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صفـحه

بیست و یکم بهمن 1357
لغو حکومت نظامی به فرمان امام خمینی و 

حضور مردم در خیابان ها

با حضور وزیر تعاون برگزار شد:
همایش بزرگ مسکن مهر در

 پوالد شهر اصفهان
همزم��ان با دهه مب��ارک فجر و با 
حضور وزیر تع��اون و جمعی از 
مس��ئولین اس��تان و جمع کثیری 
از اعض��ای تعاونی های مس��کن 
مهر اس��تان همایش بزرگ مسکن 
مهر ب��ه عنوان تحق��ق یک آرمان 
بزرگ ب��رای محرومین جامعه در 

پوالدشهر اصفهان برگزار شد...

نماینده ولی فقیه در نیروی زمینی سپاه:
مطبوعات براي مقابله با جنگ 

نرم آماده باشند

همای��ش بصی��رت انقالب��ی با 
حضور جمع کثی��ری از خبرنگاران 
و اصحاب رس��انه و روابط عمومی 
ادارات چهارمح��ال و بختی��اری در 
مح��ل اداره کل فرهن��گ و ارش��اد 

اسالمی استان برگزار شد ...
شهرستانها/ ادامه در  صفحه 4

دعوت نهادها برای حضور 
در راهپیمایی 22 بهمن

در آستانه راهپیمایی یوم اهلل 22 بهمن نهادها 
و ارگانه��ای مختل��ف در بیانیه ه��ای جداگان��ه 
برحضور گس��ترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن 
تأکی��د کردند. مجم��ع تقریب مذاهب اس��المی، 
جامعه اسالمی کارمندان، جمعیت وفاداران انقالب 
اسالمی، اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان، جامعه 
اس��المی دانش��جویان و ائت��الف ورزش ایران در
 بیانی��ه های��ی از مردم ب��رای حضور پرش��ور در 

راهپیمایی یوم اهلل 22 بهمن دعوت کردند ...

       سراسری / ادامه در  صفحه

مسیرهای هشتگانه 
راهپیمایی 22 بهمن

 در اصفهان اعالم شد
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان با 
صدور اطالعیه ای، مس��یرهای هشتگانه راهپیمایی 
22 بهمن در اصفه��ان را اعالم کرد. به گزارش ایرنا، 
راهپیمایی روز 22 بهمن از ساعت 9:30 از مسیرهای 

هشتگانه آغاز می شود ...

            شهرستانها / ادامه در  صفحه

تا خون در رگ ماست
خمینی رهبر ماست

فردا؛ روز شکست دشمن
چهارمحال و بختیاری در 
حال تبدیل شدن به قطب 

صنعتی است 
چهارمحال و بختیاری اگرچه تا قبل از انقالب اسالمی 
یک منطقه محروم بود و پس از انقالب اس��المی به 
عنوان یک منطقه دامداری و کش��اورزی محس��وب 
می ش��د، اما اینک به برکت اجرای طرحهای بزرگ 
صنعت��ی در حال تبدیل ش��دن به یک قطب صنعتی 

است...
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آگهی مناقصه عمومی داخلی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان – معاونت بهره برداری 

موضوع مناقصه: خرید 600 بشکه روغن ترانس

تاریخ خرید اسناد مناقصه: 88/11/20 لغایت 88/11/28

محل خرید اسناد:

الف – تهران، میدان ونک، خیابان برزیل، توانیر ساختمان شهید عباسپور بلوک یک طبقه سوم، واحد 109

ب – اصفهان، ابتدای اتوبان ذوب آهن، جاده نیروگاه، ساختمان معاونت بهره برداری – اداره تدارکات و انبار

ــاختمـان ــاده نیـروگاه، س ــان ذوب آهـن، ج ــان، ابتدای اتوب مح�ل تحویل پ�اکات مناقصه: اصفهـ

 معاونت بهره برداری، دبیرخانه

تاریخ تحویل اسناد: ساعت 9 صبح روز دوشنبه 88/12/10

تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 10 صبح روز دوشنبه 88/12/10

ــرکت برق  مبلغ و نوع تضمین ش�رکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی در وجه معاونت بهره برداری، ش

منطقه ای اصفهان به مبلغ 150/000/000 ریال، بعنوان سپرده شرکت در مناقصه.

ــیبا شماره 2175090217007 بنام  مبلغ خرید اس�ناد مناقصه: 200/000 ریال واریز به حساب س

برق منطقه ای اصفهان 

داخلی شماره 881/1019 

آگهی تمدید مناقصه عمومی 

         روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان
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وزارت نیرو
شرکت برق منطقه ای اصفهان

همچنین می توانید این آگهی را در سایت اینترنتی مشاهده کنید.

به پیش�نهادهایی که فاقد سپرده یا امضا مش�روط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان 

مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مقرر در آگهی واصل شود 

مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

روابط عمومی شرکت پاالیش نفت اصفهان

شرکت پاالیش نفت اصفهان

عظیمترین واحد پاالیشی کشور؛ در سی امین سالگرد فعالیت خود،
 22 بهمن سالروز پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی را ارج می نهد.

شرکت پاالیش نفت اصفهان
)سهامی عام(

آگه�ی مناقص�ه خری�د

قیصری - شهردار خورزوق

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

تجدید آگهی مناقصه )نوبت اول(  

عالقمندان می توانند تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 88/12/4 جهت دریافت 

مدارک مناقصه به شهرداری خورزوق مراجعه نمایند. 

شهرداری خورزوق باستناد مصوبه شماره 1130/ ش مورخ 88/1/29 شورای اسالمی 

شهر در نظر دارد عملیات نازک کاری ساختمان شهرداری را با اعتبار 2/000/000/000 ریال 

از محل اعتبارات سالجاری به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید

مهلت دریافت اسناد: 88/11/26                   گشایش پیشنهادها: 8/30 صبح یکشنبه 88/12/9
www. abfa-esfahan. com مهلت تحویل اسناد: 88/12/6                      محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی 

تلفن تماس: 6680030 )0311(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد یکدستگاه بسته بندی آب آشامیدنی را از 
طریق مناقصه عمومی خریداری نماید:

بودجهمبلغ تضمین )ریال( تعدادشرحشماره مناقصه

جاری25/000/000یکدستگاهخرید بسته بندی آب آشامیدنی884-247 

نماینده عالی دولت در استان خبر داد:
نخبگان اصفهان به چاره جویی 

مشکالت می آیند
»از ی��ک ص��د س��ال پیش که 
آموزش عالی در کشور شکل گرفت 
تاکنون دانشگاهیان کمتر در خدمت 
جامع��ه و حاکمیت بوده اند.« با این 
انتقاد استاندار از تشکیل دبیرخانه ای 
برای پیگیری چالش های اصفهان با 

همفکری نخبگان خبر داد ...
شهرستانها/ ادامه در  صفحه 4
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سراسری

رئیس سازمان انرژی اتمی: 

غنی سازی 20درصد در نطنز آغاز شد  

فرزین:  

