه ی��ا مجله را تعطیل 
کنند فعالیت افراد خاطی را برای همیش��ه 
از کار رس��انه ای ممنوع و آنان را از حقوق 
شهروندی محروم می کنند. وی افزود: قانون 
فعلی مطبوعات دس��ت ما را بسته است و 

تا حدی در مضیقه هس��تیم که امیدوارم در 
قانون جامع رسانه ها این خأل پر شود تا به 
جای بستن یک نشریه، با خاطیان آن برخورد 
شود. وی بستن روزنامه ها را تلخ و ناگوار 
دانست و افزود: هیأت نظارت بر مطبوعات 
تصمیم گرفت روزنامه اعتماد را پیرو تذکرات 
مکرر و اصرار این روزنامه بر تخلف از مواد 
قانونی، ب��ا یک درجه تخفیف به جای لغو 
مجوز، توقی��ف و پرون��ده آن را به دادگاه 
ارس��ال کند. معاون مطبوعاتی وزیر افزود: 
هیأت نظارت بر مطبوعات که مجموعه ای 
از شخصیتهای حقیقی و حقوقی نمایندگان 
قوای س��ه گانه، نمایندگان دانش��گاهیان، 
حوزویان، ش��ورای عالی انقالب فرهنگی 
و نماین��ده صنف مطبوع��ات در آن عضو 
هستند، ارتباط مستقیم با معاونت مطبوعاتی 
ندارد و مستقل است. رامین خاطرنشان کرد: 
با این آشفته بازاری که با تعداد بسیار اندکی 

قانون شکن، ساختارشکن و هرج مرج طلب 
روبه رو هستیم چکار باید کرد.

وی ادامه داد: این عده، فضای مطبوعات 
و فضای رس��انه ها را که گ��روه کثیری از 
نخبگان و اندیشمندان و صاحبان فکر و تعهد 
و فرهنگ قلم می زنند و اعتبار و حیثیت ملی 
هم دارند، مخ��دوش می کنند و باید برای 
آن چ��اره جویی کنیم.  معاون وزیر ارش��اد 
متذکر ش��د: وقتی که یک نفر، فرض کنیم 
هش��ت ماه فتنه گری و آشوب طلبی کرده 
و به زندان افتاده و با س��پردن وثیقه به طور 
موقت از زندان آزاد شده است، با مجموعه 
افرادی که ب��ا کمال وقاحت همه قوانین را 
زیر پا می گذارند سرپرس��تی دو نشریه را 
به عهده می گی��رد، اگ��ر بخواهیم فضای 
منطقی و عاقالنه، خردمندانه و ارزشمدارانه 
را ک��ه حق هم باش��د در عرصه مطبوعات 

اعمال کنیم، با این افراد چکار باید کرد؟

رامين: رسانه هاي داخلي بايد بيشترين بهره برداري را از 
هفته وحدت کنند

وزیر امور اقتصادی و دارایی: 
از منابع درست استفاده کنیم

جهان نما

فرم بانك اطالعات خبرنگاران 
در کرج توزیع شد

همایش حمایت رواني در بالیاي طبیعي 
در شهریار

اعطاي گواهینامه جامعه ایمن 
به شهرداري منطقه 20

رئیس اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
ک��رج گف��ت: فرم ه��ای بان��ک اطالعات 
خبرن��گاران و فع��االن رس��انه ه��ای این 
شهرستان بین دست اندرکاران و اداره های 
مربوطه توزیع شده است. به گزارش فارس، 
مهدی عس��گری اظهارداش��ت: این فرم ها 
شامل س��ه برگ فرم اطالعات خبرنگاران 
و فعاالن رس��انه های شهرستان کرج است. 
وی اظه��ار داش��ت: فرم بان��ک اطالعات 
رسانه های شهرستان در قالب های نشریات 
محلی، سراس��ری یا استانی که به صورت 
محل��ی فعالی��ت دارن��د، نمایندگی ه��ای 
نشریات، خبرگزاری ها و سایت های خبری 

ارائه شده است. عسگری خاطرنشان کرد: 
عالوه بر این، فرم نظرس��نجی از اصحاب 
رسانه شهرستان درباره تعیین شاخص های 
خبرنگاران رس��انه ها و نش��ریات فعال نیز 
طراحی و توزیع ش��ده است. رئیس اداره 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی کرج گفت: با 
جم��ع آوری ای��ن فرم ه��ا از اطالعات آن 
برای ساماندهی مراکز خبری و تهیه بانک 

اطالعاتی خبرنگاران استفاده می شود.
عس��گری افزود: خبرن��گاران و مراکز 
رسانه های جمعی در کرج تا 20 اسفند ماه 
ج��اری فرصت دارند تا نس��بت به تکمیل 

این فرم ها اقدام کنند.

برگزاری همایش حمای��ت روانی در 
بالی��ای طبیعی در ش��هریار و پالک کوبی
 10 هزار اصله درخت در محمدشهر کرج 
از جمل��ه مهمترین اخب��ار کوتاه در غرب 
اس��تان تهران اس��ت. به گ��زارش فارس، 
همای��ش حمای��ت روان��ی در س��وانح و 
بالیای طبیعی وی��ژه جوانان این جمعیت 
در شهرس��تان ش��هریار برگ��زار ش��د.این 
همای��ش با هدف بازآم��وزی آموزش های 
ارائه ش��ده به جوانان جمعیت هالل احمر 
ش��هریار در مورد نحوه ارائه حمایت های 
روان��ی ب��ه بازمان��دگان و صدمه دیدگان 
ناش��ی از بالیای طبیعی و تشکیل تیم های 

حمایت روانی برگزار ش��د. شناخت بالیا، 
چگونگی واکنش افراد از جمله کودکان و 
نوجوانان به بالیای طبیعی، حمایت روانی 
از گروه های آس��یب دیده و شناخت افراد 
مبتال ب��ه بیماری و ارجاع آن��ان به مراجع 
و مراک��ز ذیرب��ط از جمله س��رفصل های 
این همایش بوده اس��ت. اتخاذ روش های 
پیشگیرانه از ایجاد مشکالت روانی پس از 
حوادث در کودکان و بزرگساالن و بررسی 
آثار روانی و اجتماعی بالیای طبیعی و نیز 
ب��ه کارگی��ری راهکارهایی ب��رای کاهش 
آثار منف��ی این بالیا را می ت��وان از دیگر 
محورهای این همایش یک روزه برشمرد.

کارشناسان ش��بکه بهداشت جهانی در 
بازدید از منطقه 20 تهران رضایت خود را از 
فعالیت های شهرداری این منطقه در راستای 
پیوستن به جامعه ایمن جهانی اعالم کردند. 
به گزارش فارس کارشناسان شبکه بهداشت 
جهانی از طرح های اجرا شده در این منطقه از 
جمله مجموعه فرهنگی برج طغرل، پیاده راه 
حرم و پارک ترافیک بازدید کردند و در ادامه 
طی جلسه ای فعالیت های صورت گرفته در 
این منطقه را بررسی کردند. محسن کریمی 
در این جلس��ه راه اندازی مدرسه دوست دار 
ک��ودک، احداث پ��ارک آم��وزش ترافیک، 
بهس��ازی معاب��ر ب��رای معل��والن، احداث 
پایگاه های پش��تیبانی بح��ران و برپایی چند 
مانور را از جمله اقدامات این منطقه در این 
زمینه عنوان کرد که به تأیید کارشناسان شبکه 
بهداش��ت جهانی رسید. دبیر کمیته راهبری 
جامعه ایمن منطقه 20 در حاشیه این جلسه 
با اشاره به اینکه شهرداری منطقه 20 در سال 
آینده موفق به دریافت گواهینامه جامعه ایمن 
می شود، افزود : این گواهینامه به  طور مستمر از 
سوی ناظران شبکه بهداشت کنترل و نظارت 

می شود. وی در ادامه با اشاره به اینکه کمیته 
راهبری جامعه ایمن از حدود یک  سال پیش 
در این منطقه مستقر شده است، خاطرنشان 
کرد: برنامه جامعه ایمن الگویی شناخته شده 
و تجربه ش��ده در دنیا است که شهرداری با 
همت مسئوالن محلی و مشارکت مردم اقدام 
به شناس��ایی حوادث و دفع علل آن می کند. 
این برنامه در شهر تهران با هدف تبدیل شهر 
تهران به شهری ایمن برای بازی، تفریح، کار، 
ورزش و تحصیل شروع شده است.کریمی 
در ادامه در ارتباط با اینکه منطقه 20 جزء پنج 
منطقه شهر تهران است که در حال پیوستن به 
جامعه ایمن جهانی است ابراز امیدواری کرد 
با اجرای این طرح تمام شهروندان از ایمنی و 
تندرستی یکسانی برخوردار باشند. بر پایه این 
گ��زارش، حوادث دومین علت مرگ و میر و 
معلولیت ها بعد از بیماری های قلبی و عروقی 
است به  طوری که در ایران 50 هزار نفر بر اثر 
حوادث فوت و ده ها برابر معلول می شوند و 
س��االنه 60 هزار میلیارد ریال یعنی 5 درصد 
ناخال��ص ملی صرف خس��ارات ناش��ی از 

حوادث می شود.

رئیس مؤسسه استاندارد تحقیقات صنعتی ایران گفت: کشورهای 
عضو D8 درصدد هس��تند استانداردی از سوی کشورهای مسلمان، 
تعیین ش��ود. نظام الدین برزگری در حاشیه نشس��ت وزرای صنایع 
کشورهای عضو D8، در گفتگو با خبرنگار ستاد خبری این اجالس، 
افزود: هشت کشور بزرگ عضو D8 جمعیتی حدود یک میلیارد نفر را 
به خود اختصاص داده اند. وی ادامه داد: کارگروه های توسعه استاندارد 
و همچنین توسعه صنایع کوچک نشست های خوبی داشته اند که در 
آن جلس��ات موضوع هایی نظیر سیستم های صدور گواهی، ارزیابی 
و انطباق و همچنین اندازه شناسی بین کشورهای عضو، مورد بحث 
و تبادل نظر قرار گرفته اس��ت. وی اظهار داش��ت: در این نشست ها 
پنج مورد مباحث اس��تاندارد در میان کش��ورها عضو D8 مطرح شد 
که امیدواریم نتایج آن در اجالس نهایی وزرای صنایع تصویب شود.
برزگری در خصوص طرح مشترک ایران با برخی از کشورهای عضو 
D8 گفت: در زمینه اس��تاندارد سازی، نشستی با مسئوالن استاندارد 
کشور ترکیه داشتیم. همچنین با کشور اندونزی در مؤسسه استاندارد 
نشستی برگزار شد. رئیس مؤسسه استاندارد تحقیقات صنعتی افزود: 
تفاهمنامه ای با کشور اندونزی در خصوص استاندارد امضا و مقرر شد 
برنامه اجرایی آن تا پایان س��ال 2010 میالدی نگاشته شود. وی اظهار 
امیدواری کرد: برنامه های اجرایی جمهوری اسالمی ایران به زودی با 
کش��ورهای ترکیه و اندونزی عملیاتی شود.  وی با اشاره به موقعیت 
ایران در زمینه اس��تانداردهای جهانی گفت: ایران در بین 168 کشور 
عضو ایزو رتبه 31 را به خود اختصاص داده است. برزگری در پایان 
یادآور ش��د: امیدواریم با تالش هایی که از سوی ایران در حال انجام 

است طی دو سال آینده رتبه استاندارد ایران به کمتر از 30 برسد.

عضو ش��ورای عالی کار گفت: در اولین جلس��ه شورای عالی 
کار مباحث اولیه دس��تمزد و تأثیر اجرای هدفمند کردن یارانه ها بر 
دس��تمزد کارگران بررسی شد. ولی اهلل صالحی در گفتگو با فارس، 
با اش��اره به برگزاری اولین جلسه رسمی شورای عالی کار در مورد 
تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده، اظهار داشت: در این جلسه 
عالوه بر آش��نایی مسئوالن و اعضای شورای عالی کار با دیدگاه ها 
و نظ��رات یکدیگ��ر، مقدمات کار و مباحث مربوط به دس��تمزد و 
همچنین تأثیر روند ساماندهی هدفمندس��ازی یارانه ها بر دستمزد 
بررس��ی و مطالعه ش��د. وی ادامه داد: مهمترین مباحث و سؤاالت 
مطرح ش��ده اعضای ش��ورا در مورد تأثیر اجرای هدفمندس��ازی 
یارانه ها در بحث دس��تمزد و مصرف خانوار کارگران بود که وزیر 
کار با ارائه توضیحاتی، نسبت به این موضوع خوش بین بودند. عضو 
ش��ورای عالی کار از دیگر مباحث اولین جلسه این شورا را اصالح 
ساختار برخی بنگاه ها مشکل دار دانست و گفت: این تغییر ساختار 
پس از بررسی در کمیته های تخصصی، در شورای عالی کار نهایی 
و در راستای فراهم کردن اشتغال پایدار و رونق بخشیدن به تولید، 
موضوع واحدهای مش��کل دار رس��یدگی ش��د. این فعال کارگری 
در مورد جدی ش��دن مباحث دستمزد در شورای عالی کار تصریح 
کرد: از هفته آینده این بحث جدی تر می شود و در نهایت تا قبل از 
تعطیالت نوروزی در 26 اس��فندماه نهایی خواهد شد. به گفته این 
عضو شورای اس��المی کار در جلسه شورای عالی کار از مسئوالن 
دولتی خواسته شد برای روشن و شفاف بودن وضعیت کارگران و 
کارفرمایان در طرح هدفمندی یارانه ها نماینده ای از س��وی دولت 

برای پاسخگویی به این موضوع مهم حضور داشته باشند.

هیالری کلینتون وزی��ر امور خارجه 
امریکا به منظور آماده سازی دیدار باراک 
اوباما رئی��س جمهور امری��کا از برزیل، 
وارد این کش��ور خواهد شد. خبرگزاری 
رس��می برزیل اعالم کرد دیدار هیالری 
کلینت��ون از این کش��ور به آماده س��ازی 
دیدار رس��می اوباما از برزیل اختصاص 
خواهد داش��ت که قرار است اواسط سال 
جاری میالدی انجام شود. این منبع افزود: 
کلینتون در دیدار با لوییز ایناس��یو داسیلو 
رئی��س جمه��ور و سلس��و آموریم وزیر 
امور خارجه برزیل درب��اره پرونده های 
مربوط به مناسبات امریکا و برزیل، برنامه 
هسته ای ایران و خرید 36 فروند جنگنده 
امریکایی از س��وی برزی��ل گفتگو کند. 
وزیر امور خارجه امریکا همچنین به شهر 
س��ائو پائولو برزیل خواه��د رفت و در 
آنجا ب��ا بازرگانان بخش ه��ای مختلف 

دیدار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری
شین هوا، کلینتون پیش از سفر به برزیل، 
به اروگوئ��ه رفت و در مراس��م تحلیف 
خ��وزه موخیکا رئیس جمهور جدید این 
کشور شرکت کرد. کلینتون قرار است به 

شیلی، کاستاریکا و گواتماال نیز برود.

از  اع��الم ک��رد گروه��ی  اس��ترالیا 
مأموران پلیس خ��ود را برای تحقیق در 
مورد استفاده از سه گذرنامه استرالیایی از 
س��وی مظنونان ترور محمود عبدالرئوف 
المبح��وح، از اعضای بلن��د پایه جنبش 
فلس��طینی حماس، به فلس��طین اشغالی 
ام��ور  وزارت  می فرس��تد. س��خنگوی 
خارج��ه و بازرگانی اس��ترالیا اعالم کرد 
استرالیا همکاری کاملی را از سوی کابینه 
اسرائیل، مسئوالن و آژانس های آن انتظار 
دارد. ب��ه گفته این منبع، س��رویس های 
تحقیق��ات  در  نی��ز  اس��ترالیا  مخف��ی 
مشارکت خواهند کرد. به نوشته روزنامه 
»د استرالین«، پلیس استرالیا به ویژه از سه 
تبعه اس��ترالیایی که در فلس��طین اشغالی 
زندگی می کنند و گذرنامه آنان جزء 27 

س��ند هویتی اس��ت که از سوی مظنونان 
ترور المبحوح مورد اس��تفاده قرار گرفته 
اس��ت، بازجویی خواهد کرد. بازپرسان 
دبی به این نتیجه رس��یده اند که موساد، 
رژیم صهیونیستی،  سرویس جاسوس��ی 
عامل ت��رور محم��ود المبحوح اس��ت. 
المبح��وح یک��ی از پایه گذاران ش��اخه 
نظامی جنبش مقاومت اس��المی فلسطین 
»حماس« بود که جس��دش 20 ژانویه در 
یک��ی از اتاق های هتلی در دبی کش��ف 
ش��د. به گ��زارش خبرگزاری فرانس��ه، 
به گفته پلیس دبی، گروهی که المبحوح 
را ت��رور کردن��د ب��رای ورود ب��ه ای��ن 
امی��ر نش��ین، از گذرنامه ه��ای جعل��ی 
فرانسوی  ایرلندی،  انگلیسی،  استرالیایی، 

و آلمانی استفاده کردند.

نتایج تحقیقات درباره سیم کارت ها 
و شماره تلفن های همراه اتریشی، دخیل 
در ترور المبحوح، عضو برجس��ته جنبش 
حماس، در اختیار دبی قرار گرفت. واحد 
مرک��زی خبر گ��زارش داد، س��خنگوی 
وزارت کش��ور اتریش اع��الم کرد، نتایج 
تحقیق��ات مخابراتی خ��ود را که احتماالً 
تروریس��ت های قات��ل المبح��وح از آن 

استفاده کرده اند، به دبی ارائه کرد. 
بر اس��اس اخبار غیررسمی از حدود 

هفت تا یازده س��یم کارت و تلفن همراه 
متعل��ق به کش��ور اتری��ش و همچنین از 
گذرنامه اتریشی در ترور المبحوح استفاده 
شده است. در این حال رودولف گولیا در 
پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری فرانسه 
در م��ورد اس��تفاده احتمال��ی از گذرنامه 
اتریشی در قتل المبحوح، ابراز بی خبری 
کرد و افزود: ما تحقیقات خود را به پایان 
رس��اندیم و اکنون بر عهده دبی است که 

اطالعات به دست آمده را منتشر کند.

رسانه های دولتی چین اعالم کردند 
اختالف درآمد روس��تائیان و شهرنشینان 
این کشور پارس��ال به باالترین حد خود 
رس��ید که از زم��ان اج��رای اصالحات 
اقتص��ادی در ای��ن کش��ور در س��ه دهه 
پیش، بی سابقه است. براساس اطالعات 
مؤسس��ه ملی آم��ار چی��ن، در حالی که 
درآمد سرانه در ش��هرهای چین در سال 
2009، هف��ده هزار و 175 یوان )دو هزار 
و پانصد دالر( بوده اس��ت، درآمد سرانه 
در روستاهای این کشور در سال گذشته 
میالدی، پنج هزار و 153 یوان بوده است 
که نسبت 33/03 را به یک نشان می دهد. 
به رغم اینکه این مؤسسه، این آمار و ارقام 
را با س��ال های پیش مقایسه نکرده است 
ولی روزنامه چاینا دیل��ی اعالم کرد این 
اطالعات نش��ان دهنده بیشترین اختالف 
درآمد روستانشینان و شهرنشینان از زمان 
اجرای اصالح��ات اقتصادی در چین در 
س��ال 1978 تاکنون است. این شکاف که 

ناشی از توسعه اقتصادی سریع در مناطق 
ساحلی و ش��هری چین اس��ت، به یکی 
از نگرانیه��ای اصلی مقامات این کش��ور 
تبدیل شده است که تالش می کنند ثبات 
اجتماعی را حفظ کنند و جلوی ناآرامیها 
را بگیرند. دولت چین به تازگی از چندین 
سیاست جدید به منظور پرداختن به این 
مشکل از طریق تقویت توسعه اقتصادی 
در مناط��ق روس��تایی و برط��رف کردن 
نقایص در نظ��ام تأمی��ن اجتماعی، خبر 
داده است. درخواس��ت های فزاینده ای 
نیز برای اصالح نظام ثبت خانوار صورت 
گرفته است که جلوی اقامت تقریباً 230 
میلیون کارگر مهاج��ر فقیر را در مناطقی 
غی��ر از زادگاه خود می گیرد. به گزارش 
خبرگزاری فرانسه از پکن، انتظار می رود 
شکاف بین مناطق شهری و روستایی در 
نشس��ت ساالنه کنگره ملی خلق چین که 
روز جمعه در پکن آغاز می ش��ود، نقش 

برجسته ای را ایفا کند.

