
رئیس س��ازمان بازرگانی استان 
اصفه��ان گف��ت: تنظیم ب��ازار 
م��اه مبارک رمض��ان به صورت 
مستمر و باحصول نتایج مطلوب 
همچنان در حال انجام است. به 
گزارش مه��ر، مظفر انصاری در 

جمع اعضای کارگروه  اقتصادی استان...

مدیر امور باغباني جهاد کشاورزي 
چهارمحال و بختیاري گفت: در 
حال حاضر 3/3 هكتار از اراضي 
کشاورزي شهرستان شهرکرد زیر 
کشت انواع گیاهان دارویي است. 
حمیدرضا منصوري در گفتگو با 

فارس اظهار داشت: از مجموع 21 هزار...

رئیس سازمان بازرگانی:
تنظیم بازار اصفهان در ماه رمضان 

همچنان در حال انجام است

مدير امور باغباني جهاد كشاورزي خبر داد:
كشت گیاهان دارويي در 3/3 هكتار

از اراضي شهركرد

صفـحهصفـحه
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وزیر دادگستری:
500 میلیارد ریال برای آزادی زندانیان کشور 
تخصیص یافت
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 شهرستان    صفحه 4

زاینده رود
معیار تعیین قیمت مسکن اصفهان
صفحه4

ش��هردار کاش��ان از اتمام پروژه 
زی��ر گ��ذر ش��هرک 22 بهمن 
 ای��ن ش��هر ب��ا هزینه بی��ش از
17 میلی��ارد ری��ال خب��ر داد. به 
گزارش رواب��ط عمومي و امور 
بین الملل ش��هرداري کاش��ان، 

س��عید مدرس زاده با اش��اره به اینكه اعتبار این طرح از محل اعتبارات 
عمرانی شهرداری تأمین شده است...

همزمان با هفته دولت؛
بهره برداری از پروژه زيرگذر 

شهرک22 بهمن در كاشان

 شهرستان    صفحه 4

رهبر معظم انقالب تأکید کردند:
جهاد اقتصادی سالح کارآمد مردم ومسئوالن 
در مقابل تحریم دشمن

 ویژه کاشان    صفحه 5

چهار محال و بختیاری 
میزبان بیش از

4 میلیون گردشگر
کل  اداره  گردش��گری  معاون��ت  سرپرس��ت 
 میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
چهار محال و بختیاری از ورود چهار میلیون و 
728 هزار و 779 مس��افر به این استان در یک 
ماهه گذش��ته خبر داد. پیمان فاضلی در گفتگو 
با مهراظهار داش��ت: ازاین تعداد مس��افر 433 
هزار مسافر در استان هتل ها، کمپ ها و ستاد 
اس��كان مدارس، هتل آپارتمان و پارک های و 

فضای سبزاقامت داشته اند.
وی با اشاره به اینكه این تعداد مسافر از بوشهر، 
اصفهان، تهران، ش��یراز، مشهد و خوزستان به 
این اس��تان سفر کرده اند، بیان داشت: مسافران 
وگردش��گران از کان��ون ه��ای گردش��گری و 
بناهای تاریخی و مذهبی در س��طح این استان 

بازدید کردند.
کل  اداره  گردش��گری  معاون��ت  سرپرس��ت 
 می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
چه��ار مح��ال و بختیاری با بیان اینكه اس��تان با 
دارا بودن آب و هوای مس��اعد، طبعیت بكر و... 
میزبان مس��افران از سرتاس��ر کش��ور بوده، بیان 
داشت: امكانات رفاهی ازقبیل فضاهای سبز، نماز 
 خانه، سرویس��های بهداشتی و نشیمن گاه ها در 
کان��ون ه��ای گردش��گری پذیرای مس��افران 

دراستان است.
وی با بیان اینكه مس��افران و گردش��گران باید 
در حفظ و صیانت از مكان های گردشگری و 
طبیعی به خوبی عمل کنند، یاد آورش��د: عالوه 
ب��ر اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری، ارگان ه��ای مرتبط نی��ز باید در 
نگه��داری و صیان��ت از این مكان ه��ا با این 
اداره همكاری و تعامل داش��ته باش��ند. فاضلی 
تصریح کرد: جذب گردشگر، مسافر و توسعه 
گردشگری دراین استان یک موضوع فرابخشی 
 اس��ت که هم��كاری تمام��ی آح��اد جامعه را 

در بر می گیرد.  

آگهي فراخوان عمومي

آگهي فراخوان عمومي

آگهي فراخوان عمومي

آگهي فراخوان عمومي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان در نظر دارد جهت تهیه 
 و بهره برداري از دستگاه MRI در مركز آموزشي درماني آيت ا... كاشاني و يك دستگاه 
پیمانكار  توسط  نايین  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبكه  در  اسپیرال  اسكن  تي  سي 

مشترك از طريق متقاضیان حقیقي و حقوقي واجد شرايط اقدام نمايد.
لذا از كلیه متقاضیان كه عالقه مند به همكاري و سرمايه گذاري در بخش تصويربرداري 
پايان شهريورماه سال  تا  مي آيد حداكثر  بعمل  مي باشند دعوت  ياد شده  و شبكه  مركز 
درماني  آموزشي  مركز  كاشاني-  خیابان  اصفهان-  آدرس:  به  اداري  ساعات  در   جاري 
آيت ا... كاشاني به شماره تلفن: 2330066-0311 و به آدرس: اصفهان- نايین- خیابان 
ولي عصر- شبكه بهداشت و درمان شهرستان نايین- به شماره تلفن: 0323-2253020 

مراجعه و نسبت به ارائه مدارك زير به دفتر مديريت مركز و شبكه اقدام نمايند.
الف( درخواست كتبي مبني بر اعالم آمادگي جهت سرمايه گذاري و ارائه خدمات

ب( سوابق كاري

دارد  نظر  در  اصفهان  استان  درماني  بهداشتي  خدمات  و  پزشكي  علوم  دانشگاه 
جهت تهیه و بهره برداري از دستگاه سي تي  اسكن 8 اساليس توسط بخش خصوصي 
در بیمارستان شهید محمد منتظري نجف آباد از طريق متقاضیان حقیقي و حقوقي 

واجد شرايط اقدام نمايد.
بخش  در  سرمايه گذاري  و  همكاري  به  عالقه مند  كه  متقاضیان  كلیه  از  لذا 
پايان  تا  حداكثر  مي آيد  بعمل  دعوت  مي باشند  شده  ياد  بیمارستان  تصويربرداري 
خیابان آباد-  نجف  اصفهان-  آدرس:  به  اداري  ساعات  در  جاري  سال  ماه   شهريور 
17 شهريور- بیمارستان شهید منتظري نجف آباد به شماره تلفن: 0331-2643080 

مراجعه و نسبت به ارائه مدارك زير به دفتر مديريت بیمارستان اقدام نمايند. 
الف( درخواست كتبي مبني بر اعالم آمادگي جهت سرمايه گذاري و ارائه خدمات 

ب( سوابق كاري

به  نسبت  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  درماني  بهداشتي  خدمات  و  پزشكي  علوم  دانشگاه 
اسكن تي  سي  دستگاه هاي  از  بهره برداري  و  تهیه  همراه  به  راديولوژي  بخش   واگذاري 
كودكان تخصصي  فوق  درماني  آموزشي  مركز  فلوروسكوپي  و  سونوگرافي  اساليس،   16 

شرايط  واجد  حقوقي  و  حقیقي  متقاضیان  طريق  از  مشترك  پیمانكار  توسط  )ع(  حسین  امام 
اقدام نمايد.

لذا از كلیه متقاضیان كه عالقه مند به همكاري و سرمايه گذاري در بخش تصويربرداري مركز 
ساعات  در  جاري  سال  شهريورماه  پايان  تا  حداكثر  مي آيد  بعمل  دعوت  مي باشند  شده  ياد 
مركز  دانشگاه صنعتي-  فلكه  به  نرسیده  خمیني-  امام  خیابان  اصفهان-  آدرس:  به   اداري 
آموزشي درماني فوق تخصصي كودكان حضرت امام حسین )ع( به شماره تلفن: 0311-3876002 

مراجعه و نسبت به ارائه مدارك زير به دفتر مديريت مركز فوق اقدام نمايند. 
الف( درخواست كتبي مبني بر اعالم آمادگي جهت سرمايه گذاري و ارائه خدمات 

ب( سوابق كاري

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان در نظر دارد تهیه، 
نصب و بهره برداري از دستگاه سي تي اسكن 8 اساليس توسط بخش خصوصي در 
شبكه بهداشت و درمان شهرستان فريدن از طريق متقاضیان حقیقي و حقوقي واجد 

شرايط اقدام نمايد.
لذا از كلیه متقاضیان كه عالقه مند به همكاري و سرمايه گذاري در بخش تصويربرداري 
شبكه ياد شده مي باشند دعوت بعمل مي آيد حداكثر تا پايان شهريورماه سال جاري 
در ساعات اداري به آدرس: اصفهان- فريدن- خیابان نواب صفوي- شبكه بهداشت 
و درمان شهرستان فريدن به شماره تلفن: 4222972-0372 مراجعه و نسبت به 

ارائه مدارك زير به دفتر مديريت شبكه اقدام نمايند. 
الف( درخواست كتبي مبني بر اعالم آمادگي جهت سرمايه گذاري و ارائه خدمات

ب( سوابق كاري

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 
بهداشتي درماني استان اصفهان

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 
بهداشتي درماني استان اصفهان

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 
بهداشتي درماني استان اصفهان

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 
بهداشتي درماني استان اصفهان
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انتخابات آتی رياست جمهوری آمريكا و 
احتمال تغییر يک سنت

جزئیات آتش سوزی بزرگ خیابان منوچهری
35نفر نجات يافتند، سه نفر كشته شدند

سفر انتخاباتی بارک اوباما کاندیدای حزب 
دموک��رات و رئیس جمهور فعلی آمریكا 
به س��ه ایالت این کش��ور، آغ��از فعالیت 
انتخاباتی اس��ت که وضعیت اقتصادی و 
به ویژه اش��تغال به عنوان سنت نانوشته، 
انتخ��اب رئی��س جمهور این کش��ور را 
در س��ال 2012 رقم خواهد زد.  با اعالم 
سفر تبلیغاتی باراک اوباما کاندیدای حزب 
دموکرات، در روز دوشنبه بیست و پنجم 
م��رداد ماه به ایالت های مینه س��وتا، آیوا 
و ایلینوی، انتخابات ریاس��ت جمهوری 
س��ال2012)1391( آمری��كا وارد مرحله 
جدیدی شد. بر این مبنا به نظر می رسد 
با س��فر اوباما به این سه ایالت و با اعالم 
آمادگی کاندیداها برای شرکت در انتخابات 
ریاست جمهوری سال 2012، این رقابت ها 
به طور رسمی آغاز شده است. در انتخابات 
آمریكا کاندیداها معموالً در هفت الی 9 ماه 
قبل از ش��روع انتخابات مقدماتی، به طور 
رس��می اعالم نامزدی می کنند. انتخابات 
مقدماتی در ژانویه س��ال انتخابات شروع 
و ت��ا ژوئن )دی تا خرداد م��اه( ادامه پیدا 
می کند. البته معموالً قبل از ژوئن )خرداد( 
کاندیدای اصلی مشخص می شود که این 
بستگی به رقابت میان کاندیداها و قدرت 
آنها دارد. انتخابات مقدماتی در هر ایالت با 
توجه به قوانین آن ایالت برگزار می شود. 
در بعضی ایالت ها مجمع رهبران یا همان 
انجم��ن حزب��ی )Caucuses( ب��ا رأی 
مس��تقیم مردم یا هر دو تعیین می کنند که 
ایالت کدام شخص را انتخاب می کند. هر 
ک��دام از دو حزب دموکرات و جمهوری 
خواه تعدادی کاندیدا دارند که در انتخابات 
مقدماتی شرکت می کنند تا کاندیدای نهایی 

حزب خود شوند. 
مطاب��ق با عرف انتخاباتی ک��ه در آمریكا 
ایجاد شده است، رئیس جمهور منتخب از 
یک حزب بدون برگزاری انتخابات درون 
حزبی، کاندیدای منتخب انتخابات بعدی 
خواهد بود که بر این اساس، باراک اوباما 
کاندیدای حزب دموکرات برای انتخابات 
ریاست جمهوری سال 2012 است، اما در 
دیگر سو، حزب جمهوری خواه گزینش 
مقدماتی را ابتدا ب��ا 19 کاندیدا آغاز کرد 
که با انص��راف 10تن از ای��ن افراد پیش 
از آغ��از انتخابات درون حزبی، تعداد این 
کاندیداها به 9 تن رسید و با اعالم خروج 
تیم پاولنتی فرماندار سابق ایالت مینه سوتا، 
با آغاز رس��می انتخابات درون حزبی، در 
حال حاضر هشت کاندیدا رقابت مقدماتی 
درون حزب��ی جمهوری خواه��ان را ادامه 

می دهند. 
انتخاب��ات آمری��كا و روندهای سیاس��ی 

جدید 
در حال��ی که تن��ور انتخاب��ات آمریكا با 
حضور باراک اوباما رئیس جمهور فعلی 
و کاندیدای منتخب حزب دموکرات برای 
انتخابات ریاست جمهوری سال 2012، با 
سفر روز دوشنبه وی به سه ایالت داغ تر 
ش��ده است، اما در دیگر س��و، کاندیدای 
اصلی حزب رقیب یعنی جمهوری خواه 

هنوز تعیین نشده است. 

انتخابات آمریكا، الگوهای مش��خص و 
معینی در ط��ی زمان و دو ق��رن اخیر به 
خود گرفته اس��ت که بعضاً نانوشته بوده 
و ص��ورت قانونی و حقوقی ندارد، اما در 
عمل پیاده و اجرا می ش��ود. به عنوان مثال 
رؤس��ای جمهوری آمریكا در قرن بیستم 
به استثنای یک مورد، همگی از سه شغل 
مشخص پیشین یعنی عضویت در کنگره، 
معاونت ریاست جمهوری و یا فرمانداری 
ایالت های آمریكا، به کاخ س��فید راه یافته 
اند. معنای این الگوی تكراری و نانوشته 
که در انتخابات 2012 نیز خود را نش��ان 
می ده��د، آن خواه��د بود که خ��ارج از 
این س��ه حوزه شغلی، دستیابی به کرسی 
ریاس��ت جمهوری آمریكا مشكل است. 
به عالوه سیر سنتی مشخصی برای تعیین 
کاندیداهای هر یک از این احزاب دوگانه 
وجود دارد. کاندیداهای حزب جمهوری 
خواه و نیز دموکرات باید بعد از مشخص 
شدن نامزدهای اولیه در ایالت آیوا، اولین 
انتخابات مقدماتی را برای تعیین کاندیدای 
حزب برگ��زار کن��د. این انتخاب��ات در 
14 ژانوی��ه 2012 )24 دی1390( یعن��ی 
حدود پنج ماه آینده برگزار خواهد ش��د. 
کاندیداهای مط��رح در حزب جمهوری 
خواه باید ت��ا آن زمان ب��رای به پیروزی 
رسیدن در انتخابات آیوا که نقش کلیدی 
در انتخابات مقدماتی ایالت های دیگر دارد، 

تالش کنند. 
در حالی که، بر اس��اس نظر سنجی های 
صورت گرفت��ه موقعیت و جایگاه باراک 
اوباما پ��س از ایجاد بح��ران اقتصادی و 
اکنون افزایش بیش از حد کسری بودجه 
در این کش��ور دچار افت ش��دیدی شده 
است، در دیگر سو حزب جمهوری خواه 
نیز تعلل کرده و هنوز نتوانس��ته با معرفی 
کاندیدای نهایی، وضعیت انتخابات 2012 
را مشخص سازد. اگرچه هنوز، روندهای 
سیاسی در درون دو حزب رقیب به شكلی 
نیس��ت که آینده فضای سیاسی آمریكا را 
تعیین کند، اما به نظر می رسد که انتخابات 
ریاست جمهوری س��ال 2012 آمریكا را 
می توان برای دو حزب رقیب بسیار نزدیک 
دانست، زیرا با وجود اینكه ساختار سیاسی 
آمریكا در انتخاب رئیس جمهوری به ویژه 
در انتخات مجدد، در س��ال های گذشته 
بر سیاس��ت خارجی تمرکز داشت، اما به 
نظر می رس��د ساختار سیاسی این کشور 
در انتخابات پیش رو، در حال حرکت به 
سمت تمرکز بر سیاست داخلی و به ویژه 
وضعیت اقتصادی و مسأله اشتغال است. 
اگر چنین تغییر رویه ای اتفاق بیفتد، تغییر 
در یكی از س��نت های نانوشته انتخابات 
آمریكا خواه��د بود. در نهایت، روندهای 
سیاسی انتخابات آمریكا به نحوی شكل 
گرفته است که قوانین انتخاباتی در یک سو 
و قوانین نانوشته و سنت های انتخاباتی در 
دیگر سو، ساختار فعلی را شكل می دهد 
و چنین س��اختاری به صورت ترکیب با 
البی های قدرتمند اقتصادی و سیاس��ی، 
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2012 

آمریكا را رقم خواهد زد.

دو زن و یک مرد بامداد پنج ش��نبه در یک 
آتش سوزی در خیابان منوچهری در مرکز 
تهران کشته شدند. آتش نشان ها برای مهار 
و اطفای آتش س��اعت ه��ا تالش کردند. 
کارشناسان همچنان مشغول بررسی شواهد 
برای یافتن دالیل این آتش سوزی هستند.
محلی که آتش س��وزی در آن اتقاق افتاد 
یكی از محالت تجاری مهم تهران است 
که در آن تعداد بسیاری تولیدی های لباس 
و نیز مغازه ق��رار دارد.برای اطفای حریق، 
آتش نشانان 9 ایستگاه آتش نشانی تهران 
در عملیاتی س��خت و نفس گیر شرکت 
داش��تند تا این آتش س��وزی وسیع را که 
در ی��ک مرک��ز تولیدی 4 طبقه موس��وم 
به درفش��ان رخ داد، مهار و از گس��ترش 
آن جلوگی��ری کنند. 35 نف��ر از کارگران 
این مرکز تولی��دی 4طبقه واقع در خیابان 
منوچهری که در محاصره آتش سوزی و 
دود ناشی از آن قرار گرفته بودند، در دقایق 
اولیه با تالش آتش نشانان نجات یافتند. با 
توجه به گستردگی حادثه درهمان لحظات 
اولیه، ش��ریفی قائم مقام شهردار و معاون 
امور مناطق ش��هرداری تهران، خوش زاد 
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری تهران و هم چنین جمعی 
از مدیران عملیاتی و رؤسای ایستگاه های 
آتش نشانی برای نظارت بر عملیات آتش 

نشانان درمحل حادثه حضور یافتند.
فتح اله تیموری معاون عملیات س��ازمان 
آتش نش��انی نیز که درمحل حادثه حاضر 
ش��ده بود، درمورد آتش س��وزی  گفت: 
 محل حادثه س��اختمان قدیمی اس��ت که
4 طبقه و یک زیرزمین دارد. درداخل این 
ساختمان بیش از 220 واحد تولیدی تریكو 

و فروشگاه پوش��اک وجود داشت که در 
جریان این حادثه حداقل تعداد 74 واحد آن 
در آتش سوخت و تعداد 6 -7 واحد دیگر 
نیزبه علت نفوذ دود دچار خسارت شد.وی 
خاطر نش��ان س��اخت: اغلب مكان های 
آسیب دیده در طبقات چهارم و تعداد کمی 
نیز در طبقه سوم بود.وی افزود: بنابه اظهار 
کارگران، هرشب تعداد زیادی از کارگران 
ش��اغل درداخل کارگاه ه��ا و تولیدی ها 
اقامت داشته و می خوابند و یا کار می کنند.

تیموری تصریح کرد: آتش نشانان در همان 
لحظات اولیه با استفاده از نردبان و باالبر، 
بسیاری از ساکنان و کارگران را که درمیان 
دود و آتش گرفتار شده بودند نجات دادند 
و ه��م چنین با حضور به موقع وتس��لط 
بر موقعی��ت در همه اضالع س��اختمان، 
 موفق ش��دند در کوتاه ترین زمان ممكن 
آتش سوزی را به محاصره درآورده و از دل 
آتش به داخل طبقات و راهروها نفوذ پیدا 
کرده و آن را کنترل کنند.وی افزود: متأسفانه 
داخ��ل تولیدی ه��ا و راهروه��ا مملو از 
کاالهای قابل اشتعال بود که این نا ایمنی ها 
نیز باعث ش��د که آتش سوزی به سرعت 
رشد و پیشرفت کند.تیموری درمورد علت 
وقوع این آتش س��وزی و میزان خسارات 
جانی و مالی گفت: متأس��فانه در جریان 
این آتش س��وزی سه نفردرلحظات اولیه 
حادثه گرفتار شعله های آتش شده وجان 
 خود را ازدست دادند که جنازه آنان توسط 
آتش نشانان به بیرون منتقل و تحویل عوامل 
انتظامی شد.تیموری افزود: با خاموش شدن 
آتش س��وزی گروهی از کارشناسان آتش 
نش��انی کار خود را برای بررسی علت و 

میزان دقیق خسارات وارده آغاز کردند.

جهان نما

فع��االن و برگزیدگان بخش خصوص��ی، مدیران 
عرصه های مختلف همراه با نمایندگان تشكل های 
صنف��ی، روز چهارش��نبه در دیدار ب��ا رهبر معظم 
انقالب اس��المی به تبادل نظر و بررس��ی مس��ائل 
مختلف اقتص��ادی پرداختند. به گ��زارش مهر، در 
ابتدای این دیدار که بیش از سه ساعت طول کشید، 
18 نفر از فع��االن اقتصادی، دیدگاه ه��ای خود را 
 درباره اوضاع اقتصادی کشور بیان کردند. حضرت 
آیت ا... خامن��ه ای در این دیدار با تأکید بر تالش، 
تدبیر و ش��تاب بیشتر در تحقق اهداف سند چشم 
انداز 20 س��اله افزودند: دش��من با سالح ناکارآمد 
تحریم درصدد زمین زدن ملت ایران و نظام اسالمی 
اس��ت، اما این هدف خصمانه، ب��ا جهاد اقتصادی 
مسئوالن و مردم ناکام می ماند و ملت بزرگ ایران، 
با امید سرشار به آینده، به جایگاه شایسته خود دست 

خواهد یافت.
رهب��ر انقالب اس��المی دیدار با فع��االن اقتصادی 
بخش های دولتی و خصوصی را در مقطع حساس 
کنونی، اقدامی نمادین برای نشان دادن اهتمام نظام 
اس��المی به مس��أله اقتصاد و تحرک و پیش��رفت 
اقتصادی دانستند و تأکید کردند: پیام جلسه امروز، 
لزوم توجه بیش��تر و جدی تر مس��ئوالن و فعاالن 
بخش های اقتص��ادی و همچنین آح��اد مردم به 
مس��أله اقتصاد اس��ت. حضرت آیت ا... خامنه ای، 
بیان گزارش اوضاع اقتصادی کشور از زبان فعاالن 
بخش ه��ای خصوص��ی را یكی دیگ��ر از اهداف 
دیدار امروز برشمردند و افزودند: همانگونه که در 
سخنان اغلب فعاالن مشهود بود، با همت مغزهای 
متفكر و شخصیت های علمی و فنی، پیشرفت های 
چش��مگیری در عرصه ه��ای تولی��د، خدم��ات، 
کش��اورزی، صنعت و صنایع دانش بنیان به وقوع 
پیوسته که متأسفانه اغلب مردم از آن مطلع نیستند و 
باید این افتخارات ملی که متعلق به ملت ایران است، 

به اطالع مردم رسانده شوند.
ایشان خاطرنشان کردند: بیان پیشرفت ها به معنای 
نادیده گرفتن نقاط ضعف و کمبودها نیست، اما بیان 
نق��اط منفی باید با لحن عالج جویانه و امیدبخش 

باشد تا واقعیات کشور، وارونه جلوه داده نشود.
رهبر انقالب اس��المی افزودند: یكی از شگردهای 
جنگ روانی دشمنان در شرایط کنونی، ناامید کردن 
مردم به ویژه نسل جوان و فعال کشور است، بنابراین 
همواره باید پیشرفت ها و ظرفیت های شگرف کشور 

برای اطالع مردم منعكس شود.
ایش��ان در بیان علت نامگذاری سال جاری به سال 
جهاد اقتصادی، به هدف جبهه استكبار برای زمین 
زدن ملت مقاوم ایران و نظام اس��المی از راه اقتصاد 
اش��اره کردند و افزودند: باید با ش��ناخت اهداف، 
ابزار و س��الح دشمن و با جهاد اقتصادی به مقابله 
با این هدف رفت. حض��رت آیت ا... خامنه ای در 
 تبیین ویژگی ه��ای جهاد اقتصادی، به اس��تمرار، 
همه جانبه گی،  هوشمندی و اخالص اشاره کردند 
و افزودن��د: بای��د این نكت��ه را درک کرد که جهاد 
 اقتصادی در واقع حرکتی هدفدار در مقابله با حرکت 
غرض آلود و خصمانه دشمن است. رهبر انقالب 

اس��المی هدف واقعی تحریم های ای��ران را فلج 
کردن اقتصاد کش��ور خواندند و خاطرنشان کردند: 
عامل حقیقی این تحریم ها مسأله انرژی هسته ای 
نیست، چرا که روند تحریم ها 32 سال پیش هنگامی 
آغاز ش��د که نامی از مسائل هس��ته ای در کشور 
نب��ود. حضرت آیت ا... خامنه ای با تأکید بر مقابله 
هوشمندانه ملت ایران و مسئوالن کشور با تحریم ها 
افزودند: اگر تحریم مؤثر و برای دش��منان کارگشا 
بود، همان سال های اول انقالب اهداف مستكبران 
را محقق می ساخت، چه برسد به اکنون که ملت و 
نظام در مقابل تحریم ها، به تدریج حالت ضدضربه 