9 بسته مرتبط با هدفمند کردن یارانه ها تا پایان سال ابالغ می شود  

افتتاح خطوط تولید مهمات130 و 120میلیمتری 

آغاز توزیع 9 میلیون بن خرید ویژه
 اقشار آسیب پذیر از سوی کمیته امداد

چه خبر از پایتخت
مشکل اصلی آلودگی هوای 

تهران خودروهای تولیدی پیش 
از سال 79 هستند 

آلودگی هوا میراث گذش��تگان برای ما و میراث 
ما برای آیندگان است که خودروهای غیر استاندارد، 
کارخانج��ات غیر اصول��ی و بازدهی پایی��ن انرژی 
سبب ساز مشکل آلودگی هوا شده اند. به گزارش شهر،  
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اعالم 
این مطل��ب اظهار کرد: 5 آالینده مونواکس��یدکربن، 
اکسیدهای ازت، دی اکسیدگوگرد، ازن و ذرات معلق 

نقش بیشتری در آلودگی هوا دارند. 
دکتر یوسف رش��یدی افزود:  مونواکسید کربن 
بیش��ترین تأثیر منف��ی را بر محیط زیس��ت و بدن 
انس��ان بر جای می گذارد، ضمن اینک��ه آثار منفی 

سایر آالینده ها را نباید نادیده گرفت. 
وی ب��ا تأکی��د بر اینک��ه اثرات مخ��رب انواع 
آالینده ها بر جامعه زیس��تی، سالمت انسان ها را به 
خطر می اندازد، تصریح کرد:  بر اس��اس آمار بانک 
جهانی،  کش��ور ما س��االنه ح��دود 8 میلیارد دالر 

خسارت بابت آلودگی هوا متحمل می شود. 
رش��یدی با اش��اره ب��ه اینکه بهب��ود وضعیت 
حمل و نقل عمومی باعث کاهش ترافیک و آلودگی 
هوا می شود، اضافه کرد: استفاده از سوخت مناسب 
و تولید خودروی مناس��ب، هر دو سهم بسزایی در 

کاهش آلودگی هوا دارند. 
وی با بیان اینکه عالوه بر س��وخت و خودروی 
مناس��ب،  بحث مه��م مدیریت و اص��الح قوانین و 
مقررات درباره آلودگی هوا اس��ت، گفت: رسیدگی 
ب��ه وضعیت آلودگی هوای تهران نیاز به زمان کافی، 
برنامه جامع و توجه مس��ئوالن دارد. رشیدی 75 تا 
85 درص��د آلودگی هوای ته��ران را مربوط به گاز 
مونواکسیدکربن دانس��ت و خاطرنشان کرد: وجود 
این گاز و آالینده های دیگری مانند اکسیدهای ازت 
بیشتر به دلیل تردد بیش از حد وسایل نقلیه است. 

مدیرعامل ش��رکت کنترل کیفیت هوای تهران 
در پای��ان با تأکید بر اینکه هم��ه خودروها به طور 
نس��بی در آلودگ��ی ه��وا نقش دارند، اع��الم کرد: 
مش��کل اصل��ی آلودگی ه��وای ته��ران مربوط به 
خودروهای��ی اس��ت که پیش از س��ال 79 تولید و 
وارد چرخه مصرف شده اند و در عین حال فرسوده 

هم محسوب نمی شوند. 

تا پایان سال و  با برنامه ریزی های 
انجام شده:

صد در صد بودجه و اهداف 
کمی شهرک های صنعتی تهران 

تأمین می شود
مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی تهران 
گفت: تا پایان س��ال و با برنام��ه ریزی های انجام 
شده به صد در صد بودجه و اهداف کمی خواهیم 

رسید. 
ب��ه گ��زارش م��وج، مهن��دس ن��وری رئیس
هی��أت مدیره و مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های 
صنعتی تهران در جلس��ه بررس��ی عملکرد بودجه 
منابع داخلی ش��رکت شهرک های صنعتی تهران با 
تأکی��د بر ای��ن مطلب که از بودج��ه 1143 میلیارد 
ریالی س��ال 88 این شرکت تا پایان دی ماه بیش از 
80 درصد تحقق یافته است، اظهار امیدواری کرد: 
تا پایان س��ال و با برنامه ریزی های انجام شده، به 
صد در صد بودجه و اهداف کمی خواهیم رس��ید. 
وی اف��زود: بیش��ترین تحقق بودج��ه در مصارف 
س��رمایه ای مربوط به عملیات شهرک سازی است 
که ح��دود 55 درص��د آن )بدون احتس��اب پیش 
پرداخت ها( صرف س��رمایه گذاری در تأسیسات 
زیربنایی و تکمیل تأسیس��ات عمومی شهرک ها و 

نواحی صنعتی شده است. 
مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی تهران 
افزود: ش��رکت ش��هرک های صنعتی تهران توانسته 
اس��ت تمامی وام ها و تسهیالت سررسید شده خود 
ت��ا پایان س��ال را به مبل��غ بی��ش از 30 میلیون ریال 
بازپرداخ��ت کند. ع��الوه بر آن برای مس��اعدت به 
س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
و سایر شهرک های همگروه بیش از 25 میلیارد ریال 
در قالب کمک های بالعوض و تسهیالت پرداخت 
ش��ده و اقساط سررسید شده استان های همگروه به 
سال بعد منتقل شده است. رئیس هیأت مدیره شرکت 
شهرک های صنعتی تهران در بخشی دیگر از سخنان 
خ��ود افزود: در بخش هزینه ه��ای جاری با رعایت 
اصل صرف��ه جویی و در چارچوب سیاس��ت های 
اعالم شده مقام معظم رهبری در سال اصالح الگوی 
مصرف هزینه های غیرعملیاتی به رغم افزایش نرخ 
تورم و عملیات عمرانی ش��رکت در س��قف بودجه 
مصوب حفظ ش��ده است. همچنین در زمینه توسعه 
صنایع کوچک که در قالب 10 عنوان برنامه مصوب 
دنبال می شود با احتساب پیش پرداخت ها حدود50 

درصد بودجه اهداف کمی تحقق یافته است.

در آس��تانه راهپیمایی یوم اهلل 22 
بهمن نهادها و ارگانهای مختلف در 
بیانیه های جداگانه برحضور گسترده 
م��ردم در راهپیمایی 22 بهمن تأکید 
کردن��د. به گ��زارش واح��د مرکزی 
خبر، مجمع تقریب مذاهب اسالمی، 
جامعه اس��المی کارمندان، جمعیت 
وف��اداران انقالب اس��المی، اتحادیه 
جامعه اسالمی دانش��جویان، جامعه 
اسالمی دانشجویان و ائتالف ورزش 
ای��ران در بیانیه های��ی از مردم برای 
حضور پرش��ور در راهپیمایی یوم اهلل
 22 بهم��ن دع��وت کردن��د. در این 
بیانیه ه��ا آم��ده اس��ت: در حال��ی

سی و یکمین سالگرد پیروزی انقالب  
اسالمی ایران را جشن می گیریم که 
در طول تمام این سال ها مردم ایران 
ب��ا تمام وجود در براب��ر توطئه ها و

فتنه گری های دش��منان خارجی و 
عوامل دس��ت نشانده داخلی آنها در 
دفاع از انقالب بپاخاسته اند، انقالبی 
ک��ه از بط��ن ای��ن ملت سرچش��مه 
گرفته است. بر همه ملت و نخبگان 
سیاسی کشور است که فرمایش های 
مق��ام عظم��ای والیت را س��رلوحه 
برنامه های خود و کشور قرار دهند 
و محوریت را بر اصل والیت فقیه با 

استواری به پیش ببرند.