استرالیا گروهي از مأموران پلیس 
خود را به فلسطین اشغالي مي فرستد

اتریش: 
نتایج تحقیقات ترور المبحوح را به دبی دادیم

اختالف درآمد روستائیان و شهرنشینان 
چیني در 30 سال گذشته بي سابقه است

هیالري کلینتون به برزیل مي رود

جزئیات اولین جلسه شوراي 
عالي کار براي تعیین دستمزد 

تشریح شد

کشورهاي عضو D8 درصدد 
تعیین استاندارد سازي 

کشورهاي مسلمان هستند

دومین نمایشگاه بین المللی 
سرگرمی های کودک و نوجوان

الملل��ی  بی��ن  نمایش��گاه  دومی��ن 
سرگرمی های کودک و نوجوان امروز در 

بوستان گف����تگو افتتاح می شود. 
به گ��زارش واحد مرکزی خبر، رئیس 
س��تاد برگ��زاری این نمایش��گاه در جمع 
خبرنگاران با اعالم این خبر گفت: مراسم 
افتتاحیه رسمی این نمایشگاه از ساعت 15 
تا 17 ام��روز خواهد ب��ود و عالقه مندان 
می توانند از پنجشنبه13 اسفند به این محل 
مراجعه کنن��د. وی افزود: این نمایش��گاه 
ش��امل360 غرفه از90 ش��رکت ایرانی و 
خارجی اس��ت که در فضای بیش از6000 
متر مربع برگزار می شود. شهرام نیا گفت: 
افتتاح س��ینمای چه��ار بع��دی، رونمایی 
از پای��گاه اینترنت��ی تبیان وی��ژه کودک و 
نوجوان، ایس��تگاه های نقاش��ی، بازی و 
ورزش و برنامه های متنوع سرگرمی برای 
ک��ودک و نوج��وان از جمل��ه برنامه های 
جنبی این نمایش��گاه اس��ت. رئیس ستاد 
نمایشگاه بین المللی سرگرمی های کانون 
گفت: یک پنجم فضای این نمایش��گاه به 
ناشران کتاب اختصاص دارد که آثار خود 

را به این نمایش��گاه آورده اند. وی افزود: 
در نمایش��گاه س��رگرمی های ک��ودک و 
نوجوان، عالوه بر اسباب بازی، سرگرمی 
ها، دکوراس��یون ک��ودک، ن��رم افزارهای 
رایانه ای و بازی ها، 25 ناشر فعال حوزه 
ک��ودک و نوج��وان و تعدادی از ناش��ران 
کتاب های آموزش��ی و کمک آموزش��ی 
حضور دارند. وی خاطر نشان کرد: ناشران 
در این نمایشگاه، کتاب های خود را با 10 
تا 15 درصد تخفیف ارائه می کنند. رئیس 
ستاد نمایش��گاه بین المللی سرگرمی های 
کودک و نوجوان گفت: در این نمایشگاه، 
س��ازمان های بین المللی نظیر یونیس��ف، 
یونسکو و برنامه جهانی غذا و نمایندگانی 
از کشورهای ترکیه، مالزی و امارات عربی 
متحده ش��رکت کرده اند. شهرام نیا افزود: 
مرکز توسعه صادرات سال گذشته، اولین 
نمایشگاه بین المللی سرگرمی های کودک 
و نوجوان را در محل دائمی نمایشگاههای 
بین المللی برگزار کرده بود اما امسال برای 
اولین بار این نمایشگاه را سازمان فرهنگی 

هنری شهرداری برگزار می کند.
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سراسری



اشاره

امروزه مهمترین ش��اخص های زندگی بش��ر، 
حفاظت از منابع تولید اس��ت. بش��ر دریافته است 
ک��ه تبعات و پیامدهای خس��ارت و زیانهایی که به 
طبیعت وارد می کند، به مراتب بیشتر از بهره ای است 
که از آلودن محیط زیس��ت دریافت می کند. از این 

رو، با به کار بستن امکانات عملی و علمی می کوشد 
کمترین زیان را به طبیعت وارد آورد. 

امروزه تولید زباله در شهرهای بزرگ مسأله آفرین 
شده است. فرآیند تولید زباله که خود ناشی از فعالیت 
انسان شهرنشین مصرف کننده است و هر روز نیز او 

را به مصرف بیشتر ترغیب می کند، جزء الینفک زندگی 
است. به طوری که در حد متوسط هر انسان شهرنشین 
روزانه نیم کیلوگرم زباله تولید می کند و چنانچه جمعیت 
شهرنشین کشور را 30 میلیون نفر تخمین زنیم، روزانه 
معادل 15 هزار تن زباله تولید می شود که دفع این حجم 

عظیم زباله، چنانچه به طور اصولی و بهداشتی انجام 
نشود، معضالت جبران ناپذیر زیست محیطی را به 

دنبال خواهد داشت. 
از س��وی دیگر چنانچه با دیدگاه مثبت به زباله 
بنگریم و عب��ارت طالی کثیف ب��ر آن نهیم، زباله 

ماده ای است ارزشمند و قابل بازیافت.
بازیافت به چه معناست؟ 

بازیافت به آماده سازی مواد برای استفاده مجدد 
گفته می ش��ود. همچنین بازیاف��ت به  تکنیک ها و 
روش��هایی گفته می شود که بر اس��اس آن موادی 
از زباله که قابلیت اس��تفاده مجدد را دارا هس��تند، 
تفکی��ک و به چرخه صنع��ت و طبیعت  برگردانده 
می ش��وند. بازیافت از به  هدر رفتن منابع سودمند 
و س��رمایه های ملی جلوگی��ری می کند و مصرف 
مواد خ��ام و انرژی را کاهش می ده��د. با این کار، 
تولید گازهای گلخانه ای نیز کاهش می یابد. بازیافت 
مهمترین مفهوم در مدیریت پس��ماند است. منشاء 
مواد بازیافتی یا به عبارتی بازیافتنی ها، بیشتر منازل 

مسکونی و صنایع هستند. 
برای آس��انتر کردن ام��ر بازیاف��ت معموالً  دو 
نوع جداس��ازی مواد صورت می گیرد که »تفکیک 
در مب��دأ« و »تفکیک در مقص��د« نام دارند. تفکیک 
در مبدأ در س��طح ش��هر و خیابان ها و فروشگاه ها 
از طریق س��بدها و سطل های جداسازی مواد انجام 
می ش��ود ولی برای تفکیک در مقصد مکان ویژه ای 
به نام مرکز بازیافت مواد در نظر گرفته شده اس��ت. 
در مرکز بازیافت، مواد بازیافتی و غیر قابل بازیابی 
دس��ته بندی می شوند. بس��یاری از فروش��گاه ها و 
کارخانه ه��ای ب��زرگ، مواد زائد مانن��د قوطی های 
کنسرو، بطری های شیشه ای و روزنامه های باطله را 
به منظور بازیافت از مش��تری بازخرید می کنند. در 
تعریفی دیگر می توان گفت بازیافت عبارت اس��ت 
از فرآیند پردازش مواد مصرف شده به محصوالت 
و مواد ت��ازه به منظور جلوگی��ری از به هدر رفتن 
مواد س��ودمند بالقوه )ذخی��ره ای(، کاهش مصرف 
م��واد خام، کاهش مصرف ان��رژی، کاهش آلودگی 
هوا حاصل از سوختن مواد و آلودگی آب ها حاصل 
از تدفی��ن زباله ها در خاک به وس��یله کاهش مقدار 
معمول زباله ها و کم کردن نش��ر گازهای گلخانه ای 
در مقایس��ه با تولی��د خالص. بازیاف��ت یک مولفه 
کلیدی در مدیریت مدرن کاهش مواد زائد است که 
شامل سلسله مراتب کم کردن دوباره مصرف کردن 
و بازیافت است. مواد قابل بازیافت چیزهای زیادی 
را شامل می شوند از جمله بسیاری از انواع شیشه ها 

کاغذها فلزات پالستیک منس��وجات آلمینیوم های 
الکترونیکی مصرف شده در رایانه ها و گوشی های 
تلفن همراه. اما اس��تفاده مجدد از زباله های طبیعی 
مثل پسمانده مواد غذایی به عنوان کود جزء بازیافت 
محس��وب نمی شوند. موادی که قرار است بازیافت 
ش��وند یا به مرکز جمع آوری این مواد آورده  شده 
و ی��ا از کن��ار خیابان جمع آوری می ش��وند و ابتدا 
دس��ته بندی شده س��پس پاک می ش��وند و دوباره 
پردازش��هایی روی آنها انجام می شود تا به مواد تازه 
برای س��اخت تبدیل ش��وند. اگر چه گاهی اوقات 
بازیافت در مقایسه با تولید از مواد خام بسیار گرانتر 
و مشکل تر است اما به خاطر استفاده مجدد از همان 
مواد، به صرفه اس��ت زیرا آن م��واد در حالت کلی 
دارای ارزش ذاتی هستند و بعضی از مواد نیز دارای 
طبیعت خطرناکی هستند مانند جیوه. به همین خاطر 
اس��تفاده مجدد از آنها بهتر است. محققان معتقدند 
اگ��ر هزینه های عملیاتی کمتر از س��ایر موارد برای 
از بی��ن بردن مواد زائد )مث��ل دفن کردن زباله ها در 
خاک چال ( باش��د این کار مقرون به صرفه اس��ت 
اما ممکن اس��ت هنوز آن ارزش خاص را نداش��ته 
باش��د. در امریکا سود ساالنه تس��هیالت بازیافت 
2/981 میلیون دالر تخمین زده ش��ده اس��ت در 5 
س��ال اخیر این مقدار با رشد 7 درصد خود از رقم 
فعلی فراتر رفته است زیرا در سال های اخیر حجم 
زباله هایی که از مواد قابل بازیافت هس��تند افزایش 
یافته است. ابتکارات جدید می تواند صنعت را تغییر 
دهد. برای مثال در کالیفرنیا و نیویورک با رش��د 75 
درصد تولید زباله های قابل بازیافت نس��بت به رقم 
50 درصد ماقبل خود سودهای خالص بسیاری برای 
ش��رکت های جمع آوری کننده این مواد به ارمغان 

می آورد.
هدف از بازیافت:

 الف( استفاده مجدد از مواد و انرژی
 ب( کاهش آلودگی بهداش��تی، جهت حفاظت 

از محیط زیست
ج( کاه��ش دف��ن زبال��ه و عدم از بی��ن رفتن 

زمین های مناسب در طبیعت
د( اشتغالزایی

ذ( کاهش هزینه ها و ایجاد منافع اقتصادی.

اس��تفاده چند باره و چند گونه از انواع امکانات 
و فرآورده ه��ای طبیعت و همچنین ابزار و تولیدات 
دست س��از انسان قدمتی تقریباً همس��ان با پیدایش 
بشر دارد و در جوامع مختلف متناسب  با پیشرفتهای 
علمی، اعتقادات، باورها، نیازها و نوع فرهنگها  و غیره 

متفاوت است.
در گذشته دور بازیافت به صورت محدود، ابتدایی 
و سنتی اجرا می شد و شاید اوج این نوع عملکرد را 
پس از پایان جنگ ها می توان در  تاریخ مشاهده کرد 
که گروهی به ترمیم ابزارآالت جنگی که اسقاط شده 
بودند می پرداختند و یا به استفاده چند باره از فلزات 

در آهنگری ها و غیره خالصه می شد.     
امروزه بازیافت به عنوان یک هدف و استراتژی 
علمی در سطح و رده اول مدیریت شهری در کشورهای 
توسعه یافته قرار دارد و در ایران  اسالمی در دهه اخیر 
به جهت رشد جوامع شهرنشینی، پیشرفت تکنولوژی، 
تغییر الگوی مصرف  و به خطر افتادن محیط زیست، 
به همراه اعتقادات دینی و فرهنگ اصیل اسالمی مبنی 
بر اجتناب از اسراف و تبذیر  بحث بازیافت به عنوان 
یک ش��غل و فعالیت قابل احت��رام  مورد توجه  بوده  
و  هست. شغلهای سمساری، کهنه فروشی، استفاده 
چند باره از شیش��ه های نوشابه، تعویض نان خشک 
با نمک، کاربرد فضوالت حیوانی و ضایعات گیاهی 

در تقویت زمینهای کش��اورزی و غیره از این نمونه 
هستند.

ــت                                                                                                                    بازیاف ــازمان  س ــه  تاریخچ
پ��س از چند دهه عملکرد س��نتی در زمینه دفع زباله 
در ای��ران به ویژه دفن زباله در اطراف ش��هرها، برای 
اولین بار در سال 1346 اولین واحد تولید کمپوست یا 
کود آلی از زباله توسط بخش خصوصی و به صورت 
نیمه صنعتی در شهر اصفهان احداث شد و در پی آن  
در سال 1349 ش��هرداری تهران با هدف بهینه سازی 
مدیری��ت مواد زای��د جامد در جه��ت حفظ محیط 
زیست شهری و ارتقای سطح بهداشت محیط تصمیم 
گرفت تا کارخانه هایی را برای تبدیل زباله های آلی 
تولیدی شهری به کود کمپوست احداث کند و قرارداد 
تهیه طرح کارخانه کمپوست بین شهرداری تهران و 
شرکت انگلیسی نیوسویل منعقد شد که بر اساس آن 
در سال 1351 عملیات نصب و راه اندازی ماشین آالت 
کارخانه صورت پذیرفت و این کارخانه نهایتاً با ظرفیت 
پذی��رش 500 تن زباله در روز راه اندازی و پس از آن 
به منظور مدیریت و راهبری آن اداره ای به نام اداره کل 

کود گیاهی تشکیل شد. 
به دلیل عدم مطالعه و توجه به ترکیبات فیزیکی 
و ش��یمیایی زباله شهر تهران در طراحی این کارخانه 
مشکالت عمده فنی از مراحل نخستین بهره برداری 

آغاز ش��د و دریافت زباله کارخانه صالح آباد هیچ گاه 
به بیش از 350 تن زباله در روز آن هم در مدتی کوتاه 
نرسید، در سیزدهم آذر 1354 این کاخانه تعطیل و از 

شرکت نیوسویل رسماً خلع ید شد.
پس از انقالب شکوهمند 
اسالمی و با توجه به گسترش 
ش��هر تهران، دامنه فعالیت و 
وظایف محوله ب��ه اداره کل 
کود گیاهی و افزایش جمعیت 
به منظور نظارت عالیه بر کل 
ام��ور و فعالیت های مرتبط 
با دف��ع زبال��ه، اداره کل کود 
گیاه��ی به س��ازمان بازیافت 
و تبدیل م��واد تغییر نام یافته 
و در س��ال 1370 با تصویب 
وزارت کشور به عنوان متولی 
مدیریت مواد زائد جامد شهر 
تهران شناخته شد. این سازمان 
در مسیر رش��د و توسعه در 
سال های گذش��ته همگام با 
انج��ام مطالعات گس��ترده و 
بهره برداری از منابع علمی و 

تجارب کشورهای دیگر در زمینه دفع و پردازش زباله، 
طرح ها و شیوه های نوین دفع بهینه و بازیافت مواد را 
به اجرا در آورده که اهم آنها عبارت است از: احداث 
کارخانه های کمپوست، کارخانه های بازیافت کاغذ و 
پالستیک، اجرای شیوه های بهداشتی دفن زباله و سایر 

طرح ها و پروژه هایی که به آنها اشاره خواهد شد. 
و اکن��ون پس از س��الها تالش کارشناس��ان این 
سازمان و کسب تجارب بسیار ارزنده که می تواند در 
زمینه های حفظ محیط زیست، ارتقای سطح بهداشت 

جامع��ه و بهره برداری مناس��ب از منابع و کس��ب 
درآمد، مورد اس��تفاده کلیه ش��هرهای کش��ور قرار 
گی��رد تا با به کارگی��ری روش های بهینه مدیریت 
مواد زائد جامد، در سراسر کشور شاهد شکوفایی 

و بالندگی باشیم.

در اینج��ا به چند مثال ب��رای اثبات ضرورت 
وجود صنعت بازیافت اشاره می کنیم:

- انرژی صرفه جویی شده حاصل از بازیافت 
یک قوطی آلومینیومی، یک تلویزیون را برای سه 

ساعت روشن نگه خواهد داشت.
- بازی�اف��ت ه��ر ت���ن کاغذ باطل��ه، ماهانه 
از تخری��ب 90 ه���زار هکت��ار جن��گل، مصرف 
12میلی��ون لیتر آب و 120 ه��زار کیلو وات برق 

می کاهد.
- به کمک بازیافت کاغذهای موجود در زباله ها، 
ماهان��ه در آمدی بال��غ بر20 میلیارد ریال به دس��ت 

خواهد آمد.
- بازیاف��ت کاغ��ذ، مناب��ع اقتص��ادی، عدم 
وابس��تگی در جهت ورود خمی��ر کاغذ، کاهش 
آلودگ��ی، جلوگی��ری از قطع درخت��ان و کاهش 

تولید زباله را به دنبال خواهد داشت.
- ان��رژی الزم ب��رای تولی��د ی��ک کیلوگرم 
الستیک نو، سه برابر انرژی مورد نیاز برای تولید 

یک کیلوگرم الستیک بازیافتی است.
- به کمک بازیاف��ت کاغذ، می توانیم از قطع 

شدن درختان زیادی جلوگیری کنیم.
- بازیافت هر تن کاغذ، می تواند زمینه اشتغال 

برای 5 نفر را فراهم کند.
- به کمک بازیافت، مساحت کمتری از بیابانها 

و مراتع کشور به زباله دانی تبدیل می شود.
- به کمک بازیافت کاغذ، میزان انرژی مورد 
نیاز به ی��ک چهارم و آب مورد نیاز به یک صدم 

کاهش می یابد.
- اص��الح الگوی مصرف و بازیافت بهداش��تی 
زباله، دو اصل مهم برای کاهش آلودگی محیط زیست 

است.