پیدا کرده اند.
ایش��ان دور زدن تحریم ه��ا و مهم ت��ر از آن روی 
آوردن به توانایی های داخلی را از جمله شیوه های 
موفق ملت و مسئوالن در شكست دادن تحریم ها 
برشمردند و افزودند: مقابله افتخارآمیز نظام اسالمی 
با تحریم ها همچون تمامی 32 سال اخیر، با موفقیت 

ادامه خواهد یافت.
رهبر انقالب همچنین با تأکید بر لزوم تحقق اهداف 
سند چشم انداز 20 س��اله و دستیابی ایران به رتبه 
اول کشورهای منطقه در عرصه های مهم و حیاتی، 
افزودند: رقبای منطقه ای در حال کار و تالش شدید 
هستند و دستیابی به اهداف سندچشم انداز، نیازمند 
سرعت بیشتر، تدبیر و حرکت منضبط تر و درواقع 

نیازمند جهاد اقتصادی است.
رهبر انقالب ظرفیت های کشور را از لحاظ منابع، 
هوش و اس��تعداد انسانی، منابع طبیعی و موقعیت 
جغرافیایی، فوق العاده خواندند و افزودند: باید این 
ظرفیت های درجه یک را بالفعل کرد و رتبه اول منطقه 
را به دس��ت آورد که این مهم، نیازمند کار و تالش 
مضاعف است. حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره 
به گذشت پنج سال از آغاز اجرای سند چشم انداز 
20 ساله، کارهای انجام شده در برنامه چهارم توسعه 
را خوب ارزیابی کردند، اما افزودند: برخی اهداف 
آن برنامه از جمله رشد 8 درصدی، کاهش بیكاری، 
کاهش تورم و افزایش سرمایه گذاری محقق نشده 
اس��ت، بنابراین در اجرای برنامه پنجم توسعه، باید 
هم��ت و تالش مضاعف انجام داد تا ضمن جبران 
این کمبودها، سهم برنامه پنجم در تحقق اهداف سند 
چشم انداز محقق شود. رهبر انقالب اسالمی با تأکید 
بر اینكه در زمینه اجرای سیاست های کلی اصل 44، 
کارهای خوبی انجام شده اما کافی نیست، خاطرنشان 
کردند: براساس سیاست های ابالغی اصل 44، باید 
زمینه یک اقتصاد رقابتی با حضور بخش خصوصی 
به وجود آید که الزمه چنین کاری، تحرک بیش��تر 

برای اجرای کامل سیاست های اصل 44 است.
 حض��رت آی��ت ا... خامنه ای افزودن��د: هدف از 
اجرای سیاس��ت های کلی اصل 44، فقط واگذاری 
بنگاه ها نیست بلكه در کنار واگذاری ها باید در زمینه 
توانمند کردن بخش خصوصی، فراهم کردن امكان 
مدیریت خوب و نظارت جدی برای جلوگیری از 
سوءاستفاده های احتمالی نیز کارهای اساسی انجام 
ش��ود. ایش��ان برخورد قاطعانه و جدی با مفاس��د 
اقتصادی را یكی از زمینه س��ازی های مناسب برای 

تشویق حضور سالم و قانونمند بخش خصوصی 
دانستند و خاطرنشان کردند: مبارزه با مفاسد اقتصادی 

بسیار مهم و یک رکن اساسی است.
رهبر انقالب اسالمی خطاب به مسئوالن دولتی تأکید 
کردند: باید نسبت به بروز و نفوذ کوچک ترین فساد 
اقتصادی در دس��تگاه های دولتی به شدت حساس 
باش��ید و با آن بیرحمانه و بدون هیچ مالحظه ای 
برخورد کنید، چرا که در غیر این صورت مفاس��د 
اقتصادی همچون بیماری واگیر س��ریعاً گسترش 
خواه��د یافت. رهب��ر انقالب اس��المی در همین 
زمین��ه افزودند: البته بخش تولید ه��م در قبال این 
حمایت وظایفی دارد که از آن جمله، صرفه جویی 
 در مص��رف انرژی، افزایش بهره وری و نوس��ازی 
ماش��ین آالت و تجهیزات است. حضرت آیت ا... 
خامنه ای افزودند: در کنار اعطای تسهیالت به بخش 
تولید و حمایت از تولید کنندگان، باید نظارت قوی 
نیز وجود داشته باشد تا برخی سوءاستفاده کنندگان 
از تس��هیالت اعطایی برای کارهای دیگر اس��تفاده 
نكنند. موض��وع واردات و صادرات بخش دیگری 
از س��خنان رهبر انقالب اس��المی در جمع فعاالن 
اقتص��ادی بود.حضرت آیت ا... خامنه ای، تنظیم و 
کنترل واردات را الزم دانستند و خاطرنشان کردند: 
در هر شرایطی باید مالحظه تولید داخلی از جمله 
محصوالت کش��اورزی را کرد، ضمن این که این 
توجیه که واردات ب��ه رقابت پذیری تولید داخلی 
کمک می کند، دارای منطق قوی نیست. حضرت 
آیت ا... خامن��ه ای درخصوص موضوع صادرات، 
به رشد بسیار خوب صادرات غیرنفتی در سال های 
اخیر اشاره کردند و افزودند: انتظار این است که رشد 
ص��ادرات غیرنفتی به گونه ای پیش رود که بخش 
صادرات، بر واردات غلبه پیدا کند و بتوانیم خود را 

از درآمد نفتی بی نیاز کنیم.
ایش��ان وابس��تگی به درآمد نفت را یكی از بلیات 
کشور دانستند و با یادآوری سخنان چند سال قبل 
خود مبنی بر قطع وابستگی به درآمد نفت تا حدی 
که امكان بس��تن در چاه های نف��ت برای هر مدتی 
امكان پذیر باشد، خاطرنشان کردند: رهایی اقتصاد 
کشور از درآمدهای نفتی، زمینه ساز اقتدار و پیشرفت 
عظیم ملت و نظام اسالمی خواهد شد. رهبر انقالب 
اسالمی افزودند: در کنار حمایت دولت از صادرات، 
صادرکنندگان نیز باید کیفیت، بس��ته بندی، تنوع، 
اس��تحكام و زیبایی محصوالت و تولیدات خود را 
ارتقا دهند و آنها را در موعد مقرر به دست مشتری 
و خریدار برسانند. حضرت آیت ا... خامنه ای تأکید 
کردند: الزمه تحقق این موارد، نیازمند فرهنگ حسن 
عمل در تولیدات اس��ت. ایشان یكی دیگر از موارد 
ضروری در اقتصاد کشور را تدوین برنامه ای جامع 
برای رشد بخش تعاون دانستند و با اشاره به موضوع 
مهم لزوم دسترس��ی یكسان به اطالعات اقتصادی، 
افزودند: همه فعاالن بخش خصوصی باید به طور 
یكس��ان و بدون تبعیض از فرصت های س��رمایه 
گذاری مطلع باشند. رهبر انقالب اسالمی با تأکید 
بر لزوم پیگیری جدی تر موضوع ش��فاف س��ازی 
اطالعات، خاطرنشان کردند: محدود بودن دسترسی 
اطالعات برای برخی افراد خاص، زمینه ساز ویژه 
خواری های عجیبی می شود که برای مقابله با آن، 
باید دسترسی به اطالعات، عمومی شود. حضرت 
آیت ا... خامنه ای در جمع بندی مطالب مطرح شده 
در دیدار فعاالن اقتصادی بخش دولتی و خصوصی، 
اظهار امیدواری کردند: دیدار امروز زمینه ساز انگیزه 
بیشتر و فعالیت هوش��مندانه، هدفدار و مضاعف 
هم��ه عالقه مندان به ملت، کش��ور و نظام ش��ود.
ایش��ان با تأکید بر لزوم توجه به همت مضاعف و 
کار مضاعف در کنار جهاد اقتصادی، افزودند: آینده 
کشور، آینده خوبی است و سابقه تاریخی، میراث 
فرهنگی، توانایی های مردمی و ظرفیت های طبیعی 
ایران، همه مؤید این است که ایران می تواند با کار و 
تالش بی وقفه و خستگی ناپذیر مسئوالن و مردم، به 

جایگاه واال و شایسته برسد.

رهبر معظم انقالب تأكید كردند:

جهاد اقتصادی سالح کارآمد مردم ومسئوالن 
در مقابل تحریم دشمن

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

پایتختنصف النهارنصف النهارنصف النهار

وزير دادگستری:
500 میلیارد ريال برای آزادی زندانیان 

كشور تخصیص يافت

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر:
بزرگ ترين شبكه ترانزيت قاچاق 

شیشه به تايلند متالشی شد

وزیر دادگس��تری گفت: امسال 500 میلیارد ریال با دستور رئیس جمهوری 
برای کمک به آزادی زندانیان کش��ور تخصیص یافته است. به گزارش ایرنا 
سیدمرتضی بختیاری در حاشیه دهمین جشن گلریزان مراغه، افزود: رئیس 
جمه��وری موافقت برای پرداخت این میزان کمک را به تأمین همین میزان 
کمک از س��وی خیرین در جش��ن های گلریزان سراسر کشور با کمک و 
گذش��ت رضایتمندانه اولیای دم و طلبكاران زندانیان مالی غیرعمد، منوط 
کرده است.وی اضافه کرد: اوایل امسال با دریافت این کمک دولت، تمامی 
ستادهای دیه استان ها فعال شده و سه هزار و 779 زندانی مالی غیرعمد از 
زندان های کش��ور آزاد شدند. وی میزان بدهی برای آزادی این زندانیان را 
حدود یک هزار و 600 میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: بخشی از این منابع 
با گذشت رضایتمندانه اولیای دم و طلبكاران، بخشی توسط خود زندانیان 
و فروش لوازم و کاالهای خود و بقیه نیز با کمک های دولت تأمین ش��د. 
وزیر دادگستری اظهار داشت: پارسال نیز با کمک دولت و صندوق حمایت 
از آس��یب دیدگان و تأمین 660 میلیارد ریال تعداد دو هزار و 584 زندانی 
مالی غیرعمد از زندان آزاد شدند. وی خاطرنشان ساخت: تالش می شود با 
برگزاری جشن های گلریزان در سراسر کشور و همت خیرین نوعدوست، 
افراد واجد شرایط زندانی که به علت عدم توانایی پرداخت بدهی طلبكاران 
و یا دیه فوت ش��دگان س��وانح رانندگی در زندان به سر می برند، از زندان 
آزاد ش��وند. بختیاری اصالح قانون بیمه شخص ثالث و قانون راهنمایی و 
رانندگی در مجلس ش��ورای اسالمی را از اقدامات مناسب پیشگیرانه برای 
کاهش زندانیان مالی غیرعمد در کش��ور عنوان کرد و افزود: فرهنگ سازی 
برای پیش��گیری از وقوع جرم، نیاز به همكاری تنگاتنگ رسانه ها، مردم و 

سه قوه دارد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدرناجا گفت: مأموران نیروی انتظامی چهارشنبه 
بزرگ ترین شبكه ترانزیت قاچاق شیشه به تایلند را متالشی و سرکرده های 
 اعضای این باند را دس��تگیر کردند. س��ردار س��رتیپ پاس��دار حمیدرضا 
حس��ین آبادی، در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: زمانی که 
این افراد با جاسازی 212کیلوگرم شیشه در داخل مبل دریک کارگاه نجاری 
قصد انتقال این محموله را به صورت ترانزیت به تایلند داشتند، مأموران نیروی 
انتظامی وارد عمل شدند و این افراد را دستگیر کردند. وی اظهار داشت: تاکنون 
دو نفر از اعضای اصلی و سرکرده این شبكه دستگیر شده اند. حسین آبادی 
تصریح کرد: افراد این ش��بكه با خرید مبل های دست دوم و جاسازی مواد 
مخدر در داخل آنها، اقدام به نصب روکش های جدید می کردند. وی افزود: 
فعالیت عمده این ش��بكه قاچاق جمع آوری مواد مخدر در سراسر کشور و 
سازماندهی، هدایت و ترانزیت شیشه به آسیای جنوب شرقی و کشور تایلند 
بود. رئیس پلیس مبارزه با موا مخدر ناجا گفت: مأموران نیروی انتظامی با کار 
اطالعاتی دقیق و منظم موفق شدند این شبكه را تحت کنترل خود قرار دهند. 
حسین آبادی افزود: یكی از سرکرده های این شبكه در مناطق ییالقی شمال 
تهران دستگیر شد. حسین آبادی اظهار داشت: یكی از افرادی که کار جاسازی 
شیش��ه را در مبل ها برعهده داشت یک زن بود و تمامی افرادی که حمل و 
نقل این مواد را برعهده داشتند نیز در این مأموریت دستگیر شدند. وی تصریح 
کرد: اعضای اصلی این شبكه کامالً متالشی شده اند و با مكاتبه با مسئوالن 
ذیربط کشور تایلند منتظریم دیگر اعضای این کشور دستگیر شوند. رئیس 
پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا افزود: این افراد  به مدت چند س��ال تحت 
تعقیب پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا بوده اند که به دلیل نبود اطالعات کافی، 

نتوانسته بودیم این شبكه را متالشی کنیم.

انفجاری مهیب يک پايگاه آمريكا 
در افغانستان را لرزاند

انفجاری مهیب صبح روز پنجشنبه، درحالی پایگاه نیروهای آمریكایی در استان 
پكتیا در ش��رق افغانس��تان را لرزاند که طالبان ادعا می کند 30 تن از سربازان 
خارجی در جریان آن کشته شده اند. روح اله سمون، سخنگوی استاندار پكتیا 
به ایرنا گفت: این حادثه در محل پایگاه نیروهای آمریكایی در شهر گردیز مرکز 
این استان به وقوع پیوسته است. وی از تلفات دقیق نیروهای آمریكایی اظهار 
بی خبری کرد، اما افزود گزارش های ابتدایی نشان می دهد دو نگهبان افغان 
نیز کشته و چهار نفر دیگر زخمی شده اند. سخنگوی گروه طالبان در تماس 
با رسانه ها با تأیید این رویداد ادعا کرده است که 30 سرباز آمریكایی در این 
انفجار کش��ته شده اند. برخی گزارش ها حاکی است که مسئوالن بیمارستان 
دولت��ی گردیز نی��ز از تحویل تعدادی مجروح خب��ر داده اند. دفتر مطبوعاتی 
نیروهای خارجی مس��تقر در افغانستان با صدور بیانیه ای وقوع این انفجار را 
تأیید و اعالم کرد که خودروی حامل مواد انفجاری مقابل پایگاه منفجر شد. این 
نهاد تنها کشته شدن دو فرد افغان را تأیید کرده و در بیانیه مذکور معلوم نیست 
که شمار قربانیان نیروهای آمریكایی چقدر بوده است. نیروهای آمریكایی در 
شرق افغانستان طی چند سال اخیر همواره تلفات سنگینی را متحمل شده اند. 

طارق عزيز 
خواهان اعدام هرچه سريع تر خود شد

طارق عزیز وزیر پیشین امورخارجه عراق و معاون صدام حسین در نامه ای به 
نوری المالكی نخست وزیر این کشور، خواهان اجرای هر چه سریع تر حكم 
اعدام خود ش��د. به گزارش ایرنا، پایگاه خبری الجزیره صبح پنج شنبه در این 
خصوص نوشت: بدیع عارف وکیل طارق عزیز، خاطرنشان ساخت که عزیز 
از وی خواسته است نامه ای به نوری المالكی نخست وزیر عراق بنویسد تا او 
دستور دهد در سریع ترین زمان ممكن حكم اعدامش اجرا شود، زیرا وضعیت 
جسمانی وی بسیار بد و وخیم است. عارف تأکید کرده است که موکلش از 
بیماری دیابت، فش��ارخون باال و تپش قلب، زخم معده، پروس��تات و... رنج 
می برد. عزیز همچنین از طریق وکیلش دو نامه به جالل طالبانی و مس��عود 
بارزانی نوش��ته و از حسن الشمری وزیر دادگستری به دلیل خوش رفتاری با 
 وی در داخل زندان تش��كر کرده است شایان ذکر است، پیش از این خانواده 
طارق عزیز از جامعه بین الملل و سازمان های حقوق بشر خواسته بودند که 
بر دولت عراق فش��ار آورند تا هر چه س��ریع تر وی را آزاد کنند، زیرا وضع 
جسمانی وی بسیار وخیم است و امكانات پزشكی الزم در اختیار او نیست. 
دادگاه عالی جنایی عراق در 26 ماه اکتبر سال گذشته، طارق عزیز و شماری از 

مقامات سابق رژیم صدام را به اعدام با طناب دار محكوم کرد.

كره شمالی رزمايش آمريكا را
مانوری برای راه اندازی جنگ هسته ای خواند

کره ش��مالی در واکنش به رزمایش مشترک آمریكا و کره جنوبی در آب های 
پرتنش شبه جزیره کره، این تمرینات نظامی را مانوری برای راه اندازی جنگ 
هسته ای علیه پیونگ یانگ دانست و آن را محكوم کرد. رسانه های کره شمالی 
 روز پنج ش��نبه به نقل از یک س��خنگوی وزارت خارجه این کش��ور گزارش 
کردند رزمایش مشترک آمریكا و کره جنوبی، اقدام گستاخانه، تحریک آمیز و 
تجاوز کارانه اس��ت. به نوشته مطبوعات کره شمالی، واشنگتن و سئول قصد 
دارند با استفاده از زور و در مسیری خصمانه صدای کره شمالی را خفه کنند. 
س��خنگوی وزارت خارجه کره شمالی گفت : آمریكا خواستار توقف برنامه 
هس��ته ای کره شمالی است، اما این شواهد ثابت می کند که ما برای مقابله با 
وضع فعلی از لحاظ کمی و کیفی، باید نیروی بازداندگی خود را تقویت کنیم. 
کره شمالی در واکنش به این تحرک نظامی که نوعی قدرت نمایی آمریكا در 
برابر پیونگ یانگ محسوب می شود، اعالم کرده است که واشنگتن منطقه را به 
سمت جنگ تمام عیار سوق می دهد. روزنامه رودون سینمون که بازگوکننده 
مواضع و دیدگاه های رهبران کره شمالی است نیز روز گذشته در سرمقاله ای 
با انتقاد شدید از تحرکات نظامی آمریكا در منطقه، خواستار توقف این رزمایش 
ش��ده اس��ت. از س��وی دیگر ده ها نفر از مردم کره جنوبی نیز که به حضور 
نظامیان آمریكایی در کشورشان و آب های منطقه معترض هستند، در روزهای 
اخیر تجمع های اعتراض آمیزی را در سئول برپا کردند. شرکت کنندگان در 
ای��ن تجمع ها پالکاردهایی در محكومیت این رزمایش و ضرورت مذاکرات 

صلح در دست داشتند. 

دوگانگی بی بی سی در انعكاس اخبار؛ 
از تهران تا لندن

تحلیل محتوای بی بی س��ی، رسانه رژیم س��لطنتی انگلیس و مقایسه رویكرد 
آن در پوش��ش اخبار فتنه س��ال 88 در ایران و اعتراضات مردمی در انگلیس 
ماهیت دوگانه این رسانه در پوشش اخبار را بیش از گذشته برمال می کند. به 
گزارش فارس، بی بی سی رسانه حكومتی رژیم سلطنتی انگلیس است که در 
طول تمام حوادث پس از انتخابات 88 ریاست جمهوری در ایران به پوشش 
گسترده و تحریک آمیز فتنه اقدام کرده و اوباشی که به بانک ها و اموال عمومی 
آس��یب های جدی وارد می کردند را معترضان به سیاست های نظام جمهوری 
اسالمی لقب می داد و خواستار رسیدگی به مطالبات آنها می شد. بی بی سی با 
اتخاذ سیاس��تی دوگانه، موج گسترده قیام محرومین انگلیس که از شنبه هفته 
گذشته و با کشته شدن مارک دوگان، جوان سیاه پوست به دست پلیس و در 
اعتراض به سیاس��ت های تبعیض نژادی رژیم این کشور صورت گرفته را به 
نحوی دیگر پوشش داده و با رویكردی مغرضانه نسبت به معترضان، خواستار 
برخورد حكومتی با آنها شده است. سایت و شبكه تلویزیونی بی بی سی که سال 
گذشته به عنوان اصلی ترین رسانه حامی جریان فتنه تمامی تحرکات و اقدامات 
آشوبگرانه آنان را به تصویر می کشید، امروز همراستا با دیگر رسانه های حكومتی 
دولت های غربی سانسور گسترده  قیام محرومین معترض انگلیسی را در دستور 
کار خود قرار داده و با انتشار یک جانبه وقایع، به توجیه و دفاع از سیاست های 
غلط و خصمانه رژیم انگلیس در سرکوب مردم می پردازد. این اقدام، از سوی 
رسانه مذکور در حالی صورت می گیرد که پوشش اغتشاش آفرینی عوامل فتنه 
در ایران و ضدیت آنان با نظام جمهوری اسالمی و مردم ایران، به سوژه ثابت و 
هر روز این سایت خبری تبدیل شده بود و حتی در این زمینه تولید اخبار جعلی 
و پخش شایعه نیز بخشی از عملیات روانی گسترده ای بود که توسط آن پیگیری 
می شد. این رویكرد آن زمان به اوج خود می رسد که یک سال پس از فروپاشی 
کامل فتنه و اتمام حجت ملت ایران با آنان، پس از فراخوان فیس بوکی هواداران 
جریان موس��وم به س��بز در روز 25 بهمن و همچنین یک اسفند ماه سال 89، 
بی بی سی که امید زیادی به بازیابی این جریان بسته بود، سر خط خبری خود 
را به گزارش لحظه به لحظه از ایران در این روزها اختصاص داده و با انتشار 
اخبار ساختگی و بعضاً شایعات، بنا بر تهییج و زنده کردن این جریان داشت. 
این اقدام در حالی صورت گرفت که در جریان حرکت اعتراضی مردم انگلیس 
در هفته های اخیر چند تن از شهروندان انگلیسی توسط پلیس این کشور به قتل 
رسیده اند و سایت خبری بی بی سی هرگز اخبار مربوط به این افراد و خانواده 
آنان را پوشش نداده و پیگیری مطالبات و خواسته های مردمی را در برنامه های 
خود نداش��ته است. از س��وی دیگر انتشار خبری مبنی بر کشته شدن بیش از 
70 نفر از مردم ایران در جریان اغتشاشات سال 88 و انتشار اسامی ساختگی 
کشته شدگان که پس از چند روز جعلی بودن تقریباً تمامی این اسامی مسجل 

شد، بیانگر دوگانگی موجود در سیاست های این رسانه حكومتی است. 
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زاينده رود
در ماه رمضان درهای جهنم بس��ته است اما از یک 
جهت هم ش��یطان بیكار نیست و دنبال فرصت است. به 
بیان دیگر ش��یطان در این ماه هم انس��ان را تعقیب می 

کند. 
وقتی فردی برای اولین بار دس��ت به خالفی می زند یا 
کار اش��تباهی می کند می گویند گول شیطان را خورده 
یا این که ش��یطان توی جلدش رفته است. اینجاست که 
می گویند آنهایی که به خدا پناه می آورند از شر شیطان 
در امانند. البته این بدان معنا نیس��ت که ش��یطان سر راه 
افراد مؤمن قرار نمی گیرد در واقع شیطان از هر طریقی 
استفاده می کند تا انسان ها را از راه راست منحرف کند 
و این اعتقاد و باور درست و محكم انسان است که او را 
از انحراف نجات می دهد. اما این جای سئوال است که 
آیا ش��یطان در ماه رمضان هم بر سر راه انسان روزه دار 
 قرار می گیرد؟ در ماه رمضان اختالفات، دسته بندی ها،
 وقت کشی ها و شب نشینی های بی محتوا زیاد می شود
و ش��یطان به کمک یاران خود در این ماه اختالف و فتنه 
درس��ت می کند تا توفیق افراد را در اس��تفاده از این ماه 
بگیرد یا کم کند. پیامبر )ص( می فرماید: ای مردم در ماه 
رمضان درهای بهش��ت باز است از خداوند بخواهید آن 
را بر شما نبندد و درهای آتش بسته است از پروردگارتان 
بخواهید آن را بر ش��ما بازنگرداند و ش��یاطین  بسته اند 
از پروردگارت��ان تقاضا کنید که آنها را بر ش��ما مس��لط 

نگرداند.
 برخی اوقات انس��ان نگران نیست که از مال دنیا کم به 
دس��ت آورد و نگران فقر خود نیست این به معنای این 
است که درهای بهشت به قلب انسان باز شده است اگر 
بعد از مدتی دوباره حرص و طمع دنیا در فرد پدید آمد 
و به دنبال دنیا و وابستگی های آن دوید بدان معناست که 
در بهشت به قلبش بسته شده است. آرامش قلبی در واقع 
روحانیت قلبی اس��ت که به جهت آن فرد آماده بندگی 
خدا ش��ده اس��ت. این آماده ش��دن برای ارتباط با عالم 

غیب اس��ت تا لطف خداوند بر جانش ریزش کند. البته 
همیشه انسان این حالت را ندارد اما این به معنی باز شدن 
درهای بهشت اس��ت و در این حال وسوسه شیطان در 
 جان انسان فعال نیست. این مقطعی است که آرمان های
معن��وی برای فرد مطلوب ش��ده اس��ت. در واقع اگر ما 
آماده باش��یم و به دنبال وسوسه های شیطانی نرویم این 
وسوسه ها بر قلب ما حكومت نمی کند. ماه رمضان این 
 حالت را همه افراد دارند و این لطف خدا را می رساند.