اقتصادی  سخنگوی طرح تحول 
گفت: 9 بس��ته تدوین شده مرتبط با 
هدفمندکردن یارانه ها تا پایان س��ال 

جاری ابالغ می شود.    
محمدرضا فرزین در گفتگو با ایرنا  
افزود: این 9 بس��ته هم اکنون در حال 
نهایی شدن هس��تند که اطالع رسانی 
پس از ابالغ آنها مربوط به دستگاه های 

تخصصی است. 
به گفته وی، بسته های حمل و نقل، 
سیاستی کش��اورزی، صنعت، انرژی، 
سیاس��ت های تجاری و تنظیم بازار، 
بازتوزیع،  سیاس��ت های پولی، نظام 
اجتماعی و بسته امنیت غذایی از جمله 

بسته های تدوین شده هستند . 

وی درباره رقم پرداخت یارانه ها 
نیز گفت: بخش عم��ده این یارانه ها 
در سال اول به صورت نقدی خواهد 
بود اما هنوز درصد آن مشخص نشده 

است. 
فرزین اف��زود: تم��ام ارقامی که 
تاکنون توسط برخی از افراد در مورد 
میزان یارانه نقدی اعالم ش��ده مربوط 
به بحث های کارشناسی است و هنوز 

عدد خاصی مصوب نشده است. 
وی در خص��وص عدالت کارت 
نیز گفت:  بعد از اعالم اس��امی افرادی 
که تحت پوشش قانون هدفمند کردن 
یارانه ه��ا قرار دارند،  مل��زم به افتتاح 
حس��اب و یا بهره گیری از حس��اب 

بانکی موجود می شوند. 
براس��اس  آنک��ه     بی��ان  ب��ا  وی 
کارت ه��ای  بانک��ی  حس��اب های 
عدالت توزیع می شوند، تصریح کرد: 
پرداخت یارانه ها مح��دود به توزیع 
کارت ه��ای عدالت نیس��ت و افراد 
می توانند از حساب های بانکی خود 

نیز بهره گیری کنند. 
فرزین ادامه داد: عالوه بر بانک ها 
براساس آنچه در قانون آمده مؤسسات 
مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی نیز 
در امر بازتوزیع یارانه ها فعال خواهند 

بود. 
امور  اقتص��ادی وزارت  مع��اون 
اقتصادی و دارایی گفت: تعاونی های 

اعتب��ار نی��ز در این چارچ��وب قرار 
می گیرند و می توانند در امر بازتوزیع 

فعال شوند. 
فرزین در پاسخ به سؤالی مبنی 
بر احتمال افزایش حقوق کارمندان 
در راس��تای هدفمند کردن یارانه ها 
اف��زود:  این ام��ر نه تنها ب��ه عنوان 
بررسی اولیه مطرح شده بلکه هنوز 

طرح نهایی نیست. 
وی در خص��وص هدفمند کردن 
برای بخش ه��ای خدماتی  یارانه ها 
نیز گفت: بخش خدمات نیز مشمول 
بس��ته های مرب��وط به بخ��ش تولید 
می شود زیرا فعالیت های تولیدی تنها 

صنعت و کشاورزی نیست. 

خط��وط تولید مهم��ات 130 و 
120 میلیمت��ری، ب��ا حض��ور وزیر 
دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح به

بهره برداری رسید.
 س��ردار س��رتیپ وحی��دی در 
مراس��م افتتاح این خطوط تولید در 
گفتگو ب��ا خبرنگار واح��د مرکزی 
خبر گفت: مهم��ات 130 میلیمتری 
»بیس بلی��د« از مهمات مورد نیاز و 
پرمصرف نیروهای مس��لح است که 
امروز، به طور کامل در داخل کشور 

به تولید انبوه رسیده است.
وی ب��ا بیان اینک��ه این مهمات 
حاوی س��وخت جامد اس��ت و در 
توپ ه��ای صحرای��ی کاربرد دارد، 
افزود: با راه اندازی این خط تولید، 
عالوه بر تأمین نیاز نیروهای مسلح، 
برد ای��ن مهمات در مقایس��ه با برد 
مهمات معمولی، 30 درصد بیش��تر 

است.
نیروهای  وزیر دفاع و پشتیبانی 
مسلح درباره خط تولید گلوله 120 
میلیمتری هش )HESH ( نیز گفت: 
ای��ن مهمات در تانک کاربرد دارد و 

قادر اس��ت اهداف و اس��تحکامات 
زرهی را منهدم کند.

وی اف��زود: ق��درت انفج��اری 
مهم��ات 120 میلیمت��ری به حدی 
اس��ت که اگر در نزدیک زره پوشی 

اصاب��ت کند، ضم��ن صدمه زدن به 
تجهیزات داخلی، شوک گیج کننده 

به خدمه آن وارد می کند.
س��ردار وحیدی تصری��ح کرد: 
پی��ش از این، دان��ش تولید این نوع 
گلول��ه فق��ط در انحص��ار امریکا و 
انگلی��س بود و تع��داد محدودی از 
کش��ورها، تح��ت لیس��انس این دو 

کشور، توان تولید آن را داشتند.
وزیر دفاع، دس��تیابی به فناوری 
پرس م��واد منفجره، طراحی آدابتور 
با ضریب ایمنی باالتر در مقایس��ه با 
نوع خارجی، طراحی ماسوره جدید 
و استفاده از سیستم ایمنی و تسلیح 
را از دس��تاوردهای جانب��ی اجرای 
این خط تولید اع��الم کرد و افزود: 
تانک ها با این مهمات، در عملیات 
رزم��ی از کارآیی باالتری برخوردار 

می شوند. 

بزرگتری��ن بن��در تخصص��ی 
پتروش��یمی  محصوالت  صادرات 
ایران در منطقه ویژه انرژی پارس 
با حضور معاون اول رئیس جمهور 
افتتاح شد. به گزارش واحد مرکزی 
خبر، ظرفیت بارگیری اسکله های 
این بندر تخصصی، 35 میلیون تن 
در س��ال و س��رمایه گذاری انجام 
شده در آن 864 میلیون دالر است. 
با بهره برداری از اسکله های این 
پهلوگی��ری همزمان  ام��کان  بندر 

پانزده فروند کشتی با ظرفیت 4 تا 
100 هزار ت��ن محصوالت و مواد 

پتروشیمی به وجود می آید.