- برای تهیه هر تن کاغذ از چوب 440 هزار 
لیتر آب مصرف می ش��ود در حالی که برای تهیه 

آن از کاغذ باطله، 1800 لیتر آب کافی است.
- تهی��ه کاغ��ذ از کاغذه��ای بازیافتی، 30 تا 
55 درصد انرژی کمت��ری نیاز دارد و 95 درصد 

آلودگی کمتری ایجاد می کند.
- به کمک بازیاف��ت 25 درصد از کاغذهای 
موجود در زباله های ش��هری، می توان س��االنه از 
قطع یک میلیون و هفتصد هزار درخت جلوگیری 

کرد.
بازیافت کاغذ

- برای تهیه هر تن کاغذ نیاز به قطع 17 اصله 
درخت اس��ت. بنابراین اگر هر شخص کاغذهای 
باطل��ه اش را در طول یک س��ال جمع کند معادل 
1/5 اصله درخت است و اگر همه ما ایرانیان این 
کار را انجام دهیم از قطع 100 میلیون درخت در 

طول یک سال جلوگیری کرده ایم.
- برای تهیه مصرف س��االنه دستمال کاغذی 
ه��ر خانواده ایرانی نیاز به قطع 1/5 اصله درخت 

است.
- استفاده از کاغذ بازیافت شده به جای تهیه 
آن از چوب درختان، موجب کاهش آلودگی هوا 
ب��ه میزان 74 درصد، کاهش آلودگی آب به میزان 
35 درص��د و کاه��ش مصرف آب ب��ه میزان 58 
درصد خواهد شد به همین دلیل 50 درصد کاغذ 
تولید شده در کشورهای توسعه یافته از کاغذهای 

بازیافتی است. 
بنابرای��ن بازیاف��ت کاغ��ذ عالوه ب��ر منافع 
اقتصادی، موجب عدم وابس��تگی در جهت ورود 
خمی��ر کاغذ، کاه��ش آلودگ��ی، ممانعت از قطع 
درختان و کمک به سیس��تم جم��ع آوری و دفن 

زباله های تولیدی می ش��ود. پس چه خوب است: 
روزنامه ه��ا و کاغذهای باطله و دفترچه های تمام 
شده بچه ها را هرگز دور نریزیم، آنها را از سایر 
زباله ها جدا کرده و ب��ه مأموران بازیافت تحویل 
دهیم و اشیایی مثل پاکتها و پوشه ها را دورنریزیم 

تا در مواقع لزوم از آنها استفاده کنیم.
بازیافت پالستیکها

- پالس��تیک ها از نف��ت که منبع��ی غیر قابل 
تجدید است تهیه می شوند ولی به علت غیر قابل 
تجزیه ب��ودن، از زباله های پای��دار و آلوده کننده 

محیط زیست به شمار می آیند.
- کیس��ه های نایلون��ی و پالس��تیک به طور 
متوس��ط 500 ت��ا 700 س��ال در طبیع��ت باق��ی 

می مانند.

- 30 درصد از پالس��تیکهای تولید ش��ده در 
بسته بندی به کار می روند. 

بنابراین ب��ا جلوگیری از بس��ته بندیهای زائد 
می توان به مقدار زیادی از حجم زباله ها کاست.

بازیافت شیشه
- بطری شیش��ه ای ک��ه ام��روز دور انداخته 
می ش��ود تا هزار س��ال دیگر هم به صورت زباله 

روی زمین قرار دارد.
- تهیه شیشه از شیش��ه بازیافت شده نسبت 
به تهی��ه آن از مواد اولیه، آلودگی آبها را به میزان 
50 درص��د و تا 20 درصد آلودگی هوا را کاهش 

می دهد.
� ذوب هر تن شیش��ه منج��ر به صرفه جویی 

100 تن نفت می شود.

مدیرعامل سازمان بازیافت شهرداری اصفهان:

جمع آوری مواد بازيافتی در اصفهان
 80 درصد افزايش يافت

بحران در صنعت بازيافت!

مدیرعامل س��ازمان بازیافت شهرداری اصفهان 
گف��ت: م��واد بازیافتی در اصفهان در 9 ماهه س��ال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 80 

درصد رشد داشته است.
به گزارش فارس، تیمور باجول اظهار داش��ت: 
بر اس��اس آخرین آنالیز فیزیکی انجام شده در سال 
1388 بر روی پس��ماند این کالنشهر، 11 درصد از 
پسماندهای تولیدی مناطق 14 گانه به پسماندهای 

شیشه تعلق دارد.
وی اف��زود: کل مواد بازیافتی در 9 ماهه س��ال 
جاری از جمله شیشه، کاغذ، حلب، آلومنیوم، آهن، 

نایلک��س، الک و نایل��ون 16 میلی��ون و 100 هزار 
کیلوگ��رم ب��وده و حدود یک میلی��ون و 760 هزار 
کیلوگرم آن را شیشه به خود اختصاص داده است. 

مدیرعامل سازمان بازیافت شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه در صورت مشارکت همه جانبه شهروندان 
در امر تفکیک زباله از مبدأ، جمع آوری پسماندهای 
شیشه افزایش می یابد، گفت: طبق این آمار به طور 
متوسط هر ماه 6 هزار و 500 کیلوگرم پسماند شیشه 
قابل بازیافت از س��طح مناط��ق 14 گانه اصفهان 
جم��ع آوری و برای بازیافت به واحدهای صنعتی 

ارسال می شود.
وی ادامه داد: بخش اعظم این میزان پس��ماند 
به ویژه شیشه با استفاده از روش های طرح تفکیک 
از مبدأ و مجتمع های تجاری و ایستگاه های ثابت که 
ویژه جمع آوری پسماند خشک هستند، جمع آوری 

می شوند.
باج��ول ب��ا بیان اینک��ه بازیافت شیش��ه فواید 
اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی بسیاری به دنبال 
دارد، خاطرنش��ان کرد: کیفیت بازیافتی شیشه شبیه 
کیفیت شیشه ای اس��ت که از ابتدا توسط مواد خام 
اولیه س��اخته شده و با شستشوی مجدد می توان از 

آن اس��تفاده کرد به گونه ای که شیشه می تواند تا 10 
بار در چرخه بین تولید و مصرف مورد استفاده قرار 

گیرد.
وی از برنامه س��ازمان بازیافت ب��رای افزایش 
میزان پسماند شیشه خبر داد و تصریح کرد: سازمان 
بازیافت در تالش اس��ت تعداد غرفه های بازیافت 
ویژه پسماند خشک را در تمام مناطق افزایش دهد 
و با کاهش زم��ان مراجعه به در منازل از یک هفته 
به چهار روز میزان جمع آوری پسماندهای خشک 

به ویژه شیشه افزایش یابد.

چن��دی قب��ل نایب رئی��س اتحادی��ه صنایع 
بازیاف��ت ایران از ادامه بحران در این صنعت خبر 

داد.
کامیار فیلس��وفی دراین باره گفت: هم اکنون 
اغل��ب واحدهای بازیافت با مش��کل تأمین مواد 
اولیه مواجه بوده و متأس��فانه اجرا نش��دن قانون 
مدیریت پس��ماند نیز به بحران موجود در صنعت 

بازیافت کشور دامن زده است. 
وی با اش��اره به اینکه دولت تاکنون هیچ گونه 
حمایت خاصی از صنعت بازیافت نکرده اس��ت، 
اظهار داش��ت: صنعت بازیافت به افزایش ثروت 
و ایجاد ارزش افزوده در کش��ور کمک می کند و 
باعث می شود بسیاری از زباله ها دوباره به چرخه 
تولید و مصرف بازگردند، این در حالی اس��ت که 

هیچ توجهی به اهمیت صنعت بازیافت در کشور 
نمی شود. 

نایب رئی��س اتحادیه صنای��ع بازیافت ایران 
ب��ا بیان اینک��ه هم اکنون بی��ش از 15 هزار واحد 
بازیافت در سراس��ر کشور فعال هس��تند، افزود: 
در صورت ادامه وضعیت موجود ممکن است بین 
80 ت��ا 90 درصد از این واحدها تعطیل ش��وند. 
فیلسوفی تأکید کرد: واحدهای بازیافت کشور در 
حوزه های مختلفی مانند بازیافت فلزی، پلیمری، 

شیشه و کاغذ فعالیت می کنند. 
وی تصریح ک��رد: باید نگاه کنونی به صنعت 
بازیاف��ت بین مس��ئوالن تغییر کن��د، در غیر این 
ص��ورت ای��ن صنعت با خط��ر تعطیل��ی مواجه 

خواهد شد.

صنعت بازیافت

تاريخچه بازيافت

داليلی بر لزوم وجود صنعت بازيافت

ــنی پیامبر عشق  ــول نور و روش میالد رس
ــس فقه جعفری  ــت و والدت مؤس و رحم
حضرت امام جعفر صادق )ع( تهنیت باد.

روابط عمومی مدیریت درمان تأمین اجتماعی 
استان چهارمحال و بختیاری
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نخستین قرارگاه مبارزه با جنگ نرم کشور
 در اصفهان تأسیس می شود

آغاز فراخوان جهاد مجازی 
در چهارمحال و بختیاری

دوره آموزشی تخصصی 
جستجو و نجات درحوادث جاده ای

معاون سیاس��ی و امنیتی اس��تانداری 
اصفهان گفت: نخس��تین ق��رارگاه مبارزه 
با »جنگ نرم« کش��ور، در اس��تان اصفهان 

تأسیس می شود. 
محمد مهدی اس��ماعیلی در گفتگو با 
ایرنا اف��زود: این قرارگاه ب��ه منظور رصد 
کردن فعالیت دش��منان در فضای مجازی 

ایجاد می شود. 
وی با بیان اینکه عمده فعالیت دشمنان 
نظ��ام جمهوری اس��المی از طریق فضای 
اینترنت صورت می گیرد، اظهار داش��ت: 
درحال حاضر اش��راف خوب��ی بر فضای 
اینترنتی وجود دارد و با جرائم مشهود این 

حوزه نیز مقابله می شود. 
رئیس ش��ورای اطالع رس��انی استان 
اصفهان تصریح کرد: هم اکنون کارشناسان 
در حال بررس��ی ابع��اد کاری این قرارگاه 

هس��تند تا در زمان اجرا با مش��کلی روبه 
رو نش��وند. وی با بی��ان اینکه این قرارگاه 
برای نخس��تین بار و به زودی در اصفهان 
راه اندازی می شود، تأکید کرد: می کوشیم 
با عملکرد موفق، این طرح به الگویی برای 

سایر استانها مبدل شود.
اسماعیلی خاطرنش��ان کرد: با اجرای 
ای��ن ط��رح، نظ��ارت کام��ل ب��ر اجرای 
برنامه های فرهنگی استان و کنترل صحت 
اج��رای عملکرد دس��تگاه ها نیز صورت 

می گیرد. 
معاون سیاس��ی و امنیتی اس��تانداری 
اصفهان، کمیسیون ساماندهی فضای سایبر 
و الکترونیک را از جمله کمیس��یون های 
فع��ال اس��تانداری عن��وان ک��رد و افزود: 
درصدد تقویت فعالیت های این کمیسیون 

هستیم.

سرپرست معاونت فرهنگی- اجتماعی 
سپاه قمر بنی هاشم  )ع( چهارمحال و بختیاری 
از آغ��از طرح فراخوان جه��اد مجازی در 
چهارمح��ال و بختیاری خبر داد. به گزارش 
ف��ارس، حی��در بابااحم��دی ب��ا تأکید بر 
جبهه  رزمن��دگان  س��ازماندهی  ضرورت 
سایبری برای مقابله با لشکرکشی استکبار 
جهانی در فضای مجازی، اظهار داش��ت: 
انسجام بخش��ی ب��ه فعالی��ت وبالگرهای 
ارزش��ی در راس��تای دف��اع از ارزش های 
اس��المی مهمترین ه��دف از این فراخوان 

است. 
وی به موضوعات مورد نظر در راستای 
ش��رکت در ای��ن فراخوان اش��اره کرد و 
گفت: امام خمینی  )ره( و انقالب اسالمی، 
والیت فقی��ه زعامت و امامت مس��لمین، 
انقالب اس��المی و عاشورای حسینی  )ع( 
از مهمتری��ن عناوین این فراخوان اس��ت. 
بابااحم��دی افزود: عالقه من��دان می توانند 
حداکث��ر تا تاریخ 20 اس��فند  م��اه حداقل 
پنج پس��ت مرتب��ط با موضوع��ات اعالم 
ش��ده را داشته باش��ند. سرپرست معاونت 
فرهنگی اجتماعی سپاه قمر بنی هاشم  )ع( 
چهارمح��ال و بختیاری تأکی��د کرد: بهتر 
است برای ایجاد وبالگ از عناوین ارزشی 

به ویژه نام شهدای استان استفاده شود. 
وی زم��ان برگ��زاری این جش��نواره 
نیم��ه دوم فروردی��ن  م��اه س��ال 89  را 
اع��الم ک��رد و گف��ت: وبالگ ه��ا بای��د 
 blogfa.co وبگاه ه��ای  از  یک��ی  در 
 parsiblog ی��ا   Persianblog ی��ا 
باش��ند و عالقه من��دان باید ب��ا مراجعه به 
jahademajaz. مج��ازی  جهاد  وبالگ 
persianblog.ir  برای مشارکت در این 
فراخ��وان، ثبت نام کرده و آن را به آدرس 
ایمی��ل    72_yahoo.com@khakriz

کنند. 
انق��الب  ب��روز  وی تصری��ح ک��رد: 
اطالعات و گس��ترش فناوری های وابسته 
ب��ه آن تم��ام جنبه ه��ای زندگی بش��ر را 
تحت تأثی��ر خود قرار داده ک��ه عالوه بر 
ایجاد قابلیت ها، توانمندی ها و فرصت های 
متعدد جدید، تهدیدها و چالش های نوینی 

را پیش روی انسان ها گذاشته است.
بابااحمدی با بیان اینکه تهاجم سایبری 
یک اصطالح نسبتًا جدید است که در طی 
س��ال های گذشته وارد اصطالحات نظامی 
ش��ده اس��ت، بیان کرد: اصط��الح تهاجم 
سایبری با انقالب اطالعاتی ارتباط مستقیم 

دارد.

بنابر گ��زارش روابط عمومی جمعیت 
ه��الل احم��ر اس��تان اصفهان، ب��ا توجه 
به رش��د روزاف��زون تصادف��ات جاده ای 
و ض��رورت ت��الش ب��ه منظ��ور کاهش 
آسیب های انس��انی ناشی از این حوادث 
جمعیت هالل احمر استان با هدف ارتقای 
ت��وان عملیاتی نیروهای ام��دادی به ویژه 
ام��داد جاده ای در  پایگاههای  امدادگران 
سه ماهه پایان سال جاری اقدام به برگزاری 
3 دوره آموزش��ی تخصصی امداد و نجات 

در حوادث جاده ای کرد. 
در ای��ن دوره ها که در شهرس��تانهای 

ش��اهین ش��هر، خمینی ش��هر و اصفهان 
برگزار ش��د یکص��د نف��ر از امدادگران با 
مباحثی چون آش��نایی با اصول جستجو و 
نجات در جاده، رهاس��ازی و دستیابی به 
مصدوم، ارزیابی، تثبیت و مدیریت صحنه 
حادثه، اصول ایمنی در سوانح جاده ای و 

غیره آشنا شدند. 
گفتن��ی اس��ت جمعیت ه��الل احمر 
اس��تان اصفهان ب��ه منظ��ور افزایش توان 
عملیاتی امدادگران در مقابله با حوادث و 
بالیا دوره ه��ای متعدد آموزش تخصصی 

را در سال جاری برگزار کرده است. 

معاون سیاسی استاندار اصفهان: 

نگرانی خاصی برای چهارشنبه سوری نداریم
محمدمهدی اس��ماعیلی در پاسخ به 
ایرن��ا در مورد اینکه آی��ا تمهیداتی برای 
چهارش��نبه سوری امس��ال در نظر گرفته 
ش��ده است، اظهار داشت: چهارشنبه آخر 
س��ال یکی از مراس��م متداولی است که 

بیشتر جوانان در آن شرکت می کنند.
وی اف��زود: چهارش��نبه س��وری در 
س��الیان اخی��ر فارغ از مس��ائل خرافی به 
یک جشن تبدیل شده است که امیدواریم 

شبی شاد برای مردم باشد.
به گفته وی، برنام��ه هایی که جریان 
فتنه گر برای چهارشنبه آخر سال طراحی 
ک��رده اند، فقط جنب��ه تبلیغاتی دارد و ما 

هیچ دغدغه ای نداریم.
مع��اون سیاس��ی و امنیتی اس��تاندار 
اصفهان همچنین درباره سفرهای نوروزی 

گفت: س��تاد مسافران نوروزی از یک ماه 
قبل در این اس��تان آغاز به کار کرده است 

و ما از هر لحاظ آماده پذیرایی و خدمت رسانی 
به مسافران نوروزی هستیم.

بخش احیاي فوالد سفید دشت بیش از
 50 درصد پیشرفت فیزیکي دارد

چهار مقام برتر 
به روابط عمومی شهرداری اصفهان اختصاص یافت

دوره آموزشی تخصصی جستجو و نجات 
)NBC( در حوادث شیمیایی، میکروبی و هسته ای

برگزاري دوره آموزشي آشنایي با طرح 
طبقه بندي مشاغل در آموزش و پرورش 

چهارمحال و بختیاری

   شهرکرد
  خبرنگار زاینده رود

مدیر عامل شرکت فوالد سفید دشت 
در اس��تان چهار محال و بختیاری گفت: 
بخش احیای فوالد س��فید دشت تاکنون 
بیش از 52/37 درصد پیش��رفت فیزیکی 
دارد. علی عبداهلل زاده در گفتگو با زاینده 
رود افزود: بخش فوالدس��ازی این طرح 

نیز بیش از 13 درصدپیشرفت دارد.
وی س��رمایه گ��ذاری در ای��ن طرح 
را چهار ه��زار میلیارد ری��ال عنوان کرد 
و گف��ت: با تأمین منابع مال��ی پیش بینی 
می ش��ود بخش احیای این طرح اوایل و 
بخش فوالدسازی اواخر سال 90 به بهره برداری 

برسد. 
وی واگذاری اوراق مش��ارکت طرح 
ف��والد را یکی از مهمتری��ن برنامه ها در 
زمینه تأمین اعتب��ار برای این طرح عنوان 
ک��رد و گف��ت: ط��رح واگ��ذاری اوراق 
مشارکت این طرح همزمان با هفت طرح 
فوالدی کشور از تاریخ 14 تا 19 بهمن ماه 

در کشور اجرا شد.
عبداهلل زاده افزود: در این مرحله پنج 

هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت واگذار 
شد که از این میزان اوراق مشارکت به طور 
تقریبی بیش از س��ه میلی��ارد ریال خاص 
فوالد س��فید دشت اس��ت که در راستای 

پیشبرد طرح واگذار می شود. 
ف��والد  ط��رح  در  وی،  گفت��ه  ب��ه 
چهارمحال و بختیاری در زمان راه اندازی 
با ظرفیت تولید یک میلیون تن فوالد خام 
و ریخته گری زمینه اشتغال 800 نفر را به 

صورت مستقیم و 10 برابر این رقم را به 
صورت غیر مستقیم ایجاد می کند. 

عبداهلل زاده اظهار داشت: در صورت 
اجرای طرحهای توسعه ای، ظرفیت تولید 
این کارخانه به بیش از 4 میلیون تن فوالد 

در سال قابل افزایش است.
به گ��زارش زاین��ده رود، طرح فوالد
 س��فید  دش��ت یک��ی از هش��ت ط��رح 
فوالدسازی شرکت ملی فوالد ایران است.

مدیری��ت روابط عمومی ش��هرداری 
اصفه��ان در دومی��ن جش��نواره برترین 
روابط عمومی ش��هرداری کالنش��هرها و 
مراکز اس��تان های کش��ور دو مقام اول، 
یک رتب��ه دوم و یک عنوان س��وم را در 
چهار حوزه ارتباطات رسانه ای، تبلیغات 
ام��ور فرهنگ��ی، انتش��ارات و ارتباطات 

الکترونیکی به خود اختصاص داد.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای 
روابط عمومی ش��هرداری اصفهان، مدیر 
روابط عمومی شهرداری اصفهان با اعالم 
این خبر به جزئیات این موفقیت اشاره کرد 
و گفت: این مدیریت در این جشنواره از 
مجموع 7 بخش تخصصی روابط عمومی 
در 4 بخش ارتباطات رسانه ای، تبلیغات 
ام��ور فرهنگی، ارتباط��ات الکترونیکی و 
انتش��ارات درخش��ید و در این حوزه ها 
موفق به کس��ب دو مق��ام اول، یک رتبه 

دوم و یک عنوان سوم جشنواره شد.