پیامبر )ص( می فرماید: مواظب باش��ید ش��یطانی را که 
پروردگارتان بس��ته، باز نكنید و درهای بهش��تی که باز 
کرد، نبندید. ام��كان دارد افراد در آخر ماه رمضان دچار 
حالت عجیبی شوند و احساس خستگی کنند. این بدان 
معناس��ت که درهای بهش��ت بر روی وی باز ش��ده، اما 
چون وی از فرصت های این ماه به خوبی استفاده نكرده 
است، آن بهش��ت را بر روی قلب خود بسته است. کار 
شیطان در سلب توفیق از انسان در زمان ها و مكان های 

مقدس نكته مهمی است. اگر انسان بخواهد در خانه نماز 
بخواند وسوسه های شیطان کمتر است ولی اگر خواست 
 به مس��جد برود وسوسه های ش��یطانی بیشتر می شود.
ش��یطان وقتی نتوانست انس��ان را از نماز منصرف کند، 
وی را از نم��از بهت��ر که همان خواندن نماز در مس��جد 
 است محروم می کند و باز اگر موفق نشد کاری می کند
ک��ه در مس��جد ب��ه آن نتیج��ه نهایی نرس��د. نكته مهم 
اینجاس��ت که هرک��س در هر عرص��ه ای دنبال هدف 
مطلوب خود اس��ت و به جز آن به چیزی نمی اندیشد. 
بنابرای��ن در عرصه روزه هم اگر مطلوب فرد چیز کمی 
باش��د از آن حقایق برین روزه که مطل��وب اولیاء الهی 
است محروم می شود. حال آن که اگر همت انسان بلند 
باشد حقایق عالی نصیب وی می شود. از طریق روزه هم 
 می توان از خداوند دنیای بهتر خواس��ت و هم می شود
مطلوبمان وجه حق باشد. در حدیث قدسی آمده است: 
روزه از آن من اس��ت و خودم هم جزایش هستم چون 
در هیچ عبادتی به این اندازه بنده ش��بیه خدا نمی شود. 
انس��ان از طریق روزه داری، ظه��وری از غنای حق می 
گ��ردد. همچنان ک��ه خداوند هیچ نیازی ب��ه غذا ندارد. 
به نقل از س��ایت تبیان روزه دار ب��ه نحوی در خودش 
 ش��بیه چنین حالتی می ش��ود و آنجا که گفته می ش��ود
خودم جزایش را می دهم. مژده بزرگی است یعنی نتیجه 
روزه جزای روزه دار را به واس��طه ما واگذار نمی کنم و 
به واقع این هم مقام کمی نیست زیرا در هر صورت در 
این حالت هم کماالت بس��یار متعالی را از خدا دریافت 
می کنید.ف��رد در روزه، کمی از گرایش به دنیا منصرف 
می شود و در نتیجه یک غنای مختصری نسبت به دنیای 
درونی پدید م��ی آید و بنابراین به یک اعتبار صنعتی از 
صف��ات علیای خداوند، یعن��ی صفت غنی در قلب وی 
تجل��ی می کنند و نیاز وی به دنیا کم می گردد و با خدا 
مأنوس می ش��ود. یعنی اگر روزه دار همت خود را بلند 
کند و در طلب حق باشد نور حق در اسم غنا در قلبش 

می تابد و این یک نحوه فریب به حق است. 

شیطان در ماه رمضان هم انسان را تعقیب می کند

  الدن سلطانی
 در م��اه مبارک رمض��ان به دلی��ل روزه دار ب��ودن افراد جامع��ه، انحراف های
اجتماعی مانند سرقت، قتل و ... کاهش یافته و فضای جامعه بسیار مطلوب تر 
می شود. جامعه ایمانی و قرآنی ها در این ماه، برای خیزش و حرکت آماده است، 
چرا که به برکت جریان معنویت، بسیاری از آلودگی ها و شرارت ها در جامعه 
کاسته می شود و انگیزه های محرمانه از بین می رود و زمینه اصالح جامعه فراهم 

می شود. 
ایجاد فضای معنوی و روحانی در ماه مبارک رمضان موجب از بین رفتن انگیزه 
 جرم در انسان ها، می شود. به نقل از پایگاه اطالع رسانی پلیس تجربه در سال های
 گذشته نشان داده است که در ماه رمضان جرایم خاص و مشهود کمتر اتفاق می افتد
و در این ماه به خاطر برخی تغییر رفتارها و مراسم مذهبی جوی در جامعه ایجاد 
می شود که سدی در برابر وقوع جرایم است و جرایمی نظیر قتل عمد، سرقت 
مس��لحانه و آدم ربایی کاهش چشمگیری می یابد. کاهش جرایم در ماه مبارک 
مطمئنا به خاطر بعد معنوی این ماه است در آموزه های دینی ما نیز تأکید شده که 
در ماه مبارک رمضان شیاطین در بند شده و وسوسه ارتكاب امر گناه در جامعه 
کمتر می شود. در این ایام مبارک حتی کسانی که در طول 11 ماه سال نماز نمی 
خوانند، روزه می گیرند و نماز می خوانند و به خداوند نزدیک تر می ش��وند با 
توجه به این اعتقاد مومنان که سرنوشت یک سال انسان در شب های ماه مبارک 
رمضان تعیین می ش��ود، انسان ها بیشتر مواظب اعمال خود هستند. باید توجه 
 داشت که این مسأله بر مجرمان هم تأثیر می گذارد البته منظور مجرمان حرفه ای
س��ارقان مسلح و کیف قاپ ها نیس��تند منظور جرایم عادی و سبک که توسط 
مجرمان غیرحرفه ای صورت می گیرد به طرز چشمگیری کاهش پیدا می کند. 

باید از این فضا اس��تفاده شود تا جرایم در دیگر ماه های سال هم روندی رو به 
کاهش داشته باشند، وقتی این پتانسیل وجود دارد که با استفاده از فرهنگ اسالمی 
و خداپرس��تی وجدان جامعه بیدار شود و وقوع جرم کاهش پیدا کند، مسئوالن 

وظیفه دارند با فرهنگ سازی این معنویت را در جامعه نهادینه کنند.
تأثیر مستقیم معنویت بر اشخاص

به راستی چه چیزی موجب می شود که جرم و گناه به طور موقت کناره گیری 
ش��ده و کاه��ش پیدا کند. در جامعه مذهبی ایران، ماه مب��ارک رمضان از ارزش 
خاصی برخوردار است. رمضان ماهی است که در آن جو معنویت بر جامعه حاکم 
می شود و افراد نیز تحت تأثیر این جو قرار می گیرند، از گذشته بزرگان دین و 
اه��ل خرد توصیه کرده اند که در این ایام افراد باید توجه خاصی به اعمال خود 
داشته باشند و مواظب رفتار خود باشند این باورهای مذهبی در کاهش جرم در 

ماه رمضان نقش تعیین کننده ای دارد. 
همه افراد فطرت پاک دارند و دارای وجدان. این آموزه در دین ما وجود دارد که 
بخشش گناهان در این ماه بیشتر صورت می گیرد. مجرمان که زمانی انسان هایی 
پاک بوده اند و تحت تأثیر عوامل اجتماعی، فرهنگی و ... مرتكب جرم شده اند 
ب��ا تكیه بر این آموزه جرم را در این ماه ترک می کنند. اما مجرمان حرفه ای که 
مرتكب جرایمی چون قتل و غارت می شوند کمتر تحت تأثیر این روحیه معنوی 
قرار می گیرند. در این ارتباط باید تمام اجزای جامعه دس��ت به دست بدهند تا 
 بتوان از چنین فضای معنوی بهره برد، در ماه مبارک عاطفه بین مردم بیشتر می شود
و به واسطه صله رحم و مراسم افطاری محبت ها زیاد می شود و تک تک شهروندان 
باید از این فضا برای تجدید روحیه بهره بگیرند.توسعه این فرهنگ در گرو انجام 
وظیفه درست مسئوالن است، نهادهای اجتماعی و فرهنگی از یک سو و شهروندان 

 از س��وی دیگر باید به توس��عه روح معنویت در جامعه کمک کنند، می توانیم
هر روز را روز خدا و عید خدا بدانیم. روزه یک سیستم کنترل کننده است که به 
افراد چگونگی به تعویق انداختن نیازهای ش��ان را می آموزد تا هنگام هیجان و 
احساس شدید نیاز، تفكرات خود را کنترل کنند و رفتاری با آرامش داشته باشند. 
براس��اس آمارهای پژوهش��گران روزه آثار اجتماعی آشكار و پنهان زیادی دارد 
نخستین تأثیر اجتماعی روزه بازسازی روابط افراد جامعه و کاهش آسیب ها و 
 انحراف های اجتماعی است. رمضان فرصت مناسبی است که از سویی گروه های
مختلف اجتماعی را به هم نزدیک کرده و به انس��جام اجتماعی می رساند و از 
سویی دیگر همفكری و انسجام اجتماعی می رساند و از سویی دیگر همفكری و 
انسجام اجتماعی را در سازمان های دینی از قبیل مساجد افزایش می دهد. رمضان 
بستری را فراهم می کند تا شاخص های راستگویی، صداقت و سالمت اجتماعی 
افزای��ش یابد، این موضوع موجب پویایی جامعه و تقویت اعتماد اجتماعی در 
میان اعضای خانواده و دیگر نهادهای اجتماعی می ش��ود. تأثیر اجتماعی دیگر 
رمضان تقویت و بالندگی هنجارها و ارزش های اجتماعی اس��ت به طوری که 
در ماه رمضان بس��یاری از هنجارهای دینی مطلوب که به فراموشی سپرده شده 
بود، آرام آرام شادابی می یابد و رویش دوباره پیدا می کند. مهم ترین و زیباترین 
تأثیر رمضان ایجاد فضاهای جمعی و در نتیجه تقویت وجدان اجتماعی است، 
زیرا در ماه رمضان فضایی جدید در جامعه شكل می گیرد که در آن فضا روابط 
افراد بهبود می یابد. در حیطه خالف های اجتماعی یكی از محرک های جرم و 
جنایت در جامعه افكار غلط و عواطف و احساسات پرخاشگرانه است، وقتی فرد 
روزه داری تمرین می کند که سموم فكری در ذهنش تكرار نشود و به جای آن 
احساسات و افكار مثبت را جانشین کند حتی تصور عمل غیراخالقی به ذهنش 
نمی رسد. در واقع اگر فرد از نظر مدل های روانشناختی افكارش را تصحیح کند 
آرامش خود را حفظ می کند و این آرامش نخست در بعد عاطفی و هیجانی دیده 
می شود که فرد افسرده، بدبین و مضطرب نمی شود و بالفاصله در بعد رفتاری 
هم دیده می شود و فرد با دیگران تعامل ها و رفتارهای خوشایند و مناسبی داشته 
و به جای پرخاش��گری به خطاهای دیگران با نظر اغماض می نگرد و به جای 
ممانعت و امساک بخشایشگری و سخاوت را در پیش می گیرد و نوع دوستی 
او تقویت می شود وقتی تک تک افراد جامعه اصالح شدند و روابط بین فردی 
سامان گرفته، خود به خود جرم و جنایت و تعارض ها و برخوردهای اجتماعی 

پایین می آید. 
بعضی اوقات دوری از خدا است كه ما را به گناه می اندازد

بر این اساس چون در ماه مبارک رمضان مردم به دستورات الهی توجه دارند که 
اثر وضعی دارد و خود به خود جامعه یک فضای اخالقی- اسالمی پیدا می کند 
و از طرفی هم آنانی که دنبال جرائم، رذایل و بداخالقی ها در جامعه هستند در 
این ماه نمی توانند مانور داشته باشند و همان طور که بعضاً در روایات هست که 
در این ماه ابلیس و شیطان در زنجیر هستند واقعاً می توان گفت با روزه گرفتن 
و توجه به احكام الهی از سوی مردم رذایل اخالقی هم به زنجیر کشیده می شود 
و می بینیم جرائم و تخلفات در سطح جامعه به شدت افت می کند.یک استاد 
جامعه شناسی نیز درباره زمان و مكان وقوع جرم می گوید: زمان و مكان وقوع 
جرائ��م در کاهش و افزایش جرائم آثار مس��تقیمی دارد زیرا در برخی ماه ها و 
روزها جرایم و ناهنجاری های رفتاری به طرز چشمگیری کاهش می یابد. ربانی 
خاطرنشان می کند: یكی از این زمان های مناسب ماه مبارک رمضان است. ایمان 
در واقع تنها عامل درونی در افراد خالفكار اس��ت که میزان تخلفات را در میان 
آنها به حداقل می رس��اند. وی تصریح کرد: در 10 سال گذشته میزان تخلفات، 
جرایم و آسیب های اجتماعی، 89 درصد کاهش یافته است. از سویی در سال 
 89 میزان وقوع جرم در ماه رمضان 90 درصد کاهش داشته است که مهم ترین

دلیل آن ایمان و اعتقادات مذهبی و ذاتی است.  

آژیر

جامعه

حساب های بانكی خود را در كافی نت ها 
بررسی نكنید

پنجره

اگر به تصویر کسی که سال ها عاشق او 
بوده ایم نگاه کنیم،  درد را کمتر احساس 
می کنیم. ای��ن، اگرچه باوری ش��اعرانه 
است،  اما واقعیت اس��ت. به ظاهر دلیل 
این پدیده شگفت انگیز،  فعال شدن مرکز 

احساس امنیت در مغز است. 
نگاه کردن به عكس کس��ی که دوستش 
دارید،  درد را کاهش می دهد. این جمله 
شاید شاعرانه به نظر برسد،  اما در واقع به 
طور کامل علمی است. اما چرا؟ آیا تنها 
به دلیل ایجاد حس رضایت است؟ یا این 
که تصویر فرد مورد عالقه، تداعی کننده 
حفاظتی است که می تواند مانعی در برابر 
آسیب باشد؟ به نظر می رسد پاسخ دوم 

به واقعیت نزدیک است.
 پیش از این دانش��مندان ب��ه این نتیجه 
رس��یده بودند که نگاه ک��ردن به عكس 
ف��رد مورد عالقه، درد را کم می کند. این  
بار نائومی آیزنبرگر، روانشناس به دنبال 
پاس��خ به این سئوال اس��ت که چه طور 
چنین اتفاق��ی می افتد. محققین، مغز 17 
زن داوطلب را در حالی که به تصاویری 
از یک فرد مورد عالقه،  یک غریبه و یک 
شیء نگاه می کردند و شوک های خفیفی 
می گرفتند، با ام.آر.آی عملكردی بررسی 
کردند. از آن ها همچنین خواس��ته شده 
ب��ود که در هر حالت،  میزان دردی را که 

احساس می کنند، ارزیابی کنند.
چنان که انتظ��ار می رفت، افراد وقتی به 
عكس کسی که برای مدت طوالنی عاشق 
او بوده اند نگاه می کردند، درد چندانی بر 
اثر شوک احساس نمی کردند. آیزنبرگر 
به این نتیجه رس��ید که کاه��ش درد به 
ونترومدیال  پیش پیش��انی  قشر  فعالیت 
مغز مربوط می ش��ود،  بخشی از مغز که 

به احس��اس امنیت و اطمینان ربط دارد.
فرضیه آیزنبرگ��ر این بود که تاثیر دیدن 
عكس فرد مورد عالق��ه درکاهش درد، 
فقط به تحریک ساده سیستم پاداش در 
مغز محدود نمی شود،  فرایندی که اغلب 
در بین زوج ه��ای جوانی که در مراحل 
اولی��ه ارتباط خود به س��ر می برند دیده 

می شود.
یك��ی از دالیلی که آیزنبرگ��ر در فضیه 
خود ب��دان اش��اره می کند، این اس��ت 
ک��ه دی��دن تصاوی��ری از موجودات��ی 
مثل م��ار و عنكبوت، احس��اس درد را 
بیش��تر می کند. ما به ط��ور غریزی برای 
ترس��یدن از این گونه موج��ودات آماده 
هس��تیم،  چرا که در طول تاریخ تكامل 
انس��ان،  باید برای زنده مان��دن از آن ها 
 فاصله می گرفتیم. این نوعی س��ازگاری
اس��ت. اف��رادی که م��ا به آن ها عش��ق 
می ورزی��م و به آن ها دلبس��تگی داریم، 
ممكن است درست برعكس موجودات 
خطرناک،  نشانه هایی از احساس امنیتی 
باش��ند که ما درون خود داریم به اعتقاد 
آیزنبرگ��ر، افرادی که ما به آن ها عش��ق 
می ورزی��م و به آن ها دلبس��تگی داریم، 
ممكن است درست برعكس موجودات 
خطرناک،  نشانه هایی از احساس امنیتی 
باش��ند که ما درون خود داریم. البته در 
این مطالعه، مردان بررسی نشده اند،  اما به 
گفته آیزنبرگ��ر، هیچ دلیلی وجود ندارد 
که بخواهیم فكر کنیم واکنش مردان در 

چنین مطالعه ای متفاوت خواهد بود.
وی می افزاید:  »ش��اید م��ردم بگویند که 
زن ها احساس��اتی تر از مردان هستند، اما 
چنین فرایندهایی برای مردان هم درست 

به اندازه زن ها حیاتی است.«

چرا عشق، درد را كم می كند؟ 

در ماه رمضان انحرافات اجتماعی کاهش می یابد

زاينده رود
حضور به موقع واحد گش��ت پلیس اصفهان ناکامی و دستگیری زن سارق را به دنبال 
داش��ت. به نقل از پایگاه اطالع رسانی پلیس، سرهنگ محمدعلی بختیاری فرمانده انتظامی 
شهرستان اصفهان با اعالم این مطلب اظهار داشت: واحد گشت کالنتری 36 این فرماندهی 
حین گش��ت زنی در سطح حوزه استحفاظی خود متوجه یک مورد درگیری جلوی در یک 

آرایشگاه زنانه شدند. 
وی افزود: در بررس��ی اولیه مش��خص شد که مالک آرایش��گاه به نام مریم-ک 38 ساله در 
آرایشگاه مشغول به کار بوده که زنی وارد آرایشگاه شده و با ایجاد درگیری و ضرب و جرح 
قصد س��رقت طالجات وی را داش��ته که مأموران س��ر صحنه حاضر شده و سارق در اقدام 
شوم خود ناکام می ماند. این مقام مسئول تصریح کرد: مأموران بالفاصله این زن سارق را به 
نام دنیا- الف 28 ساله دستگیر و به کالنتری انتقال دادند. فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان 
در پایان با اش��اره به این که این س��ارق به بزه ارتكابی خود اقرار کرده است خاطرنشان کرد: 

متهمه به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

زاينده رود
فرد ش��یادی که با معرفی خود به عنوان مأمور یكی از ارگان های دولتی تعدادی از ش��هروندان را مورد اخاذی قرار داده 
بود توس��ط مأموران پلیس آگاهی اس��تان اصفهان شناسایی و دستگیر شد. سرهنگ حس��ین حسین زاده رئیس پلپیس آگاهی 
استان اصفهان اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر این که فردی با معرفی خود به عنوان مأمور و ادعای نفوذ در دادسرا و 
مراجع انتظامی اقدام به اخاذی از شهروندان می کند موضوع به صورت ویژه در دستور کار اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری 

این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: پس از انجام تحقیقات الزم و کسب اطمینان از درستی موضوع با هماهنگی مقام قضایی مأموران به محل موردنظر 
اعزام ش��دند. این مقام مس��ئول تصریح کرد: در بررسی میدانی انجام شده مشخص شد متهم برای حل مشكل قضایی یكی از 
شهروندان مبلغ 10 میلیون ریال مطالبه و قصد دارد سه میلیون ریال به عنوان پیش پرداخت دریافت کند که با حضور مأموران 

در عمل خود ناکام و دستگیر شد.
رئیس پلیس آگاهی استان گفت: متهم که احمد-ع نام دارد در ابتدا هرگونه بزهی را انكار می کرد اما پس از روبه رو شدن با 
اسناد مستدل به بزه انتسابی اقرار کرد. این مقام انتظامی در ادامه عنوان کرد: در همین ارتباط فرد دیگری که به عنوان رابطه با 
وی همكاری می کرد نیز شناسایی و دستگیر شد. به نقل پایگاه اطالع رسانی پلیس، سرهنگ حسین زاده در پایان با بیان این که 
متهمان به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند به شهروندان توصیه کرد: سعی کنند مشكالت 

قضایی و انتظامی خود را از طروق قانونی دنبال کنند و با اغفال افراد شیاد مشكالت خود را زیادتر نكنند. 

با حضور به موقع پلیس رخ داد:

سارق آرايشگاه زنانه در سرقت ناكام ماند
دستبند پلیس بر دستان مأمورنمايی در اصفهان

زاينده رود
رئیس پلیس فتا استان اصفهان در 
جمع خبرنگاران گفت: مردم باید توجه 
کنند که به هیچوجه خریدهای اینترنتی 
و بررسی حس��اب های بانكی خود را 
از طری��ق کافی نت ها و فروش��گاه ها 
انجام ندهند. سرهنگ خسروی تصریح 
کرد: همه فروش��گاه ها و کافی نت ها 
توس��ط پلیس ساماندهی نش��ده و این 
کار در برنام��ه پلی��س فت��ا ق��رار دارد. 
وی خاطرنش��ان کرد: پیشرفت فناوری 
اطالعاتی و ارتباطی موضوعی مشخص 
اس��ت و ما از فضای س��نتی به سمت 
فضای س��ایبری در حال کوچ هستیم. 
رئیس پلیس فتا با بیان این که 90 درصد 
مردم ب��ا فضای س��ایبری ارتباط دارند 
افزود: 75 درصد مش��اغل ب��ه فناوری 
اطالعاتی وابس��تگی مس��تقیم دارند که 
این شامل بانكداری، بهداشت، آموزش 

و ... می شود. 
سرهنگ خسروی تصریح کرد: در حال 
حاضر دو میلیارد کاربر اینترنت در دنیا 
وجود دارد و تعداد کاربران اینترنت در 
ایران 32 میلیون و 300 هزار نفر اس��ت 
که با این رقم رتبه اول را در خاورمیانه 
داری��م. وی گفت: می��زان ضریب نفوذ 
اینترن��ت در دنی��ا 26/6 درص��د و در 
خاورمیانه 28 درصد اس��ت و این رقم 

در ایران 52/2 درصد می باشد. 
رئیس پلیس فتا با اش��اره ب��ه این که از 
س��ال 72 اینترنت وارد کش��ور شده اما 
پیش��رفت امنیتی در ای��ن فضا صورت 
نگرفته و ناآگاهی ها سبب بروز و ورود 
جرایم به این فضا شده است. سرهنگ 
خسروی خاطرنشان کرد: براساس آمار 
سال 2010 در دنیا میزان درآمد از جرایم 
اینترنتی 105 میلیارد دالر بود که حجم 
آن از تجارت موادمخدر بیشتر بود. این 
درحالی است که در سال 2009، هشت 
میلیون و 226 هزار فقره جرم رایانه ای 

به ثبت رسید. 
وی تصری��ح کرد: در ه��ر 60 ثانیه در 
اینترن��ت 168 میلی��ون ایمیل در جهان 
ارسال می ش��ود. از سویی 600 ویدئو 
آپل��ود، 60 وبالگ ایج��اد و 320 کاربر 
جدید اضافه می شود. رئیس پلیس فتا با 
اشاره به این که با ابالغ ستاد کل نیروهای 
مسلح پلیس فتا در کشور تشكیل و در 

استان ها راه اندازی شد گفت: این پلیس 
تخصصی ترین واحد در نیروی انتظامی 
محسوب می شود که یک سازمان فعال، 
کارآمد، تخصصی، پاسخگو و قانونمند 
است و جهت تأمین امنیت فضای تولید 

و تبادل اطالعات تشكیل شده است. 
سرهنگ خسروی وظایف پلیس فتا را 

این چنین شرح داد:
- صیان��ت از حاکمیت و اقتدار ملی و 

ارزش ها 
- صیان��ت از حریم خصوصی و اقتدار 

ملی و ارزش ها
 - صیانت از هویت ملی و نیرو و ارزش های

انسانی
- مقابله و پیشگیری از جرایم در حوزه 

فتا
- حفاظت از اموال، منابع و اسرار ملی

- آش��نا نمودن ش��هروندان با جرایم و 
آسیب ها و حوادث سایبری

- شناسایی تهدیدات
ای  رایان��ه  جرای��م  درب��اره  وی 
خاطرنش��ان ک��رد: یكس��ری از ای��ن 
جرای��م ب��ه صورتی اس��ت ک��ه خود 
 رایان��ه م��ورد ج��رم ق��رار م��ی گیرد
مثل به س��رقت رفتن رایان��ه اما برخی 
 جرایم از طریق سیس��تم های رایانه ای
صورت م��ی گیرد مثل پیام فرس��تادن 

برای آدم ربایی از طریق رایانه.
رئی��س پلیس فت��ا همچنین ب��ه جرایم 
محض رایانه ای اش��اره و تصریح کرد: 
این موارد شامل جرایم، علیه محرمانگی 
داده ها که دسترس��ی غیرمجاز، ش��نود 
غیرمجاز، جرایم علیه تمامیت و صحت 
داده ها، س��رقت و کالهبرداری مرتبط 
ب��ا رایانه و جرایم علیه عفت و اخالقی 
عمومی، توهی��ن و افترا، هتک حیثیت 
و نش��ر اکاذیب، جرای��م اجتماعی مثل 
ردوبدل ک��ردن موادمخدر، قاچاق کاال 
و سالح، آموزش ساخت موادمخدر و 
... می باشد. سرهنگ خسروی درخاتمه 
درباره اه��داف برنامه ه��ای پلیس فتا 
گفت: اکنون از فضای مجازی به عنوان 
ابزاری برای ارتكاب جرم اس��تفاده می 
شود. بنابراین قانون در فضای واقعی و 
مجازی وظیف��ه پلیس فتا را معین کرده 
اس��ت به ط��وری که مبارزه ب��ا جرایم 
عموم��ی در فضای تب��ادل اطالعات از 

وظایف این پلیس محسوب می شود. 