شاهدان عینی در شهر مصری 
»رفح« از تصمیم این کش��ور برای 
اح��داث دی��وار دریای��ی در مرز 
دریایی مشترک با غزه خبر دادند.    
به گفته این ش��اهدان سه دستگاه 
کامیون هم اکنون س��رگرم تخلیه 
سنگ های بس��یار بزرگ در دریا 
ب��رای احداث این دی��وار دریایی 

هستند. 
بر اساس این گزارش در چند 

هفت��ه اخی��ر مقدار بس��یار زیادی 
س��نگ به محل مورد نظر احداث 

دیوار انتقال یافته است. 

سرپرست کمیته امداد امام خمینی 
از توزیع 9 میلیون بن خرید کاال، ویژه 
اقشار آسیب پذیر از سوی کمیته امداد 
امام خمینی )ره(، به ارزش س��ه هزار 
و 600 میلی��ارد ریال خبرداد و گفت: 
به هر نفر از افراد مش��مول این طرح 
400 هزار ریال ب��ن تعلق می گیرد . 
به گزارش ایرنا، حسین انوری افزود: 
بن های اقشار آس��یب پذیر با همت 

دول��ت خدمتگ��زار و وزارت رفاه و 
تأمین اجتماعی در اختیار این نهاد قرار 
گرفته است. سرپرس��ت کمیته امداد 
امام خمینی با قدردانی از عنایات ویژه 
مقام معظم رهبری، دولت خدمتگزار 
و مجلس به خدم��ات کمیته امداد و 
روند رو به رش��د ساخت منزل ویژه 
خانواه های تحت حمایت کمیته امداد 
خاطرنش��ان کرد: در ایام مبارک دهه 

فجر، 12 هزار واحد مسکونی احداثی 
از س��وی این نهاد ب��ه خانواده های 
تحت حمای��ت در قالب ش��هری و 
روس��تایی واگذار شد و صدها طرح 
خود اشتغالی و کارآفرینی در استانها 
نیز ب��ه بهره برداری رس��ید.انوری از 
افتتاح 314 پروژه عمرانی با مشارکت 
مردم نیکوکار و از محل درآمد زکات 
و کمک ه��ای دولتی ب��ه ارزش 400 

میلیارد ریال در 13 استان کشور خبر 
داد. انوری یکی از دستاوردهای مهم 
انق��الب را مش��ارکت عمومی مردم 
در امور خیر و رفع مش��کل نیازمندان 
جامع��ه عنوان کرد و گف��ت: در دهه 
فجر امسال امکان آزادی 200 زندانی 
نیازمند مش��مول دیه ب��ه همت مردم 
نیکوکار و کمیته امداد از زندان فراهم 

شد.

رئیس س��ازمان ان��رژی اتمی ایران 
گفت: غنی سازی 20 درصد را در زنجیره 

جداگانه ای در نطنز آغاز کرده ایم.    
عل��ی اکبر صالح��ی در گفتگو با 
ایرنا با اعالم این خبر اظهار داشت: به 
خط تولید سایت نطنز که غنی سازی 
اورانیوم را انجام می دهد کاری نداریم 
بلکه یک زنجی��ره جداگانه ای را در 
نطنز به ن��ام S8 راه اندازی کردیم که 

بیشتر جنبه آزمایشگاهی دارد. 
داش��ت:  بی��ان  ادام��ه  در  وی 

غنی س��ازی را در زنجی��ره ای جدید 
انجام می دهیم که مجزا از سالن اصلی 
غنی سازی اورانیوم سایت نطنز است. 
در واقع ما تغییرات الزم را در چیدمان 
باالتری لوله های باالسری ماشین های 
سانتریفیوژ انجام خواهیم داد و با تزریق 
س��وخت 3/5 درصد به دس��تگاه ها، 
غنی سازی 20 درصد را آغاز می کنیم. 

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران 
درباره زنجیره جدید در سایت نطنز 
برای غنی س��ازی خاطرنش��ان کرد: 

این زنجی��ره را از قبل داش��تیم، آن 
را اصالح و آم��اده کردیم و آخرین 
تغییرات را با هماهنگی آژانس برای 

آغاز غنی سازی انجام می دهیم. 
وی با تأکید بر نظارت آژانس بر 
فعالیت های هسته ای ایران تصریح 
کرد: همواره درکش��ورمان ازس��وی 
آژانس بازرس ه��ا حضور دارند اما 

آنها هر دو هفته تغییر می کنند. 
صالحی تصریح کرد: آغاز غنی 
س��ازی 20 درص��د را در دو نامه به 

آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم 
ک��رده ایم و بازرس��ان آژانس نیز بر 

این فرآیند نظارت خواهند کرد. 
وی همچنین خاطرنش��ان کرد: 
آغ��از غن��ی س��ازی 20 درص��د به 
معنای بس��ته ش��دن ب��اب تعامل و 
مذاکره برای تبادل سوخت نیست و 
چنانچ��ه طرف های مذاکره از خود 
عقالنیت نشان داده و به وقت کشی 
پایان دهند، جمهوری اسالمی آماده 

ادامه تعامل است.

ایرانجهان نما

دعوت نهادها برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن
یک منبع اروپایی اظهار داشت: اسرائیل در 
ش��رایط کنونی به هیچ وج��ه توانایی حمله به 
لبن��ان را ندارد و تهدی��دات این رژیم فقط در 

حد جنگ روانی است.    
به گزارش ایرنا از بیروت، این منبع اروپایی 
بعد از دیدار با تنی چند از سیاستمداران لبنانی 
گفت: اس��رائیل مش��غول پیگیری روند صلح 
بدون پیش شرط با سوریه و فلسطینی ها است 
بنابراین حداقل تا سه ماه آینده شرایط الزم را 
ب��رای حمله به لبنان نخواهد داش��ت. روزنامه 
الدیار به نق��ل از این منبع که نامی از آن نبرده 

است، افزود: رژیم صهیونیستی جنبش حماس 
را ی��ک تهدید جدی علیه خ��ود می داند. این 
مق��ام اروپایی تصریح کرد: مقاومت اس��المی 
لبنان بعد از جنگ 33 روزه بسیار قوی تر شده  
اس��ت و اس��رائیل تا وقتی که از نتیجه جنگ 
اطمینان نداش��ته باش��د، جرأت حمله به لبنان 
را ن��دارد. در همین رابط��ه مقامات حزب اهلل 
تأکی��د کردند: رژیم صهیونیس��تی با تهدیدات 
مکرر علیه لبنان به دنبال ایجاد جنگ روانی در 
می��ان افکار عمومی لبنان بوده و این تهدیدات 

بی اعتبار است.

پایگاه اطالع رس��انی صعده آنالین نوشت: 
نیروهای سعودی همچنان مناطق شمالی یمن و 

شیعیان الحوثی را بمباران می کنند.    
ب��ه گزارش ایرن��ا، صعده آنالین ب��ه نقل از 
بیانیه ای که از س��وی دفتر »عبدالملک الحوثی« 
منتشر شده نوشت: هواپیماهای سعودی با 9 بار 
پرواز، مناطق الحصامه، ساقین و شهرستان شدا و 

منطقه المشنق را بمباران کردند. 
بنا بر این گزارش، نیروهای عربستان همچنین 
71 موشک و خمپاره به مناطق المثلث، الحصامه، 

بنی صیاح، غافره، قمامه و مران شلیک کردند. 