مهندس اصغر آذربایجانی کسب رتبه 
نخست روابط عمومی های سراسر کشور 
در بخش ارتباطات رس��انه ای و تبلیغات 
امور فرهنگی، کسب مقام دوم انتشارات و 
احراز رتبه سوم ارتباطات الکترونیکی را 
ره آورد موفقیت آمیز مدیریت روابط عمومی 
ش��هرداری اصفهان از دومین جش��نواره 
روابط عمومی شهرداری های کالنشهرها 
و سراس��ر کشور دانست و اظهار کرد: در 
مهرم��اه بیش از 3 هزار اثر روابط عمومی 
مراک��ز  و  کالنش��هر   8 ش��هرداری های 
اس��تان های کش��ور از جمله اصفهان به 
دبیرخانه جشنواره ارس��ال شد و آثار در 
7 رشته از سوی اس��اتید علوم ارتباطات 

داوری شد.
وی از زحم��ات و تالش ه��ای کلیه 
پرسنل مدیریت روابط عمومی شهرداری 
اصفهان در راه کس��ب ای��ن موفقیت ها 
تقدی��ر و اظهار امیدواری کرد: با س��عی 

و ت��الش به صورت پوی��ا و فعال بتوانیم 
روابط عمومی دوس��ویه مدیریت شهری 
با شهروندان در راستای تحقق شهرداری 

شیشه ای ایجاد کنیم.
مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان 
با اش��اره به راه اندازی درگاه الکترونیکی 
س��امانه 137، اس��تودیو صدای ش��هر و 
خبرگزاری ایمنا به عنوان زیرساخت های 
ش��هرداری شیش��ه ای تصریح کرد: امید 
اس��ت مدیریت روابط عمومی شهرداری 
اصفهان در حوزه تعامل دو سویه گام های 
دیگری در راستای خدمات رسانی سریع 

و بهنگام به شهروندان بردارد.
ش��ایان ذکر اس��ت، مدیریت روابط 
عمومی ش��هرداری اصفهان در س��ال 83 
نیز در اولین جشنواره بین المللی برترین 
روابط عمومی ش��هرداری کالنش��هرها و 
مراکز اس��تان های کشور رتبه برتر را نیز 

کسب کرد.

بنابر گ��زارش روابط عمومی جمعیت 
هالل احمر اس��تان اصفهان، ب��ا توجه به 
صنعت��ی ش��دن جوامع و رش��د جمعیت 
و گس��ترش و توس��عه روز افزون علوم و 
تکنولوژی و به کارگیری فناوری هسته ای 
و عوامل شیمیایی و میکروبی و بیولوژیکی 
در زمینه های صنعتی و اقتصادی و نظامی 
بیش از پیش ضرورت موضوع آموزش و 
تربیت نیروی انسانی کارآمد در زمان بروز 

اینگونه حوادث احساس می شود. 
بدین منظور جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان با ه��دف ارتقای ت��وان عملیاتی 
امدادگران این جمعیت در مقابله با حوادث 
هسته ای و ش��یمیایی و میکروبی اقدام به 
برگ��زاری یک دوره آموزش��ی تخصصی 
در این زمینه می کند. شرکت کنندگان در 
این دوره با مباحثی چون اصول جس��تجو 
و نجات، مواد خطرناک، مکانیسم آسیب، 

شناس��ایی عوامل خطرناک، محافظت در 
براب��ر عوامل خطرناک، عوام��ل ایمنی در 
ح��وادث NBC، کمکه��ای اولیه خاص 
مصدومان س��وانح میکروبی و هس��ته ای، 
مستند سازی و دیگر سرفصلهای مربوطه 

آشنا می شوند. 
لغای��ت 17  ای��ن دوره از تاری��خ 7 
اسفندماه در جمعیت هالل احمر شهرستان 

نطنز در حال برگزاری است.

ارزش��یابی  و  اداری  ام��ور  اداره 
کارکن��ان س��ازمان آم��وزش و پ��رورش 
چهارمح��ال و بختی��اری ب��ه منظور 
دان��ش افزای��ی و ارتق��ای س��طح علمی 
کارشناسان کارگزینی ادارات شهرستانها، 
مناطق و نواحی اس��تان اقدام به برگزاری 
دوره آموزش��ی 34 س��اعته تحت عنوان 
آش��نایی با ط��رح طبقه بندی مش��اغل و 

دس��تورالعملها در مرک��ز تربی��ت معل��م 
بحرالعلوم شهرکرد کرده است. 

به گزارش روابط عمومی این سازمان 
در این دوره کارشناس��ان ام��ور اداری با 
آخرین اطالعات قانون مدیریت خدمات 
کشوری و دستورالعمل ها و بخشنامه ها 
آشنا ش��دند. الزم به ذکر است در مراسم 
افتتاحی��ه ای��ن دوره آموزش��ی 9 نفر از 

کارشناس��ان ام��ور اداری که بیش��تر عمر 
خدمت��ی خ��ود را در کارگزینی اش��تغال 
داشته و اخیراً به افتخار بازنشستگی نائل 
ش��دند به بی��ان خاطرات تلخ و ش��یرین 
دوران خدمت خ��ود پرداخته و در پایان 
از زحمات این عزیزان تجلیل و از سوی 
معاون پش��تیبانی این سازمان لوح سپاس 

دریافت کردند.

حضور در میان مردم برای حل مشکالت
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان چهارمحال و بختیاری 
در سومین حضور مدیرکل و کارشناسان ثبت 
اسناد و امالک در جمع نمازگزاران نمازهای 
جمعه استان هفته گذشته مدیرکل به اتفاق 
چند تن از همکاران جهت پاس��خگویی به 
مسائل و مشکالت ثبتی مردم در نماز جمعه 

شهر فارسان حضور پیدا کردند. الزم به ذکر 
اس��ت طبق برنامه ریزی و هماهنگی های 
انجام ش��ده مسئولین ثبت اس��ناد و امالک 
استان چهارمحال و بختیاری هر ماه در یکی 
از نمازهای جمعه اس��تان جهت رسیدگی 
به مسائل و مش��کالت مردم در حوزه ثبت 

اسناد و امالک شرکت می کنند.

بیست و هشتمین دوره مسابقات 
فرهنگی و هنری و پرسش مهر در منطقه بن 

برخورداری 152 روستای 
چهارمحال و بختیاری از راه روستایی

جمعیت روستایی چهارمحال و بختیاری
 زیر پوشش بیمه

رقابت 1200 دانش آموز دختر ناحیه یك 
شهرکرد در مسابقات فرهنگی و هنری

بیس��ت و هش��تمین دوره مس��ابقات 
فرهنگی و هنری پرسش مهر در سال اصالح 
الگ��وی مص���رف در محل کانون فرهنگی 
و تربیتی حکم��ت اداره آموزش و پرورش 
منطقه بن آغاز ش��د. علی دهقانی کارشناس 
روابط عمومی اداره آموزش و پرورش این 

منطق��ه با اعالم این خبر افزود: در این دوره 
از مس��ابقات 2000 نف��ر از دانش آموزان تا 
8/12/19 در رشته های قرآن، احکام، انشا، 
نماز، اذان، هنرهای تجس��می، نهج البالغه، 
تئاتر زنده عروس��کی و سرود با یکدیگر به 

رقابت خواهند پرداخت.

تراب��ری  و  راه  مدی��رکل 
چهارمح��ال و بختیاری گف��ت: در اجرای 
برنام��ه چه��ارم توس��عه دول��ت مبنی بر 
پوش��ش جاده ای برای روس��تاهای بیشتر 
از 70 خانوار، 152 روس��تا در استان از راه 

روستایی برخوردار شدند. 
س��یف اهلل کریمی افزود: برای اجرای 
این طرح 27 میلیارد ریال از اعتبارات ملی 

و استانی هزینه شد.
وی گفت: ب��ا اجرای این طرح هزار و 

589 کیلومتر راه ساخته یا بهینه سازی شد. 
تراب��ری  و  راه  مدی��رکل 
اف��زود:  بختی��اری  و  چهارمح��ال 
ای��ن  از  کیلومت��ر   800 از  بی��ش 
جاده ه��ا در دول��ت نه��م س��اخته ش��ده 
اس��ت.کریمی مجموع راههای روس��تایی 
چهارمح��ال و بختی��اری را 2 هزار و 844 
کیلومت��ر عنوان ک��رد و افزود: شهرس��تان 
ل��ردگان ب��ا 913 کیلومت��ر بیش��ترین راه 

روستایی استان را دارد.

پوشش بیمه خدمات درمانی روستائیان 
چهارمح��ال و بختی��اری به ص��د در صد 

رسید. 
مدی��رکل بیمه خدمات درمانی اس��تان 
ب��ا اعالم ای��ن خبر گف��ت: با آغ��از طرح 
یکپارچ��ه بیم��ه خدم��ات روس��تائیان و 
عش��ایر صد در ص��د جمعیت روس��تایی 
چهارمحال و بختیاری از خدمات بیمه درمانی 
به��ره من��د ش��دند.دکترداوودپور جمعیت 
روس��تایی استان را 50 درصد کل جمعیت 
چهارمح��ال و بختیاری عنوان کرد وگفت: 
ه��م اکنون 473 هزار نف��ر از بیمه خدمات 
روستایی بهره مند ش��ده اند که این تعداد 

همه جمعیت روس��تایی اس��تان را تشکیل 
می دهد. 

وی ب��ا اش��اره ب��ه حضور پزش��کان 
خان��واده در تکمی��ل طرح بیم��ه خدمات 
بیمه روس��تائیان وعش��ایرگفت: هم اکنون 
115پزشک خانواده، 120 ماما و 78 پزشک 
متخصص و فوق تخصص به روستائیان و 
عش��ایر در طرح بیمه خدمات روس��تایی 
خدمات رسانی می کنند. داوود پور افزود: 
هم اکن��ون 552 مرکز بهداش��تی- درمانی 
دولت��ی و خصوصی در اس��تان موظف به 
پذیرش دارندگان بیمه خدمات روس��تایی 

و عشایری هستند. 

1200 دان��ش آموز دخت��ر دوره های 
مختلف تحصیلی اداره آموزش و پرورش 
ناحی��ه یک ش��هرکرد در قال��ب 65 گروه 
سرود، نمایش زنده و نمایش عروسکی از 
یکم لغایت چهارم اسفند ماه سال جاری با 

یکدیگر به رقابت پرداختند. 
روابط  کارش��ناس  حی��دری  بختی��ار 
عمومی اداره آموزش و پرورش این ناحیه 
با اع��الم این خب��ر افزود: این مس��ابقات 
که در س��الن اجتماعات دبیرستان نرجس 

ش��هرکرد برگزار ش��د 27 گروه برتر این 
دوره از مسابقات معرفی شدند.

 الزم به ذکر اس��ت 1100 دانش آموز 
پسر دوره های مختلف تحصیلی این ناحیه 
نیز در قالب 54 گروه س��رود، نمایش زنده 
و نمایش عروس��کی از پنجم لغایت ششم 
اسفند ماه س��ال جاری به رقابت پرداختند 
ک��ه در پایان 27 گروه ک��ه حائز رتبه های 
برتر اول تا سوم ش��دند، مورد تقدیر قرار 

گرفتند.
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1- برادر ساالر شهیدان- کتاب مالصدرا
و  قدیم��ی  بازیک��ن  ف��روش-  کاغ��ذ   -2
     موخرمای��ی تیم منچس��تر یونایتد- نزول 

     پول

3- لوس��تر و چلچ��راغ- خواب ش��یرین و 
     کتاب امیل زوال- زرشک

4- صورتگر- ترمز کشتی- کاشف فرکانس
5- هواپیمای تندرو- آشیانه فقرا- گیاه

6- سمک- آتاش- گالبی
7- مستمند و فقیر- ستاره و کوکب- کتاب 

     ژان مولیر
8- گرما و حرارت-  خزنده گزنده- پرچم- پادشاهی

9- گروهی از مردمان عربستان- پوشاننده- 
     سالحی در دست تنیسور

10- پیچیدن- بند انگشت که ناخن ما روی 
      آن قرار دارد- پنهان

11- یار مهربان و غمگسار- جذام یا خوره- 
      طپانچه

12- کسر کردن- روشنی بخش- بازرگانان
13- ق��وس قزح ی��ا رنگین کم��ان- زغال 

      خوردنی- محموله
14- سرحد دار و مرزبان- ترشحات معده- سنان

15- مش��ق ک��ردن- فیل��م دیدنی س��یروس 
      الوند.
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     ناهید شفیعی
همپای رشد قارچ گونه استخرهای  پرورش ماهی 
زینتی در استان هفته های آخر سال که می شود 80 درصد 

مغازه های اصفهان نیز ماهی قرمز می فروشند.
هزار و 600 س��ال قبل و در زمان امپراتوری تانگ 
چینی ه��ا ماهی قرمز یا حوض را برای افزایش برکت 
زندگی تولید و به مزارع برنج وارد کردند، اروپایی ها نیز 
ت��ا قرن هفدهم آن را به عنوان هدیه ای گران قیمت به 
سران کشورها و مقامات داده و یا این نماد ثروت را به 

همسرانشان تقدیم می کردند.
اما سال 1320 که ماهی قرمز وارد ایران شد به دلیل 
رنگ زیبای قرمزش به عنوان نماد شادی، سرزندگی و 
برکت به سفره های هفت س��ین راه یافت. از آن پس 
تولید این ماهی و دیگر انواع زینتی در کشور گسترش 

یافت. 
ــی  زینت ــی  ماه ــه  قطع ــون  میلی ــد 30  تولی

در اصفهان 
به گفته مدیر امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی 
اس��تان اصفهان هر سال بیش از 30 میلیون قطعه انواع 

ماهیان زینتی در این منطقه تولید می شود.
محمدرضا شفیعی راد، یادآور می شود: تولید ماهی 
زینتی در اس��تان، مقطعی نیست بلکه این کار در طول 
سال ادامه دارد اما دوره پرورش تا برداشت از استخرها 

پنج ماهه است.
وی درباره زمان پرورش ماهی هایی که برای نوروز 
به بازاری می آیند، گفت: معموالً وقتی هوا رو به سردی 
می رود در منطقه کاشان و اصفهان ماهی را از استخرها 
خارج نمی کنند تا آنها رش��د و تکثی��ر یافته و به بازار 

عید برسند.
ش��فیعی راد بازار مصرف ماهی قرمز را 10 تا 15 
روز آخر سال می داند و می گوید: با این وجود تولید 
و پرورش ماهی زینتی در 11 ماه دیگر س��ال نیز انجام 
می ش��ود چون گرایش مردم به ماهی های آکواریومی 

زینتی نیز نسبت به سال های گذشته بیشتر شده است.
نمونه گیری از استخرها بیماری نشان نداد

دکتر مقدسی کارشناس مبارزه با بیماری های آبزیان 
اداره کل دامپزشکی استان نیز در این شرایط از رفت و آمد 
به کاشان و سرکشی استخرهای پرورشی اصفهان خبر 
داد و گفت: برای شناس��ایی و مجوز دار کردن پرورش 
دهندگان با همکاری شیالت ضوابطی تنظیم شده که 
از ای��ن پس مزایایی مانند تهیه س��وخت، برق و بیمه 
تولیدکنندگان تنها با ارائه مجوز صورت می گیرد، این 
شرایط استخرداران را به دریافت مجوز و ارائه اطالعات 

به مسئوالن تشویق می کند.
به این ترتیب وی اطمینان می دهد: اس��تخرهای 
فرس��وده یا غیراصولی در حال بازس��ازی و شناسایی 
هس��تند و در مواردی که برای بازدید سر  زدیم شرایط 
تولید مانند مس��احت و امکانات استخر، وجود جوی 
آب قابل ضدعفونی برای ورود و خروج غذا و... مورد 
ارزیابی قرار گرفت و نتیجه را در نشس��ت سراس��ری 
س��ازمان دامپزشکی کش��ور که با موضوع ماهی قرمز 

برگزار شد اعالم کردیم.
مقدس��ی گفت: هفته گذشته سالمت نمونه های 
جمع آوری ش��ده از استخرهای اصلی و بزرگ کاشان 
تأیید ش��د و آزمایشگاههای دامپزش��کی اعالم کردند 

در ماهیان تولیدی اس��تان از نظر بیماری های انگلی و 
باکتریایی قابل انتقال به انسان مورد خاصی دیده نشد.

ــا تأییدیه های  ــز اصفهان ب خرید ماهی قرم
بهداشتی

کارش��ناس مبارزه با بیماری های آبزیان اداره کل 
دامپزشکی اس��تان اصفهان از حساس��یت استان های 
خریدار ماهی قرمز اصفهان خبر داد و گفت: چون عمده 
تولید اصفهان در کاشان انجام می شود استخرهای اصلی 
و بزرگ این منطقه برای فروش محصولشان باید گواهی 

سالمت از دامپزشکی دریافت کنند.
وی همچنی��ن اقدام��ات ص��ورت گرفته برای 
مجوز دار کردن و شناسایی پرورش دهندگان ماهیان 
زینتی را موجب بازسازی چهار استخر بزرگ دانست 
و گفت: ت��ا زمانی که اقدام��ات درازمدت نتیجه دهد 
هشدارهای بهداشتی از طریق رسانه ها اعالم می شود 
همچنین برای جلوگیری از انتقال بیماری های احتمالی 
مشترک بین انسان و ماهی هر سال بروشورهایی چاپ 

شده و در اختیار شهروندان قرار می گیرد. 
پیشنهاد فروش ماهی قرمز در میادین میوه و 

تره بار روی میز شهردار 
دکتر مقدسی برای کنترل مراکز عرضه ماهی قرمز 
از ارائه پیش��نهادی به شهرداری اصفهان خبر داد که در 
صورت تأیید باعث می شود یک ماه آخر سال به عمده 
فروشان ماهی قرمز دکه هایی در میادین میوه و تره بار 
اختصاص یابد تا محصول شناسنامه دار خود را در آنجا 

بین خرده فروشان تقسیم کنند. 
وی ادامه داد: از س��وی ش��هرداری هنوز پاسخی 
به این پیش��نهاد داده نشده اما در صورت تأیید این کار 
می تواند پس از کنترل و شناس��ایی استخرهای تولید، 

شرایط عرضه را نیز بی خطر سازد.
ــی قرمز  ــی ماه ــای صنف ــد واحده 80 درص

می فروشند
دکتر مقدسی کارشناس مبارزه با بیماری های آبزیان 
استان اصفهان در ادامه هشدار داد: هر چه به هفته های 
پایانی س��ال نزدیک تر می شویم مشکل عرضه بیشتر 
خود را نش��ان می ده��د به طوری ک��ه روزهای آخر 
نزدی��ک به 80 درصد مغازه ه��ای اصفهان ماهی قرمز 

می فروشند.