دث
حوا
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهان

مدير امور باغبانی جهاد كشاورزی خبر داد:
كشت گیاهان دارويی در 3/3 هكتار 

از اراضی شهركرد
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: در حال 
حاضر 3/3 هكتار از اراضی کش��اورزی شهرستان شهرکرد زیر کشت 
انواع گیاهان دارویی است. حمیدرضا منصوری در گفتگو با فارس اظهار 
داش��ت: از مجموع 21 هزار و 320 هكتار از باغات شهرستان شهرکرد، 
41 هكتار به کشت محصوالت دانه دار، 30 هزار و 775 هكتار به کشت 
محصوالت باغی هسته دار و 3/3 هكتار گیاهان دارویی اختصاص یافته 
اس��ت. وی سطح باغات زیر کشت شهرس��تان بروجن را پنج هزار و 
917 هكت��ار عنوان کرد و گفت: از این می��زان دو هزار و 35 هكتار به 
کشت محصوالت سیب، گالبی اختصاص یافته است. منصوری ادامه 
داد: همچنین از این میزان 514 هكتار به زیر کش��ت انواع محصوالت 
باغی هسته دار و 4 هزار و 132 هكتار به کشت محصوالت باغی دانه ریز 
اختصاص داده ش��ده است. مدیر امور باغبانی اداره کل جهاد کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: از مجموع شش هزار و 122 هكتار از 
اراضی باغی شهرستان کیار نیز 256 هكتار به کشت محصوالت دانه دار، 
431 هكتار به کش��ت محصوالت هسته دار و یک هكتار نیز به کشت 
گیاهان دارویی اختصاص یافته است. وی با اشاره به اجرای طرح توسعه 
باغات در این استان گفت: این طرح از سال 75 در این استان در دستور 
کار قرار گرفت، به  طوری که مجموع س��طوح باغات این استان از 18 
هزار هكتار در س��ال 75 به 46 هكتار اراضی در س��ال 90 افزایش یافته 
است. منصوری تولیدات باغی این استان در سال 75 را 70 تن در سال 
 عنوان کرد و گفت: در حال حاضر مجموع تولیدات باغی این استان به
183 هزار تن در سال افزایش یافته است. وی مجموع سطح زیر کشت 
گیاهان زینتی در این استان را 54 هكتار برشمرد و گفت: از این سطح زیر 
کشت گیاهان زینتی ساالنه پنج هزار و 300 شاخه گل زینتی برداشت و 
روانه بازار مصرف می شود. منصوری در ادامه بر ضرورت اجرای آبیاری 
تحت فشار در استان تأکید کرد و گفت: طی سال گذشته سه هزار و 142 
هكتار طرح آبیاری بارانی و قطره ای در اراضی کشاورزی این استان اجرا 
شده که در مقایسه با سال پیش از آن حدود 15 درصد رشد داشته است. 
وی با بیان اینكه باید از روش های سنتی آبیاری در کشاورزی خودداری 
شود، گفت: بر همین اساس به منظور استفاده بهینه از آب باید روش های 

نوین و کارشناسی شده را در صنعت کشاورزی به کار گیریم.

با وجود بروز بحران  اقتصادی در جهان؛
رشد اقتصادی ايران بسیار چشمگیر است

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به بروز بحران های اقتصادی 
در جهان، دستیابی به رشد اقتصادی 3/2 درصدی در کشور بسیار مطلوب 
و قابل توجه است. علی اصغر عنابستانی شامگاه دیروز در نخستین نشست 
شورای اداری مش��اوران جوان این استان هدفمندی یارانه ها را یكی از 
بزرگ ترین اقدامات دولت در سال های اخیر دانست و اظهار داشت: در 
هر جامعه ای معضالتی وجود دارد که باید با برنامه ریزی مناس��ب برای 
برط��رف کردن آن همت، تالش و برنامه ری��زی کرد. وی اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ها را مایه افتخار کشور دانست و گفت: دشمنان نظام با 
تالش و برنامه ریزی بسیار به دنبال عدم تحقق و اجرایی شدن این طرح 
تحول اقتصادی در کشور بودند که جمهوری اسالمی با محقق ساختن 
این مهم، نشان داد که دشمنان نمی توانند مانع توسعه ایران و تحقق اهداف 
کشور شوند. عنابستانی دستیابی به رشد اقتصادی 3/2 درصدی در کشور 
را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: با توجه به بروز بحران های اقتصادی در 
جهان، تحقق این رشد در کشور بسیار قابل توجه و چشمگیر است، این 
در حالی است که رشد اقتصادی کشورهای بزرگ اروپایی نظیر فرانسه، 
انگلیس و ایتالیا به صفر رس��یده است. استاندار چهارمحال و بختیاری 
خاطرنشان کرد: حرکت این مسیر در راستای دستیابی به رشد اقتصادی 
8 درصدی در کش��ور باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد. وی بر 
ضرورت تغییر اولویت های کاری در این اس��تان تأکید کرد و گفت: با 
تغییر اولویت از سیاس��ت به اولویت کار و تالش در استان چهارمحال 
و بختیاری و تغییر رویكرد کار برای تكریم مدیران به تالش در راستای 
رضای خدا، می توانیم به آبادانی اس��تان و ارتقای س��طح معیشت مردم 
امیدوار باش��یم.  عنابس��تانی نرخ بیكاری عمومی استان را 13/6 درصد 
 اعالم و خاطرنش��ان کرد: این در حالی است که بیكاری جوانان استان
20 درصد است. وی از رشد 25 درصدی شاخص های عملكردی این 
استان در سال 89 خبر داد و گفت: خروجی این عملكرد ایجاد 24 هزار 

شغل جدید و کاهش 2/5 درصدی نرخ بیكاری در این استان است.

كاويانی:
گرانی كاال در بازار چهار محال و بختیاری 

ريشه فصلی دارد
رئیس سازمان بازرگانی استان چهار محال و بختیاری گفت: گرانی بعضی 
از کاالها در بازار ریش��ه فصلی و بین المللی دارد. اسماعیل کاویانی در 
گفتگو با مهر با اشاره به گرانی بعضی از کاالها دراین استان اظهار داشت: 
گرانی بعضی از کاال ها برای مثال شكر، گرانی فصلی است، زیرا هنوز 
فصل برداشت چغندر قند نرسیده و نیشكر ذخیره وارداتی نیز روبه پایان 
است و همه این دالیل موجبات گرانی بعضی از کاالها را در جامعه به 
وجود آورده اس��ت. کاویانی افزود: منشأ گرانی در بازار تأثیرات گرانی 
فصلی و بین المللی است و منشأ بعضی از گرانی ها در نهال های تولید 
اس��ت که 90 درصد به صورت وارداتی است. رئیس سازمان بازرگانی 
اس��تان چهارمحال و بختیاری عنوان ک��رد: در فرصت زمانی که گرانی 
محصول در اس��تان افزایش می یابد، بای��د مدیریت تنظیم بازار اعمال 
شود و تنظیم و تشدید  نظارت بر بازار، افزایش موجودی کاالی مورد 
نیاز، فروش فوق العاده و ایجاد تعامل با فروشگاه ها و فروش کاالها با  

تخفیف بیشتر شود. 

معاون سیاسی -اجتماعی فرمانداری اصفهان:
 ضرورت ساماندهی كارگاه های مزاحم 

طالسازی و ريخته گری در اصفهان 
معاون سیاس��ی- اجتماعی فرمان��داری اصفهان گفت: س��اماندهی 
کارگاه های مزاحم طالس��ازی و ریخته گری در س��طح شهرس��تان 
اصفهان ضروری است. به گزارش مهر، محمدتقی صفری در کارگروه 
تخصصی سالمت و امنیت غذایی شهرستان اصفهان خواستار توجه 
ویژه و پیگیری س��ازمان های ذی ربط از طریق ساماندهی کارگاه های 
مزاحم و جانمایی مكان مناسب برای آنان شد و افزود: الزم است با 
تمامی ارگان های مربوط، راهكاره��ای الزم در ارتباط با جانمایی و 
ساماندهی کارگاه های مزاحم اندیشیده شده و به مرحله عمل درآید.

وی تأکید کرد: بررسی و رفع مشكالت اینگونه کارگاه ها به دلیل بروز 
مسائلی نظیر آالیندگی های زیست محیطی و محیطی به منظور سالمت 
آحاد جامعه ضروری است. معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری اصفهان 
تصریح کرد: اتح�ادی�ه ه�ای مرتب�ط ب�ای�د از ص�دور ه�رگونه مج�وز 
ی�ا پروانه کسب برای اینگونه مشاغل مزاحم در سطح شهر اصفهان 
ب��ا توجه به آالیندگی این دس��ته از کارگاه ها خودداری کنند. وی در 
بخش دیگری از صحبت های خود به مشكالت موجود در ارتباط با 
بازارچه عرضه ماهی سروش اشاره و بیان کرد: با توجه به محدودیت 
فضای بازارچه و رفع نشدن نواقص، سازمان میادین و مشاغل شهری 
ش��هرداری تا پایان ماه مبارک رمضان باید در رابطه با برطرف کردن 
مسائل و مشكالت راهكار مناسب ارائه کند. صفری با اشاره به اتمام 
مهلت مشخص ش��ده برای رفع برخی مشكالت، گفت: مهلت یک 
ماهه به منظور برطرف شدن مشكالت و رعایت مسائل بهداشتی از 
جمله تعبیه جوی دفع فاضالب و آب سطحی مكان های عرضه ماهی 
به پایان رس��یده و اقدامی از جانب ماهی فروش��ان در این خصوص 
صورت نگرفته است. وی همچنین خواستار جایگزین شدن ظروف 
یک بار مصرف گیاهی و س��لولزی به جای ظروف یک بار مصرف 
پالستیكی پلیمری در ادارات و سازمان ها شد و افزود: صدا و سیما و 
کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان نیز نسبت به اطالع رسانی 
و افزایش آگاهی جامعه در این زمینه اقدام کرده اند که الزم است این 

اقدامات افزایش یابد.

در اصفهان آغاز شد؛
تدوين طرح فقه مشاغل برای 100 شغل
مشاور استاندار اصفهان گفت: در حال حاضر تدوین طرح فقه مشاغل 
از بین 400 ش��غل برای 100 شغل اولویت دار در استان اصفهان آغاز 
شده است. علی ماهرالنقش در نشست خبری قرارگاه فرهنگ استان 
اصفهان در مورد اجرای طرح فقه مش��اغل و اخالق حرفه ای، اظهار 
داش��ت: طرح فقه مش��اغل و اخالق حرفه ای از چهار س��ال گذشته 
در ش��ورای عالی فرهنگی مطرح و از چند ماه پیش در دفتر سازمان 

تبلیغات اسالمی استان اصفهان آغاز شده است. 
وی با اشاره به اینكه هدف اصلی از اجرای طرح فقه مشاغل و اخالق 
حرفه ای کس��ب رزق حالل اس��ت، تصریح ک��رد: زمانی که اخالق 
حرفه ای و آموزه های دینی رعایت شود بسیاری از مشكالت فرهنگی 

برطرف و سالمت جامعه تضمین می شود. 
مشاور استاندار اصفهان عدم آشنایی ارباب مشاغل با آداب و اخالق 
حرفه ای در فرهنگ اسالمی را یک خأل و نقیصه دانست و بیان داشت: 
تأثیرات منفی ناشی از اقتصاد ناسالم، روابط و معاشرت غیراخالقی، 
س��رمایه های معنوی و داشته های فرهنگی جامعه را تخریب خواهد 
کرد.  وی با اش��اره به اینكه این طرح به صورت مطالعاتی در استان 
اصفهان و با تأیید ش��ش نف��ر از مراجع تقلید و علمای حوزه علمیه 
قم و اصفهان به صورت آزمایش��ی تا پایان امس��ال اجرایی می شود، 
افزود: طرح فقه مش��اغل یک ضرورت اس��ت و مشاغل خصوصی، 
دولتی و نیمه خصوصی را ش��امل می شود. ماهرالنقش به دلیل فقهی 
و دینی بودن طرح فقه مش��اغل و اخالق حرف��ه ای آن را یک جهاد 
تلق��ی و اضافه کرد: قرارگاه فرهنگی اس��تان اصفهان س��ندهای فقه 
مش��اغل را تنظیم س��پس آن را نشر و گس��ترش داده و در گام سوم 
به آن رس��میت می بخش��د. وی تأکید کرد: در حال حاضر 100شغل 
اولویت دار را از بین 400 شغل انتخاب و تدوین طرح فقه مشاغل و 
اخالق حرفه ای برای نخس��تین بار در سال جاری در استان اصفهان 
آغاز خواهد شد. دبیر قرارگاه فرهنگ استان اصفهان با اشاره به اینكه 
برای اجرای طرح فقه مشاغل در سال جاری دو میلیون و 500 هزار 
تومان از بودجه فرهنگی قرارگاه فرهنگ استان اصفهان در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت، ادامه داد: خروجی طرح فقه مشاغل به صورت کتابی 
برای 100 ش��غل منتخب خواهد بود. وی اضافه کرد: با فراخوان از 
صاحبان مشاغل دولتی و خصوصی و بازاریان برای ارائه نقطه نظرات 
و ابهامات موجود در مش��اغل و نوع اخالق در حرفه و مسائل فقهی 
از طریق پیامک 10002257 و یا سایتwww.eecuture.ir دعوت 

به عمل می آید.

سفر رئیس جمعیت هالل احمر 
پاكستان به اصفهان

نیلوف��ر بختیار، رئیس جمعیت هالل احمر پاکس��تان جهت بازدید از 
امكانات و توانمندی های جمعیت هالل احمر استان اصفهان به اصفهان 
سفر کرد. وی عصر چهارشنبه 26 مردادماه با استقبال مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر استان اصفهان و معاونین هالل احمر استان، وارد اصفهان شد. 
در این سفر سه روزه، رئیس جمعیت هالل احمر پاکستان از امكانات 
و تجهیزات هالل احمر استان از جمله مرکز تخصصی بین المللی امداد 
و نجات استان اصفهان، امكانات و توانمندی های خودرویی، انبارهای 
غذایی و لوازم، موزه ملی جمعیت هالل احمر استان اصفهان و جمعیت 

هالل احمر شهرستان اصفهان بازدید نمود. 

قیمت و بهای مس��كن در نقاط مختل��ف اصفهان بر 
اس��اس نزدیكی به رودخانه زاینده رود و با معیارهایی 
چ��ون قرار گرفتن در س��مت های مختل��ف رودخانه 
تعیین می شود، اما طی این مدت نرخ اجاره های مسكن 

با افزایش رو به رو بوده است. 
به گزارش مهر، قیمت مسكن در سال اخیر در مقایسه 
با س��ال گذشته که جهش بسیار زیادی داشت، آنچنان 
ت��كان نخ��ورده و با یک تغییر جزئ��ی آن هم تنها در 
نقاطی از شهر روبه رو شده که البته این تغییر نیز آنگونه 
که باید و ش��اید ملموس نیس��ت. اما آنچه که بیش از 
همه شاهد رشد آن هستیم و نمودار آن در حال پیشی 
گرفتن است، قیمت اجاره بهای مسكن در سطح شهر 
اصفهان است. البته عالوه بر موقعیت رودخانه، زمین ها 
و آپارتمان های جنوب اصفهان در مقایس��ه با ش��مال 
ش��هر از قیمت بس��یار باالتری برخودار است. در هر 
صورت در محله هایی که متقاضیان بیش��تری قدرت 
خرید مسكن را دارند، با افزایش قیمتی بیشتر روبه رو 
شده که همین امر قدرت خرید مردم را بیشتر از گذشته 
کاهش داده است. آپارتمان 135 متری درآپادانا اصفهان 
که یكی از نقاط مرغوب شهر به شمار می رود، با تمام 
امكانات هر متر مربع نزدیک به دو میلیون و 200 هزار 
الی دو میلیون و350 هزار تومان به فروش می رس��د. 
همچنین ملک و زمین های ویالیی که بیشتر نیز کلنگی 
به شمار می رود، در همین نقطه از حداقل دو میلیون و 
300 هزار تومان تا دو میلیون و 800 هزار تومان است، 
البت��ه زمین هایی که در داخ��ل کوچه قرار گرفته و هر 
 چه به خیابان نزدیک تر می شویم این قیمت به نزدیک 
س��ه میلیون و 100 هزار تومان نیز می رسد. بر اساس 
این قیمت ها برای یک آپارتمان 130 متری در این نقطه 
از شهر باید بهایی نزدیک به 300میلیون تومان پرداخت 
کرد، همچنی��ن برای یک زمین و س��اخت ویالیی با 
متراژی نزدیک به 250 متر نیز باید هزینه ای حداقلی 

و نزدیک به 600 الی 800 میلیون تومان پرداخت.
برای خری��د آپارتم��ان در یكی از نقاط باالی ش��هر 
اصفهان نیز باید ب��رای زمین های بر و نزدیک خیابان، 
هزینه ای بالغ بر چهار میلیون و 200 الی چهار میلیون 
و 600 ه��زار تومان پرداخت ک��رد و زمین های داخل 
کوچ��ه نیز از دو میلیون و 800 هزار تا س��ه میلیون و 

100 هزار تومان قیم��ت دارد. قیمت آپارتمان در این 
نقط��ه نیز نزدیک ب��ه دو میلیون و 400 ه��زار الی دو 
میلیون 650 هزار تومان اس��ت. با حرکت به س��مت 
جن��وب اصفهان این قیمت ها نیز ت��ا حدودی تعدیل 
می ش��ود، چنانچه قیمت زمین در خیابان بزرگمهر که 
از جمله خیابان های مرغوب ش��هر به شمار می رود و 
به نوعی مرکز شهر نیز محسوب می شود، قیمت زمین 
در داخ��ل کوچه ها حداقل یک میلیون و 200 الی یک 
میلیون و 400 تومان تخمین زده می شود، بنابراین برای 
خرید یک آپارتمان نزدی��ک به 130 متر در این نقطه 
بای��د حداقل نزدیک به 180 میلی��ون الی 240 میلیون 

تومان هزینه کرد.
 همچنی��ن زمین ه��ای ویالی��ی در ای��ن نقط��ه نیز از 
 یک میلیون و 600 هزار تومان ش��روع و تا نزدیک به 
دو میلیون و 400 و حتی باالتر نیز ادامه دارد، بنابراین 
ب��رای خرید یک زمین ویالیی حداقل 180 متری باید 

حداقل نزدیک به 290 میلیون تومان پرداخت کرد.
با حرکت به سمت پایین تر و در حوالی میدان قدس که 
به سمت شمال اصفهان نیز نزدیک تر می شود، می توان 
آپارتمان با امكانات را متری 800هزار تومان خریداری 
کرد. همچنین قیمت زمین در این قسمت نیز در داخل 

کوچه ها از 600 الی 650 هزار شروع و قیمت و بهای 
زمی��ن در نزدیكی خیابان به متراژی حداقل 900 هزار 

تومان می رسد.
قیمت اجاره بها در اصفهان 

قیمت اجاره مسكن در اصفهان افزایش قیمت داشته، 
چنانچ��ه یک آپارتم��ان ویالیی دو خوابه نوس��از در 
خیابان آپادانا اصفهان با ماهیانه 600 هزار تومان اجاره 

و دو میلیون تومان رهن قابل اجاره است.
 قیمت آپارتمان های سه خوابه در این قسمت از شهر 
نیز نزدیک به ش��ش میلیون تومان رهن الی 800 هزار 
تومان اجاره قابل اجاره یک س��اله است. قیمت اجاره 
مس��كن در خیابان بزرگمهر نیز آپارتمان س��ه خوابه 
نزدیک ب��ه 550هزار تومان اجاره و پنج میلیون تومان 
رهن اس��ت. بهای اجاره آپارتمان دو خوابه در خیابان 
بزرگمه��ر نیز نزدیک ب��ه پنج میلیون توم��ان رهن و 
ماهیانه 400 هزار تومان اجاره اس��ت. همچنین اجاره 
زمین ویالی��ی در خیابان آپادانا با پیش پرداخت رهن 
نزدی��ک به 10میلی��ون تومان ماهیان��ه نزدیک به یک 
میلی��ون و 400 هزار تومان اجاره اس��ت و در خیابان 
بزرگمهر نیز با پی��ش پرداخت 10میلیون تومان اجاره 

آن نزدیک به ماهیانه 750 هزار تومان است.

زاينده رود
مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری 
اصفهان گفت: دفن زباله های بیمارس��تانی یک روش 
اشتباه است و سایت شرق اصفهان باید به زباله سوزهای 
بیمارستانی مجهز شوند. تیمور باجول در جلسه کارگروه 
مدیریت پس��ماند استان اظهار داشت: دفن این زباله ها 
خطرات زیادی را در محیط زیست به وجود می آورد و 
مسئوالن باید به منظور کاهش مشكالت موجود در این 
زمینه زباله س��وزهای بیمارستانی را در این مكان نصب 

کنند. 
وی ب��ا اقدامات ص��ورت گرفته به منظور س��اماندهی 
پس��ماندهای بیمارس��تانی اش��اره کرد و افزود: شرایط 
فنی خودروهای محلی پس��ماندهای پزشكی از داخل 
بیمارس��تان ها ب��ه مكان های موردنظر ب��رای بازیافت 
مشخص شده اس��ت و این خودروها باید شرایط فنی 
مش��خص ش��ده را رعایت کنند. مدیرعامل س��ازمان 
بازیاف��ت و تبدیل مواد ش��هرداری اصفهان نیز تصریح 
کرد: رعایت شرایط فنی موردنظر توسط این خودروها 
ضروری است و بیمارستان ها باید براساس شرایط فنی 

اعالم شده تغییرات الزم را در این زمینه اجرا کنند. 
وی گفت: مشكالت موجود در زمینه وجود پسماندهای 
بیمارستانی باید برطرف ش��ود و وجود این پسماندها 
در سطح ش��هر و در داخل بیمارستان ها سبب افزایش 

آلودگی ه��ای زیس��ت محیط��ی می ش��ود. باجول به 
راهكاره��ای مؤث��ر در کاهش آلودگی های ناش��ی از 
 پس��ماندهای بیمارس��تانی اش��اره کرد و بیان داش��ت:
زباله سوزهای بیمارستانی باید جایگزین دفن زباله شوند 
و دس��تگاه های زباله سوز پزشكی باید در سایت شرق 
اصفهان به عنوان مكان دفن این زباله ها نصب ش��وند. 
مدیرعامل س��ازمان بازیافت و تبدیل مواد ش��هرداری 
اصفهان با اشاره به ضرورت رعایت استانداردهای الزم 
توسط خودروهای حمل این زباله ها تأکید کرد: زباله ها 
و پسماندهای پزشكی باید توسط خودروهای استاندارد 

و براساس ضوابط زیست محیطی حمل شوند. 
معاون ام��ور عمرانی اس��تانداری اصفه��ان نیز گفت: 
خودروهای حمل زباله ها و پسماندهای پزشكی باید به 
صورت استاندارد و براساس شرایط فنی مشخص شده 
برای حمل این زباله ها س��اخته شوند. وی افزود: طرح 
جامع مدیریت پسماند به همكاری دستگاه های مربوطه 
نیاز دارد. صمصام شریعت با بیان این که بیمارستان های 
دولتی باید برای کاهش هزینه های خودرو حمل و نقل 
پسماندهای بیمارستانی از راهكارهای مناسب استفاده 
کنند، تصریح کرد: در صورت عدم توان بخشی دولتی 
به منظور خرید خودروهای استاندارد حمل پسماندهای 
پزشكی، این بخش باید از راهكارهای مناسب اقتصادی 
و مقرون به صرفه در این زمینه استفاده کنند. وی افزود: 

انعقاد قرارداد پیمانكاری با پیمانكاران حمل زباله ها و 
پسماندهای پزشكی، هزینه های موجود در این زمینه را 

تا حدودی کاهش می دهد. 
همچنین مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
گفت: طرح جامع مدیریت پسماند کشور در اواخر سال 
گذشته توسط کارگروه ملی پسماند کشور تصویب شده 
اس��ت. احمدرضا الهیجان زاده با اش��اره به مدت زمان 
اج��رای این طرح، تصریح کرد: ابتدای اردیبهش��ت ماه 
جاری این طرح به دس��تگاه های مربوطه در هریک از 
استان ها ابالغ ش��ده و طرح جامع مدیریت پسماند به 

مدت 5 سال در کشور اجرا می شود. 
وی بی��ان داش��ت: از ابتدای ابالغ این طرح به اس��تان، 
اقدامات الزم در این زمینه آغاز ش��ده و وظایف هریک 
از دستگاه های مربوطه توسط کارگروه مدیریت پسماند 

استان، مشخص شده است. 
الهیجان زاده تأکید کرد: ساماندهی زباله ها و پسماندهای 
پزش��كی در اصفهان از سال گذشته آغاز شده و بیشتر 
پس��ماندهای علوم پزش��كی اصفهان به دس��تگاه های 
ات��وکالو و هی��دروکالو مجهز ش��ده ان��د. وی گفت: 
دانشگاه علوم پزشكی اصفهان به منظور دفن زباله های 
 پزشكی 300 میلیون تومان به بیمارستان شهر اصفهان و
200 میلیون تومان به شاهین شهر اختصاص داده است. 

رئیس س��ازمان بازرگانی اس��تان اصفهان گفت: تنظیم 
بازار ماه مبارک رمضان به صورت مس��تمر و باحصول 
نتایج مطلوب همچنان در حال انجام است. به گزارش 

مهر، مظفر انصاری در جمع اعضای کارگروه اقتصادی 
اس��تان اصفهان با اعالم این خبر، افزود: تنظیم بازار ماه 
مبارک رمضان در س��ال جاری با مشارکت مؤثر بخش 
خصوصی، اصناف، توزیع کنندگان و تولیدکنندگان در 
حال انجام اس��ت. وی اظهار داش��ت: با فرارسیدن ماه 
مبارک رمضان و برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم 
کاال و فروش فوق العاده در سطح استان اصفهان، شاهد  

استقبال گسترده مردم هستیم.
رئیس سازمان بازرگانی استان اصفهان با اشاره به همكاری 
پش��تیبانی امور دام استان، شرکت های تعاونی روستایی 
و واحده��ای تولیدی در تنظیم ب��ازار این ماه، تصریح 
 کرد: حضور بخش خصوص��ی در بحث تنظیم بازار و 
برون س��پاری امور اجرایی آن یكی از برنامه های دولت 

است که مشارکت و حضور مؤثر بخش خصوصی در 
تنظیم بازار هدفمندی یارانه ها و همچنین س��ایر ایام و 
مناس��بت ها نش��ان داد که دولت می تواند با اتكا به این 
بخش، تنها به وظیفه حاکمیتی و نظارت بر بازار بپردازد.
وی اضافه کرد: در نمایشگاه های برگزار شده در سطح 
استان، کاالها با تخفیف 15 تا 20 درصدی عرضه شده 
و این نمایش��گاه ها از روند مناس��بی برخوردار اس��ت. 
انصاری از نظارت هیأت بازرس��ی و تیم های مستقر از 
جمله اصناف، بازرگانی، اس��تاندارد و بهداشت بر روند 
برگزاری و کمیت و کیفیت محصوالت عرضه شده در 
نمایش��گاه ها خبر داد و گفت: برای کنترل همه جانبه و 
بهبود برگزاری نمایشگاه تمامی اقدامات الزم انجام شده 

است.