در بیانیه الحوثی آمده اس��ت که سعودی ها 
همچنین پاس��گاه الجابری را با توپخانه سنگین 
هدف ق��رار دادند. در ادامه گزارش آمده اس��ت، 
نیروهای یمنی تالش کردند که داخل شهر صعده 
ش��وند اما شیعیان و مبارزان الحوثی مانع از نفوذ 

آنان به داخل شهر شدند. 
رهبر شیعیان الحوثی هفته گذشته اعالم کرد: با 
شرایط آتش بس و پایان دادن به درگیریها موافقت 
می کند اما نیروهای عربستان از آن زمان تاکنون 
همچنان مناطق شمالی یمن و نیروهای الحوثی را 

بمباران می کنند.

س��فیر انگلیس در تهران با ارسال نامه ای 
ب��رای عالءالدین بروجردی رئیس کمیس��یون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اس��المی از وی خواس��ته اس��ت تهران سطح 

روابط دو کشور را کاهش ندهد.    
به گزارش ایرنا، سایمون گس سفیر انگلیس 
در ته��ران مداخله در امور داخلی ایران را رد و 
اعالم کرد اقدام تهران به کاستن از سطح روابط 

خود با لندن تأسف انگیز خواهد بود. 
نام��ه  انگلی��س  خارج��ه  ام��ور  وزارت 
سرگشاده ای از س��ایمون گس سفیر انگلیس 
در ته��ران را به یک��ی از اعضای پارلمان ایران 
در واکنش به درخواست اخیر نمایندگان ایران 

برای قطع روابط با انگلیس منتشر کرد. 
براس��اس این گزارش مقامات ایرانی پیش 
از این بارها قدرتهای غربی از جمله انگلیس را 
ب��ه دامن زدن به اعتراضات خیابانی متهم کرده 
بودند بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران، 

آغاز شد. 
خبرگزاری رویترز گزارش داد: س��ایمون 
گ��س در نامه ای ب��ه عالء الدی��ن بروجردی 
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس ش��ورای اس��المی اعالم کرد هرگونه 
تصمیم پارلمان ایران برای کاهش سطح روابط 

با انگلیس تأسف انگیز خواهد بود. 
س��فیر انگلیس در تهران مدعی ش��د: این 
مس��أله که انگلیس یا س��فارت این کشور در 

تهران در ام��ور داخلی ایران مداخله می کنند، 
به هیچ وجه صحیح نیست. 

گفتنی است سفیر انگلیس در حالی مدعی 
ش��ده است که این کش��ور در اغتشاشات پس 
از انتخابات ریاست جمهوری در تهران نقشی 
نداش��ته که حس��ین رس��ام به عنوان تحلیلگر 
ارش��د س��فارت در دادگاه اعت��راف ک��رد ب��ا 
اعضای ستادهای انتخاباتی برخی از نامزدهای

ریاست جمهوری در ارتباط بوده است. 
همچنین س��ایمون گس در پاس��خ به این 
س��ؤال که چرا باید دیپلمات های این کش��ور 
در اغتشاش��ات خیابانی حضور داش��ته باشند، 
گفته بود: تم��اس و صحبت اعضا و کارمندان 
س��فارت با سیاس��تمداران یا دانش��گاهیان یا 

دانشجویان جرم نیست. 
گفتنی است ماه گذشته 35 نماینده مجلس 
ش��ورای اس��المی با ارائ��ه طرحی خواس��تار 
قط��ع کامل روابط ای��ران و انگلی��س به دلیل 
دخالت ه��ای این کش��ور در مس��ائل داخلی 
جمهوری اس��المی ایران شده بودند. براساس 
تصمیم مجلس ش��ورای اسالمی قرار شد این 
طرح برای بررس��ی بیشتر در کمیسیون امنیت 
ملی و سیاس��ت خارجی م��ورد ارزیابی قرار 

بگیرد. 
همچنین منوچهر متکی وزیر امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران از بازبینی در روابط دو 

کشور در 12 حوزه مختلف خبر داده بود. 

عبدالرحمان العطیه دبیر کل شورای همکاری 
خلی��ج ف��ارس در واکن��ش به مواض��ع برخی 
کشورهای غربی نسبت به برنامه هسته ای ایران 
اعالم کرد: شورای همکاری خلیج فارس همواره 
بر حل موضوع هسته ای ایران از طریق مذاکره و 

راه های دیپلماتیک تأکید کرده است.    
به گزارش ایرنا دبیر کل شورای همکاری 
خلی��ج فارس در ادامه اظه��ارات خود با منابع 
خبری عربس��تان، با اش��اره به اینکه استفاده از 
انرژی هس��ته ای مس��المت آمیز ح��ق تمامی 
کش��ورهای منطق��ه اس��ت بی توجهی غرب 

را نس��بت ب��ه فعالیت ه��ای هس��ته ای رژیم 
صهیونیستی به شدت به باد انتقاد گرفت. 

وی در ادام��ه اظهارات خود ب��ا تأکید بر 
اینکه دولت های غربی فعالیت های هسته ای 
این رژیم را نادیده گرفته اند، خواستار بازرسی 
از تأسیسات هسته ای و اعمال فشار علیه این 
رژیم با هدف پیوس��تن ب��ه معاهده عدم تولید 

سالح های کشتار جمعی شد. 
شش کشور کویت، قطر، عربستان سعودی، 
بحری��ن، عمان و امارات متح��ده عربی عضو 

شورای همکاری خلیج فارس هستند. 

اسرائیل آمادگی الزم را برای حمله به لبنان ندارد  

نیروهای سعودی همچنان مناطق شمالی یمن را 
بمباران می کنند  

درخواست انگلیس از ایران: 
روابط خود را با ما کاهش ندهید  

شورای همکاری برحل مسالمت آمیز برنامه 
هسته ای ایران تأکید کرد

توافق 5 کشور ساحلی خزر برای مقابله با آلودگی نفتی  

ادامه شهرک سازی اسرائیل از سرگیری مذاکرات 
افتتاح بزرگترین بندر تخصصی را با مشکل مواجه کرده است  

صادرات پتروشیمی ایران
مصر دیوار دریایی برای محاصره 

غزه احداث می کند

   پس از هشت سال برگزاری جلسات در 
سطح کارشناسی، سرانجام پنج کشور ساحلی 
دریای خزر درباره پروتکل همکاری، آمادگی 
و مقابل��ه ب��ا آلودگی نفتی در دری��ای خزر به 

توافق رسیدند. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
سازمان بنادر و دریانوردی سعید ایزدیان عضو 
هیأت عامل این س��ازمان گف��ت: این پروتکل 
که یک��ی از پروتکل های الحاقی کنوانس��یون 
تهران اس��ت، در جلس��ه ای که در ماه جاری 

در مس��کو برگزار شد از سوی کارشناسان پنج 
کشور ساحلی خزر مورد توافق و تأیید نهایی 
قرار گرفت تا در ش��هریور ماه س��ال آینده از 
جانب رؤس��ای محیط زیست این کشورها در 

قزاقستان به تصویب برسد. 
وی افزود: کنوانس��یون تهران اولین س��ند 
همکاری منطقه ای بعد از فروپاش��ی شوروی 
سابق اس��ت که به منظور حفظ محیط زیست 
دری��ای خ��زر در س��ال 2003 در ته��ران به 

تصویب پنج کشور رسید. 