وی کنترل تک تک خرده فروشان را بر این اساس 
کاری مش��کل خواند و گفت: بهترین راهکار نظارت 
بر مراکز اصلی تولید تا عمده فروش��ی است، کاری که 

امیدواریم تا دو سال دیگر به نتیجه برسد.
خشکسالی تولید ماهی را رونق داد

کارش��ناس مبارزه با بیماری های آبزیان اداره کل 
دامپزشکی استان اصفهان با اشاره به خشکسالی و کمبود 
آب گفت: در دو س��ال اخیر این شرایط باعث شد در 
کاشان ساخت استخرهای بتونی برای ذخیره آب افزایش 
یابد البته بیشتر این استخرها دومنظوره استفاده می شوند 
یعنی تا زمانی که نوبت رهاس��ازی آب در مزارع شود، 
کشاورزان در استخرها ماهی پرورش می دهند. بر این 
اساس وی از رشد قارچ گونه استخرهای پرورش ماهی 
در استان خبر داد و گفت: شناسایی تک تک واحدهای 
جدید کار مش��کلی اس��ت چون استخر ذخیره سازی 
آب معموالً کنار مزارع ساخته می شود بنابراین بهترین 
راهکار آگاه ساختن مردم، کنترل تولید از طریق صدور 
مجوز و عرضه در میادین میوه و تره بار است که در حال 

انجام آن هستیم.
نداشتن مجوز دلیل تولید ماهی بیمار نیست

مقدسی با تأکید بر اینکه نداشتن مجوز دلیل تولید 
ماهی بیمار نمی شود، گفت: بررسی و نمونه گیری از 
استخرهای تازه س��ازی که دنبال دریافت پروانه تولید 
نبوده اند نش��ان داد هیچ مش��کل یا بیماری ای در آنها 

وجود ندارد.
وی ب��ا اذعان به این موضوع ک��ه بیش از نیمی از 
تولیدکنندگان ماهیان زینتی بدون مجوز فعالیت می کنند، 
گفت: متأسفانه اعضای تعاونی تولیدکنندگان ماهیان زینتی 
عالقه ای به همکاری با مسئوالن ندارند چرا که بیشتر آنها 
کشاورزانی هستند که با مسائل بهداشتی آشنایی ندارند 
به ویژه آنکه پرورش ماهی را شغل دوم خود می دانند و 

اهمیت چندانی به توصیه های کارشناسان نمی دهند.
کارشناس مبارزه با بیماری های آبزیان دامپزشکی 
اس��تان از برگزاری چندی��ن دوره آم��وزش اصول و 
روش های تولید سالم برای این قشر گفت و ادامه داد: 
عالوه بر این از طریق ارتباط با عمده فروشان توانسته ایم 
جا به جایی محصول استخرهای بدون مجوز در استان و 
حتی به خارج از آن را محدود کنیم چرا که عمده فروشان 

موظف به دریافت مجوز حمل هستند.
بیماری ماهیان قرمز هیچ گاه تأیید نشد

این مس��ئول دس��ت نزدن به ماهی قرمز یا شستن 
دس��تها در صورت تماس، نگه داشتن آب شهری قبل 
از ریخت��ن در تنگ، قرار دادن ظ��رف ماهی در مکان 
خنک حتی یخچال، دادن غذای بس��یار ک��م و... را به 
خریداران توصیه کرد و گفت: درباره بیمار بودن ماهی 
قرمز از س��وی مسئوالن بهداشتی و دامپزشکی تاکنون 
اظهارنظری نشده، اجباری هم که رسانه ها در این باره 
اعالم می کردند از سوی فردی مطرح می شد که خود 
را پزشک معرفی می کرد اما به میکروب سل، ویروس 

می گفت.

دکتر مقدس��ی با اعالم اینکه هش��دارهای پزشک 
مطرح شده استناد علمی نداشت و هیچ گاه تأیید نشد، 
گفت: اساتید بزرگ دانش��گاه تهران و دامپزشکی این 
موارد را رد کردند با این حال تیترهایی مانند 8 میلیون 
تنگ ویروس در خانه ه��ای مردم در بین آنها ترس و 

نگرانی ایجاد کرد.
وی در پایان اطمینان داد: هنوز وجود باکتری سل در 
ماهیان زینتی جدی نشده، حتی اگر این موضوع درست 
باشد هیچ گاه محصول کشاورزانی که بدون آگاهی از 
اصول و قوانین بهداشتی ماهی پرورش می دهند به بازار 
نمی رسد و همان روزهای اولیه قبل از توزیع مرگ و میر 

تمام محصول را از بین می برد.

ــتین تولید کننده ماهیان زینتی  اصفهان نخس
کشور است

محمدرضا ش��فیعی راد مدیر امور آبزیان سازمان 
جهاد کشاورزی اس��تان از وجود 500 استخر پرورش 
ماهی قرمز در اصفهان خبر می دهد و می گوید: شب 
عید مهمترین بازار عرضه محصول این تولیدکنندگان 
اس��ت اما گزارش ها حاکی از تبادل محصول اصفهان 
با اس��تان های دیگر اس��ت چون تاجرانی هستند که 
ماهی قرمز تولید شمال را با استان های مرکزی مبادله 

می کنند.
وی با این وجود استان اصفهان را نخستین تولید کننده 
ماهی قرمز در کشور خواند و گفت: مهمترین دلیل رونق 
تولید ماهیان زینتی در استان، وجود استخرهای فراوان 
در ناحیه کاشان است که به صورت دومنظوره و در کنار 

مزارع و زمین های کشاورزی ساخته می شوند.
شفیعی راد س��ابقه پرورش ماهی در کاشان را 70 
س��اله دانس��ت و گفت: میزان تولید ماهی قرمز استان 
در س��ال گذشته 30 میلیون قطعه بود اما آمار کاهش یا 
افزایش تولید امسال را فروردین ماه 89 اعالم می کنیم 

چون اعداد و ارقام یک ساله اند.
کنترل بیماری های همه گیر مشکل است

مدیر امور آبزیان س��ازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان در پاس��خ به این س��ؤال که آیا بیماری ماهی 
قرمزهای پارسال را تأیید می کنید، گفت: بعضی اوقات 
بیماری هایی به شکل اپیدمی در کشور رایج می شود 
که مختص منطقه خاصی نیست و به طور طبیعی کنترل 
این بیماری های همه گیر کار مشکلی خواهد بود چون 
بیماری به حاالت مختلف شایع می شود حتی از طریق 

مهاجرت پرندگان از استانی به منطقه دیگر.
وی این اپیدمی را مخصوص اصفهان ندانس��ت و 
گفت: بیماری یاد شده نیز به راحتی قابل کنترل و درمان 
بود و با تجویز دارو برای اس��تخرهای مش��کل دار که 
توسط کارشناسان دامپزشکی و بهداشت محیط کنترل 

می شدند، برطرف شد. 
ــان  90 درصد بیماری های ماهی قرمز به انس

منتقل نمی شود
محمدرضا ش��فیعی راد تأکید دارد آزمایشها ثابت 
کرده تاکنون هیچ بیماری قابل س��رایت به انس��ان در 
ماهی های زینتی دیده نش��ده و می گوید: بیش از 90 
درص��د بیماری های این جانور قابل انتقال به انس��ان 
نیست برعکس بیماری های دام و طیور که برخی مانند 
س��یاه زخم، تب مالت و... بین انسان و حیوان مشترک 

هستند.
وی در ادام��ه از رونق عمده فروش��ی ماهی قرمز 
و خرید و فروش واس��طه ها خبر داد و گفت: هر چه 
به روزهای آخر سال نزدیکتر شویم خرده فروشی هم 

افزایش می یابد.
مدی��ر امور آبزی��ان جهاد کش��اورزی اصفهان به 
خریداران توصیه کرد: با دقت ماهی قرمز هفت س��ین 
خود را انتخاب کنند چرا که بیماری یا سالمت جانور از 

رفتار و ظاهر ماهی مشخص است.
نیمی از استخرهای پرورش ماهی زینتی مجاز 

هستند
وی اطمین��ان می دهد واحدهای تولی��دی که از 
ش��یالت مجوز فعالیت دارند به صورت سالی یک بار 
از نظر مباحث فنی و بهداشتی مورد نظارت و ارزیابی 
قرار می گیرند، با این حال یادآور شد نزدیک به نیمی از 
استخرهای پرورش ماهی زینتی در استان مجوز دارند و 
گفت: نداشتن مجوز به معنای غیربهداشتی و خطرناک 
بودن تولید این اس��تخرها نیس��ت بلکه بیشتر مربوط 
می ش��ود به  بی توجهی تولیدکنندگان به اعالم نام و 
نشانی محصولشان. شفیعی راد با تأکید بر وجود برنامه 
جدی برای شناس��ایی و مجوزدار ک��ردن این واحدها 
گفت: برای کسانی هم که پروانه تولید دارند جلساتی 
برگزار و نکات فنی گوشزد می شود چون نمی توانیم 
در تمام��ی طول 6 یا 8 دوره تولید به پرورش دهندگان 

سر بزنیم.
افزایش قیمت جزئی است

مدیر امور آبزیان جهاد کشاورزی استان که معتقد 
است افزایش هزینه های تولید روی قیمت تمام شده 
ماهی قرمز تأثیر چندانی نگذاش��ته، گفت: چون بازار 
مصرف این محصول مقطعی اس��ت معموالً ش��رکت 
تعاونی ماهیان زینتی کاش��ان تالش می کنند اختالف 
قیمتها جزئی باشد. سرانجام وی از سودآوری سرمایه گذاری 
در س��اخت استخرهای پرورش ماهیان زینتی گفت و 
افزود: معموالً بیشتر سرمایه گذاران زمینه های مصرفی و 
تأمین مواد غذایی را ترجیح می دهند در حالی که تولید 
و پرورش ماهی نیز سودآوری مناسبی دارد به این دلیل 
که تعداد واحدهای عرضه ماهیان آکواریومی اصفهان سه 

چهار برابر شده اند. 

حوادث

نوروز امسال؛

ماهی قرمز اصفهانی
میهمان سفره هفت سین ایرانیان

کشف بیش از چهل هزار عدد انواع 
مواد محترقه در شهرستان کیار

کشف 42800 عدد انواع مواد محترقه 
در شاهین شهر اصفهان

مأم��وران پلیس آگاه��ی و پلی��س اطالعات 
و امنی��ت عموم��ی شهرس��تان به دنب��ال وصول 
اخب��اری مبن��ی بر اینک��ه اخیراً فردی در س��طح 
حوزه اس��تحفاظی اقدام به خری��د و فروش مواد 
محترق��ه و آتش زای غیرمج��از می کند، موضوع 
را در دس��تور کار قرار دادند و با انجام یک سری 
اقدامات فنی و پلیس��ی متهم شناسایی و دستگیر 
و ط��ی بازرس��ی از منزل و مغ��ازه وی تعداد 40 
ه��زار و 273 عدد انواع مواد محترقه و س��ه قطعه 
تجهیزات دریافت ماهواره کش��ف و ضبط ش��د.
به گزارش معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی 
چهارمح��ال و بختی��اری پس از تش��کیل پرونده 
متهم به همراه مواد محترقه کش��ف ش��ده جهت 
س��یر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
در پای��ان از عموم مردم خواس��ته می ش��ود، 
ب��ه منظ��ور پیش��گیری از حوادث ناگ��وار ضمن 

را  مش��کوک  م��وارد  مأم��وران،  ب��ا  هم��کاری 
از طری��ق تلف��ن 110 ب��ه پلی��س اط��الع دهند.

مأموران انتظامی شهرس��تان ش��اهین شهر و میمه 
موف��ق به کش��ف قریب ب��ه 42800 عدد ان��واع مواد 
محترقه و دس��تگیری ی��ک نفر در این رابطه ش��دند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی پلیس، »سرهنگ 
محمدرضا خدادوست« فرمانده انتظامی شاهین شهر و 
میمه در این رابطه بیان داشت: در اجرای طرح عملیاتی 
مقابله و جمع آوری مواد محترقه و طی اخبار واصله از 
شهروندان محترم مبنی بر اینکه فردی در منزلش واقع در 
شاهین شهر در سطح گسترده ای اقدام به تهیه و توزیع 
و ف��روش انواع مواد محترقه می کند، مأموران انتظامی 
این شهرستان طی تحقیقات اولیه و پس از محرز شدن 
صحت خبر و شناسایی منزل فرد فروشنده، با هماهنگی 
مقام قضایی طی بازرسی از منزل او نزدیک به 42800 
عدد انواع مواد محترقه خارجی را کشف و ضبط کردند.
سرهنگ خدادوست در پایان افزود: در تحقیقاتی 
ک��ه از فرد دس��تگیر ش��ده به عمل آم��د هویت خود 

را »محس��ن - ن« معرف��ی ک��رد. متهم دستگیرش��ده 
به همراه پرونده اتهامی و مواد محترقه کش��ف ش��ده 
جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

کمت��ر از 20 روز دیگر تا آغاز س��ال نو باقی 
مانده و همه جای کشور در تب و تاب خریدهای 
نوروزی ش��هروندان داستان های مختلف را ورق 
می زند. داس��تان هایی که تلخ و شیرین است و 
همه ساله در آستانه نوروز، مردمان شهر را با آن روبه رو 
می کند. چش��م های امیدوار مردم در خریدهای 
نوروزی حکایت های جالبی دارد که در سال های 
اخیر، گروه هایی به دنبال خیره کردن این چشم ها 
هستند که با حراج و دستفروشی، زرق و برقی به 
کاالهای خود می دهند. شوق تأمین خواسته های 
خانواده در آس��تانه نوروز، س��بب ش��ده اس��ت 
حراج های آخر سال و بساط های دستفروشان در 
شهرها رونقی خاص بگیرد که این رونق مشکالتی 
را نیز برای مردم به همراه دارد. ترافیک، مس��دود 
شدن معابر و خیابان های مرکز شهر، ازدحام مردم 
در نقاطی خاص از شهر و بعضاً ناهنجاری هایی چون 
کیف قاپی، فروش اجناس به اصطالح بنجل و فاقد 
کیفیت و... همه ارمغان هایی است که حراج های 
آخر فصل و بس��اط دستفروش��ان در شهر همراه 
دارد. ای��ن روزها، م��ردم در گذر از معابر ش��هر، 
دستفروشان و حراجی هایی را می بینند که اجناس 
خ��ود را تبلیغ می کنند، حراجی ها از پوش��اک و 
کفش آغاز می ش��ود و هر چه شب عید نزدیکتر 
می شود، کاالهای بیشتری را در بر می گیرد و در 
انتهای ماه اسفند میوه هم به این جمع می پیوندد. 
بساطهای گوناگون و رنگانگ از گیره مو گرفته تا 
جوراب، لباس، اس��باب بازی، شمع، ماهی، سبزه 
و... و چک و چانه زدن فروشندگان با مشتریان در 
هوای اندکی بارانی، فقط به ماه اس��فند و روزهای 
پایانی س��ال اختصاص دارد. در این بازار ش��لوغ، 
چش��م ها در میان حجم انبوه کاالهای رنگارنگی 
که در میان ویترین مغازه ها و روی میز حراجی ها 
توجه خریداران را به خود جلب می کند، کاالیی 
با قیمت و کیفیت مناس��ب را جس��تجو می کنند. 
تعداد زیادی از مش��تریان س��رگردان که به دنبال 
یافتن اجناس ارزان قیمت و متناس��ب با جیبشان 
همچون مور و ملخ بر س��ر حراجی های به ظاهر 
ارزان قیمت می ریزند تا اجناس مورد نیازشان را 

خریداری کنند.
مردم: ناراضی اما ناچاریم

گفتگو ها با گروهی از خری��داران در مناطق 
مختلف ش��هر بیانگر این نکته است که اغلب آنها 
از مرغوب نبودن کیفی��ت اجناس مطلع اند اما به 

ناچار مجبور به خرید آن هس��تند. ش��یرین.م، 28 
ساله که با تکاپو اجناس حراج شده در کنار خیابان 
را دنب��ال می کند در این باره می گوید: خرید این 
اجناس بگیر نگیر دارد، گاهی این اجناس باکیفیت 
از آب در م��ی آید و مدتها مورد مصرف اس��ت، 
گاهی هم به یک ماه نمی کشد که از بین می رود 
و قابل استفاده هم نیست. وی اضافه می کند: وقت 
نوروزگاهی و ش��ادمانی است، ما هم باید به وسع 
خود نونوار شویم. راضیه.ت، 42 ساله و خانه دار 
ک��ه جر و بح��ث او با یکی از دستفروش��ان مانتو 
بر س��ر زده دار بودن مانتویی که خریده است باال 
گرفته، تأکید می کند: هر ساله شب عید از حراجی 
ها که قیمت مناسب تری نسبت به مغازه ها دارند 
خرید می کنم. گاهی می ارزد که بر سر یک جنس 
ج��ر و بحث کنی ام��ا آن را نص��ف قیمت مغازه 
بخری. وی تصریح کرد: چند نقطه در هر ش��هری  
وجود دارد که ش��ب عید حراجی هایش معروف 
است و به همه این حراجی ها سر می زنیم، برای 
آنکه جنس بیشتری بخرم از خرید مغازه ای صرف 
نظ��ر ک��رده و در حراجی ها دنب��ال آن می گردم. 
کارشناس��ان اقتصای معتقدند استقبال گروهی از 
مردم از حراجیها به ویژه حراجی های پایان س��ال 
بیشتر زمینه فرهنگی دارد تا اقتصادی. یک جامعه 
ش��ناس در این باره می گوید: این موضوع ریشه 
فرهنگ��ی دارد و قبل از اینکه برخ��ورد قانونی با 
این موضوع ص��ورت بگیرد، باید فرهنگ موجود 
را اصالح کرد. وی افزود: متأسفانه گروهی فریب 
م��ردم و ارائه کاالهای نامرغ��وب به آنان را نوعی 
زرنگی تلقی می کنند، اما عرضه کاالی نامرغوب 
در درازمدت به اعتبار مغازه و فروش��نده نیز لطمه 
وارد می کند. وی براین باور است که برای برخورد 
ب��ا فریب کاری برخی از فروش��ندگان به ویژه در 
مورد حراج غیرواقعی، در درجه اول باید ش��اکی 
وجود داشته باش��د و این امر نیز نیازمند آن است 
ک��ه مردم از حق و حقوق خود مطلع باش��ند. وی 
تأکید کرد: با توجه به اینکه مردم این موضوعات را 
پیگیری نمی کنند و شکایتی از فروشندگان متقلب 
ص��ورت نمی گیرد، کمت��ر با این اف��راد برخورد 
قانونی می ش��ود. این جامعه ش��ناس گفت: مردم 
باید بدانند که هر جنس ارزانی را خریداری نکنند 
و فروش��ندگان هم بدانند ارائه اجناس نامرغوب 
ب��ه مردم، بیش از آنکه به آنان ضربه بزند به اعتبار 

خود آنان ضربه می زند. 

جهاد  سازمان  آبزیان  امور  مدیر  راد  شفیعی  محمدرضا 
کشاورزی استان از وجود 500 استخر پرورش ماهی قرمز 
در اصفهان خبر می دهد و می گوید: شب عید مهمترین بازار 

عرضه محصول این تولیدکنندگان است.
وی استان اصفهان را نخستین تولیدکننده ماهی قرمز در 
کشور خواند و گفت: مهمترین دلیل رونق تولید ماهیان زینتی 
در استان، وجود استخرهای فراوان در ناحیه کاشان است که 
به صورت دومنظوره و در کنار مزارع و زمین های کشاورزی 

ساخته می شوند.
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جامعه



نسخه گیاهی

کلیات گیاه شناسی:
زیره گیاهی اس��ت یکس��اله، کوچک 
و علفی که ارتفاع آن 60 س��انتیمتر، ریشه 
آن دراز و باریک به رنگ س��فید، ساقه آن 
راس��ت و برگهایش به شکل نوار باریک و 
نخی ش��کل و به رنگ س��بز است. گلهای 
زیره س��فید یا صورتی ب��ه صورت چتری 
در انتهای س��اقه  ظاهر می ش��ود. این گیاه 
به طور وحشی در مناطق مدیترانه می روید. 
زیره به رنگهای زرد تیره، سبز و خاکستری 
وج��ود دارد. در گویش محلی طبس به آن 

کرابیه می گویند.
ترکیبات شیمیایی:

زیره دارای تانن، روغن رزین و اسانس 
است. اسانس زیره را از تقطیر میوه له شده 
تحت اثر بخار آب به دست می آورند. این 
اسانس مایعی است بیرنگ که در اثر ماندن 
ابتدا به رنگ زرد و سپس قهوه ای می شود. 
بوی زیره مربوط به آلدئیدی به نام کومینول 
است. مقدار کومینول در زیره بسته به محل 

کشت آن بین 30 تا 50 درصد است. 
خواص دارویی:

1( قابض و خشک کننده است 
2( ضد تشنج است 

3( ب��رای برطرف کردن بیماری صرع مفید 
است

4( در دفع گاز معده مؤثر است 
5( قاعده آور است 

6( عرق آور است
7( ب��رای رفع برونش��یت از دم کرده زیره 

استفاده کنید 
8( ب��رای برطرف کردن س��وءهاضمه مفید 

است
9( ترشحات زنانگی را برطرف می کند

10( ب��رای تحریک اش��تها زیره س��بز را با 
س��رکه و آب مخلوط ک��رده و قبل از غذا 

بخورید 
11( برای برطرف ک��ردن قطره قطره ادرار 
کردن زیره را تفت داده و سرخ کنید سپس 

با آب بخورید
12( برای رفع نفخ روده و معده می توانید 

دم کرده زیره را تنقیه کنید 
13( ب��رای التیام زخم چش��م، دانه های له 
شده زیره س��بز را در آب برنج خام خیس 
کرده و س��پس مایع به دست آمده را قطره 

قطره روی زخم چشم بریزید
14( هنگامی که اطفال ش��یر خوار دل درد 
دارند و نفخ در شکمشان پیچیده چند قطره 
اسانس زیره را با روغن بادام مخلوط کرده 

و با آن شکم آنها را ماساژ دهید
15( و باالخره زیره را در غذاهایی که نفاخ 

هستند مخصوصاً حبوبات استفاده کنید.
طرز استفاده:  

دم کرده زیره: مقدار 5 گرم زیره را در 
یک لیتر آب ج��وش ریخته و به مدت 10 

دقیقه دم کنید.
ــل: گرد زیره را به مقدار  مخلوط با عس
ی��ک گرم عس��ل مخلوط کرده و اس��تفاده 

کنید.
را  اس��انس  ای��ن  ــره:  زی ــانس  اس
می توانید از فروشگاههای گیاهان دارویی 
و یا برخی از داروخانه ها خریداری کنید. 
مقدار مصرف آن 2 قطره در یک لیوان آب 

نیم گرم است.
مضرات: مضرات خاصی برای آن بیان 

نشده است.