زاینده رود، معیار تعیین قیمت مسکن اصفهان

مديرعامل سازمان بازيافت:
نصب زباله سوزهای بیمارستانی در سايت شرق ضروری است

رئیس سازمان بازرگانی:
تنظیم بازار اصفهان در ماه رمضان همچنان در حال انجام است

پارك سوار میدان امام علی )ع(؛ 
ترمینال مركزی شهر

معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان با اشاره به کاربری های 
فضای چند منظوره میدان امام علی )ع(، گفت: این فضا، ترمینال مرکزی شهر 
اصفهان به حس��اب می آید. مصطفی نوریان با اشاره به کارکردهای فراوان 
میدان امام علی )ع( همچنین اهمیت تجاری این محوطه، خاطرنشان کرد: 
30 خط اتوبوس در این فضا تردد می کنند به نحوی که مبدأ یا مقصد آنها به 
این نقطه منتهی می شود. وی با تأکید بر این که این فضا با حدود دو هزار و 
500 مترمربع وسعت به عنوان یک فضای شهری چند منظوره درنظر گرفته 
شده است، اظهار داشت: فضای چند منظوره دارای کاربری های مختلفی از 
جمله پارک سوار، پارکینگ، محل برگزاری مراسم و مرکز اجتماعات است. 
معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان با اشاره به این که فضای 
چند منظوره میدان امام علی )ع( پارک سوار با کاربری توقفگاه اتوبوس های 
 شهری و نمایشگاه جانبی است، گفت: این فضا در یک طبقه در مساحت 

دو هزار و 500 مترمربع ساخته شده است.

برگزاری طرح شبی 
در ضیافت با ولی نعمتان در شهركرد

م��اه رمض��ان، م��اه دلجوی��ی از ایت��ام و مس��تمندان و کمک ب��ه آنان 
اس��ت ک��ه در همین راس��تا طرح ش��بی در ضیاف��ت با ول��ی نعمتان 
ب��ا حض��ور اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری، معاونین اس��تاندار و 
 مدی��رکل کمیته ام��داد امام خمین��ی)ره( اس��تان در ش��هرکرد برگزار 

شد. 
در این مراسم شرکت کنندگان به منظور دلجویی از نیازمندان و بررسی 
مش��كالت ایتام و مددجویان کمیته امداد ام��ام خمینی)ره( منطقه 2، با 
حضور در منازل آنها بسته های موادغذایی و سبد کاالی رمضان را بین 

آنان توزیع کردند. 
در این طرح از یكصد خانواده یتیم و س��المند دلجویی ش��د. همچنین 
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری و مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( 
اس��تان دس��تورات الزم برای رفع مش��كالت این خانواده ها را صادر 

کردند. 

شهريور؛ آخرين مهلت ثبت نام در سامانه 
نوسازی تاكسی های فرسوده

مدیر کل امور ش��هری اس��تانداری چهارمحال و بختیاری با بیان اینكه رانندگان 
تاکس��ی های فرسوده اس��تان چهار محال و بختیاری در سامانه نوسازی ثبت نام 
کنند، گفت: 31 ش��هریور آخرین مهلت ثبت نام در سامانه نوسازی تاکسی های 

فرسوده است. 
عل��ی محمدی در گفتگو با مهر ثبت نام تاکس��ی های فرس��وده ب��ا بیش از 10 
س��ال س��ن در این س��امانه را ضروری بیان و تأکید کرد: آخرین مهلت ثبت نام 
این تاکس��ی ها پایان شهریورسال جاری اس��ت. وی افزود: در صورت ثبت نام 
نكردن تاکس��یداران در زمان تعیین ش��ده، کارت س��وخت آنان باطل و از تردد 
خودرو جلوگیری می ش��ود. مدیر کل امور ش��هری اس��تانداری چهارمحال و 
 بختیاری تصریح کرد: این موضوع برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرهای زیر
100 هزار نفر اجرا و به جز ش��هرکرد، ش��امل تمامی ش��هرهای چهارمحال و 

بختیاری می شود.
 

نمايندگان جايكا از دوره های آموزش 
فنی و حرفه ای بازديد كردند

نمایندگان س��ازمان جایكای ژاپن از آموزش های فنی و حرفه ای ارائه ش��ده در 
بخش بازفت شهرس��تان کوهرنگ از توابع استان چهار محال و بختیاری بازدید 
کردند. جایكا نام یک سازمان مستقل دولتی بین المللی در ژاپن است که در زمینه 
توس��عه به دولت ژاپن و همچنین کشورهای در حال توسعه کمک می کند و در 
حال حاضر در منطقه بازفت شهرستان کوهرنگ طرح حفاظت از محیط زیست 

را دردست اجرا دارد. 
به گفته نماینده این سازمان اجرای طرح آموزشی و توانمندسازی روستاییان در 
این منطقه  یكی از رویكردهای جلوگیری از تخریب محیط زیست، ایجاد اشتغال 
مولد وتوس��عه بخش روستایی است. دراین برنامه نمایندگان این سازمان ضمن 
بازدید از کارگاه های آموزشی فنی وحرفه ای در منطقه بازفت، ارائه این آموزش ها 
در روس��تا را نشان از برنامه ریزی و سیاستگذاری در جهت توانمندسازی و در 

نهایت توسعه این مناطق دانستند.
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روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان

خبر

گروهي از دانش��مندان س��ازمان 
فضايي آمري��كا با ارائه برنامه اي 
ش��گفت انگي��ز اع��ام كردند به 
منظور نج��ات زمي��ن از گرماي 
جهان��ي و افزايش طول عمر آن، 
مي توان اين س��ياره را به مداري 

دورتر انتقال داد. 
به گ��زارش مهر، دانش��مندان به 
منظ��ور جلوگي��ري از افزاي��ش 
حرارت زمين شيوه اي غيرطبيعي 
را كش��ف كرده اند، حركت دادن 
زمي��ن ب��ه نقطه اي خن��ك تر از 
منظومه خورش��يدي. تنها ابزاري 
ك��ه براي انج��ام اين انتق��ال نياز 
خواهد بود چند س��تاره دنباله دار 
در نزديكي زمين اس��ت و پس از 
آن سياره زمين در منطقه اي ايمن 
و خنك تر از منظومه خورشيدي 

قرار خواهد گرفت.
ايده حركت دادن زمين به منظور 
بهبود دادن موقعيت بين سياره اي، 
زاييده افكار گروهي از دانشمندان 
ناس��ا و اخترشناس��ان آمريكايي 
اس��ت كه معتقدند با انجام چنين 
كاري مي توان ش��ش بيليون سال 
ديگر به عمر مفي��د زمين افزود. 
گرگ الگاين از مركز تحقيقاتي 
امز در اين باره معتقد است تغيير 
مدار زمي��ن نيازمند فناوري هاي 
دور از ذهني نيس��ت. براي انجام 
چني��ن كاري مي توان از ش��يوه 
اي كه اكنون براي منحرف كردن 
 ش��هاب س��نگ ها و س��تاره هاي
 دنباله دار استفاده مي شوند كمك

گرفت.
برنامه اي كه توس��ط اين محققان 
ارائه شده است، هدايت كردن يك 
 شهاب سنگ يا س��تاره دنباله دار
 است به شكلي كه از نزديك ترين
فاصل��ه ممك��ن از زمي��ن عبور 
كن��د. در اي��ن صورت بخش��ي 

از ني��روي گرانش��ي آن به زمين 
منتقل ش��ده و در نتيجه س��رعت 
 مداري زمين افزايش پيدا خواهد

كرد.
ب��ه اي��ن ش��كل س��ياره زمي��ن 
ب��ه م��داري باالت��ر از موقعي��ت 
كنون��ي خ��ود و در فاصل��ه اي 
 بيش��تر از خورش��يد قرار خواهد
گرفت. به گفته دانش��مندان ناسا 
چني��ن راه حل��ي در كوتاه مدت 
م��ي تواند ب��راي جلوگي��ري از 
 بحران گرماي جهاني بسيار مؤثر

باشد.
براي هدايت اج��رام كيهاني بايد 
از راكتي ش��يميايي استفاده كرده 
و در زم��ان مناس��ب به ش��هاب 
س��نگ ي��ا س��تاره دنبال��ه داري 
ضرب��ه زد.  براس��اس گ��زارش 
گاردين، با اي��ن حال براي انجام 
چنين برنامه اي محاسبات بسيار 
دقيقي الزم است، زيرا يك اشتباه 
بس��يار كوچك م��ي تواند منجر 
به برخورد ج��رم كيهاني هدايت 
ش��ده با زمين ش��ود كه بر اساس 
تخمين ها، برخورد جرمي با قطر 
100 كيلومتر با زمين با س��رعتي 
كيهاني،  مقياس س��رعت هاي  در 
مي توان��د زمين را از حيات تهي 

كند.

 هانری بكرل نخس��تين كسی بود كه متوجه پرتودهی عجيب سنگ معدن اورانيم 
گرديد پس از آن در سال 1۹0۹ ميادی ارنست ردرفورد هسته اتم را كشف كرد. 
وی همچنين نش��ان دادكه پرتوهای راديواكتيو در ميدان مغناطيس��ی به سه دسته 
تقيسيم می شود) پرتوهای الفا و بتا وگاما( بعدها دانشمندان دريافتند كه منشأ اين 
پرتوها درون هسته اتم اورانيم می باشد در سال 1۹۳۸ با انجام آزمايشاتی توسط دو 
دانشمند آلمانی به نام های اتوهان و فريتس شتراسمن فيزيك هسته ای پای به مرحله 
تازه ای نهاد. اين فيزيكدانان با بمباران هسته اتم اورانيم به وسيله نوترون ها به عناصر 
راديواكتيوی دست يافتند كه جرم اتمی كوچك تری نسبت به اورانيم داشت و در 
اينجا بود كه نا قوس شوم اختراع بمب اتمی به صدا درآمد، زيرا هر فروپاشی هسته 
اورانيم می توانس��ت تا ۲00 مگاولت انرژی آزاد كند و بديهی بود اگر هسته های 
بيش��تری فرو پاشيده می شد، انرژی فراوانی حاصل می گرديد. بعدها فيزيكدانان 
ديگری نيز در اين محدوده به تحقيق می پرداختند يكی از آنان انريكو فرمی بود ) 
 1۹۵۴-1۹01( كه به خاطر تحقيقاتش در سال 1۹۳۸ موفق به دريافت جايزه نوبل

گرديد. در س��ال 1۹۳۹ يعنی قبل از ش��روع جنگ جهانی دوم در بين فيزيكدانان 
اين بيم وجود داشت كه آلمانی ها به كمك فيزيكدانان نابغه ای مانند هايزنبرگ و 
دستيارانش بتوانند با استفاده از دانش شكافت هسته ای بمب اتمی بسازند. به همين 
دليل از البرت انيش��تين خواستند كه نامه ای به فرانكلين روزولت رئيس جمهور 
وقت آمريكا بنويس��د در آن نامه تاريخی از امكان س��اخت بمبی صحبت شد كه 

هرگز هايزنبرگ آن را نساخت.
چنين ش��د كه دولتمردان آمريكا برای پيشدس��تی بر آلمان پروژه مانهتن را به راه 
انداختند و از انريكو فرمی دعوت به عمل آوردند تا مقدمات ساخت بمب اتمی را 
فراهم سازد. سه سال بعد در دوم دسامبر 1۹۴۲ در ساعت سه بعد از ظهر نخستين 

راكتور اتمی دنيا در دانشگاه شيكاگو آمريكا ساخته شد.
س��پس در 1۶ ژوئيه 1۹۴۵ نخستين آزمايش بمب اتمی در صحرای االمو گرودو 
 نيو مكزيكو انجام ش��د. سه هفته بعد هيروشيما درس��اعت ۸:1۵ صبح در تاريخ
۶ آگوس��ت 1۹۴۵ بوسيله بمب اورانيمی بمباران گرديد و ناكازاكی در ۹ آگوست 

سال 1۹۴۵ بمباران شدند كه طی آن صدها هزار نفر فورا جان باختند. 
بمب های هسته ای چگونه ساخته می شوند؟ 

بمب های هس��ته ای به دو شكل ساخته می ش��وند. بمب های شكافتی )اتمی( و 
بمب های همجوشی )هيدروژنی(، در حالی كه جزئيات اين بمب ها محرمانه است 
ولی نكات اساسی آنها قابل دسترس است. سوخت در يك بمب شكافتی مشتمل 
بر اورانيوم ۲۳۵ و پلوتونيم ۲۳۹ تقريباً خالص است كه هر دو هسته های شكافت 
پذيری دارند. يك تكه كوچك از چنين ماده ای نمی تواند منفجر شود زيرا تعداد 
بس��يار زي��ادی از نوترونها فرار م��ی كنند. ولی در يك جرم ب��ه قدر كافی بزرگ 
)بحران��ی( واكنش زنجيره ای صورت می گيرد. ي��ك نوترون اوليه اتفاقی باعث 

شروع شكافت خواهد شد.
ي��ك بم��ب نوعی تقريباً 10 ب��ه توان ۲۴ نوت��رون در كمتر از ده ب��ه توان هفت 
ثاني��ه آزاد می كند كه باعث گرمای بس��يار ش��ديد می ش��ود. همجوش��ی فرق 
دارد، همجوش��ی وقتی رخ می دهد كه دو هس��ته س��بك را آنقدر به هم نزديك 
 كني��م ك��ه در حوزه عم��ل جاذب��ه متقابل ني��روی هس��ته ای قوی ق��را گيرند.
 از آن به بعد به شدت همه را جذب می كنند و اتمی سنگين تر توليد می نمايند و 
مقداری انرژی آزاد می كنند. همجوشی را می توان در محيط پاسمايی به وجود 
آورد و ب��ه تازگ��ی با ليزر هم اين كار را می كنند. در اين همجوش��ی قرص های 

كوچك��ی از دوتريم و ترتيم )عناصری س��بك كه هم خان��واده هيدروژنند( را به 
وسيله فوج های ليزری پرقدرت گرم می كنند. اگر توان ليزرها كم باشد انفجارهای 
كوچكی در اين قرص های كوچك رخ می دهد. اما اگر قدرت باال باشد و در زمان 
كوتاه اثر كنند، همجوش��ی رخ می دهد. توان اين نوع ليزرها بيش از توان نيروی 

برق آمريكاست. پس تهيه اش بسيار سخت است. 
اختراع بمب اتم 

در طول جنگ جهانی دوم ش��اهد نوآوری تسليحاتی از جانب دولت های درگير 
در جنگ می باش��يم، س��ه دولت عمده ای كه دارای مراكز تحقيقات استراتژيك 
و البراتوره��ای معظ��م تحقيقاتی بودن��د، عبارتند بودند از ژاپ��ن، آلمان، آمريكا. 
ژاپن به دنبال توس��عه س��اح های شيميايی بود كه در اين زمينه موفقيت چندانی 
به دس��ت نمی آورد. آلمان ه��ا دارای مركز تحقيقاتی »پينام��ون« بودند كه موفق 
به اختراع س��احی نو در تابس��تان 1۹۴0 می ش��وند، اين س��اح موشك بود كه 
 در ط��ول جنگ آلمان ها عليه انگلس��تان از خاک فرانس��ه اش��غال ش��ده به كار
می بردند.  اولين موشك ها در تابستان 1۹۴0 بود كه با پشت سر گذاشتن كانال مانش 
به خاک انگلس��تان اصابت می كرد. تا مدت ها انگليسی ها اختراع چنين ساحی 
 را باور نمی كردند. مخترع موش��ك »فون براون« آلمانی بود و اولين موش��ك ها

VI و VII نام داش��تند. اما در ارتباط با تحقيقات مربوط به ش��كافتن هسته اتم، با 
وجود تبليغات متفقين كه به بزرگ نمايی خطر اتمی آلمان می پرداختند، نازی ها در 
 اين خصوص موفقيتی به دست نياورده و پس از شكست آلمان مشخص می شود

كه آنها در مرحله ابتدايی ساخت بمب اتم قرار داشتند.
مركز س��وم، آمريكا بود. آمريكا با اس��تفاده از امتياز منحصر ب��ه فرد دور بودن از 

صحن��ه جنگ و مصونيت از بمب��اران و ويرانی، در س��ال 1۹۴۳ پروژه مانهتن را 
در صح��رای لوس آالموس در ايالت نيومكزيكو، ش��كل می دهد. رياس��ت اين 
 پ��روژه اتم��ی، با پروفس��ور »اوپن هايمر« بود و دانش��مندان غي��ر اروپايی مانند
فرمی و … در اين پروژه نقش داشتند. رياست اين پروژه با يك ژنرال سه ستاره، 
 به نام گروز بود كه به طور مرتب، واشنگتن را از پيشرفت كار مطلع می ساخت.
يكی از ويژگی های پروژه مانهتن، هزينه بس��يار ب��االی آن بود )۲۵ ميليارد دالر( 
ك��ه در زمان جنگ هيچ دولتی چنين بودجه ای را نداش��ت. س��رانجام در حالی 
 ك��ه در ۸ م��ی 1۹۴۵ آلمان تس��ليم می ش��ود و جن��گ اروپا به پايان می رس��د،
 فاتحين كنفرانس پوتست دام را به منظور تعيين سرنوشت آلمان تشكيل می دهند،
پوتس��ت دام يك منطقه يياقی در نزديك برلين ب��ود كه با توجه به اين كه برلين 
آنقدر ويران شده بود، حتی ساختمان درخوری در اين شهر نبود كه در آن اجاس 
برگ��زار ش��ود. در بين كنفرانس، ه��ری ترومن، رئيس جمه��ور آمريكا، تلگراف 
 رمزی، تحت عنوان »نوزاد متولد شد«، دال بر به ثمر رسيدن پروژه مانهتن دريافت

می كند.
اين پروژه موفق به ساخت اولين بمبی می شود كه در 1۶ ژوئيه 1۹۴۵ مورد تست 
ق��رار می گيرد. اوپن هايمر و ديگران، در بونك��ری تجمع كرده بودند و آزمايش 
را مورد بررس��ی قرار می دهند كه به ظاهر همانجا اوپن هايمر پش��يمان می شود. 
در اواخر جوالی، رئيس جمهور آمريكا، دس��تور به كار بردن اين ساح جديد را 
علي��ه ژاپن ب��رای تاريخ بعد از دو اوت صادر می كند؛ پنج ش��هر ژاپن به ترتيب 
اولويت برای واشنگتن در ليست قرار می گيرند: توكيو، كيوتو، هيروشيما، ناگويا، 

ناكازاكی.

ناسا زمين را جابه جا مي كند! 
تاریخ بمب اتم  

 شهردار كاشان از اتمام پروژه زير گذر شهرک ۲۲ بهمن
اين شهر با هزينه بيش از 17 ميليارد ريال خبر داد. به 
گزارش روابط عمومي و امور بين الملل ش��هرداري 
كاش��ان سعيد مدرس زاده، با اش��اره به اينكه اعتبار 
اين طرح از محل اعتبارات عمرانی شهرداری تأمين 
شده اس��ت، گفت: سطح عرش��ه 10۴0 متر مربع و 
۳۵00 تن آس��فالت، ۲۲ هزار متر مربع زير س��ازی، 
نصب تابلوهای ترافيكی و فضای سبز از مشخصات 
فنی اين پروژه اس��ت. وی عبور و مرور بدون حادثه 

و ايمن اهالی شهرک ۲۲ بهمن و تسهيل در ترافيك 
عبوری از جمله اهداف اجرای اين طرح دانست.

به گفته وی برطرف كردن مشكات ترافيكی ورودی 
شهرک ۲۲ بهمن واقع در ابتدای جاده شهر توريستی 
قمصر ب��ه دنبال اتفاقات ناگ��وار و تصادفات مكرر 
در اين مس��ير با پيگيری های مكرر اعضای شورای 
 اسامی شهر كاشان، از ديگر اهداف اجرای اين طرح
است. مدرس زاده، ضريب باالی تردد و سرعت در 
بلوار واجدی به خصوص در فصول گردش��گری به 

منطقه توريس��تی قمصر و بروز حوادث دلخراش و 
تأس��ف بار برای اهالی و س��اكنين شهرک مسكونی 
۲۲ بهمن را يك��ی از داليل مهم و اصلی در اجرای 
اين پروژه دانست. وی گفت: افزايش ضريب ايمنی، 
جداسازی حركت های عبوری با سرعت های باال و 
پايين و ايجاد دسترس��ی ايمن از بلوار اصلی )شهيد 
واجدی( به ش��هرک مسكونی ۲۲ بهمن و بالعكس، 
از مهم ترين ش��اخص های احداث زيرگذر شهرک 

۲۲ بهمن است. 

آيين هاي خاصي در ماه مبارک رمضان، ماه ميهماني 
خداوند تبارک و تعالي در شهرس��تان كاشان برگزار 
مي ش��ود كه مراس��م »هوم بابايي« يكي از آنهاست. 
ب��ه گزارش ايرن��ا، اين آيين كه ريش��ه در اعتقادات 
مذهبي و باورهاي ديني مردم اين ديار دارد، در شب 
پانزدهم ماه مبارک رمضان طبق آيين خاصي برگزار 

مي شود.
ب��ه اعتقاد ش��هروندان كاش��اني، در ش��ب نيمه ماه 
مب��ارک رمضان حضرت امام حس��ن)ع( و حضرت 
امام حسين )ع( به در خانه پيامبر گرامي اسام)ص(
رفتند و بعد از كوبيدن در، س��وره »والشمس« قرآن 
كري��م را خواندن��د و پس از آن ج��د، پدر و مادر و 
تمام مس��لمانان را دعا كردند. پيامبر بزرگوار اسام 
)ص( و حضرت علي )ع( هم براي تشويق حسنين 
مقداري خوراكي به آن دو بزرگوار اهدا كردند؛ براي 
همين اين مراسم در فرهنگ عامه مردم جايگاه ويژه 

اي پيدا كرده است. 
در اين ش��ب كه ش��ب مياد حضرت امام حس��ن 

مجتبي)ع( اس��ت، جمعي از ك��ودكان، نوجوانان و 
جوانان كاش��اني بع��د از افطار به در من��ازل رفته و 

تقاضاي كمك براي نيازمندان دارند. 
هر دس��ته »هوم بابايي« كه از چهار تا بيس��ت نفر و 
گاهي بيش��تر تشكيل مي شود، بعد از افطار در محل 
 معيني گرد هم مي آيند و از بين خود يك صندوق دار
 و يك ميدان دار انتخاب مي كنند. وظيفه صندوق دار
جم��ع آوري پ��ول يا خوراكي هايي مث��ل برگه زرد 
آلو، برگه قيس��ي، جوزقند، كلوچ��ه، خرما، گردو و 

بادام است. 
ميدان دار هم بايد صداي خوش داشته باشد و وظيفه 
اش خواندن ابيات »هوم بابايي« اس��ت. بقيه جوان ها 
و بچ��ه ها هم باي��د همصدا مي��دان دار را همراهي 
 كنند. پس از انتخاب صندوق دار و ميدان دار بچه ها
س��ه صلوات بلند مي فرس��تند تا اگر از افراد گروه 

كسي جا مانده باشد، حاضر شود. 
پ��س از آنكه همه جمع ش��دند، از نخس��تين خانه، 
مراس��م »هوم بابايي« را آغاز مي كنن��د. صاحبخانه 

با ش��نيدن ص��داي بچه ه��ا، تحفه يا تنق��ات مانند 
برگ��ه زردآل��و، گ��ردو، نخودچي و كش��مش، گز، 
ش��كات، بادام و فن��دق به در خانه م��ي آورد و به 
صندوق��دار مي دهد و بچه ها ب��ا گفتن »خدا بركتت 
بده«، به س��وي خان��ه اي ديگر مي روند. اين دس��ته 
در خان��ه را م��ي كوبن��د و پس از ش��نيدن جواب، 
 ميدان دار ش��روع به خوان��دن مي كند و بقيه جواب

مي دهند. 
صندوق دار نيز هداياي مردم را نگهداري و در پايان 
 مراسم بين بچه ها تقسيم مي كند. اين مراسم تا نيمه شب
ادامه دارد و پس از سرزدن به تمام خانه ها، صندوق 
دار آنچه از پول و خوراكي جمع آوري شده را ميان 
افراد تقسيم مي كند و گاه پول و هداياي جمع شده 
در »ه��وم بابايي« بين افراد نيازمند محل تقس��يم مي 
ش��ود و در برخي محله ها هم صرف بازسازي آب 
انبار و ديگر بناهاي عام المنفعه مي گردد. اشعار »هوم 
بابايي« گاهي داراي مضامين عالي اعتقادي و مذهبي 
است و گاهي هم مضامين اجتماعي را دربرمي گيرد. 