ری��اض المالک��ی وزی��ر ام��ور خارج��ه 
تشکیالت خودگردان فلس��طینی، ضمن انتقاد 
از اسرائیل، گفت: ادامه شهرک سازی اسرائیل 
در س��رزمینهای اشغالی، از سرگیری مذاکرات 

صلح را با مشکل روبه رو کرده است.    
به گ��زارش ایرن��ا، المالکی که ب��ه همراه 
محم��ود عباس رئیس تش��کیالت خودگردان 
فلس��طین برای دیدار رس��می از ژاپن در این 
کشور بسر می برد، در گفتگوی اختصاصی با 

این شبکه این مطلب را بیان کرد. 
المالک��ی افزود: به رغم وجود مش��کالتی 
در مسیر انجام مذاکرات صلح میان فلسطین و 
اسرائیل، این مذاکرات باید از سرگرفته شود. 

وی اضافه کرد: فلسطینیان خواستار انجام 
مذاکرات غیرمستقیم با اسرائیل و با میانجیگری 
جورج مایکل فرس��تاده وی��ژه امریکا در امور 

خاورمیانه هستند. 
به گفت��ه المالکی، از س��رگیری مذاکرات 
صلح میان طرف فلس��طینی و اس��رائیلی باید 

محدود به سه تا چهار ماه باشد. 
وی گف��ت: امریکا تنها کش��ور در جهان 
است که در اسرائیل نفوذ دارد و می تواند به از 

سرگیری این مذاکرات کمک کند. 
وی ابراز امیدواری ک��رد که ژاپن و دیگر 
کش��ورهای جهان با همکاری یکدیگر تالش 
کنند تا امریکا اوضاع فلسطینیان را درک کند. 

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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در راستاي تحقق برنامه توسعه کشور با احداث پنج نیروگاه جدید 
توسط بخش خصوصي2500 مگاوات به ظرفیت تولید برق اصفهان 

افزوده خواهد شد.
مدیرعامل برق منطقه اي اصفهان اعالم کرد: همزمان با فرا رسیدن 
سي و یکمین سالگرد پیروزي انقالب شکوهمند اسالمي ایران و دهه 
مبارک فجر، بهره برداري از 13 پروژه ملی و منطقه ای این ش��رکت با 

اعتباري بالغ بر 913 میلیارد ریال آغاز می شود.
مهندس هوشنگ فالحتیان مدیرعامل برق منطقه اي اصفهان اهم 
طرحهای قابل افتتاح این ش��رکت در ایام اهلل دهه فجر را به شرح ذیل 
برشمرده و افزود: مهمترین پروژه ملی قابل افتتاح، خط 400 کیلوولت 
مهاري نیروگاه جنوب اصفهان به سورمق است که در نوع خود اولین 
خط 400 کیلوولت مهاري کش��ورمی باش��د و در سال 1384 توسط 
کارشناسان وزارت نیرو مهندسي ارزش گذاری شد و فعالیت اجرایي 

احداث پروژه از اواسط سال 85 آغاز شد.
 وی ادامه داد: هدف از احداث خط مذکور برقراري رینگ ش��بکه 
400 کیلوولت شمال به جنوب کشور، افزایش ولتاژ منطقه سورمق در 

استان فارس، تغذیه پست 400 کیلوولت سورمق، کاهش بار خطوط 
انتقال استان اصفهان و انتقال بار تولیدي نیروگاه گازي جنوب اصفهان 
به استانهاي جنوبي کشور است که با بهره برداري از این پروژه عالوه 
بر انتقال انرژي به جنوب کشور پایداري شبکه سراسري برق کشور نیز 

افزایش خواهد یافت.
 مدیرعامل برق منطقه اي اصفهان طول خط مذکور را 208 کیلومتر 
و تعداد کل برجهاي آن را 515 دستگاه عنوان کرد و افزود: 397 دستگاه 
از این برجها از نوع مهاري است که با توجه به اینکه خط مذکور براي 
اولین بار به صورت مهاري در کش��ور اجرا مي ش��ود در ابتداي کار با 

مش��کالت عدیده اي همراه بود که به دست تواناي کارشناسان میهن 
اس��المي با هزینه اي بالغ بر 241 میلیارد ریال و در مدت س��ه سال به 

بهره برداري رسید.
وی در ادامه افزود: از دیگر طرحهاي قابل افتتاح این شرکت پستهاي 
63/20 کیلوولت کنجدجان واقع در منطقه گلپایگان، ملک شهر و شهید 
فهمیده در منطقه ش��مال اصفهان و س��جزي در منطقه شرق اصفهان 
خواهد بود که طرحهای مذکور عالوه بر تأمین برق مش��ترکین جدید 
موجب تقویت سیستم برق رساني و افزایش پایداري شبکه برق مناطق 
فوق الذکر ش��ده و همچنین با احداث این ایستگاهها، افت ولتاژ برق 
مصرفي مشترکین این مناطق نیز برطرف شده و با اعتباري معادل 145 

میلیارد ریال به بهره برداري خواهد رسید.

فالحتیان دیگر طرحهای قابل افتتاح این شرکت را افزایش ظرفیت 
ترانس��فورماتور چهارم پس��ت 230 کیلوولت آبشار، افزایش ظرفیت 
پست230 کیلوولت شهرضا، توسعه پس��ت 230 کیلوولت اردستان، 
افزایش ظرفیت پست 230 کیلوولت نشاط، کابل 63 کیلوولت نقش 
جهان- ملک شهر، کابل 63 کیلوولت نقش جهان- پست شهید فهمیده، 
توسعه و افزایش ظرفیت پس��ت 400 چهلستون، توسعه پست 230 
نقش جهان و توسعه پست 230 راوند به منظور اتصال خط اردستان- 
راوند در پست 230 کیلوولت کاشان و نیروگاه جدید کاشان عنوان کرد 

و افزود: هزینه این پروژه ها بالغ بر 527 میلیارد ریال بوده است.
 مدیرعامل ب��رق منطقه اي اصفهان در رابط��ه با افزایش ظرفیت 
نیروگاهی استان اصفهان گفت: در راستاي تحقق برنامه توسعه کشور در 
افق 1404 پنج نیروگاه جدید با ظرفیت 2500 مگاوات در حال احداث 