اگ��ر می خواهید، عمر طوالنی تر و در عین حال بدن س��المتری داش��ته 
باش��ید، زمانی را به دویدن اختصاص دهید. نتایج یک تحقیق جدید نش��ان 
داده اس��ت: در افراد میانسال، دویدن احتمال مرگ و میر زودهنگام را تا 50 
درصد کاهش می دهد. این پژوهش طی یک دوره 20 ساله روی اعضای یک 

گروه میانسال در یک باشگاه دوندگان انجام گرفته است. 
محققان دانشگاه استانفورد در کالیفرنیا دریافته اند که دویدن نه تنها خطر بروز 
بیماری قلبی را کاهش می دهد، بلکه در پیشگیری از سایر بیماری ها مثل سرطان 
و بیماریهای عصبی مثل آلزایمر نقش س��ودمندی دارد. دکتر الیزا چاکراوارتی و 
دستیاران وی در این پژوهش دریافتند که از بین شرکت کنندگان، نرخ مرگ و 
می��ر در بین دوندگان 15 درص��د در حالی که در گروه دیگر که نمی دویدند 

34 درصد بوده است. 
محققان می گویند؛ هر نوع ورزش س��نگین می تواند تأثیر مشابهی داشته 
باشد چون آنچه در این خصوص حائز اهمیت است انجام فعالیت پرتحرک 
بدنی اس��ت. در این تحقیق 284 فرد بزرگس��ال ب��ا 156 نفر دیگر در گروه 

کنترل مقایسه شدند.

بر اس��اس تحقیقات محققان آلمانی؛ موسیقی هایی که مخصوص هر فرد 
س��اخته می ش��ود، صدای گوش ی��ا وزوز گوش را کاه��ش می دهد. محققان 
موس��یقی هایی مطابق س��لیقه افرادی که از صدای گوش ش��ان رنج می بردند 
س��اختند و فرکانس های آن را مطابق فرکانس های صدای گوش بیماران تنظیم 
کردند. بعد از گذش��ت یک سال کاهش قابل توجهی در صدای گوش بیماران 
در مقایسه با کسانی که از این نوع موسیقی استفاده نکرده بودند، به وجود آمد. 
صدای گوش یکی از مشکالت شایع در کشورهای صنعتی است که آرامش را 
از یک س��وم مردم این جوامع گرفته است. سال گذشته پزشکان اتحادیه اروپا 
هش��دار دادند که صدای بلند دستگاه های MP3 Player، خطری پنهان برای 
ش��نوایی جوانان است. استفاده از این وسایل به مدت طوالنی و با صدای بلند 
باعث کم ش��نوایی و وزوز گوش می شود. این هشدارها اتحادیه اروپا را بر آن 
داش��ته است که اس��تاندارد جدیدی برای درجه صدای MP3 Player وضع 
کند. به گفته محققان آلمانی؛ علت دقیق وزوز و صدای گوش مشخص نیست 
اما افرادی که دچار این مش��کل هس��تند بخش مربوط به پردازش صداها در 
مغز آنها عملکرد طبیعی خود را از دس��ت داده است. کریستو پانتو سرپرست 
ای��ن تحقیق می گوید: یافته آنها یعنی یک موس��یقی ل��ذت بخش هدفمند که 
مخصوص هر فرد س��اخته می ش��ود با هزینه ای پایین می توان��د به طور قابل 

توجهی صدای آزاردهنده گوش را کاهش دهد.

محققان اعالم کردند، برای جلوگیری از عفونت های قارچی، در محیط های عمومی 
مث��ل اس��تخرها، زیر دوش های آب و رختک��ن ها، با پای برهن��ه راه نروید. به گزارش 
س��المت نیوز عفونت های قارچی پا، اغلب در رختکن ه��ا و دوش های عمومی یا هر 
جای دیگر که مرطوب، کم نور و گرم باش��د، شیوع پیدا می کنند. قبل از پوشیدن کفش، 
برای خش��ک کردن پاهایتان، پودر مخصوص به آنها بپاشید، کفشی بپوشید که هوا بتواند 

در آن جریان داشته باشد و پاهایتان را خشک نگه دارید.
این گزارش می افزاید؛ جوراب های ضخیم و رطوبت گیر بپوشید تا پاهایتان خشک 

بماند و روزانه آنها را تعویض کنید.

محقق��ان در ح��ال مطالعه بر روی دارو و واکس��ن جدید در دو منطق��ه برای انجام 
اولین آزمایش جهانی در خصوص واکس��ن س��ل هس��تند. طبق این گزارش، محققان در 
دو روس��تای اوگاندا در حال مطالعه و بررس��ی داروی جدید برای واکسن توبرکلوسیس 
هستند که این اتفاق می تواند شروعی برای واکسیناسیون جهانی این بیماری باشد. در این 
رابطه آنها اعالم کردند: واکسن و داروی جدید سل بسیار مهم خواهد بود زیرا به وسیله 
آن می توان زندگی بسیاری از افراد معمولی را تغییر داد. بر پایه این گزارش، بیش از یک 
هزار دانشمند و محقق در اوگاندا گرد هم آمدند تا در خصوص این داروها و واکسن های 
تجربی به منظور مقابله با سل که ساالنه جان 1/8 میلیون نفر در جهان را می گیرد، بحث 
کنند. براس��اس این گزارش، به دلیل اینکه در گذشته این بیماری اکثراً در کشورهای فقیر 
مش��اهده می شد به دست فراموش��ی سپرده شده بود تا اینکه در س��ال های اخیر که اکثر 
افرادی که به ایدز مبتال می ش��وند بر اثر س��ل به علت تخریب دس��تگاه ایمنی بدن، جان 
خود را از دس��ت می دهند این عامل مس��ئوالن را بر آن داش��ت تا در خصوص مقابله با 
بیماری سل به فکر بیفتند. محققان در این خصوص اظهار داشتند: امید است با همکاری 

دانشمندان حاضر در اوگاندا بتوان واکسنی برای مقابله با این بیماری به دست آورد.

آش��پزخانه ب��ه خاط��ر فعالیت ه��ای 
مختلف��ی ک��ه در آن انجام می ش��ود، در 
صورت عدم رس��یدگی و حف��ظ نظافت 
آن می توان��د یک��ی از آل��وده ترین نقاط 
خانه باش��د. تمام بخش ها و قسمت های 
آش��پزخانه نیاز به تمیزکاری دائم و مداوم 
دارد تا آنجا همیش��ه تمیز و س��الم به نظر 
برس��د. به طور مثال آلودگی های روغن، 
بهداش��ت آش��پزخانه را تهدی��د می کند. 
ماندن روغن روی س��طح میز باعث جرم 
گرفتگی و آلودگی های ش��دید می شود. 
در م��ورد کف آش��پزخانه و زمین آن باید 
بدانید بهداش��ت کف آشپزخانه اگر بیشتر 
از س��طح میزها و س��ینک اهمیت نداشته 
باش��د، کمتر از آن هم مهم نیس��ت. حفظ 
بهداشت آش��پزخانه برای داشتن خانه ای 
س��الم بس��یار با اهمی��ت اس��ت. اما چه 
کارهایی الزم اس��ت تا ما آش��پزخانه ای 
سالم و تمیز داشته باش��یم. معموالً اغلب 
بیماری هایی که از باکتری منتقل می شوند 
در گوش��ت و مرغ خام و پخته نشده اند. 
در سال های اخیر این باکتری ها تبدیل به 
خطر و تهدیدی جدی در بهداش��ت خانه 
ش��ده اند. به طور مثال آلودگی های ماهی 
خام و نپخته مخصوصًا برای افراد مستعد، 
باعث ایجاد بیماری های خطرناک و حتی 
مرگباری می ش��ود. در اینجا برای زدودن 
باکت��ری از س��طح آش��پزخانه 7 روش را 
پیشنهاد می کنیم که بد نیست برای داشتن 

خانه ای سالم آنها را رعایت کنیم:
1- شس��تن دس��ت ها؛ ب��ا آب گرم و 
صابون دس��تانتان را پیش از دست زدن به 
غذاها بش��ویید. مخصوصاً پس از رفتن به 
دستشویی. همچنین دس��تانتان را به مدت 
یک دقیقه با آب داغ و صابون پس از دست 

زدن به مرغ، ماهی و گوشت خام بشویید.
2- شس��تن تخته آشپزی، بشقاب ها، 
لوازم آش��پزی، کانتر و سایر وسایل با آب 
داغ و مایع ظرفش��ویی پس از آماده کردن 
غذا و پیش از رفتن به س��راغ غذایی دیگر 

برای آماده کردن.
3- دستمال میز، دستمال خشک کردن 
ظروف و همچنین ابر، اس��فنج و اس��کاچ 

هم نیاز به شستش��و دارند. آنها را هر روز 
با آب داغ و صابون بش��ویید و هر دو روز 
یک بار داخل ماشین لباسشویی بیندازید تا 

کاماًل شسته شوند.
4- گوش��ت، م��رغ و ماهی و س��ایر 
مواد غذایی دریایی خام را از س��ایر مواد 
غذایی جدا نگه دارید. چه در هنگام خرید 
و حم��ل تا منزل و چ��ه در منزل و هنگام 
نگهداری در فریزر. جالب اینجا است که 
بدانی��د، خام ای��ن مواد غذای��ی را باید از 

یکدیگر هم جدا نگه دارید.
5- هرگ��ز مواد غذایی پخته ش��ده را 
در داخ��ل ظرف یا ظروفی که پیش از این 
گوش��ت، مرغ و ماهی خام را در آن قرار 
داده بودی��د، نگذارید. مگ��ر اینکه با آب 
داغ و مایع ظرفش��ویی خوب شسته شده 

باشند.
6- غذاه��ای فاسدش��دنی و غذاهای 
آم��اده را حتم��ًا به ص��ورت فریز ش��ده 

نگهداری کنید.
7- ب��رای باز ش��دن یخ م��واد غذایی 
یخ زده مخصوصًا مرغ، ماهی و گوش��ت 
ی��خ زده دو راه وجود دارد ی��ا آنها را در 
بش��قابی به یخچال منتقل کنید و یا اینکه 
زیر آب سرد بگیرید. هیچ وقت روی میز 
و کانتر آشپزخانه این مواد یخ زده را برای 

آب شدن یخ آن قرار ندهید.
ــایل آشپزخانه:  رفع بوی نامطبوع وس
ب��رای از بین بردن ب��وی بد ظروف دردار 
و جعبه های پالستیک روزنامه مچاله شده 
را در داخل ظرف قرار داده و در را محکم 
ببندید و بگذارید تمام شب را به همان حال 
بماند. برای رفع بوی نامطبوع سنگ کنار ظرف 
شویی با مقداری پوست لیمو ترش یا پرتقال 
می ت��وان در رفع بوی بد موفق ب��ود. برای 
رفع بوی تخته نان بری وقتی گوش��ت ماهی 
و یا س��بزیجات بودار را روی تخته نان بری 
خرد می کنید و ب��وی آنها را به خود جذب 
می کند برای از بین بردن بوی پیاز، سیر و یا 
ماهی یک لیمو ترش را از وسط نصف کرده 

روی سطح تخته بمالید و یا آنکه خمیری از 
جوش ش��یرین و آب درس��ت کرده و روی 

تخته گذاشته سپس آب بکشید.

افراد زیادی از تنگی نفس و سخت شدن تنفس در حمام رنج می  برند، این 
در حالی اس��ت که این افراد در زندگی روزمره خود شکایتی از گرفتگی نفس 
ندارند اما توجه به این نکته ضروری است که همین یک عالمت می تواند در 
پ��ی بردن به بیماری های ریوی یا عفونی مؤثر باش��د. دکتر غالمرضا حیدری 
متخص��ص ریه و رئیس مرکز تحقیق��ات کنترل دخانیات در گفتگو با ایس��نا 
واحد علوم پزش��کی ایران گفت: مش��کالت تنفسی به خصوص تنگی نفس و 
خفگی در حمام، اغلب به دو دلیل ایجاد می  شوند که یکی از آنها گازگرفتگی 
با مونواکس��ید کربن یا CO اس��ت، گازی بی رنگ و بی بو که به دنبال نصب 
بخاری در حمام در فضای حمام نش��ت کرده و استشمام آن توسط فرد منجر 
به مسمومیت، خفگی و بیهوش شدن وی می شود. وی در ادامه افزود: مسأله 
بع��دی که مورد نظر اس��ت، ایجاد تنگی نفس در حم��ام به خاطر وجود بخار 
آب اس��ت. دکتر حیدری در ادامه ضمن بیان اینکه در افرادی که به طور کلی 
حجم تنفس��ی کمی دارند، ممکن اس��ت تنگی نفس در حمام پیش آید و این 
اغلب مشکلی برای فرد به وجود نمی  آورد، تأکید کرد: در برخی افراد به دلیل 
بیماری های عفونی، حجم ریه کم ش��ده، ریه آب آورده یا تجمع مایع اطراف 
آن صورت گرفته که همین می  تواند منجر به کاهش توان تنفس��ی در حمام یا 
بخار آب ش��ود که خروج سریع  تر از حمام و مراجعه به پزشک و معاینات و 

گرفتن عکس از ریه به این بیماران توصیه می شود.

بیش��تر مردم دس��ت کم ی��ک بار در 
زندگی خود یبوس��ت را تجربه کرده اند. 
یبوست معموالً مس��أله مهمی نیست، اما 
برای اینکه از بس��یاری از دردسرهای آن 
رهایی یابیم، بهتر است به جای خندیدن، 
درب��اره آن بیش��تر بدانیم. یبوس��ت یک 
بیم��اری به ش��مار نمی آید، بلکه نش��انه 

بیماری ها و مشکالت دیگری است. اگر 
در رژیم غذایی روزان��ه، فیبرهای غذایی 
کمی موجود باشد به راحتی دچار یبوست 
می شویم. افراد مسن تر نسبت به جوانان 
یبوست را بیشتر تجربه می کنند. یبوست 
به معنی توقف بیش از حد مواد دفعی در 

روده است.
چه کسی یبوست دارد؟ 

کسی که دفع سخت و طوالنی داشته 
باشد یا احساس دفع ناکافی، کند یا کمتر 
از سه بار در هفته را داشته باشد، می گوییم 
یبوست دارد. به عبارتی برای آنکه بگوییم 
شخصی مبتال به یبوست شده است، باید 
2 یا بیش��تر نش��انه های زیر را حداقل به 

مدت 3 ماه داشته باشد:
ال��ف( زور زدن بی��ش از ح��د حین 

اجابت مزاج
ب( مدفوع سفت و خشک

ج( احس��اس تخلی��ه ناکام��ل بعد از 
اجابت مزاج

د( دو بار یا کمتر عمل دفع در هفته.
یبوس��ت، یکی از مشکالت  مجرای 
گوارشی است. بیش��تر زنان و افراد باالی 
65 س��ال دچار یبوست می ش��وند. زنان 
باردار نیز ممکن اس��ت دچار این عارضه 
شوند و این یک مش��کل عمومی در بین 

تمام زنان باردار است.
چه عواملی موجب یبوست می شوند و 

چه عواملی آن را تشدید می کنند؟ 
یک س��ری بیماری ها موجب یبوست 
می شوند، مانند کم کاری تیروئید و کم کاری 
سایر هورمون ها، بیماری دیابت، تومورها 
و س��رطان های روده. عوامل ش��ایعی که 
یبوست را تشدید می کند عبارتند از: نوع 
رژیم غذایی، نداشتن رژیم غذایی حاوی 
س��بزیجات و میو ه ها، ک��م مصرف کردن 
مایعات و نداشتن فعالیت فیزیکی مناسب. 
مص��رف برخی از داروها مث��ل داروهای 
ضد فشارخون باال و برخی داروهای پایین 
آورنده چربی خون هم در ایجاد یبوس��ت 
مؤثرند. شرایط فیزیولوژیکی مثل حاملگی 
و افزای��ش س��ن و تع��دادی از بیماری ها 
که ب��ا کاهش حرکت همراه اس��ت مانند 
قط��ع نخاع یا بیماری ه��ای عضالنی مثل 

دیس��تروفی عضالنی نیز از علل یبوست 
هستند. برخی بیماری های روده  بزرگ که 
ب��ه جهت اختالل در حرکات روده  بزرگ 
اس��ت مث��ل بیم��اری روده تحریک پذیر، 
بیماری ه��ای مرتبط به عضالت کف لگن 
و باالخره افس��ردگی از علل دیگر ایجاد 

یبوست هستند.