۳0 س��اعت شهرس��تان كاش��ان همچون بسياري از 
ش��هرهاي اس��تان اصفهان در نتيجه قطع اينترنت در 

خاموشي اطاعات به سر  برد.
از روز س��ه ش��نبه به دليل قطعي اينترن��ت، هزاران 
كاربر اينترنتي در اين شهرستان اعم از كاربر اينترنت 
پرسرعت ADSL و معمولي )هوشمند( و دياالپ، 

در باتكليفي و سردرگمي به سر  بردند. 
اي��ن اتفاق زمان��ي رخ داد كه تش��ويش و اضطراب 
صدها داوطل��ب كنكور در آخرين س��اعات مهلت 
انتخاب رشته، خانواده هاي كاشاني را مستأصل كرده 
است. مسئول شكل سايت كاشان در گفتگو با فارس 

با انتقاد ش��ديد از اتفاق رخ داده، آن را از نتايج سوء 
مديريت برخي مسئوالن مربوطه دانست. مهدي قنبري 
گفت: به دنبال تماس هاي مكرر با استان اصفهان، در 
ابتدا مشكات فني دليل قطعي اينترنت عنوان شد و 
قرار بود تا س��اعت ۲۴ روز سه شنبه مشكل برطرف 
شود، اما پس از بررسي كارشناسان فني كه تا ساعت 
۳ بامداد به طول انجاميد، مش��خص گرديد كه اصًا 
مشكل فني نبوده، بلكه دليل آن اختافات بين شركت 
 زير س��اخت كش��ور و مخابرات استان اصفهان بوده

است. 
مسئول ارتباط راه دور ش��ركت مخابرات كاشان در 

مورد علت اين اتف��اق عنوان كرد كه اجازه مصاحبه 
ندارد. معاون اس��تاندار و فرماندار كاشان نيز در اين 
زمينه در گفتگو با فارس در كاشان با اعام نارضايتي 
از مشكل به وجود آمده گفت: به دنبال رايزني براي 

حل اين مشكل هستيم و به زودي حل مي گردد. 
عليرض��ا ج��وادي با اعام ع��دم آگاهي نس��بت به 
جزئي��ات بدهي يا اختافات ش��ركت زير س��اخت 
كش��ور و مخابرات اس��تان اصفهان اف��زود: با توجه 
به مش��كات م��ردم و اختاالتي ك��ه در روند امور 
ضروري آنها پيش آمده، به ش��دت به دنبال راه چاره 

هستيم. 

 مديرعامل شركت تعاوني فعاالن تكميل فرش ماشيني كاشان گفت: شركت هاي
 تكميل فرش ماشيني كاشان در رديف شركت هاي پرمصرف انرژي و نيروي 
باالي انساني است. به گزارش سايت خبری كاشان، حسين عدالت گفت: 
 در اين شركت ها ۲۴ درصد از بهاي تمام شده سهم دستمزد و۲۲ درصد

از آن سهم هزينه هاي سربار است.
وي افزود: اين دو موضوع با وجود اشتغال ۳ هزارنفر و همچنين انرژي بر 
بودن آن به دليل تعدد مراحل و ماشين آالت، نياز به نقدينگي بااليي دارد كه 
 با وجود وعده هاي بلند مدت و بازگشت سرمايه با تأخير حداقل 10 ماهه

به دليل شرايط موجود بازار، بسياري از فعاالن در اين عرصه را با مشكات 
جدي روبه رو كرده اس��ت. به گفته وي با اجراي طرح تحول اقتصادي و 
حذف يارانه، انرژي مصرفي اين شركت ها اعم از آب و سوخت و برق، 
هزينه هاي اين ش��ركت ها حداقل ۴00 درصد داش��ته است. وی گفت: 
افزايش قابل توجه بهاي تمام شده، باعث شده درحال حاضر تعداد زيادي 
از شركت هاي تكميل فرش در كاشان و آران و بيدگل با نازل ترين سود، 
به فعاليت خود ادامه دهند و با كسري نقدينگي و تشديد نيازهاي مالي و 

معوق ماندن هشت ماه حقوق روبه رو شوند. 
وي يادآور شد: وضعيت موجود باعث شده تا تعداد زيادي از شركت هاي 
تكميل فرش ماشيني كاشان در سال جاري از فعاليت خودداري و تعدادي 
نيز رس��ماً تعطيلي ش��ركت هاي خود را اعام نماين��د. عدالت در ادامه 
بااشاره به عدم قرارگرفتن شركت هاي تكميل فرش در رديف شركت هاي 
آس��يب پذير گفت: به دليل عدم اطاع��ات تفصيلي در وزارت صنايع و 
عدم اثبات ۳ درصد ازبهاي تمام ش��ده خدمات اين ش��ركت ها در بخش 
انرژي، باعث ش��د تا اين ش��ركت ها در رديف شركت هاي آسيب پذير 

قرار نگيرد. 
وي با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده در وزارت صنايع براي قرارگرفتن 
صنايع وابسته به بخش نساجي در رديف صنايع آسيب پذير، گفت: تاكنون 
اين امر محقق نش��ده و ش��ركت هاي تكميل فرش ماشيني نمي توانند از 
مزاياي دولت بهره مند شوند. وي ارائه تسهيات و وام هاي كم بهره براي 
 تأمين نقدينگي، تخصيص تس��هيات براي پرداخت اقساط هزينه هاي
انرژي، كمك براي كاهش تأثيرات هزينه هاي انرژي و ساير تأثيرات ناشي 
 از اجراي طرح هدفمندي يارانه و تخصيص س��وخت به بهاي يارانه ها
مانند ساير بخش هاي برخوردار از اين سهميه را براي حفظ و بقاي اين 
شركت ها وجلوگيري از بيكاري سه هزار نفر نيروي شاغل در اين بخش 

مؤثر دانست.
به گفته وي هم اكنون ۴0 شركت فعال تكميل فرش ماشيني در شهرستان 
كاشان و آران و بيدگل با حداقل ۳ هزار نفر نيروي انساني شاغل مستقيم 
و حداقل يكهزار ميليارد ريال سرمايه در اين بخش فعاليت دارند. گفتني 
است در پروسه تكميل فرش ماشيني مراحل متعددي وجود دارد؛ ازمرحله 
ورود رول خام تا خروج فرش آماده، 11 مرحله اس��ت كه هريك از اين 

مراحل نياز به ماشين آالت و نيروي انساني متخصص خود را دارد. 

همزمانباهفتهدولت:

بهره برداری از پروژه زیرگذر شهرک 22 بهمن در كاشان

نگاهي به آیين هوم بابایي ماه رمضان در كاشان 

همزمانبابسیاريازشهرهاياستاناصفهانصورتگرفت:

كاشان 30 ساعت كاشان در خاموشي اطالعات 

بااجرايقانونهدفمنديیارانهها؛

شركت هاي تكميل فرش 
ماشيني كاشان نيازمند 
تسهيالت دولت هستند

خبرخبر

علموصنعت

رئيس امور اراضي جهاد كش��اورزي كاش��ان از واگ��ذاري ۲۹۴ هكتار 
زمين براي اجراي طرح هاي صنعتي در اين شهرستان خبر داد.

امير عباس مصايي اظهار داشت:  براي جلوگيري از مهاجرت روستاييان 
و اشتغالزايي جوانان روستايي بيش از ۲۸0 هكتار زمين، از سال گذشته 
تاكنون براي اجراي طرح هاي اقتصادي در مناطق مختلف اين شهرستان 

واگذار شده  است.
وي اف��زود: اي��ن زمين ها ب��راي ايج��اد صنايع كارگاهي، س��نگ بري، 
بس��ته بندي، تولي��د مواد غذايي و بهداش��تي، مرغ��داري و دامداري به 
صاحبان صنايع واگذار شد. رئيس امور اراضي جهاد كشاورزي كاشان 
خاطرنشان كرد: بيش از 70 هكتار زمين نيز سال گذشته با هدف توسعه 
كشاورزي در اختيار كشاورزان اين شهرستان قرار گرفته  است. به گفته 
وي ۴ ه��زار متر مربع زمي��ن نيز براي حفر چاه كش��اورزي در اختيار 

كشاورزان و دامداران شهرستان كاشان گذاشته شده  است.
 وي تصري��ح ك��رد:  به منظور جلوگي��ري از تغيير كارب��ري زمين هاي 
كش��اورزي، س��ه گروه به طور مس��تمر از باغ ها و زمين هاي زراعي در 
مناط��ق مختلف شهرس��تان بازديد كردن��د. مصايي يادآور ش��د: اين 
بازرس��ي ها منجر به 171 مورد اقدام عليه متخلفان تغيير كاربري اراضي 
كش��اورزي در شهرس��تان كاشان ش��ده  اس��ت. وي  تنظيم ۶۴۶ مورد 
توافقنامه بين مالك و زارع، ۹۳۴ مورد اعام وضعيت اراضي مش��مول 
به مالك و زارع، ش��ش هزار و ۵7۵ مورد پاسخ استعامات دفاتر اسناد 
رس��مي، اداره ثبت اس��ناد و اماک و دادگس��تري را از ديگر اقدامات 
مديريت جهاد كش��اورزي كاش��ان در زمينه امور اراضي در س��ال هاي 

گذشته تاكنون برشمرد. 

مديرعامل ستاد ديه كاش��ان از اهداي دو ميليارد و ۶70 ميليون ريال توسط 
خيران طي مراسم گلريزان به اين ستاد خبر داد. علي فرزانه در گفتگو با فارس 
گفت: اين ميزان مبلغ براي پرداخت بخشي از ديون ۵۳ نفر از محكومان مالي 
غيرعمد چون تصادف، مهريه و چك اختصاص يافته است. به گفته وي اين 
افراد از شهرستان هاي كاشان، آران و بيدگل، نطنز و بادرود است كه در حال 
حاضر در زندان به سر مي برند. وي ميزان كل ديونات اين افراد را ۲۲ ميليارد 

و ۵00 ميليون ريال اعام كرد. 
مديرعامل ستاد ديه كاشان خاطرنشان كرد: تعداد ۸۸ هزار نفر از مددجويان با 
محكوميت 1۶ ميليارد ريال طي سه ماه نخست سال جاري با كمك ستاد ديه 
كشور و اين شهرستان آزاد شدند. وي يادآور شد: تعداد ۲۸۲ نفر با محكوميت 
هفت ميليارد و ۵۲ ميليون تومان با همكاري خيران ستاد ديه كشور و صندوق 
خسارات بدني و گذشت شاكيان و تاش ستاد ديه كاشان از زندان آزاد شدند.
فرزانه پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي براي خانواده هاي زندانيان را دردناک و 
قابل تأمل دانس��ت و اظهار داشت: مشكل محكومان مالي غيرعمد تنها بعد 
مادي نيست، بلكه بايد به ابعاد ديگر مشكات آنها نيز توجه شود. وي رسالت 
ستاد ديه را شامل مقوله پيشگيري با سه اصل آموزش، اصاح و اجراي قانون 

و مسأله درمان با اصل تأمين مالي عنوان كرد. 

رئیساموراراضيجهادكشاورزيخبرداد:
واگذاري 294 هكتار زمين

براي طرح هاي صنعتي كاشان

طيمراسمگلریزانصورتگرفت:
اهداي 267 ميليون تومان به محكومان كاشان 
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 الدنسلطانى
ب���رهانی كارشن���اس بهداشت محيط 
استان در گفتگو با زاينده رود تصريح 
كرد: بسياری از ظرف های موجود در 
كه  است  استايرن  پلی  از جنس  بازار 
برای ريختن مواد غذايی داغ يا چرب 

مناسب نيستند. 
وی گفت: مقداری از تركيبات شيميايی 
بيماری های عصبی  ايجاد  )كه عامل 
و سرطان زا هستند( از ديواره اينگونه 
يا  داغ  غذايی  با  كه  هنگامی  ظروف 
چرب )مانند: چای و قهوه، شير گرم، 
انواع برنج و خورشت و كباب، آش 
به  پيدا می كنند  و حليم و... (تماس 
مواد غذايی وارد می گردند و در نتيجه 

مصرف اين غذاها مخاطره آميز است.
استان  محيط  بهداشت  كارشناس 
افزود: به دليل قيمت پايين محصوالت 
پتروشيمی در كشور و بدون توجه به 
ماحظات بهداشتی و زيست محيطی و 
ارزانی ظروف يك بار مصرف، استفاده 
از اين ظرف ها در كشور بسيار زياد 
مشكل  بر  افزون  اين وضعيت  است. 
های زيست محيطی ناشی از عدم تجزيه 
اين مواد در طبيعت از بعد بهداشتی و 

سامتی نيز صحيح نمی باشد.
ظرف  كاربرد  و  نوع  درباره  برهانی 
كرد:  خاطرنشان  مصرف  يكبار  های 
جنس،  به  توجه  با  ها  ظرف  اين 
نوع  هر  و  دارند  متفاوتی  كاربردهای 
نيست.  مصرفی  هر  مناسب  آنها  از 
وی گفت: بايد ضمن آگاهی از ظرف 
چگونگی  و  مصرف  بار  يك  های 
شناسايی آنها، كاربرد هر يك را بدانيم 
های ويژگی  و  شرايط  به  توجه  با   و 

ماده غذايی و طرز مصرف آن، ظرف 
با  مناسب  كه  كنيم  انتخاب  را  هايی 
به  منجر  امر  اين  تا  باشد  مصرفمان 
بيماری و عوارض سوء بر سامتی مان 
نشود.كارشناس بهداشت محيط استان 
های  ظرف  شناسايی  روش  درباره 
روش  كرد:  تصريح  مصرف  بار  يك 
شناسايی اين ظرف ها براساس كد و 
عامتی است كه در ته آنها حك شده 
كدها از 1 تا 7 و عامت ها به ترتيب 
 PETE، HDPE، V، LDPE، PP،

PS و OTHER  هستند.
برهانی افزود: از بين انواع ظرف ها كد 
 ۳ با عامت V كه از جنس پی وی سی
است به طور كل برای هيچ نوع ماده 

غذايی مناسب نيست و كد ۶ با عامت 
PS نيز برای مواد غذايی داغ و چرب 

نامناسب است.
مواد  فروشندگان  داد:  هشدار  وی 
چون:  غذاهايی  نبايستی  غذايی 
چلو  پاچه،  كله  حليم،  انواع  آش، 
و  شير  ماست،  كباب،  و  خورش  و 
چربی  دارای  همگی  كه  را  آن  نظاير 
يا داغ هستند در ظرف هايي  بوده و 
ها  خانواده  و  كنند  عرضه   ۶ كد  با 
كه  كنند  دقت  خريد  هنگام  بايد  نيز 
غذای موجود در اينگونه ظرف ها را 
خريداری ننمايند. كارشناس بهداشت 
ترين مطمئن  افزود:  همچنين   محيط 
برای  كه  است  اين  روش  بهترين  و 
خريد اين غذاها از رستوران ها، كبابی 
هاي  آن، ظرف  نظاير  و  ها  بريانی  و 
مناسب)استيل، تفلون، چينی، پيركس 
و بلور( به همراه ببريم و بخواهيم كه 
 غذای خريداری شده را در اين ظرف ها 

بريزند.
 برهانی در خاتمه درباره ظرف های يك بار

است  چندی  گفت:  گياهی  مصرف 
نوعی پليمر گياهی از نشاسته ذرت تهيه 
شده و از آن ظرف های يك بار مصرف 
درست شبيه ظرف های پليمر شيميايی 
تهيه می شود كه ضمن آنكه ضرر و 

زيانی برای سامتی نداشته در طبيعت 
نيز قابل تجزيه است و به محيط زيست 
آسيبی نمی رساند. خوشبختانه اين نوع 
ظرف ها در بازار موجود بوده و توصيه 
می شود كه از آنها استفاده شود. اگر 
چه قيمت آن اندكی از ساير ظرف ها 

گرانتر است.
شايان ذكر است: كارشناسان امر غذا و 
دارو، استفاده از ظروف يك بار مصرف 
گياهي را به دليل برخورداري از مزاياي 
خانواده ها  تمامي  به  سامت،  خوب 
اعتقاد  به  مي كنند.  توصيه  صنوف  و 
آنان، زمان برگشت ظروف پاستيكي 
يك بار مصرف به طبيعت ۳00 تا ۵00 
سال طول مي كشد، اما اين زمان براي 
ظروف يك بار مصرف گياهي ۵ تا ۶ 
ماه بدون هيچ آسيب زيست محيطي 
مصرف  يك بار  ظروف  مي باشد. 
شده  اصاح  ذرت  نشاسته  از  گياهي 
تهيه شده است و بايد با فرهنگ سازي 
جاي ظروف قبلي را بگيرد. به عقيده 
از  عاري  ظروف  اين  كارشناسان، 
هرگونه اثرات مضر و عكس العمل هاي 
شيميايي در تماس با مايعات و غذاهاي 
است.  حرارت  برابر  در  مقاوم  و  داغ 
آنها مي گويند: ظروف يك بار مصرف 
پاستيكي كمتر از اين مزايا برخوردار 

است و انتظار مي رود با توجه به مزاياي 
دولتي،  دستگاه هاي  گياهي  ظروف 
خصوصي، بيمارستان ها و ديگران براي 
حمل مواد غذايي كاركنان خود از اين 
ظروف استفاده كنند.در واقع مسئوالن 
دستگا ه ها و ديگر اقشار نبايد به بهانه 
گراني و نداشتن صرفه اقتصادي از تهيه 
كنند، در حالي كه  امتناع  اين ظروف 
هزينه تهيه اين ظروف بسيار ارزان تر از 
هزينه درماني و تهيه تجهيزات پزشكي 
از  استفاده  از  ناشي  عوارض  جهت 
ظروف نامناسب مي باشد. كارشناسان 
غذا و دارو ارتقاي ايمني و سازش با 
محيط زيست را از جمله علل اصلي 
در ترغيب و تشويق مصرف كنندگان به 
تهيه ظروف گياهي مي دانند و مي گويند: 
مواد به كار برده شده در اين ظروف فاقد 
بروز  باعث  عكس العمل شيميايي كه 
بيماري هاي اختاالت عصبي و خوني 
مي شود است. گفتني است اين ظروف 
زنجان  و  مازندران، سمنان  تهران،  در 
توليد و مصرف مي شود و با توجه به 
اين كه يك چهارم كارخانجات توليد 
اصفهان  در  كشور  پاستيكي  ظروف 
است، مي توان با تغيير مواد توليد، توليد 
و مصرف اين ظرف ها را به مرحله انبوه 

رساند.

گل گاو زبان ایرانی

علت مراجعه 5 درصد از افراد
به بیمارستان ها عوارض دارویی است

ضرباننسخه گیاهی

گاوزب��ان ايران��ی گياه��ی از تي��ره بو 
راژيناس��ه راس��ته پولمويناليسه، كاس 

ديوتبلونس و جنس اكويم است. 
گونه مزب��ور گياهی علفی، دوس��اله و 
پاياست كه پوشيده از كرک های نرم و 
نازک و دارای گل های لوله ای شكل و 

آبی رنگ مايل به ارغوانی است. 
برگ های آن ساده، ميوه آن نوک تيز و 
 فندقی و سطح آن دارای برجستگی های
كوچك و تيز می باشد. فصل گل دهی 
گياه از آغاز ارديبهش��ت تا اواخر مرداد 
اس��ت. در ايران تنها به اين گياه اطاق 

نام گاوزبان می شود.
اين گي��اه به طور وس��يع ب��ه صورت 
خودرو در اس��تان های ش��مالی ايران 
مث��ل گي��ان، مازن��دران، ارتفاع��ات 
 كن��دوان، كاردش��ت و چالوس يافت

می شود. 
در يك تحقي��ق، مهدی س��ياح برگرد 
و حاتم بوس��تانی، دو روانپزش��ك، به 
بررس��ی اثربخشی و س��امت مصرف 
عصاره آبی گل گاوزبان با دور ثابت در 
درمان بيماران مبتا به اختال وسواسی 
 اجب��اری در يك دوره ش��ش هفته ای
پرداختن��د. در اين مطالع��ه كار آزمايی 

بالين��ی تصادفی ۳۳ بيم��ار مبتا به اين 
اختال كه در مقياس بال براون نمرات 
مس��اوی يا باالتر از ۲1 داش��تند، وارد 
مطالع��ه ش��ده و به ص��ورت تصادفی 
دارونما يا ۵00 ميلی گرم از عصاره آبی 

گل گاوزبان دريافت كردند.
حال بيماران برای ش��ش هفته پيگيری 
و اثربخش��ی درمان با مقياس بال براون 
در هفت��ه ه��ای 0، 1، ۲، ۴ و ۶ ان��دازه 

گيری شد. 
 نتايج اين يافته ها نشان می دهد در هفته های
انتهاي��ی، عص��اره گاو زبان نس��بت به 
دارونما برتری داش��ت كه اين اختاف 
در هفته چه��ارم نزديك به معنی دار و 

هفته ششم معنی دار بود. 
عص��اره آبی گاوزب��ان در هيچ كدام از 
هفته ها بيش از دارونما عوارض جانبی 

ايجاد نكرد.
پژوهش��گران با استناد به يافته های اين 
تحقي��ق تأكي��د كردند كه عص��اره آبی 
 گل گاوزب��ان، دارويی مؤثر و بی خطر
برای درم��ان بيماران مبت��ا به اختال  
وسواس��ی- اجب��اری اس��ت؛ اگرچ��ه 
مطالع��ات بيش��تر برای تأيي��د آن الزم 

است. 

زایندهرود
براساس آخرين اطاعات موجود 
عل��ت مراجعه پن��ج درص��د از افراد، 
مراكز درمانی و بيمارستان ها عوارض 

دارويی است. 
آيا می دانيد كشور ما از نظرف مصرف 
دارو جزء ۲0 كش��ور نخست دنياست 
و بعد از كش��ور چين مق��ام دوم را در 

آسيا دارد؟! 
به نق��ل از پايگاه اطاع رس��انی پليس 
ب��ه گفته يك پزش��ك داروها مانند تيغ 
دو لبه عمل م��ی كنند و در كنار اثرات 
 مفيد در درمان بيم��اری ها، می توانند
طيف گسترده ای از عوارض زيان آور 
را به همراه داش��ته باش��ند و بر همين 
اس��اس روزانه هزاران نفر در سراس��ر 

دنيا قربانی اين عوارض می گردند.
زيابی م��واردی را به اختص��ار بدين 

شرح بيان كرد: 
- داروه��ا به ويژه آنت��ی بيوتيك ها را 
فقط با تجويز و طبق دس��تور پزش��ك 
خود اس��تفاده كنيد و از مصرف و قطع 
خودسرانه آن خودداری نماييد تا ضمن 
حفظ س��امت خود در امر جلوگيری 
از »گس��ترش جهانی مقاومت داروهای 
ضد ميكروبی با آنتی بيوتيك ها« سهيم 

باشيد.
- ب��رای تجويز داروه��ای تجويزی از 
جمل��ه پنی س��يلين، به پزش��ك خود 

اصرار نكنيد.
- آنتی بيوتيك ها را برای نوبت بعدی 

بيماری خود ذخيره نكنيد.
- حتی با داش��تن عائم مشابه، داروی 
خ��ود را به ديگران توصي��ه نكنيد يا از 

نسخه فرد ديگری استفاده نكنيد.
- بدانيد كه عوارض مصرف خودسرانه 
و ب��ی رويه برخ��ی از داروهای گياهی 

كمتر از داروهای شيميايی است. 
- مص��رف ب��ی روي��ه ويتامي��ن ه��ا، 
همچني��ن  پزش��ك،  تجوي��ز  ب��دون 
ن��ه  ني��روزا  داروه��ای  از  اس��تفاده 
تنه��ا تأثي��ر قاب��ل توجه��ی در كارايی 
 ورزش��كاران ن��دارد بلك��ه م��ی تواند
عوارض جبران ناپذي��ری برای فرد به 

دنبال داشته باشد.
 س��رطان هاي��ی نظي��ر س��رطان كبد، 
پروس��تات، روده و عقيمی و نارسايی 
كلي��ه، افزايش چن��د براب��ری احتمال 
س��كته ه��ای مغ��زی و قلب��ی و بروز 
رفتاره��ای خطرن��اک تنها بخش��ی از 
ع��وارض خانم��ان بران��داز، اس��تفاده 
 داروهای به اصطاح نيروزا يا دوپينگی

می باشد.
- كودكان آسيب پذيرترين قشر جامعه در 
 برابر عوارض نابجای داروها می باشند

پس از آنها مراقبت بيشتری كنيم. 
- اطاعات درج ش��ده بر روی بس��ته 
بن��دی دارو و ي��ا راهنم��ای مرب��وط 
درخصوص شرايط مصرف و نگهداری 
به دقت مطالعه نماييد و داروها را هرگز 
در مقابل نور مستقيم، رطوبت و دمای 

باال قرار ندهيد. 
- داروخانه تنها محل معتبر تأمين دارو 
می باش��د و تعداد زي��ادی از داروهای 
 خارجی كه در بازار و خارج از سامانه های
دارويی كش��ور به فروش می رس��ند، 
تقلبی، تاريخ گذش��ته و فاقد مواد مؤثر 

می باشند. 