است که به تدریج تا سال 93 وارد مدار خواهد شد.
وی در خصوص اهمیت برنامه نهادهاي مختلف در تحقق توسعه 
کشور در افق 1404 ضمن تأکید بر مطلب فوق افزود: برق منطقه اي 
اصفهان با توجه به افق 5 س��اله برنامه توسعه کشور تا سال 1390 دو 
نیروگاه با ظرفیت 820 مگاوات و با سرمایه گذاری بخش خصوصي 

وارد مدار خواهد کرد.
فالحتیان در خصوص میزان س��رمایه گ��ذاري بخش خصوصي 

در اح��داث نیروگاهه��اي در ح��ال س��اخت این اس��تان گفت: کل
 س��رمایه گذاري بالغ بر 2 میلیارد یورو اس��ت که حداقل 25 درصد 
سرمایه گذاري مورد نیاز نقداً و مابقي از طریق فاینانس خارجي یا وام 

ارزي تأمین مي شود.
وی در رابط��ه ب��ا افزایش راندمان نیروگاهها عن��وان کرد: در حال 
حاضر میزان راندمان نیروگاههاي استان 36 درصد است که با احداث 
نیروگاههاي جدید به صورت سیکل ترکیبي انتظار مي رود طي 5 سال 

آینده راندمان نیروگاهها به نحو چش��مگیري افزای��ش یابد. وي توان 
تولی��دي روزانه نیروگاههاي اصفه��ان را در حال حاضر حدود 3500 
مگاوات عنوان کرد و اظهار داشت: اصفهان کمترین میزان تلفات برق را 
در کشور دارد به نحوي که تلفات برق در اصفهان در مجموع حدود 10 

درصد و در سطح کشور بیش از 15 درصد است.
مدیرعامل برق منطقه اي اصفهان در خصوص اقدامات انجام شده 
در مورد مدیریت مصرف برق اظهار داش��ت: در س��الی که از س��وی 
رهبر معظم انقالب به س��ال اصالح الگوی مصرف مزین شده است 
به جهت اهمیت موضوع س��تاد اصالح الگوي مصرف این شرکت به 
صورت ماهانه طي جلسات متعدد، اقداماتي در خصوص بهینه کردن 

مصارف اعم از آب، گاز، برق و س��ایر موارد در ساختمانهاي اداري و 
تأسیسات مربوطه کرده است تا ضمن فرهنگ سازي، استفاده از روشها 
و طرحهاي کارساز و بهینه براي کاهش مصرف و اعمال مصرف بهینه و 

منطقي در انرژي و حفظ محیط زیست نیز به عمل آید.
فالحتیان اضافه کرد: در زمینه مصرف بهینه برق نیز اس��تفاده از 
المپ هاي کم مصرف در ایستگاههاي انتقال برق و ساختمان هاي 
اداري ش��رکت، استفاده از روشنایي طبیعي روز به جاي انرژي برق 
در دفاتر در س��اعات اداري، نصب برچسب هاي هشدار دهنده در 
جنب کلیدهاي برق مبنی بر قطع سیس��تمهای روشنایي، سرمایشي 
و گرمایش��ي هنگام خروج از محل کار، بررسي مقایسه اي مصرف 
آب، برق و ... نسبت به دوره مشابه سال قبل به منظور توجه بیشتر 
در صرفه جویي، نصب کنتور برق جداگانه در س��اختمانهاي حوزه 
ستادي براي س��نجش میزان مصرف داخلي، نصب آبگرمکن هاي 
خورش��یدي در ساختمانهاي حوزه ستادي و بعضي از ایستگاههاي 
انتقال برق، بهینه سازي فرایند زمانبندي و ساخت ایستگاهاي انتقال 
برق و مهمتر از همه محاسبه تلفات ماهیانه شبکه های انتقال و فوق 
توزیع با در نظر گرفتن میزان فروش انرژي به شرکت هاي توزیع و 
مش��ترکین سنگین با استفاده از اطالعات بازار برق و میزان مبادالت 
برق منطقه اي با شرکت هاي همجوار و برنامه ریزي جهت کاهش 

تلفات از دیگر اقدامات بهینه سازی بوده است.
مدیرعام��ل برق منطقه اي اصفهان در پایان س��خنان خود اظهار 
امیدواری کرد: با توجه به اقدامات انجام گرفته از سوی ستاد اصالح 
الگوي مصرف این شرکت و فرهنگ سازی مؤثر در زمینه مدیریت 
مصرف، ش��اهد نهادینه ش��دن این مهم در ب��رق منطقه ای اصفهان 

باشیم.

ــتیابی ایران به فناوری لیزری   با توجه به دس
و لزوم تأکید بر اهمیت چنین پیشرفتی در کشور 
ــدن این  ــران و همچنین مصادف ش عزیزمان ای
ــماره  ــر مهم باایام اهلل دهه فجر لذا در این ش ام
ــهای  از زاینده رود به معرفی فناوری لیزر و بخش

مهم مربوط به آن می پردازیم.
لی��زر کش��فی علمی اس��ت که به عن��وان یک 
تکنولوژی در زندگی مدرن جا افتاده اس��ت. لیزرها 
ب��ه مقدار زی��اد در تولی��دات صنعت��ی، ارتباطات، 
نقش��ه  برداری و چاپ مورد استفاده قرار می  گیرند. 
همچنین لیزر در پژوهشهای علمی و برای محدوده 
وس��یعی از دس��تگاههای علمی، موارد مصرف پیدا 
کرده اس��ت. برتری لیزر در این اس��ت که از منبعی 
برای نور و تابش��های کنترل ش��ده، تکفام و پرتوان 
تولید می کند. تابش لیزر، با پهنای نوار طیفی باریک 
و توان تمرکزیابی شدید، چندین برابر درخشانتر از 

نور خورشید است.
تاریخچه: 

ش��روع اختراع لیزر به زمان آلبرت انیشتین و نظریه 
نش��ر القایی باز می گردد )1917( ولی ش��اید خود 
انیش��تین هم نمی توانست در ذهن کاربردی به این 
وسعت برای لیزر در نظر بگیرد تا اینکه بعد از سالها 
مطالعه و تالش، دانشمند امریکایی )میمن( موفق به 
س��اخت اولین لیزر و اس��تفاده از تئوری نشر القایی 
شد )1960(. در این زمان بود که نظرات فراوانی در 
مورد استفاده های مختلف از لیزر در ذهن دانشمندان 
و نویس��ندگان داس��تانهای علم��ی تخیلی ش��کل 
می گرفت و هر یک با ابداع وسیله ای تخیلی نحوه 
اس��تفاده از نور لیزر را در آینده توصیف می کردند. 
ساخت فیلمهای علمی تخیلی که در آنها فضا نوردان 
با در دست داشتن تفنگهای لیزری با مهاجمان به کره 
زمین مبارزه می کردند و... به اوج خود رس��یده بود. 
البته ارزش این داس��تانها و تخیالت در پیشبرد علم 
و تکنولوژی بر هیچ کس پوش��یده نیست و بسیاری 
از دانش��مندان و مخترعین بزرگ ب��ا پیروی از این 
پیشگویی ها بود که موفق به اختراع وسیله ای جدید 
و یا کش��ف پدیده ای نادر شدند. به دلیل هزینه های 
خیلی سنگین در راه تولید لیزر های پرتوان، لیزر در 
سالهای اولیه کاربرد زیادی نداشت و استفاده از نور 
لیزر محدود به مراکز دانش��گاهی و آزمایشگاههای 
تحقیقاتی بود. ولی به تدریج با پیدا کردن کاربردهای 
جدید و سرمایه گذاری در تولید صنعتی آن به تدریج 
هزینه ها کاس��ته شده و با گذش��ت کمتر از نیم قرن 
از ساخت اولین لیزر، این تکنولوژی به کارآمدترین 
ابزار مورد استفاده بش��ر در آمده است. امروزه لیزر 
با زندگی بش��ر متمدن آمیخته شده به ترتیبی که در 