عالئم یبوست: 
دل درد، کاه��ش اش��تها، نفس بدبو، 
سردرد، س��رگیجه، حلقه سیاه دور چشم، 
افس��ردگی، ته��وع، گرفتگ��ی عضالنی، 
جوش، زخ��م در دهان، پر بودن ش��کم، 
واریس، پا درد، اس��یدی ش��دن، سوزش 

قلب و بی خوابی.
ــت می تواند مشکلی جدی  آیا یبوس

باشد؟ 
در برخی از مواقع، یبوست می تواند 
مش��کالت بغرنجی را پیش بی��اورد. این 
مشکالت شامل: هموروئید )فشار بیش از 
حد برای خارج شدن مدفوع(، شکافتن و 
پاره شدن پوست اطراف مقعد که به دلیل 
فشار زیاد مدفوع سفت به وجود می آید، 

خون ریزی مقعد و راست روده است.
روش درمان یبوست چیست و آیا تمام 

بیماران نیازمند مصرف دارو هستند؟ 
روش درمان براساس علت آن تعیین 
می ش��ود. در ابتدا باید رژی��م غذایی این 
افراد اصالح ش��ود. در صورتی که جواب 
مناسب گرفته نشد، از داروها و به ترتیب 
از داروهای بی  ضرر، کم  ضرر و داروهای 
محرک شروع می کنیم تا به نتیجه مطلوب 
برس��یم. البته تمام بیماران نیازمند مصرف 
دارو نیس��تند. تغییر در رژیم غذایی شامل 
توصیه به مصرف مواد غذایی پر فیبر مانند 

س��بزیجات و افزایش مصرف میوه جات 
اس��ت. افزایش تحرک و فعالیت بیمار نیز 
توصیه می ش��ود. در ص��ورت امکان قطع 
داروهایی که منجر به یبوس��ت می ش��ود 
ی��ا جایگزینی آنها با داروهایی که س��بب 
یبوست نمی شوند، از راه های درمان است. 
درمان کم کاری تیروئید و سایر بیماری ها 

باید انجام شود.
- ب��رای درمان هموروئید می توان از 
حمام آب گرم، بس��ته ی��خ و مالیدن کرم 
مخصوص در محل آس��یب دیده، استفاده 

کرد.
- برای درمان ش��کافتن و پاره شدن 
پوس��ت اطراف مقعد، با کشاندن ماهیچه 
مقعد و یا با جراحی می توان پوس��ت یا 

بافت آسیب دیده را خارج کرد.
- یکی دیگر از مش��کالت یبوس��ت، 
مدفوع س��نگین اس��ت که نم��ی تواند با 
عملکرد عادی روده بزرگ، خارج ش��ود. 
برای درمان این مش��کل، ب��ه افراد روغن 
مین��رال می دهن��د و یا تنقی��ه می کنند تا 

مدفوع سبک شود و راحت خارج شود.
ــت چه پیامدهایی  عدم درمان یبوس
ــت  دارد؟ آیا تمام بیماران مبتال به یبوس

باید به پزشک مراجعه کنند؟
عدم درمان اوالً باعث مشغله فکری در 
بیمار می شود و بیمار دائماً فکر می کند که 
روده اش سالم نیست. دوماً باعث عوارضی 
مانند خونریزی ناشی از بواسیر و چکیدن 
خون از مقعد می شود که در طوالنی مدت 
برای دستگاه گوارشی و روده بزرگ مضر 
اس��ت. حتی ممکن اس��ت باع��ث ایجاد 
سرطان روده نیز شود. بنابراین با توجه به 
پیامدهای وخیم این بیماری، تمام بیماران 
باید بالفاصله بعد از بروز عالمت های آن 

به پزشک مراجعه کنند.
برای آنکه به یبوست گرفتار نشویم 

چه کنیم؟ 
س��بزی و میوه بخورید، آب بنوشید، 
به داروهای ضد یبوس��ت ع��ادت نکنید، 
ورزش کنی��د، در بیرون از منزل خود هم 
به دستشویی بروید و شب قبل از خواب 

آلو بخورید.
مصرف خودسرانه داروهای شیمیایی 
جهت درمان یبوست چه عوارضی به دنبال 

دارد؟ 
با توجه به اینکه داروهای ش��یمیایی 
اثر س��ریع و فوری دارند، در درازمدت به 
روده  بزرگ آسیب می رس��انند. عالوه بر 
اینکه ممکن است دستگاه گوارش به این 
داروها ع��ادت کند و دیگر جوابی به آنها 
ندهد. بنابراین به هی��چ وجه این بیماران 

نباید خودسرانه دارو مصرف کنند.

یبوست چیست؟ آشپزخانه سالم
زیره سبز

موسیقي درماني مي تواند به درمان 
وزوز گوش کمك کند

لیموشیرین سموم بدن را 
از بین رفتن می برد

براي جلوگیري از عفونت هاي قارچي 
پاهایتان را خشك نگه دارید

امیدهاي تازه در تولید دارو  و  واکسن جدید سل 

بدوید تا بیشتر عمر کنیدآیا در حمام نفستان می گیرد؟

یک متخصص تغذیه گفت: لیموش��یرین در درمان س��رماخوردگی مؤثر 
است زیرا باعث از بین رفتن سموم بدن می شود. مسعود کیمیاگر در گفتگو با 
فارس، افزود: لیمو شیرین غنی از عناصر قلیایی است و حالت تازه کننده دارد. 
این میوه در درمان سرماخوردگی و تب ناشی از بیماری مؤثر است و بدن را 
س��م زدایی می کند. وی گفت: در طب س��نتی از لیمو شیرین به عنوان میوه ای 
خنک و مفید در رفع التهاب و تشنگی نام برده می شود. مزیت لیموشیرین در 
مقایس��ه با پرتقال این است که با کالری کمتری نسبت به پرتقال، همان مقدار 
ویتامین C را به بدن می رساند. این متخصص تغذیه افزود: ویتامین C موجود 
در لیموش��یرین نقش پیش��گیری کننده از بروز س��رماخوردگی و سرطان ها را 

دارد.
 کیمیاگر گفت: علت تلخی لیموش��یرین، وجود موادی به نام نارنجین و 
لیمونین اس��ت. هر چه مواد قلیایی در یک ماده طبیعی مانند میوه بیشتر باشد، 
می��وه اگر برش بخورد و در معرض هوا قرار گیرد، طعم آن تلخ تر می ش��ود. 
لیمونین و نارنجین موجود در لیموش��یرین با اکسیژن هوا ترکیب شده و تلخ 

می شود.

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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سالمت



براساس تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا 
داوری از کش��ور مال��زی دیدار س��پاهان 
مقاب��ل الش��باب عربس��تان را در اصفهان 
قضاوت خواهد کرد. فدراس��یون فوتبال، 
فهرست کامل داوران و ناظران این دیدار 
ک��ه 24 فروردی��ن 89 در اصفهان برگزار 

می شود را به این شرح اعالم کرد:
داور: مهد صالح سوبخیدین از مالزی، کمک 
داور اول: یوژین م��و از چین، کمک داور 
دوم: جف��ری فنگ گک گو از س��نگاپور، 

داور چهارم: صالح علی مختار الیریمی از 
یمن، ناظر بازی: علی الس��وایلیمین تالل 
مهد از اردن، ناظر داوری: راش��د س��الم 

سعید از امارات متحده عربی.
گفتن��ی اس��ت، تی��م فوتبال س��پاهان در 
نخس��تین دی��دار خ��ود در چارچ��وب 
رقابت ه��ای جام قهرمانان باش��گاه های 
آس��یا و در دور رفت این مسابقات با تیم 
الش��باب عربستان به تس��اوی یک - یک 

دست یافت.

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970353001622
شماره پرونده: 8709980359801320

شماره بایگانی شعبه: 880892
تاریخ تنظیم: 1388/11/11

شاکی: 
آق��ای علی جمش��یدی به نش��انی خیابان رب��اط دوم، گل محمدی، کوی گلس��تان، کوی نس��ترن2، تلفن 

   4425806
متهم:

آقای ایمان احمدی به نشانی متواری 
اتهام: ایراد جرح عمدی با چاقو

گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی 
می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص اتهام آقای ایمان احمدی دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو موضوع ش��کایت آقای 
علی جمش��یدی فرزند عبدا... از توجه به شکایت شاکی، نظریه پزشک قانونی، اظهارات مطلعین، گزارش 
مرجع انتظامی، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان و اینکه متهم علیرغم احضار از 
طریق نش��ر در روزنامه به لحاظ مجهول المکان بودن در جلس��ه دادگاه و دادسرا حاضر نشده و دفاعی از 
خود بعمل نیاورده اس��ت دادگاه بزه انتسابی را نسبت به متهم محرز دانسته و به استناد ماده 480 و تبصره 
م��اده 614 قانون مجازات اس��المی متهم به پرداخت 1/5 درصد دی��ه کامله بابت جرح متالحمه در خلف 
تنه در حق ش��اکی و تحمل 4 ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 10 روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه اس��ت و پس از انقضای مدت مذکور ظرف بیس��ت روز قابل 

تجدید نظرخواهی است. 17325 / م الف
نشانی: اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان اصفهان، طبقه 1، اتاق شماره 141
رفیعی - رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970353001579
شماره پرونده: 8809980358100618

شماره بایگانی شعبه: 880785
تاریخ تنظیم: 1388/11/3

ش��اکی: آقای محمود رسول زاده با وکالت آقای امیرحس��ین بقائی به نشانی خ شیخ صدوق شمالی، نبش 
بن بست بهار، واحد 3

متهم: آقای مهرزاد هاشمیان به نشانی مجهول المکان
اتهام ها: 1- خیانت درامانت

2- جعل
3- استفاده از سند مجعول

گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر مبادرت به اصدار رأی 
مینماید.

رأی دادگاه
در خصوص دعوی اتهام آقای مهرزاد هاش��میان )مجهول المکان( دائر به 1- خیانت در امانت نس��بت به 
کاالهای پزش��کی 2- جعل و اس��تفاده از سند مجعول شامل مهر و امضا شرکت دکتر رسول زاده و شرکاء 
موضوع ش��کایت شرکت تضامنی محمد رسول زاده و شرکاء با وکالت آقای امیرحسین بقایی از توجه به 
مفاد شکایت شاکی، مالحظه اساسنامه شرکت، تحقیقات انجام شده که داللت بر نمایندگی متهم در فروش 
محصوالت پزش��کی ش��رکت شاکی در اصفهان بوده است که مش��ارالیه با جعل و استفاده از سند مجعول 
مب��ادرت به فروش کاالها و از س��وی دیگر آنها را به نفع خود تصاحب نموده اس��ت، نظریه کارش��ناس 
رسمی دادگستری در امور خط و امضاء که امضاءات مورد ادعای جعل را منتسب به شاکی ندانسته است، 
کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان و اینکه متهم از طریق نشر در روزنامه رسیدگی 
دعوت شده است که در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعی از خود بعمل نیاورده است بزه انتسابی نسبت 
به وی محرز است لذا دادگاه به استناد مواد 525 و 674 قانون مجازات اسالمی و با رعایت ماده 47 قانون 
مرقوم متهم را به دلیل جعل به تحمل 9 ماه حبس تعزیری به جهت اس��تفاده از س��ند مجعول به تحمل 6 
ماه حبس تعزیری و به دلیل خیانت در امانت به تحمل یک س��ال حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی 
صادره غیابی و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه اس��ت و پس از 

انقضای مدت مذکور ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است.
17328/ م الف 

نشانی: اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان اصفهان، طبقه اول، اتاق 141
رفیعی - رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970353001608
شماره پرونده: 8809980365100065

شماره بایگانی شعبه: 880849
تاریخ تنظیم: 1388/11/08

شکات: 
آقایان: 1- قربانعلی 2- حسینعلی هر دو جوان بخت به نشانی میدان جمهوری، خیابان امام خمینی، کوی 

شهید امینی، کوی محمد، بن بست مهر، منزل حسینعلی جوانبخت تلفن: 3877684
متهم: آقای غالمحسین علی یاری به نشانی مجهول المکان

اتهام: خیانت در امانت
دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص اتهام آقای غالمحسین علی یاری فرزند حسین دایر بر خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه 
تانکر HT 265موضوع شکایت آقایان حسینعلی و قربانعلی جوانبخت از توجه به مفاد شکایت مطروحه، 
مالحظ��ه ق��رارداد منعقده که حکایت از اجاره تانکر مورد اختالف متهم دارد و اینکه متهم علیرغم دعوت 
به رس��یدگی از طریق نش��ر در روزنامه به لحاظ مجهول المکان اعالم شدن در هیچ یک از مراحل تحقیق 
و رسیدگی حاضر نگردیده و دفاعی از خود بعمل نیاورده است و در نتیجه ادعای شکات مصون از انکار 
و تکذیب باقی مانده است و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب بزه انتسابی به وی محرز 
است بنابراین دادگاه مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسالمی متهم یاد شده را به تحمل شش ماه حبس 
تعزیری محکوم می نماید. این رأی غیابی اس��ت و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 

دادگاه است و پس از انقضای مدت مذکور ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است.
17327/ م الف 

نشانی: اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان اصفهان، طبقه 1، اتاق شماره 141
حمیدرضا رفیعی- رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 88/12/6
شماره: 881744

نظر به اینکه آقای مسعود بابا احمدی در پرونده کالسه 881744 حسب شکایت آقای روح اله حقیقی از 
طرف شعبه 32 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان تحت تعقیب می باشد و در اجرای ماده 115 
قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ ظرف مهلت یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی جهت دفاع 
در دادیاری ش��عبه 32 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان حاضر گردد. در صورت عدم حضور و انقضاء 

مهلت تصمیم قانونی اتخاذ می گردد.
 17384 / م الف

دادیار شعبه 32 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی احضار 
چ��ون آقایان غ��الم و ناصر ملکی در پرونده ای که به کالس��ه 880753 ب1 این بازپرس��ی ثبت گردیده 
ب��ه اتهام کالهبرداری تحت تعقیب می باش��ند لذا نظر به اینکه متهمان مذکور مجهول المکان می باش��ند 
حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع 
و نش��ر می ش��ود و از متهمان مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نش��ر آگهی جهت 
پاس��خگویی به اتهام خ��ود به این مرجع مراجعه نمایند، در صورت عدم حضور دادس��را تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود.
 17351 / م الف

بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/12/4

شماره: 881253 ک 104
چون خانم فاطمه حس��ینی حیدری فرزند سیدعبداهلل ش��کایتی علیه آقای عباسعلی شمس خوزانی فرزند 
عل��ی باب��ا مبنی بر توهی��ن و تخریب مزاحمت و ممانع��ت از حق مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 
881253 ک 104 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 89/2/11 ساعت 8/30 صبح تعیین شده نظر 

به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید 
جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
17323/ م الف

از طرف مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/12/3

شماره: 881174 ک 104
چون آقای مجید امیریوس��فی فرزند حس��ن ش��کایتی علیه آقای حمید میرزایی فرزند محمدرضا مبنی بر 
صدور چک بالمحل مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 881174 ک 104 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی 
برای روز 89/2/4 ساعت 8/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 
180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر 
می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 

عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
17324/ م الف

از طرف مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 88/12/3

شماره: 1825/88 ح / 18
خانم معصومه س��لمان پور فرزند محراب دادخواس��تی ب��ه طرفیت آقای نابت معتم��دزاده فرزند لفته به 
خواس��ته طالق به این دادگاه تقدیم نموده که به کالس��ه 8809980351801725 و شماره ردیف بایگانی 
1825/88 ح / 18 ثبت شده است. از آنجا که خوانده مجهول المکان می باشد به دستور دادگاه و براساس 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به وی ابالغ می گردد در تاریخ 89/2/15 ساعت 8/30 جهت رسیدگی 
در شعبه 18 دادگاه حقوقی اصفهان حاضر شود و در همین فرصت جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نماید نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.
17377/ م الف

صیرفیان پور- مدیر دفتر شعبه 18 دادگاه حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 8809980351300425

دادنامه: 8809970351300807 – 88/9/8
مرجع رسیدگی: شعبه 13 دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان

خواهان: بهنام الهی با وکالت آقای جالل الدین قیاس��ی به نشانی اصفهان، خیابان فردوسی، روبروی بانک 
توسعه صادرات، ساختمان میخک، واحد 11
خوانده: رضا زمانی به نشانی مجهول المکان 

خواسته: مطالبه
گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرس��ی اعالم و با اس��تعانت از درگاه ایزد متعال به 

شرح زیر مبادرت به اصدار رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای بهنام الهی فرزند غالمرضا با وکالت آقای جالل الدین قیاس��ی وکیل دادگس��تری 
بطرفیت آقای رضا زمانی بخواس��ته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 657896 
م��ورخ 1387/12/25 عه��ده بانک صادرات ش��عبه امیرحمزه جاری 352 و مطالبه خس��ارات تأخیر تأدیه و 
مطلق خسارات دادرسی، دادگاه از توجه به 1- محتویات پرونده 2- دادخواست تقدیمی 3- مالحظه اصل 
چک در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه که داللت بر اشتغال ذمه خوانده می نماید لذا 
خواسته خواهان بنظر دادگاه ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی 
مدنی خوانده محترم موصوف را به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 
1/951/000 ری��ال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت مبلغ 700/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل بر اس��اس 
قرارداد و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ مذکور از تاریخ مطالبه )گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه( 
تا زمان تأدیه طبق جدول شاخص بانک مرکزی در حق خواهان محترم موصوف ملزم می نماید. رأی صادره 

غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
17371/ م الف

مهدیه – رئیس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

     پژمان سلطانی
تیم بس��کتبال ذوب آهن اصفهان در 
نخس��تین دیدار خ��ود از مرحل��ه نهایی 
سوپرلیگ برتر بسکتبال کشور با حساب 
96 ب��ر 73 مغل��وب تی��م قدرتمند مهرام 
تهران شد و چش��م به بازی دوم که روز 
ش��نبه در تهران برگزار می ش��ود دارد و 
چاره ای جز پیروزی در دیدار برگش��ت 

برابر مهرامی ها ندارد. 
ذوب آهن در دیدار نخست با ترکیب 
علی باه��ران، آرن داودی، براندلی رایت، 
اوشین ساهاکیان و مارلون گرانت گام به 
میدان گذاش��تند و مصطفی هاش��می در 
سیس��تم تیمی خود از جکسون ورومن، 
مه��دی کامران��ی، حام��د آف��اق، صمد 
نیکخ��واه بهرامی و لورن وودز اس��تفاده 
کرد. با ش��روع کوارتر اول مهرامی ها به 
بازی س��رعت دادند و پرتابهای زیر سبد 
نیکخ��واه بهرامی و توپ گیری مناس��ب 
لورن وودز بازیک��ن بلند قامت و مهدی 
کامرانی مزید بر علت شد که شش دقیقه 
ابتدای��ی را تهرانی ها با نتیجه 15 بر 7 از 
حریف خود پیشی بگیرند. در این لحظه 
فرزاد کوهیان سرمربی ذوب آهن از داور 
مس��ابقه درخواس��ت تایموت ک��رد و با 
آوردن کرم احمدیان توانس��ت امتیازهای 
عق��ب افتاده را جبران کن��د و نتیجه این 
کوارت��ر را 23 بر 21 از آن تیم خود کند. 
در کوارتر دوم مصطفی هاشمی بازی را با 
برنامه آغاز کرد و نباید از پرتابهای خوب 
نیکخواه بهرامی و حامد آفاق به س��ادگی 

گذشت و در آن سوی میدان تنها مارلون 
گارن��ت از نظر بدن��ی تحلیل نرفته بود و 
ه��ر چه ب��ه پایان ای��ن کوارت��ر نزدیک 
می ش��دیم به برتری ش��اگردان هاشمی 
اف��زوده می ش��د و قرمزپوش��ان تهرانی 
با پی��روزی 45 بر 40 پا به کوارتر س��وم 
نهادن��د. در این کوارت��ر بازیکنان مهرام 
مان��ع از پرتاب ه��ای مارل��ون گارنت و 
توپ پخش ک��ردن عرفان نس��اج پور و 
آرن داودی شدند. در این دقایق ذوبی ها 
از نظ��ر بدنی به طور کام��ل تحلیل رفته 
بودند و س��ه چهارم بازی را با نتیجه 55 
ب��ر 70 به تهرانی ها واگ��ذار کردند و در 
کوارتر پایانی س��رمربی مه��رام با آوردن 

آیدین کبیر به جای صمد نیکخواه بهرامی 
خون تازه ای به رگهای تیمش تزریق کرد 
و نتیجه بازی را با 23 امتیاز اختالف از آن 
خ��ود کرد، در این دیدار به ترتیب مارلون 
گارنت 22 امتیاز، براندلی رایت 18، اوشین 
س��اهاکیان و ک��رم احمدیان ه��ر کدام 9، 
عل��ی باه��ران 6، آرن داودی 4، عرف��ان 
نس��اج پور 3 و فرهاد صب��وری 2 امتیاز 
ب��رای ذوبی ها کس��ب کردن��د و در آن 
س��وی میدان صمد نیکخواه بهرامی 33، 
حامد آف��اق 19، جکس��ون ورومن 13، 
رشیم رایت 11، مهدی کامرانی 10، لورن 
وودز 5، مهدی اسماعیلی 3 و آیدین کبیر 
2 امتیاز برای تیم مهرام به دست آوردند.