هشداربهداشتمحیطاستاناصفهان:

خطـر سـرطان در ظـرف هــاي 
یك بــار مصـرف

نکته

زایندهرود
با  مرتبط  ميگرنی  سردردهای  اساسی   دليل 
روزه داری ناشی از گرسنگی و افت قند خون، از 
دست دادن آب بدن، خواب ناكافی و قطع مصرف 
موادی است كه وابستگی ايجاد می كنند. يك پزشك 
با بيان اين مطلب گفت: در ماه رمضان عائمی مانند 
سردردهای عصبی، كاهش قند خون و كم آبی باعث 
افزايش اسيدهای چرب و آزاد خون شده و به طور 
 مستقيم اثر شديدی بر روی آزادسازی كاته كوالمين ها
در ميگرن می شوند. راميز رضويان خاطرنشان كرد: 
در شرايط فوق سردردهای ميگرنی تشديد می شوند 
و اين افراد با راهنمايی و كمك پزشك معالج و ايجاد 
تغييرات مختصر در مصرف دارو، می توانند روزه 
بگيرند. وی درباره راه های كاهش بروز سردرد در 
ماه رمضان، تصريح كرد: نوشيدن آب و مايعات كافی، 
مصرف سبزيجات در وعده سحر، عدم قرار گرفتن 
 در معرض نور خورشيد، عدم انجام فعاليت های
شديد بدنی و ورزش در معرض نور خورشيد از 
راهكارهای كمك كننده در اين بيماران است. اين 
پزشك افزود: ترک سيگار قبل از ماه مبارک و يا 
به حداقل رساندن مصرف آن، كاهش مصرف قهوه 
و چای پررنگ قبل از ماه مبارک رمضان، از ديگر 
مواردی است كه مبتايان به سردردهای عصبی و 
ميگرنی بايد رعايت كنند. گفتنی است گاهی مصرف 
يك قرص مسكن در وعده سحر می تواند كمك 

كننده باشد. 
راميز رضويان با اشاره به اين  كه مصرف موادقندی 
مصنوعی در وعده سحری موجب ايجاد احساس 
كسالت، سردرد و كاهش تمركز می شود، گفت: 
شيرينی،  انواع  مثل  مصنوعی  موادقندی  مصرف 

زولبيا و باميه، موجب نوسان در قند خون می شود. 
وی تصريح كرد: بهتر است روزه داران از مصرف 
موادقندی در وعده سحر بكاهند و به جای آن از 
موادغذايی حاوی پروتئين و دارای فيبر مثل حبوبات 
و برنج های مخلوط به دليل آزاد كردن تدريجی 
استفاده  مايعات،  مطلوب  حفظ  و  قند  و   انرژی 

كنند. 
اين پزشك خاطرنشان كرد: خوردن ميوه و سبزی 
يا ساالد بدون سس در وعده سحر بهترين راهكار 
برای تأمين و اصاح ويتامين های موردنياز بدن و 
پيشگيری از تشنگی به شمار می رود. رضويان گفت: 
افرادی كه از كم خونی رنج می برند، در صورت 
بايد از موادی كه حاوی آهن است  روزه گرفتن 
مانند گوشت قرمز و خشكبار مانند برگه زردآلو و 
مغزها به شكل خام استفاده كنند. وی درباره اهميت 
بهداشت فردی و غذايی در ماه رمضان تصريح كرد: 
در ماه رمضان رعايت بهداشت فردی و غذايی امری 
مهم و ضروری بوده و بهتر است به منظور استفاده 
معنوی از اين ماه پربركت، روزه داران بر اين امر 
توجه الزم را داشته باشند. اين پزشك افزود: شستن 
كامل دست ها و وسايل مورد استفاده برای طبخ و 
آماده سازی غذا و استفاده از مواد ضدعفونی كننده 
برای شستن سبزيجات و ميوه ها از جمله موارد 

حائز اهميت در اين ماه است. 
رضويان گفت: جداسازی موادخام و پخته كه عامل 
انتقال  به يكديگر می شود و  انتقال ميكروب ها 
نكاتی  ازجمله  دار،  درب  ظروف  به  موادغذايی 
است كه بايد در بحث سامت موادغذايی به آن 
توجه كرد. وی افزود: نوشيدن آب و مايعات كافی، 
مصرف سبزيحات در وعده سحر و همچنين قرار 

نگرفتن در معرض نورخورشيد، سردردهای ناشی 
از طول روز در ماه مبارک رمضان را كاهش می دهد. 
به نقل از تابان غذاهای مفيد برای ميگرن عبارتند از: 
مرغ، خروس و بوقلمون كه اينها از دسته غذاهای 
كم چرب و غنی از پروتئين هستند، چرا كه غذاهای 
پروتئينی منجر به نوسان ميزان قند خون نمی شود. 
گمان می رود كه كمبود ميزان قند خون ازجمله عوامل 
 ميگرن است. غذاهای پروتئين دار نظير تخم مرغ،
گوشت گاو و حبوبات بايد در هر وعده غذايی 
گنجانده شوند. از سويی مصرف ميان وعده های 
حاوی پروتئين فراوان نيز مفيد است. گفتنی است 
سيب، گابی، گياس، زردآلو و انگور ميوه هايی 
هستند كه مصرف آنها موجب افزايش منظم قند 
خون می شود و اين ميوه ها ميان وعده های غذايی 
بسيار خوبی برای حفظ و كنترل قند خون هستند. 

حليم جو، حبوباتی نظير لوبيا قرمز، عدس سبز، 
نخود و لوبيا همگی دارای فيبرهای محلول بوده و 
به تثبيت قند خون كمك می كنند. اين غذاها منابع 
خوب كربوهيدرات بوده و حبوبات نيز منابع خوب 

پروتئين هستند. 
داروهای گياهی درمان ميگرن بدين شرح اند:

دم  فنجان  يك  نوشيدن  ريحان:  برگ  كرده  دم   -
كرده ريحان، نفخ و گاز معده را از بين می برد. برگ 
ريحان درمان كننده ناراحتی های حاصل از نيش 

حشرات نيز هست.
- اكليل كوهی: برگ ها و سرشاخه های گلدار اكليل 
كوهی بيشتر خاصيت درمانی دارند. جوشانده برگ 
 اين گياه عاوه بر اين كه زخم ها را ضدعفونی می كند،

درمان  برای  نوشيدنی  صورت  به  آن  مصرف 
روماتيسم و ميگرن نيز مفيد است. 

گرفتگی و افت قند خون مشکل مبتالیان به میگرن در ماه رمضان است

چسبندگی بینی از عوارض جراحی 
نادرست زیبایی بینی است 

یكمتخصصچشم:
عدم درمان شب کوری

به شبکیه چشم آسیب جدی می زند

زایندهرود
اگر عمل جراحی  زيبايی گفت:  فوق تخصص جراحی  يك 
زيبايی بينی خوب انجام نشود، فرد دچار چسبندگی بينی، مشكات 
تنفسی يا بدشكلی بينی می شود. عابدی پور خاطرنشان كرد: ليزر 
از آن  ندارد. وی  بينی كاربردی  كاربردی در جراحی های زيبايی 
دسته از همكارانش كه ليزر را در جهت دروغ سازی و درآمدزايی 
با  بينی  عكس  طراحی  روش  كرد:  تصريح  و  گله  اند،  داده  قرار 
طراحی  كامپيوتر  در  آنچه  و  است  مطرود  دنيا  تمام  در  كامپيوتر 
باشد. فوق  از حقيقت و غيرواقعی  بسيار دور  تواند  می شود می 
از  را  جراح  پزشك  تجربه  و  تخصص  زيبايی،  جراحی  تخصص 
هر چيز ديگری مهم تر دانست و خاطرنشان كرد: از هر 10 بيمار 
اين  هستند،  بينی  جراحی  نيازمند  مورد  دو  تنها  كننده،  مراجعه 
درحالی است كه ساير افراد فقط با هدف زيبايی تمايل به جراحی 

بينی دارند. 
عابدی پور با اشاره به عوارض عمل زيبايی بينی افزود: خونريزی 
بينی از عوارض فوری بعد از عمل جراحی است و چنانچه عمل 
 جراحی به خوبی انجام نشود به صدمه عصب پويايی منتهی می گردد.
وی تصريح كرد: براساس آمارهای جهانی روزانه ۲000 نفر در دنيا 
نيز  افراد  بينی خود شكايت دارند و 10 درصد  از اعمال جراحی 

نيازمند عمل دوم هستند. 
عابدی پور در خاتمه علت مراجعه تعداد زيادی از افراد را فرهنگ 
حاكم بر جامعه و عدم اعتماد به تنفس افراد دانست و گفت: بعضی 
اعمال  فكر  به  خود  همسران  با  اختاف  علت  به  فقط  بيماران  از 
اشتباه  كامل  طور  به  تفكر  اين  آنكه  حال  هستند،  زيبايی  جراحی 

است. 

زایندهرود
سهيا فاضلی گفت: عدم درمان شب كوری موجب خشكی 
چشم و آسيب جدی به شبكيه می شود و احتمال بروز نابينايی را 

در افراد افزايش می دهد. 
 وی خاطرنشان كرد: طبق تحقيقات، شايع ترين علت بروز شب كوری
A و دريافت  تا 10 درصد كودكان آسيايی، كمبود ويتامين  در ۵ 
ناكافی موادغذايی حاوی اين ويتامين است. متخصص چشم افزود: 
اختاالت ژنتيكی و كمبود ويتامين A از عوامل بروز شب كوری 
كافی  اثر دريافت  در   A ويتامين  البته كمبود  محسوب می شوند، 
موادغذايی حاوی اين ويتامين )ماهی، تخم مرغ، ميوه های نارنجی 
رنگ و سبز تيره( شايع ترين علت بروز اين بيماری شناخته شده 

است. 
 سهيا فاضلی در مورد نقشی كه ويتامين A بر عملكرد صحيح سلول های
های سلول  در   A ويتامين  كرد:  تصريح  دارد،  چشم   شبكيه 
استوانه ای و مخروطی شبكيه چشم با پروتئين خاصی تركيب شده 
و در هنگام شب با توليد رنگدانه هايی امكان ديد تصاوير و افزايش 

بينايی را در تاريكی برای افراد فراهم می كند. 
وی اختال در آنزيم های جذب كننده ويتامين A در بدن و نيز 
اختال در سيستم گوارش و كبد كه محل ذخيره ويتامين A است 
را از ديگر عوارض مربوط به ويتامين A در بدن با وجود دريافت 
تنها  دانست و خاطرنشان كرد: شب كوری  آن  موادغذايی حاوی 
 A بيماری چشمی است كه بافاصله با رفع مشكل جذب ويتامين
در بدن و با دريافت موادغذايی حاوی آن، درمان می شود. الزم به 
ذكر است به طور ميانگين روزانه هر فرد به ۳00 تا 1۲00 ميلی گرم 
ويتامين A نيازمند است و آمارها نشان می دهد كه ۵ تا 10 ميليون 

كودک در آسيا با كمبود اين ويتامين مواجه اند. 

فوقتخصصنوزادان:

بوي تند عطر یکي از دالیل گریه
و بي قراري نوزادان است

زایندهرود
فوق تخصص نوزادان با اشاره به اينكه يكي از علل شايع مراجعه 
والدين به پزشكان متخصص نوزادان گريه و بي قراري نوزاد است، 

گفت: بوي تند عطر مي تواند يكي از داليل اين رفتار كودک باشد.
محمدرضا قضاوي با اشاره به اينكه بوي تند عطر و ادكلن به دليل 
به وجود آوردن آلرژي تنفسي سبب گريه كودک مي شود، خاطرنشان 
نوزاد  و  لباس هاي خود  بوي خوش،  بهانه  به  نبايد  كرد: خانواده ها 
را با مواد شوينده بودار شستشو دهند. وي گفت: بهتر است پدران 
شستن  و  كردن  بغل  هنگام  به  خانواده  اعضاي  ديگر  و  مادران  و 
مايم  بوي  با  مخصوص  شامپوهاي  و  عطرها  از  نوزاد،  لباس هاي 
استفاده كنند. فوق تخصص نوزادان افزود: گريه و بي قراري نوزادان 
بسيار طبيعي است، به طوري كه در مقطع تولد تا شش ماهگي، تا 
نيز عادي و معمولي  بي قراري و گريه در روز  حداكثر سه ساعت 
نشانه  گريه ها  برخي  البته  كرد:  تصريح  قضاوي  مي رود.  شمار  به 
تهديدي براي حيات كودكان است، بنابراين خانواده ها بايد در صورت 
احساس هرگونه گريه غيرعادي نوزادان كه بيش از ۳ ساعت در روز 
باشد، به پزشك متخصص مراجعه كنند. وي با اشاره به تنوع علل 
بي قراري نوزاد گفت: مننژيت، عفونت استخواني و عفونت سلولي 
نوزادان است كه بي قراري و  بيماري هاي عفوني رايج در  از جمله 
گريه نوزاد را در پي دارد و بايد بافاصله تشخيص و درمان شوند. 
فوق تخصص نوزادان تصريح كرد: تحريكات عصبي مانند سردرد، 
ميگرن، تروما و تومور،  بيماري هاي گوارشي مثل يبوست، كوليك، 
ادراري و دستگاه خون  بيماري هاي دستگاه  حساسيت هاي غذايي، 
بيماري هاي قلبي و دارويي، از  مثل فقر آهن،  آنمي داسي شكل و 
بي قراري  دچار  را  نوزادان  كه  هستند  داخلي  بيماري هاي   جمله 

مي كنند.

اخطار اجرايي
۵/۶۵۴ در خص��وص پرون��ده كاس��ه ۹0-۸۶0 ش11 خواه��ان مجتب��ي نيك دوس��تي 
دادخواس��تي مبني بر تنظيم سند رسمي انتقال خط تلفن همراه به شماره 0۹1۳۸۶۶۶۳۶۵ 
و برقراري خط مزبور به طرفيت اكبر نبي پور تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگي براي 
مورخ ۹0/7/۳ س��اعت 11 تعيين گرديده. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��يدگي به اين ش��عبه 
واقع در خيابان محتش��م كاش��اني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و 
نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي 

اباغ ش��ده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ خواهد ش��د. م الف/ 7۴۲۸
شعبه 11 حقوقي مجتمع مركزي شهرستان اصفهان

احضار متهم مجهول المكان
۵/۶۵۵ بدينوس��يله به آقاي احمد بهمن��ي فرزند عبدالصمد طبق ماده 
11۵ قان��ون آئين دادرس��ي كيف��ري اباغ ميگردد ك��ه در خصوص 
ش��كايت زهرا خراجي عليه ش��ما مبني بر معاونت واستفاده از سند 
مجع��ول در پرونده كاس��ه ۸۹0۲۳۴ ب 1 ك��ه در تاريخ ۹0/۶/1۵ 
س��اعت ۹ صب��ح درش��عبه بازپرس��ي دادس��راي عموم��ي وانقاب 
شهرضاحاضرش��ويد. درغيراين صورت وفق مقررات تصميم مقتضي 

گرفته خواهد ش��د
 ابوالحس��ني زارع- بازپرس ش��عبه اول دادس��راي عموم��ي وانقاب 

شهرضا

زایندهرود
در ماه رمضان ممكن است برخي روزه داران دچار عائم گرمازدگي و  خشكي 

پوست شوند، بنابراين دانستن نكاتي براي حفظ سامتي بسيار ضروري است.
ريزش مو، خش��كي پوس��ت يا پوسته پوسته ش��دن ناخن و... از مواردي است كه 
برخ��ي روزه داران ب��ا آنها مواجهند. بنابراين براي برط��رف كردن اين عوارض به 

نكاتي اشاره مي كنيم:
- براي ش��ادابي پوس��ت و جلوگيري از خشكي آن، در وعده هاي سحر و افطار به 
اندازه كافي مايعات به ويژه آب بنوش��يد و از نوش��يدن مايعات ادرارآور مثل چاي 

پررنگ كه باعث از دست رفتن آب بدنتان مي شود، به شدت پرهيز كنيد.
- چون نظم و حجم غذاي دريافتي در ماه رمضان تغيير مي كند، به منظور جلوگيري 
از كم ش��دن آهن، روي و ساير ويتامين ها و مواد معدني كه سبب رشد ناخن و مو 
مي ش��ود، بايد در وعده هاي غذايي س��حر و افطار غذايي كامل كه همه گروه هاي 

غذايي را دارد مصرف نماييد. 
- اگر مش��كل پوس��تي يا ريزش مو داريد و در حال مصرف داروهاي خوراكي در 
نوبت هاي زماني منظم هس��تيد، به ش��ما توصيه مي كنيم براي تغيير ساعت مصرف 
داروهايتان به پزشك مراجعه كنيد و هرگز خودسرانه ميزان و ساعت مصرف دارو 
را جابه جا نكنيد، زيرا امكان دارد اين كار ش��ما ع��وارض جبران ناپذيري را براي 

پوست و موي تان برجا بگذارد.

حفظ شادابي پوست در ماه رمضان
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ورزش

حیدرى:
استقالل 
تیم کهکشانی نیست

بازيكنان تيم فوتبال اس��تقال گفت: تيم اس��تقال كهكشانی 
نيست و س��تاره ها بين تيم ها تقسيم ش��ده  اند. خسرو حيدری 
پس از برتری ۲ بر صفر برابر فجر سپاسی در جمع خبرنگاران 
اظهار داش��ت: تيم فجر بازيكنان با انگيزه ای داش��ت و آنها نيز 

خوب بازی كردند. 
خدا را ش��كر می كنم كه از موقعيت هايی كه داش��تيم استفاده 
كرديم و توانس��تيم ۳ امتياز را كس��ب كني��م. مهم نتيجه گيری 
تيم اس��ت ما در آينده بهتر و كامل تر می ش��ويم. وی در مورد 
اين كه پس از ۴00 روز در ورزشگاه آزادی برای استقال بازی 
كرد گفت: من در بازی هفته گذش��ته برای استقال بازی كردم 
ك��ه پيروز ش��ديم. در بازی با فجر نيز پس از يك س��ال برابر 
تماشاگران اس��تقال به ميدان رفتم كه بازی بدی انجام ندادم. 
خوشبختانه توانستيم در حد و نام استقال بازی كنيم. حيدری 
گفت: ما بازيكنان خوبی داريم اما اين كه می گويند ما كهكشانی 
هستيم درس��ت نيست. ستاره های ليگ بين تيم تقسيم شده اند 
آنچه كه می تواند يك تيم را به قهرمانی برساند همدلی بازيكنان 

يك تيم است.

سرمربی تيم فوتبال ذوب آهن گفت:  مهاجم ما به دليل اعتراضی 
ك��ه به تعويضش داش��ت، 10 ميليون جريم��ه را به جان خريد. 
منص��ور ابراهيم زاده پس از برتری يك بر صفر ذوب آهن مقابل 
فوالد خوزس��تان اظهار داش��ت:  اين روزها ش��ما شاهديد كه ما 
در اوج بدشانس��ی از ش��انس های خوبی هم در بازی های خود 
استفاده می كنيم. ما در اين بازی چندين موقعيت گل داشتيم، ولی 
متأسفانه در زمان ممكن نتوانستيم از آنها استفاده كنيم. بايد بگويم 
ك��ه امروز گردان دروازه بان ما با مهار ضربه پنالتی تيم را به بازی 
برگرداند. سرمربی ذوب آهن در مورد ناراحتی محمد قاضی پس 
از تعويض و اين كه پس از تعويض به رختكن رفت، عنوان كرد:  
بايد بگويم كه قاضی با اين حركت 10 ميليون تومان جريمه را به 
ط��ور اتوماتيك وار برای خودش خريد و اين جريمه از پولی كه 
قرار اس��ت به او بدهيم كسر خواهد شد. وی تأكيد كرد: اين من 
هستم كه به عنوان سرمربی حق تعويض دارم و محمد قاضی بايد 
يادش باشد كه از كجا به تيم ملی رسيده است. برای ما تعويض 
قاضی موفقيت آميز بود و بازيكن جانش��ين وی كه صادقی بود، 

پاس گل را داد.

ستاره اسپانيايی تنها هش��ت دقيقه قبل از پايان ديدار برگشت 
سوپركاپ اسپانيا برای تيمش وارد ميدان شد. سسك فابرگاس 
كه روز دوش��نبه به صورت رس��می به تيم دوران كودكی اش، 
بارسلونا بازگش��ت، در ديدار برگشت سوپركاپ اسپانيا و در 
دقايق پايانی وارد بازی شد و دقايقی برای بارسلونا بازی كرد. 
او كه پيراهن ش��ماره ۴ بارسا را برتن داشت، برای دقايقی در 
كنار چابی و اينيس��تا بازی كرد. سس��ك در پايان اين بازی از 
حضور در تركيب بارس��ا راضی بود و گفت: از اين كه بازی ام 
برای بارسلونا در ديداری بين دو تيم برتر دنيا آغاز كردم بسيار 
خوشحالم. از چنين شروعی كه با جام همراه بود بسيار راضی 
ام.« در حالی كه هش��ت دقيقه تا پايان وقت قانونی ديدار رئال 
مادريد و بارس��ا باق��ی بود )و البته بازی ت��ا دقيقه ۹7 به طول 
انجاميد(، سس��ك فابرگاس آرزويش را محقق شده يافت و با 
پيراهن شماره ۴ بارسلونا وارد زمين مسابقه شد و به جای پدرو 
در تركيب بارس��ا قرار گرفت. سسك با بازی خوبی كه در اين 
ديدار به اجرا گذاش��ت، ثابت كرد كه بازی كردن دركنار چابی 

و اينيستا برايش كار سختی نيست.

پایانهفتهچهارملیگبرتربااتفاقاتغیرمنتظره؛

شهاب گردان فرشته نجات ابراهیم زاده شد
خبر

مسابقاتپومسهیونیورسیادجهانى– چین
صعوداصفهانىهابهفینال

رقابت های پومسه تكواندوی يونيورسياد جهانی ۲011 با صعود دو نماينده 
زنان و مردان ايران به فينال مسابقات آغاز شد.

در ادامه مسابقات يونيورسياد ورزشی دانشجويان جهان در چين، رقابت های 
تكواندو در بخش پومس��ه از پنج ش��نبه هفته گذشته آغاز شد كه در بخش 
آقايان علی نادعلی با موفقيت به ديدار نيمه نهايی راه يافت. نماينده پومسه 
كش��ورمان در مرحله نيمه نهايی با كس��ب امتياز الزم در بين 1۶ ورزشكار 
جواز حضور در مرحله فينال را كس��ب كرد تا برای كسب مدال به مصاف 
هش��ت ورزشكار پومس��ه كار ديگر برود. همچنين در بخش بانوان، مهسا 
مردانی با موفقيت مرحله مقدماتی را پش��ت سرگذاش��ت و به مرحله نيمه 
نهايی راه يافت. مردانی در اين مرحله هم در ميان 1۶ ورزشكار عملكرد قابل 
قبولی از خود به نمايش گذاشت و توانست به عنوان نفر چهارم از اين گروه 
صعود كرده و به مرحله فينال راه يابد. اين نمايند ايران هم برای كسب مدال 
به مصاف هش��ت ورزشكار ديگر رفت. بيست و ششمين دوره يونيورسياد 
دانشجويان جهان با حضور بيش از 1۳ هزار ورزشكار از 1۵۲ كشور جهان 

از ۲1 مرداد تا اول شهريورماه در شنژن چين برگزار می شود.

عضوكمیسیونفرهنگىمجلس:
پشتپردهقراردادفدراسیونفوتبال

بااپراتوردومروشننیست!
عضو كميسيون فرهنگی مجلس ش��ورای اسامی از به جريان افتادن مجدد 
پرونده قرارداد س��ازمان ليگ فدراس��يون فوتبال با اپراتور دوم در كميسيون 
فرهنگی مجلس خبر داد و تأكيد كرد اين بار تا حصول نتيجه نهايی و روشن 
شدن ابهامات بسيار زياد اين قرارداد بحث برانگيز، كار را دنبال خواهيم كرد تا 
مشخص شود چه اتفاقاتی رقم خورده كه اين قرارداد عجيب به امضا برسد تا 
نام خليج فارس در سايه قرار گيرد. جواد آرين منش، عضو كميسيون فرهنگی 
مجلس ش��ورای اسامی در گفتگو با رجا نيوز ضمن انتقاد شديد از مديران 
فدراسيون فوتبال، حركت اخير در واگذاری برند مسابقات ليگ برتر به اپراتور 
دوم را حركتی خاف معيارها هويتی ايرانيان دانست و تأكيد كرد: مردم ايران 
 مس��ببان اين رويداد تلخ را هرگز نخواهد بخش��يد، چون اين اقدام دستمايه 
سياه نمايی دشمنان نظام شده تا آنها با سوء استفاده از اين غفلت، تأكيد كنند 

برای ايرانی ها پول مهم تر از حفظ هويت ملی بود.
عضو كميسيون فرهنگی مجلس شورای اسامی گفت: يك شنبه گذشته اين 
ماجرا در جلسه كميسيون فرهنگی به صورت ويژه مطرح شد و اعضا كميسيون 
تصميم گرفتند به دليل ورود عباسی از پيگيری تخصصی پرهيز كنند، اما به نظر 
می آيد فاصله حرف تا عمل زياد اس��ت. از اين رو بار ديگر اين پرونده را در 
مجلس شورای اسامی و كميسيون فرهنگی به جريان خواهيم انداخت، با اين 
تفاوت كه اين بار تا حصول نتيجه نهايی ماجرا را دنبال خواهيم كرد تا مشخص 
ش��ود چه كسانی دوست دارند اعتبار كش��ور و هويت ملی ايران خدشه دار 
شود. وی در ادامه توضيحات خود گفت: مجلس بر اين عقيده است عباسی 
در ابتدای فعاليت خود در وزارت ورزش و جوانان در آس��تانه آزمونی بزرگ 
قرار دارد، اگر محمد عباس��ی از اين آزمون سرنوشت ساز پيروز بيرون بيايد، 
می تواند اثبات كند به عنوان يك مهره ارزشی شايستگی و صاحيت مديريت 
در اين وزارتخانه را دارد، اما اگر اين اتفاق روی ندهد، بايد در مديريت وزارت 
ورزش و جوانان نيز شك برد، برای مجلس رفتار عباسی بسيار مهم است، چون 
 هيچ كس��ی دوست ندارد شاهد مماشات وزير محترم با مسببان اين حركت 

ضد ايرانی و ضد هويتی باشد.
جواد آرين منش در بخش ديگری از سخنان خود با انتقاد از عملكرد مديران 
فدراسيون فوتبال در عقد اين قرارداد توضيح داد برای مجلس شورای اسامی 
جای سئوال دارد كه چگونه و بر اساس چه معياری اين قرارداد منعقد شده، 
برای نمايندگان مجلس پش��ت پرده عقد اين قرارداد روشن نيست. شبهات 
زيادی در نوع اين قرارداد وجود دارد كه بايد تمام اين مس��ائل روش��ن شود، 
به حراج گذاشتن نام خليج فارس به بهانه دريافت رقمی نزديك سه ميليارد 
توجيه خوبی نيست. بهتر است دوستان به فكر پاسخگويی باشند، چون مجلس 
قاطعانه اين مسأله را دنبال خواهد كرد. وی در بخش ديگری از سخنان خود 
در قبال اين ماجرا گفت: ابتدايی ترين حركتی كه از س��وی وزارت ورزش و 
جوانان می تواند در اين برهه صورت بگيرد، لغو بی چون و چرای اين قرارداد 
بحث برانگيز است؛ اگر اين اتفاق صورت گيرد، می فهميم كه عزم جدی برای 
برخورد با مس��ببان اين رويداد تلخ و نگران كننده وجود دارد، اما اگر همانند 
گذش��ته همچنان شاهد در س��ايه قرار گرفتن واژه خليج فارس در مسابقات 
فوتبال باشيم آنگاه بايد فكر اساسی كنيم تا با شناسايی متخلفان آنها را به دست 
قانون بس��پاريم. جواد آرين منش با اشاره به فرصت طلب برخی جريان های 
مخالف نظام از اين اتفاق گفت: در شرايطی كه برخی جريان ها در منطقه به 
دنبال لوث كردن جايگاه ايران و از بين بردن هويت ايرانی هستند، انجام چنين 
حركتی می تواند آنها را در مسير دستيابی به هدفشان كمك كند كه اين مسأله 
يعنی آب به آسياب دشمن ريخت كه مطمئناً مورد قبول هيچ يك از ايرانيان 

متعصب و وطن پرست جمهوری ايران اسامی نيست. 