1- س��الن مملو از تماش��اگر اصفهانی بود که تنها 50 نفر از 
تهران همراه مهرام به اصفهان آمده بودند.

2- حضور کادر فنی فوتبال تیم ذوب آهن اصفهان در سالن ملت.
3- هاشم سلطانی بازیکن اسبق فوتبال استقالل و ذوب آهن 

در سالن نظاره گر بازی بود.
4- حض��ور محمدرضا اکبری با لباس ش��خصی که به علت 

مصدومیت نتوانست در این دیدار به میدان برود.
5- ماتیچ سرمربی تیم بس��کتبال ایران بازی بازیکنان هر دو 

تیم را زیر ذره بین قرار داد.
6- حضور اس��داهلل ش��ب انگیز رئیس س��ابق هیأت کشتی 

اصفهان و سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار اصفهان در سالن.

مهدی کامرانی گارد رأس تیم بسکتبال مهرام پیرامون بازی 
ب��ا ذوب آهن اظهار داش��ت: بازی س��نگینی برای تی��م ما بود، 
ذوب آهن تیم جوان و باتجربه ای اس��ت ک��ه از بازیکنان ملی 
پوش جوانان و بزرگس��االن تشکیل ش��ده که رقابت با این تیم 
را برای هر تیمی مشکل س��از می کند. کامرانی در پایان گفت: 
هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست و به عقیده من بازیکنان جوان 
ذوب آهن آینده بسکتبال ایران هستند و باید تمرکز خودمان را 

روی دیدار دوم هم بگذاریم.

چهارمی��ن دوره تور دوچرخه س��واری ذوب آهن چشم به دیدار برگشت دارد
تفتان در حالی به پایان رسید که ناهماهنگی 
بین مس��ئولین اس��تانی منجر به رقابت میان 
دوچرخه سواران و اتومبیل های گذری برای 
عبور از خط پایان شد! به گزارش مهر، بعد از 
لغو تور بین المللی تفتان همه انتظار داشتند 
چهارمین دوره این ت��ور هرچند به صورت 
داخلی اما با کیفیت باال برگزار ش��ود تا همه 
امیدها برای بازگرداندن این رقابتها به شکل 
بی��ن المللی فراهم ش��ود اما ظاه��راً تالش 
مسئولین هیأت دوچرخه سواری سیستان و 
بلوچستان با عدم همکاری مسئولین استانی، 
تربیت بدنی استان و پلیس مانع این کار شد. 
مسئول هیأت دوچرخه سواری استان سیستان 
و بلوچستان با هدف توسعه این رشته مسیر 
در 500 متر نهایی، دو مرحله نهایی این تور را 
در داخل شهر طراحی کرد اما ناهماهنگی میان 
مسئولین شهری باعث شد تا چهره مسابقات 
در مسیر نهایی تغییر کرده و تبدیل به رقابت 
بین اتومبیل ها و دوچرخه س��واران در خط 
پایان شود! اسد هاشم وند سرپرست فنی این 
تور در این مورد گفت: متأسفانه در برگزاری 
مس��ابقه در مسیرهای شهری به شدت دچار 
مشکل ترافیک و ناهماهنگی بودیم که نشان 
از عدم همکاری مسئولین اداره کل با پلیس 
شهری داشت. عزت اهلل احسان فر که 11 سال 
ریاست هیأت دوچرخه سواری استان سیستان 
و بلوچستان را برعهده داشته و بنیانگذار این 
تور بوده است با بیان اینکه مسئولین شهری 
این استان هیچ درکی از دوچرخه و برگزاری 
یک تور ندارند، گفت: همیش��ه آرزوی من 
این بوده که تور تفتان به ش��کل بین المللی 
و در س��طح خوب��ی برگزار ش��ود. برای آن 
وقت گذاشتم و موفق شدم مسئولین قبلی را 
نسبت به برگزاری این تور متقاعد کنم اما با 

تغییر مدیران، هیچ بهایی به دوچرخه سواری 
در اس��تان داده نمی ش��ود و ب��ا ما همکاری 
نم��ی کنند. وی با اش��اره به اینکه مس��ئول 
تربیت بدنی اس��تان به خاطر انتقادات مطرح 
ش��ده اعالم کرده که برکن��ارم خواهند کرد، 
خاطرنش��ان کرد: قطار تا وقتی ایستاده کسی 
به آن سنگ پرتاب نمی کند. ما در استانی قرار 
داریم که با داشتن دو همسایه که شرایط امنی 
نداشته و استان نیز از نظر مالی محروم است، 
اقدام به برگزاری تورهای دوچرخه س��واری 
در چهار س��ال گذشته کرده ایم. متأسفانه در 
حالی که دیگر اس��تانها برگزاری یک تور را 
آبروی خود می دانند در استان ما هیچ کس به 
این مسأله توجهی ندارد و در جایی که انتقادها 
بجا بوده اس��ت به این ش��کل نی��ز برخورد 
می کنند! تور تفتان از پنجم تا هشتم اسفندماه 
در استان سیستان و بلوچستان با حضور 10 
تیم و با پرداخت جایزه ای به میزان 10 میلیون 
تومان برگزار شد. در این تور تیم پتروشیمی 
تبریز قهرمان و تیم های نیروی زمینی ارتش، 
یاسوج و سیستان و بلوچستان در مکان دوم 

تا چهارم ایستادند. 

اتفاقی عجیب در دوچرخه سواری

دیدار تیم هاي سپاهان و الشباب را یك داور 
از مالزي قضاوت مي کند

مدیر عامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
در نشس��تی صمیمانه با ابراهیم توره مهاجم 
سنگالی تیم فوتبال س��پاهان ابراز امیدواری 
کرد که در دیدارهای آتی این بازیکن توانمند 
قدرت واقعی خود را در آسیا به منصه ظهور 
بگ��ذارد. به گزارش پایگاه خبری س��پاهان، 
محمد رضا س��اکت در این نشس��ت ضمن 
س��پاس از درخش��ش هایی که ابراهیم توره 
تا بدین جای رقابت های لیگ برتر از خود 
به نمایش گذاشته است، گفت: همه هواداران 
فوتبال ای��ران از ابراهیم توره انتظار دارند که 
در رقابت ه��ای آس��یایی 2010 نی��ز رقیبان 
آسیایی را مقهور قدرت و توانمندی خود کند. 
بداقبالی هایی که در دیدار با الشباب برای تو 
به وجود آمد را فراموش کن و برای مبارزه ای 
جانان��ه در دیدار های آتی آم��اده باش.وی 
اضافه کرد: پس از دیدار با الشباب انتقاداتی 
متوجه تو ش��د که چرا از موقعیت هایت به 

درستی استفاده نکردی. با درخشش خود در 
س��ایر دیدار های لیگ برتر و لیگ قهرمانان 
آسیا نشان بده که در مورد تو اشتباه می کنند 
و  قدرت واقعی خود را باز هم به همه نشان 
بده تا ابراهیم توره به محبوب هواداران ایران 
و اصفه��ان در مس��ابقات پی��ش رو به ویژه 
لیگ قهرمانان آسیا تبدیل شود. ضمن اینکه 
سرمربی س��پاهان نظر ویژه ای نسبت به تو 
دارد و ت��و و عماد محمد رضا را مهاجمانی 
استثنایی می داند. مهاجم سنگالی سپاهان نیز 
در ای��ن دیدار با س��پاس از توجه ویژه مدیر 
عامل باشگاه به خود گفت: برخی انتقادات در 
این چند روزه باعث شد تا حدودی روحیه ام 
را از دست بدهم. اما  با پشتیبانی های شما، 
امی��ر قلعه نویی و س��ایر س��پاهانی ها قول 
می دهم که اتفاقات تلخ س��پاهان- الشباب 
دیگر رخ ندهد و همان توره ای شوم که شما 

می خواهید و می پسندید.

س��رمربی تیم  فوتبال جوانان باش��گاه 
ذوب آهن در مصاحبه با س��ایت باش��گاه  
اظهار داشت: شانزدهم ماه جاری در اصفهان 
میزبان تیم ذوب آه��ن اردبیل خواهیم بود 
که یکی از بهترین تیم های حاضر در لیگ 
به لحاظ ارائه فوتبال منطقی و س��الم است 
و بدی��ن لحاظ کار م��ا در مقابله با این تیم 
راحت تر از س��ایر تیم ها است. وی افزود: 
امیدواریم جهت حفظ جایگاهمان در صدر 
لیگ کش��ور پی��روز بازی مذکور  باش��یم. 
حسن شفیعی در ادامه گفت: جا دارد از این 
فرصت استفاده کرده و از زحمات بی شائبه 
و الطفاتی که منصور ابراهیم زاده سرمربی با 

دانش تیم ذوب آهن و کشورمان در رابطه با 
تیم جوانان با حضور در تمرینات تیم  با ارائه 
بارزشش��ان متحمل شده اند   رهنمود های 
تش��کر ویژه ای داشته باشم. وی با بیان این 
نکته که فکر و ذه��ن کادر فنی و مجموعه 
تیم معطوف به قهرمانی است، گفت: در همه 
این سالها دو هدف عمده کسب قهرمانی و 
تربی��ت و تحویل بازیکن به تیم های باالتر 
مد نظر بنده و همکارانم بوده و در این مسیر 
همه تالش خود را خواهیم کرد و امیدوارم 
ک��ه در راه تربیت نیروهای تازه نفس جهت 
خدمت به باشگاه ذوب آهن و ورزش کشور  

به اهداف خود دست یابیم.

نشست مدیر عامل باشگاه سپاهان 
با ابراهیم توره

شفیعی: 
فکر و ذهنمان معطوف به قهرمانی است  

مهدی کامرانی:حاشیه ها:
 بازیکنان ذوب آهن آینده 

بسکتبال ایران هستند
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099
نشانی: اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

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

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

15 °

10°

-1 °

1°

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
27200  هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
287000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
268000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10031006دالر امریکا
13621366یورو

265268ریال عربستان
274276درهم امارات

وب سایت :
WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO. ZAYANDE-ROUD.COM

پست الکترونیک :

سردارشهید حسین شیرزاد

  زاینده رود
با امید به اینکه در هفته گذشته از فیلمی که 
معرفی کردیم  در کنار خانواده یا دوس��تان لذت 
برده باشید اما در این ماه مؤسسه سینمای خانگی 
فیلم »کتاب قان��ون « را وارد بازار کرد. این فیلم 
جنجال برانگی��ز به کارگردانی مازی��ار میری و 
بر اساس نوشته ای از محمد رحمانیان با بازی های 
پرویز پرس��تویی، دارین حمس��ه و چند بازیگر 
نه چندان آش��نا اس��ت، خالصه فیلم ما را بیشتر 
به دیدن این فیلم راغب  می کند. مهندس رحمان 
توانا، کارمند عالیرتبه دولتی، در مأموریتی خارج 
از کش��ور، به یک دختر مس��یحی دل می بندد. 
پس از ماجراهایی، سرانجام دختر به دین اسالم 
مش��رف می شود و به همراه رحمان به ایران باز 
می گردد. اما بازگشتش آغازگر ماجراهایی تازه 
اس��ت. از آنجا که او ب��ه اختیار خود و با آگاهی 
کامل به اس��الم گرویده، چالش جدی میان او و 
کسانی که از طریق شناسنامه مسلمان هستند در 
می گیرد. اختالفات��ی میان او و رحمان، خانواده 

رحمان، همکاران او و همه کسانی که مناسبات 
و احکام ش��رع را در رفتار و گفتارش��ان رعایت 
نمی کند. به تدریج ادامه این اختالفات گسترده تر 
می شود تا جایی که نومسلمان قصه، تصمیم به 
ترک ایران و گسس��تن از همسرش می گیرد. اما 
وقوع یک فاجعه ملی )زلزله بم( شناخت تازه ای 
از ی��ک ملت به او می دهد. کس��انی که با همه 
ضعفهای کوچک و ناچیزش��ان، در وقت خطر، 
حماسه آفرین می شوند و معنای تازه ای از اتحاد 

و انسجام را به نمایش می گذارند.

فیلم هفته

کالم نور
حضرت محمد )ص(:

ــی بیاموزد، آنگاه دانش خود را  ــما پس از من کسی است که دانش ــنده ترین ش بخش
بپراکند.

تاریخ تول��د: 1339، محل تول��د: طاقانک، 
تاریخ شهادت: 1365/12/7، محل شهادت: 
شلمچه، مس��ئولیت: جانش��ین گردان امام

 سجاد )ع( تیپ 44 قمر بنی هاشم )ع(.
دل نوشته های شهید

... ای خانواده های ش��هدا، اسرا و مفقودین، 
هر وقت به روی ش��ما نگاه می کنم شرمنده 
می شوم و از خودم خجالت می کشم. آماده ام 
تا آنجا که توان دارم راه فرزندان شما را ادامه 
دهم. بدانید که اس��لحه های آن��ان به زمین 
نمی ماند و هر چه بیشتر شهید می دهیم صف 
عاشقان شهادت بیشتر می شود. چرا که خون 
شهیدان محرک حرکت ما است. ببینید پس از 
هزار و چندین سال چگونه خون حسین )ع( 
هنوز می جوش��د و صدای او در گوش��های 
رهروان��ش طنی��ن ان��داز اس��ت. ای آنانکه 

نشسته اید دیگر نشس��تن سزاوار 
نیست. به پا خیزید و به یاری فرزند 
زهرا )س(، رهبر امت بشتابید و 
اگر می خواهید اس��الم باشد به 
جبهه بیایید که امروز ماندن اسالم 
بستگی به پیروزی در جبهه های 
نبرد حق علیه باطل دارد. به جبهه 
بیایید و به مسئولیت انسان بودن 

عمل کنید...

    سپیده نصر اصفهانی 

در می��ان کوچ��ه پ��س کوچه های مدین��ه قدم 
برمی دارم؛ چیزی که نمی دانم چیست، قدرت ایستادن 
را از پاهای��م گرفته و من همچنان م��رددم... به کجا؟
نمی دانم. بوی غریبی شامه ام را نوازش می دهد... بویی 
که از آس��مان می آید، به پاکی حوا و به خلوص آدم... 
بویی که تن خس��ته ام را جان می بخشد و پاهایم را 
توان می دهد. برای رفتن. رفتن به دنیایی که سراسرش 

محبت است، محبت، عشق و یکرنگی... سرم را که بلند 
می کنم چشمانم از حیرت گنبد سبزش خیره می ماند، 
وس��عت مقبره اش مانند روح بزرگش دست نیافتنی 
است. پلکهایم را می بندم، به دوردستها سفر می کنم. 
هنوز هم می شود روی آن خاک غریب جای پایش را 
دید. هنوز هم عطر نفسهایش در فضای مدینه جاری 

است و سنگینی نگاه مهربانش را می توان در تب و تاب 
شهر جستجو کرد. هنوز هم می توان از فراز پرده های 
کدر زمان به خلوص تاریخ دست یافت. تاریخی که به 

دستان عشق رقم خورد، با صالبت ایمان جان گرفت 
و در تکاپوی دین به اوج رسید. چشمانم را می گشایم. 
تأللوی گنبد س��بز رنگش فروغ چش��مان خس��ته ام 
می ش��ود و اش��کم فرو می چکد... چقدر دلم هوای 
دستان خسته اش را دارد. دستان پرمحبتی که هیچ گاه 
گرمیشان را حس نکرده ام اما گرمای آن پس از چهارده 
قرن هنوز هم در رگهای بشریت جاری است. خجالت 
زده می شوم. از خودم و تمام انسانهایی که روی خاکی 
ک��ه او قدم برمی داش��ت، راه می روند و به راه او قدم 
نمی گذارند... شرم زده ام از تمام کسانی که می دانند و 
عمل نمی کنند، می بینند و چشمهایشان را می بندند... 
اینجا کجاست؟ سرزمینی روی همین کره خاکی 
ام��ا تا کیلومترها فاصله معنوی. اینجا اصل حضور در 
رگهای زمان جاری است و شاید اگر دقیق تر نگاه کنی 
حضورش را در کنارت حس خواهی کرد. با چشمانی 
ب��از به راه می افتم تا همه چیز را آنگونه که بوده و نه 
آنطور که هس��ت نگاه کنم... از اینجا تا میعادگاه عشق 
فاصله زیادی است که با التهاب رسیدن پر می شود... 
برای وصال بی قرارم و ثانیه های دوری را می شمارم 
تا به سرانجام برسم... سرانجام همه خوبی ها... آنجا که 
ایمان زاده شد و اهل آسمان و زمین اقتدارش را جشن 
گرفتند؛ لحظه دیدار نزدیک است. پاهای خسته ام به 

عشق رسیدن می دوند و من مبهوت از عظمتی چنین، 
سرمست به انتظار می نشینم...

انتظاری که زیاد به طول نمی انجامد. به س��رمنزل 
مقصود می رس��م. چیزی جز س��کوت، زبان گویای 
لحظه ها نیس��ت! از این پایین به باال می نگرم، جایی 
ک��ه روزگاری ب��ه اذن خدا تارعنکبوت تنیده ش��د و 
محمد )ص( از کمین دشمنان گریخت... قرار از کف 

داده ام... با پاهایی برهنه و دلی ماالمال از عشق سرباالیی 
کوه را به راحتی طی می کنم... اینجا نهایت زمان است... 
جایی که عش��ق و احساس دست به دست هم داده و 
از لحظات، ابدیتی جاودان می سازند... نگاهم در امتداد 
غروب می دود و قلبم به شنیدن صدای شفافی که قرآن 
تالوت می کند می ایستد... صدا آشنا نیست، اما طنین 
دل انگیزش تا اعماق روحم را زیر و رو می کند و بر 
یاخته های تنم می نش��یند. دلم را گم کرده ام. در پیچ

 و تاب عشق راه گریزی نیست! روی برمی گردانم و به 
درون غار قدم می گذارم.

صوت خوش »اقرأ بسم ربک الذی خلق« وجودم 
را می لرزاند و چشمانم یکبار دیگر به اشک می نشیند... 
به جستجویش می ش��تابم اما اثری از او نیست... تنها 
روی پاره سنگی قرآنی کوچک به چشم می خورد که 
نور عجیبی دارد... به سمتش می دوم، آن را برمی دارم، 

زیر لب نیت می کنم و قرآن را می گشایم...
بسم اهلل...  آنانکه به خدا کافر شدند و راه دین خدا 
را بر خلق بستند، اعمال آنها تباه و باطل خواهد شد و 
آنانکه به خدا گرویدند و نیکوکار ش��دند و به قرآنی 
که بر محمد نازل ش��د که البته برحق و از جانب خدا 
بود، ایمان آوردند خدا از گناهانشان درگذشت و دنیا و 

دینشان را اصالح نمود. سوره محمد)ص(، آیه 1 و 2

نورباران

ــعادت حضرت محمد ابن عبداهلل،  ــی می داریم والدت باس گرام
ــما خوانندگان  ــارک ماه ربیع را و از ش ــه وحدت و ایام مب هفت
در  را  ــود  ــنهادات خ پیش ــن  بهتری ــم  داری ــار  انتظ ــرم  محت
ــانی اصفهان،  ــه نش ــرق ب ــرف ب ــش مص ــه کاه زمین
ــرکت توزیع برق استان، دفتر  خیابان شریعتی، ش
ــی  ــال نمایید تا پس از بررس روابط عمومی ارس

به بهترین آثار جوایز نفیسی تعلق گیرد.
برای اطالع بیشتر با شماره تلفن 6278682 

تماس حاصل نمایید . 

روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان

امور فرهنگی و ارتباطات شرکت نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان

میالد بهانه خلقت، نور احمدی و فرزند معصومش حضرت 
جعفر بن محمد )ع( تبریک و تهنیت باد.

در روز والدت رسول ا... است

خورشید محمد است و صادق ماه است

خورشید همیشه با قمر همراه است
یعنی که والدت امام صادق
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فرهنگ و هنر