پایانمراسمزورخانهگردىدراصفهان
رئيس هيأت ورزشهای باستانی و زورخانه ای اصفهان از پايان يافتن مراسم 
امسال زورخانه گردی ورزشكاران اصفهانی خبرداد. به گزارش پايگاه خبری 
ورزش اصفهان، سيد رضا اخروی گفت: مراسم زورخانه گردی طبق سنت 
ديرينه ورزش��كاران رش��ته زورخانه ای هر سال در ماه مبارک رمضان اجرا 
می شود. وی در خصوص شيوه برگزاری اين سنت اظهار داشت: هر ساله 
در ماه مبارک رمضان ورزشكاران زورخانه ای به زورخانه های سطح شهر 
می روند و به نوعی ديد و بازديد و صله رحم ورزشكاران است. گفتنی است 
در اين مراس��م كه تا پاسی از شب ادامه داشت ورزشكاران طبق اين سنت 

ديرينه به انجام نمايش های مختلفی از اين رشته ملی و پهلوانی پرداختند.

جریمه 10میلیون 
تومانی قاضی 

سسك:
از خودم راضی ام

 پژمانسلطانى
هفته چهارم رقابت های ليگ برتر با صدرنشينی 
تيم شگفتی س��از صب��ای قم به پايان رس��يد 
ت��ا رقابت ه��ای باش��گاهی فوتبال اي��ران با 
هيج��ان خاصی از س��وی عاقه من��دان دنبال 
ش��ود. در شبی كه ش��اگردان عبداله ويسی و 
پرويز مظلومی موفق ش��دند ب��ا پيروزی برابر 
حريفانشان به تيم های 10 امتيازی ليگ يازدهم 
 تبديل ش��وند، چهارمين تس��اوی تيم فوتبال 
راه آهن شهر ری با علی دايی رقم بخورد تا او 
همانند حميد استيلی ناكامی های سريالی خود 
را تداوم بخشد. رقابت های هفته چهارم ليگ 
برترچهارشنبه شب با انجام شش بازی پيگيری 
ش��د ك��ه در مهم ترين بازی ها صب��ا موفق به 
شكست سايپا كرج شد و استقال با شكست 
فجرشهيد سپاسی به رده دوم جدول رده بندی 
صعود كرد؛ تراكتورسازی، ذوب آهن، سپاهان 
ديگر تيم های پيروز دومين شب بازی های هفته 

چهارم ليگ يازدهم بودند.
هنگامی كه فوالد خوزس��تان در هفته ۳۴ ليگ 
هش��تم با انديش��ه های جالی مانع قهرمانی 
ذوبی ها ش��د، دوئل های اين دو تيم هميشه 
جذاب و حس��اس  برگزار ش��ده است. با اين 

اوصاف جدال ش��طرنج گون��ه ابراهيم زاده و 
جالی در مستطيل س��بز فوالدشهر در حالی 
انجام گرفت. كه محروميت انضباطی قاس��م 
حدادی فر هافبك طراح و بازی ساز ذوب آهن 
بهترين خبر برای مجيد جالی می توانس��ت 
باش��د. فوالدی ه��ا هم برای عق��ب نماندن از 
ك��ورس صدر ج��دول با ح��ركات تركيبی و 
حركات عمقی رضا نوروزی و آرش افش��ين 
تا دقيقه سی ام مسابقه ذوبی ها را آزردند، اما 

گلی عايدشان نشد.
ابراهي��م زاده با  تركيبی از بازيكنان انرژيك و 
فيزيكی، فوالد قلدر و س��ر سخت را تا پايان 
نيمه اول كنترل و هدايت كرد تا در نيمه مربيان 
روزنه های نفوذ تيم فوالد را برای شاگردانش 
بازگو كند. فوالدی ها در نيمه دوم با يك بازی 
هدفمند، دوباره عرصه را بر ذوبی ها تنگ تر 
كردند ك��ه يك پنالتی را ب��ا هنرنمايی گردان 
به ه��در دادند. ذوبی ها بع��د از ضربه پنالتی 
نوروزی به خود آمدند و توانس��تند با تكيه بر 
نيروی جوانی پيام صادقيان گل برتری خود را 
درون دروازه ف��والد اهواز جای دهند، اما نبايد 
از اين نكته غافل ش��د كه فوالد خوزس��تان به 
حق مستحق شكست در اين ديدار نبود. ليكن 

جذابيت ه��ای فوتب��ال در همي��ن گونه نتايج 
شگفت انگيز است.

گل: 
1-0)ذوبآهن(:وقتی پيام صادقيان مدافع 
مستقيم خود را جا گذاشت و سانتر تند وتيزی 
را در دهانه دروازه فوالد خوزس��تان فرستاد تا 
حس��ينی، مدافع پيش تاخته ذوب آهن دروازه 

فوالد را باز كند.
لوكابرندهجدالخارجىهاىلیگ

هر چند نيمه اول ديدار س��پاهان و شهرداری 
گلی در پی نداش��ت، اما دو تيم فرصت های 
بسياری داش��تند. نيمه دوم در حالی آغاز شد 
كه شهرداری در خانه خود به دنبال رسيدن به 
گل برتری بود و س��پاهان هم به دنبال كسب 
امتياز از تبري��ز. واكنش های رحمان احمدی 
در ۴۵ دقيقه دوم هم فرصت های بس��ياری را 
از تبريزی ها گرفت تا س��پاهان با دوگل اميد 

ابراهيمی به برتری برسد.
گلها:

0-1:در ش��روع نيم��ه دوم و اولين حركت 
بازيكنان سپاهان، مدافع شهرداری بر روی سيد 
مهدی س��يدصالحی خطای پنالتی انجام داد و 
اميد ابراهيمی توپ را در جهت حركت ابراهيم 

ميرزاپور به تور دروازه چسباند. 
0-۲: پاس در عمق و زيبای محرم نويدكيا، 
عمادمحمدرض��ا را در موقعي��ت تك به تك 
ق��رار داد، ولی عمادرض��ا قدر اين موقعيت را 
ندانس��ت و توپ را به ب��دن ميرزاپور كوباند. 
توپ برگشتی به اميد ابراهيمی رسيد و وی از 
فاصله ۳۵ متری با يك شوت سركش، گل دوم 

خودش و سپاهان را به ثمر رساند.
جادوىشاگردانمظلومىدرآزادى

استقال نسبت به بازی قبلی با دو تغيير به ميدان 
آمده بود؛ ميثم حسينی جانشين پژمان منتظری 
مصدوم شده بود و وليد علی هم جای مجتبی 
جب��اری را در خط ميانی پر ك��رده بود. آبی ها 
با حركات خس��رو حيدری و علی حمودی از 
جناح راس��ت وقتی خطرناک تر می شدند كه 
فرهاد مجيدی به آن ها اضافه می ش��د. در اين 
بازی وليد علی در جناح چپ به كار گرفته شده 
ب��ود و آندو تيموريان در غياب جباری، آزادی 

عمل بيشتری داشت تا رو به جلو حركت كند. 
اس��تقال در ۶ دقيقه ابتدايی سه كرنر گرفت 
و چند حمله از س��مت راست تدارک ديد كه 
هيچ كدام منجر به خلق موقعيت نشد. در ادامه 
مقاومت سپاس��ی كه دفاعی چند اليه را برای 
مقابله با حمات اس��تقال تدارک ديده بود، 
از زير فش��ار خارج شد و استراتژی آن ها در 
اين دقايق، حفظ توپ در زمين حريف بود. در 
استقال غيبت يك هافبك طراح در ميانه ميدان 
احس��اس می ش��د و به همين دليل بود كه از 
اواسط نيمه اول خسرو حيدری به مركز زمين 
گرايش پيدا كرد تا زمينه ساز حمات آبی ها 
در يك س��وم ميانی باشد. مهم ترين موقعيت 
استقال پيش از گل، با ضربه ايستگاهی خسرو 
حيدری به دس��ت آمد كه چي��زی نمانده بود 
توپ از دس��تان شيخ ويسی، دروازه بان سابق 
س��ايپا رها ش��ود.  بعد از گل های وليد علی و 
فرهاد مجيدی، سپاس��ی از الک دفاعی خارج 
ش��د ولی به جز يك شوت مهدی رجب زاده 
كه به شكل خطرناكی از كنار دروازه به بيرون 
رفت، موقعيت چندانی برای اين تيم شيرازی 
خلق نش��د. استقال هم كه نتيجه را به دست 
آورده بود، سی دقيقه پايانی را با طمانينه ادامه 
داد تا يك پيروزی ديگر برای اين تيم به دست 
آيد. حاال آبی ها با س��ه برد و يك مس��اوی، 
در پايان هفت��ه چهارم به همراه صبای قم تنها 

تيم های 10 امتيازی ليگ هستند.
شگفتىسازىبهنامصبا

صبا با ياران بی نام و نش��ان اش كه حداقل نام 
شش تن از آنها را هرگز نشنيده  بوديم سومين 
پي��روزی خود در ليگ را جش��ن گرفت. آنها 
تيم ترين مجموعه فعلی در ليگ برتر هس��تند 
كه با برد در بازی پنج ش��نبه به صدرنش��ينی 
ادامه دادند. حاال همه فوتبالی های ايران عبداله 
ويس��ی را جدی می گيرند. ش��اگردان عبداله 
ويس��ی دومين شكست سايپا را در حالی رقم 
زدند كه بيشتر منتقدان فوتبال ايران پيش بينی 
كرده بودند صبا در اين بازی شكست خواهد 
خورد، اما پيروزی ش��اگردان ويسی نشان داد 
شگفتی س��از ليگ بی جهت امروز صدرنشين 

جدول ليگ برتر نيست.

معجزهتراكتوردرشهرباران
ش��ايد امير قلع��ه نوعی هم باور نداش��ت كه 
وقت��ی تيمش تا دقيقه ۸0 دو بر يك از حريف 
عقب ب��ود در فاصله يك دقيق��ه ناگهان مرد 
پيروز ورزش��گاه س��ردار جنگل باش��د. قلعه 
نوعی هر س��ه تعويض خود را انجام داده بود 
و خط هافبك تراكتورس��ازی به ش��دت تنبل 
و ب��ی ذوق توپ ها را يكی بعد از ديگری به 
آغوش محم��د محم��دی، دروازه بان داماش 
می فرس��تاد اما ناگهان محسن حسينی، مدافع 
بلند قامت تراكتور س��ازی كه گل اول اين تيم 
را به ثمر س��انده بود روی كه سانتر ارسالی كه 
در دستان محمدی می رفت جای بگيرد بلند 
شد و تور دروازه داماش را بلرزه درآورد. بعد 
از اين گل محمدی و ياران داماش به ش��دت 
به س��عيد مظفری زاده معت��رض بودند و جو 
ورزش��گاه بهم ريخت! محمدی اعتقاد داشت 
كه مدافع تراكتور روی او خطا مرتكب شده اما 
فايده ای نداشت و بازی دو بر دو مساوی شده 
ب��ود. قلعه نوعی كه ح��اال خيالش راحت بود 
كه با يك امتياز به تبريز بر می گردد، خم شد 
روی زمين تا بطری آب را بردارد و جرعه ای 
بنوشد كه ناگهان يك نفر فرياد زد پنالتی! فاصله 
شكس��ت تا پيروزی برای تراكتور چهار دقيقه 
بود. ابراهيم��ی در خاف جهت محمدی گل 
سوم تراكتور را به ثمر رساند و سومين پيروزی 
متوالی ش��اگردان قلعه نوعی اي��ن گونه رقم 
خورد. نكته قابل توجه اي��ن بود كه بازيكنان 
داماش روی هر دو گل تراكتور از دقيقه ۸0 به 
بعد معترض بودند و شعارهای تماشاگران هم 

به شدت عليه مظفری زاده بود.
دی��وار ب��ه دی��وار همس��ایه دای��ى

پرسپولیس
جدال ش��اگرد و اس��تاد برنده ای نداشت تا با 
اين تس��اوی ناكامی های عل��ی دايی در ليگ 
 يازدهم ادامه يابد. سرمربی تيم فوتبال راه آهن 
ش��هر ری كه اي��ن روزها تمام ت��وان خود را 
برای به چالش كش��يدن كادر مديريتی و فنی 
تيم فوتبال پرسپوليس به كار بسته آنقدر درگير 
حاشيه شد تا چهارمين بازی خود در ليگ برتر 

را با تساوی پشت سر گذاشت.

جنجال،درگیرى،كتككارىدرشبقهرمانىآبىانارىها
آقای خاص دوباره اسير گواردیوال؛بارسا پرافتخارترین ماند

بوناچیچ:
 اصفهان نيازمند تماشاگرانی مانند تبریز است

رئال ب��ا مورينيو يك بار ديگر قربانی زياده خواهی بارس��ا 
شد تا شاگردان آقای خاص برای چندمين بار در نيوكمپ 
در برابر حريف نام آش��نای خود سر تعظيم فرود آورند تا 
هواداران بارسلونا با به دست آوردن نخستين جام قهرمانی 
 در فص��ل ۲01۲ - ۲011 در س��وپرجام اس��پانيا ه��وادار 

پر افتخارترين تيم باقی بماند.
بارسلونا قهرمان س��وپرجام اسپانيا ش��د. آبی اناری ها با 
شكس��ت ۳ بر ۲ رئال مادريد توانستند به نخستين عنوان 
خود در فصل جديد رقابت های باشگاهی و دهمين عنوان 
قهرمانی در رقابت های سوپر جام اسپانيا دست پيدا كنند.

مردان پپ گوآرديوال كه در بازی رفت در ورزشگاه خانگی 
رئال مادريد اين تيم را با تساوی ۲ بر۲ متوقف كرده بودند، 
بامداد پنج شنبه در نوكمپ ميزبان قوهای سپيد مادريدی 
بودن��د و با نتيجه ۳ بر ۲ و ب��ا گل های دقيقه 1۵ آندرس 
اينيستا و ۴۵ و ۸7 ليونل مسی حريف خود را از پيش رو 
برداشتند. گل های دقيقه ۲0 كريستيانو رونالدو و ۸1 كريم 
بنزما برای خوزه مورينيو و مردانش در بازی برگشت كافی 

نبودند و مانع از شكست آنها نشدند.
سس��ك فابرگاس، هافبك تازه وارد كاتاالن ها از آرسنال 
و خريد پر سر و صدای تابستان جاری پس از پيوستن به 
بارس��لونا در اين بازی در فهرست بازيكنان نيمكت نشين 
پپ گوآرديوال جای داشت و از دقيقه ۸۲ نيز به ميدان رفت 
تا در كمتر از چند روز از پيوستنش به بارسا، طعم قهرمانی 
را بچشد و در جشن قهرمانی تيم جديدش شريك باشد. 
او توپچی های لندن را پس از شش سال ناكامی پی در پی 
در دست يافتن به عنوان قهرمانی به اين اميد ترک كرد كه 
در كارنامه فوتبالش عنوان قهرمانی های متعددی را شاهد 
باشد. آرزويی كه در تيم آرسن ونگر دست نيافتنی به نظر 
می رس��يد. فابرگاس در چن��د دقيقه حضور كوتاهش نيز 
مؤث��ر بود و در گل س��وم و پي��روزی بخش تيمش نقش 

داشت.
بازی برگشت سوپرجام اسپانيا به ويژه در نيمه دوم بسيار 
خش��ن و پر برخورد بود تا جايی ك��ه داور بازی در مهار 
خش��ونت بازيكنان دو تيم نات��وان می نمود و حتی ليونل 

مسی هميشه خونس��رد هم در دقيقه هايی از بازی بسيار 
عصبی ديده شد. هشت كارت زردی هم كه برابر ديدگان 
بازيكنان دو تيم قرار گرفت نيز نتوانست از خشونت بازی 

كم كند.
مارس��لو، بازيك��ن برزيلی رئ��ال مادريد ك��ه از نيمه دوم 
جانش��ين سامی خديرا شده بود، نتوانس��ت تا پايان بازی 
در زمي��ن باقی بماند و به دليل خطای خش��ن و حركت 
غيرورزش��ی روی سسك فابرگاس با كارت قرمز داور به 

طور مستقيم از زمين بازی اخراج شد. 
حركت او باعث زد و خورد بازيكنان و نيمكت نشينان دو 
تيم هم شد، تا جايی كه داور داويد ويا و مسعود اوزيل را 
كه از زمين بازی بيرون رفته و نيمكت نش��ين شده بودند 
با كارت قرم��ز خود از نيمكت هم بي��رون كرد. برخورد 
آقای خاص با يكی از اعضای كادرفنی بارس��ا در جريان 
درگي��ری بازيكنان دو تيم، از ديد دوربين های تلويزيونی 
پوشيده نماند؛ خطايی كه می تواند برای اين مربی پرتغالی 

گران تمام شود.

ب��ه اين ترتيب پپ گوآرديوال يازدهمين جام قهرمانی اش 
را در آغاز چهارمين فصل حضورش در نيمكت مربيگری 
بارسا تجربه كرد و اكنون با روحيه ای مناسب به چهارمين 

قهرمانی پی در پی تيمش در الليگا می انديشد.

سرمربی تيم فوتبال سپاهان گفت: ما ۵،۶ بازيكن ملی پوش 
خود را از دس��ت داده ايم و بايد در مورد اين تيم واقع بين 
بود. لوكا بوناچيچ پس از پيروزی ۲ بر صفر س��پاهان برابر 
شهرداری تبريز عنوان كرد: ما در نيمه دوم بهتر بازی كرديم 

و توانستيم دو گل به ثمر برسانيم. 
در نيمه اول ش��هرداری ها فضای بيشتری داشتند و چندين 
موقعي��ت روی دروازه ما خلق كردن��د اما در بين دو نيمه 
ن��كات اصلی را به بازيكنان گوش��زد كردم و فش��ار روی 
دروازه شهرداری بيشتر شد. وی در مورد داوری خاطرنشان 
ك��رد: من اگر ببازيم هم در مورد داوری صحبت نمی كنم. 
كارشناسان هستند و در اين مورد اظهار نظر خواهند كرد. 

من به مسائل فنی جوابگو خواهم بود. 
س��رمربی سپاهان يادآور شد: شهرداری تيم خوبی است و 
نس��بت به فصل گذشته بهتر شده است. از لحاظ تاكتيكی 

و فن��ی بازی خوبی به نمايش گذاش��ت.  بوناچيچ درباره 
ش��رايط تيمش عنوان ك��رد: بايد واقع بين باش��يم. ما ۵، ۶ 
بازيكن خود را از دست داده ايم، اما در هر حال تيم خوبی 
داريم و بازيكنان دوندگی خوبی دارند و بازی به بازی بهتر 

خواهيم شد. 
س��رمربی س��پاهان در مورد ديدار برابر ش��هرداری يادآور 
ش��د: ب��ازی پاياپاي��ی را از خ��ود به نمايش گذاش��تيم و 
توانس��تيم ب��ا اس��تفاده از موقعيت های به دس��ت آمده به 
پيروزی دس��ت يابيم. ما در خط حمله دچار كمی مشكل 
هس��تيم و برخ��ی فرصت ه��ا را از دس��ت داده اي��م. بايد 
 ت��اش كنيم ت��ا در ديداره��ای آينده اين موض��وع تكرار 

نشود. 
بوناچي��چ در مورد فوتبال تبري��ز تأكيد كرد: تبريز تيم های 
خوب��ی دارد و من تجربه مربيگری در اين ش��هر را دارم. 

در طول فصل گذشته كه با گسترش فوالد بودم مشكات 
زيادی داش��تيم و ما را بايد و ش��ايد حماي��ت نكردند. اما 
باز هم ت��ا نزديكی های صدر جدول ب��اال آمديم. تبريز از 
تماش��اگران خوبی بهره می برد و نشان دادند كه همواره به 
فكر تيم خود هستند. اصفهان هم نيازمند چنين تماشاگرانی 

است. 
وی ادامه داد: در بازی برابر شهرداری در بعضی مواقع بازی 
دست ما بود و در برخی مواقع تحت كنترل شهرداری. پس 
از اين كه گل اول را به ثمر رس��انديم بازيكنان ش��هرداری 
جلو كشيدند و فضا برای ما باز شد و توانستيم گل دوم را 
به ثمر برس��انيم. مهاجمان شهرداری در اين ديدار فقط به 
فكر حمله بودند و در كار دفاعی زياد ش��ركت نمی كردند. 
اين موضوع در حالی بود كه در ديدار برابر پرس��پوليس بر 

عكس چنين اتفاقی رخ داد.

دراختتامیهمسابقاتوالیبال
وزارتراهوشهرسازى:

كاپ قهرمانی در دست تيم 
راه وترابری قرار گرفت 

هشتمين دوره مس��ابقات واليبال راه و ترابری استان 
اصفهان كه در س��ال جاری ب��ا نام جام وزارت راه و 
شهرس��ازی برگزار شد پيش از ظهر امروز با معرفی 
تيمهای برتر به كار خود پايان داد. هشتمين مسابقات  
واليبال وزارت راه و شهرس��ازی اس��تان اصفهان با 
برتری تيم های راه ترابری الف، راه آهن و آزمايشگاه 
به كار خود خاتمه داد. گفتنی است در مراسم اختتاميه 
رقابت های واليب��ال از تيم های برتر واليبال وزارت 
راه و شهرس��ازی و همچنين تيم های برتر فوتسال 
وزارت راه و شهرسازی با اهدای لوح و هدايا تقدير 

به عمل آمد.
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دانشگاهعلومپزشكيوخدماتبهداشتيدرمانياستان
اصفهاندرنظرداردنسبتبهبهرهبرداريازیكسیستم
pet(Positoron emission Tomography(جهتیكياز
متقاضیان از یكي طریق از اصفهان شهر درماني مراكز
كه متقاضیاني كلیه از لذا نماید. اقدام شرایط واجد
تصویربرداري بخش در گذاري سرمایه به عالقهمند
ميباشند )pet( Positoron emission Tomography
دعوتبهعملميآیددرروزهايچهارشنبههرهفتهاز
ساعت11تا1۲حداكثرتاپایانشهریورماهسالجاري
بهآدرس:اصفهان-خیابانهزارجریب-دانشگاهعلوم
اصفهان- استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي
واحد طبقههمكف- مركزي-ساختمانشماره3- ستاد
خدمات مدیریت پزشكي تجهیزات و خارجي سفارشات
پشتیبانيدانشگاهمراجعهوجهتكسباطالعاتبیشتر

باشمارهتلفن79۲3098تماسحاصلنمایند.

دانشگاهآزاداسالميواحدنجفآباددرنظرداردمدیریت
پاركینگهايموجودخودراازطریقبرگزاريمزایدهعمومي

بهیكيازشركتهايواجدشرایطواگذارنماید.
لذاازمتقاضیاندعوتميشودحداكثرظرفمدت10روز
پسازتاریخانتشاراینآگهيبهنشاني:نجفآباد-بلوار
دانشگاه-دانشگاهآزاداسالميواحدنجفآباد-دبیرخانه
درخواست ارائه به نسبت و مراجعه معامالت كمیسیون
همكاريخودبههمراهمداركثبتيورزومهكاريشركت

اقدامنمایند.
واجد شركتهاي از مدارك بررسي از پس است بدیهي

شرایطجهتدریافتاسنادمزایدهدعوتبعملميآید.
ضمناًدانشگاهدرردیاقبولیكیاتمامپیشنهادهامختار
استوهزینهدرجآگهيبهعهدهبرندهمناقصهميباشد.

آگهي فراخوان عمومي

آگهي مزایده عمومي

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات
بهداشتي درماني استان اصفهان

دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد

جناب آقاي موسوي
مدیریت محترم اداره ثبت اسناد و امالك سمیرم

جناب آقاي موسوي
مدیریت محترم اداره ثبت اسناد و امالك سمیرم

روزنامه زاینده رود

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

بااندوهفراواندرگذشتمادرگرامیتانراتسلیتعرضنمودهوازدرگاهخداوند
متعالآرزويصبروبردباريبرايشماوخانوادهمحترمتانمسئلتمينماییم.

بانهایتتأسفوتأثردرگذشتمادرگرامیتانرابهجنابعالىوبازماندگانمحترم
تسلیتعرضنمودهوازدرگاهخداوندمتعالعلودرجاتآنمرحومهوصبرو

شكیبایىبازماندگانرامسئلتمىنماییم.

جناب آقاي مهندس اصغر یزداني

شوراي اسالمي شهر بلداجي

انتصابشایستهحضرتعاليرابهسمتمدیرعاملشركتآبوفاضالبشهرياستان
چهارمحالوبختیارىصمیمانهتبریكعرضنموده،موفقیتشماراازدرگاهخداوند

متعالخواهانیم.

انتصابشایستهجنابعالىرابهسمتمعاونمهندسىوتوسعهشركتآبوفاضالب
از را نموده،موفقیتشما تبریكعرض بختیارىصمیمانه و استانچهارمحال شهرى

درگاهخداوندمتعالخواهانیم.

جناب آقای مهندس قدرت اله بیگلری  

شواری اسالمی شهر بلداجی
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