کلیه مراحل زندگی بشر به صورت غیرقابل انکاری 
وابس��ته به لیزر شده اس��ت. به عنوان مثال می توان 
DVD-ROM و   CD-ROMدس��تگاههای از 
 Barcode در مص��ارف خانگی ویا دس��تگاههای 
Reader در فروش��گاههای زنجی��ره ای یا فیبرهای 
نوری در مخابرات و بمبهای لیزری در صنایع نظامی 
نام برد. جدید ترین وس��یله تولید نور لیزر دیودهای 
لیزر هس��تند که با طول  موجهای متفاوت و توانهای 
از 0/5 میل��ی وات ت��ا 50 وات بیش��ترین کاربرد را 
در صنعت و پزشکی پیدا کرده اند. به علت سهولت 
کار ب��ا این دیودها، قیمت نس��بتاً مناس��ب و حجم 
کوچک آنها، امکان بهره گیری از این کش��ف بزرگ 
در جای جای زندگی بشر فراهم شده است. امروزه 
لیزرهای قدرتمندی در حد ده ها و حتی صدها وات 
ساخته ش��ده که در صنعت کاربردهای فراوان دارد. 
از جمله سوراخکاری و برش فلزات ضخیم تا قطر 
2 سانتیمتر و در مواردی هم در جوشکاری و اتصال 

سخت بین فلزات  به کار می روند.
 اولین لیزر حالت جامد )یاقوتی ( در سال 1960 
توسط دانشمند امریکایی )میمن( و اولین لیزر گازی 
)هلیوم � نئون( به وسیله دانشمند ایرانی )علی جوان( 
ساخته شدند. نوری که توسط لیزرها تولید می شود 
خصوصیاتی نظیر تک رنگی، جهت مستقیم، قدرت 
بسیار و کوهرنت بودن - که این نور را از سایر منابع 

نوری متفاوت می سازد - دارند.
لیزر چیست؟ 

از نظ��ر لغتی لیزر یا Laser مخفف این کلمات 
 Light amplification by stimulated«
emission of radiation«  به معنای تقویت نور 
به وس��یله امواج تحریک شده است. لیزر دستگاهی 

اس��ت برای تولید، تقوی��ت و انتق��ال باریکه های 
نوری همدوس باریک و با شدت زیاد گاهی عنوان 
میزر اپتیک��ی نیز به لیزر اطالق می ش��ود. نور 
همدوس تولید شده توسط لیزر با نور عادی تفاوت 
اساس��ی دارد. نور لیزر از موج هایی تش��کیل شده 
که همگی همفازند و طول موج یکس��ان دارند، در 
حالی که نور عادی ش��امل طول موج های مختلف 
اس��ت و موج های مختلف با یکدیگر اختالف فاز 
دارن��د. در لیزر یا میزر، اتم ها ی��ا مولکولها طوری 
برانگیخته می ش��وند که بیش��تر آنها در تراز انرژی 
باالت��ر قرار دارن��د و تعداد کمتری در ت��راز انرژی 
پایین تر قرار می گیرن��د. به این وضعیت، جمعیت 
وارون می گویند. فرآیند افزایش انرژی برای ایجاد 
جمعی��ت وارون، پمپاژ )یا دمش( نامیده می ش��ود. 
به مح��ض اینکه اتم ها یا مولکوله��ا در این حالت 
بر انگیخته قرار بگیرند، ب��ه راحتی تابش می کنند. 
اگر فوتونی که بس��امد آن متناظر با اختالف انرژی 
ای��ن حالت برانگیخت��ه و حالت پایه اس��ت به اتم 
برانگیخته ای برخ��ورد کند، تابش��ی القایی در اتم 
برانگیخته به صورت فوتونی که همبس��امد، همفاز 
و همجهت ب��ا فوتون برخورد کننده اس��ت، ایجاد 
می ش��ود. فوتون برخورد کننده و فوتون حاصل از 
گسیل القایی می توانند هریک به یک اتم برانگیخته 
دیگ��ری برخوردکنند و تابش های القایی بیش��تری 
ایجاد کنند که همگی همبسامد و همفاز هستند. این 
روند یک عمل ناگهان��ی از تابش همدوس در یک 
واکنش زنجیره ای س��ریع حاصل می کند و تمامی 
اتم ه��ا به صورت زنجیره ای تخلیه می ش��وند )به 
حالت پای��ه بر می گردند(. معم��والً لیزر را طوری 
می س��ازند که نور گسیل ش��ده بین دو انتهای یک 

کاواک تش��دیدی که به آن تش��دید گ��ر می گویند 
به صورت بازتابی رفت و برگش��ت کند تا باالخره 
باریکه نور بس��یار کانونی ش��ده و با شدت زیاد از 
ی��ک انتهای یک کاواک تش��دیدی ک��ه به صورت 
جزئی بازتاب کننده اس��ت، خارج شود. اگر اتم ها 
پس از تخلیه مجدد به حالت برانگیخته دمیده شوند 
پرتو پیوس��ته ای از نور همدوس تولید می ش��ود.

همدوسی زمانی لیزر
همدوس��ی زمانی فوتونهای ن��ور لیزر به معنی 
هماهنگ��ی بی��ن آنه��ا از لحاظ وضعیت ارتعاش��ی 
)ف��از( آنها اس��ت. همدوس��ی مکانی ن��ور لیزر به 
معن��ی هماهنگی بین فوتونهای تش��کیل دهنده نور 
لیزر از لحاظ راس��تای انتش��ار آنها اس��ت. به لحاظ 
همدوسی زمانی که در نور لیزر وجود دارد، قدرت 
تأثی��ر گ��ذاری فوتونهای آن در نقطه هدف بس��یار 
باالت��ر از نورهای معمولی اس��ت زی��را طبق اصل 
برهمنهی امواج، به دلیل همف��از بودن این فوتونها، 
میدانهای الکتریکی شان مستقیماً با هم جمع شده و 
میدانی قوی را به وجود می آورند. همچنین به لحاظ 
همدوسی مکانی نور لیزر، نور خروجی به صورت 
باریک��ه ای جهتمن��د از آن خارج ش��ده و می تواند 
تا مس��افتهای طوالنی ت��ری بدون افت چش��مگیر 
توان��ش طی کن��د و نیز به وس��یله کانونی کردن آن 
در نقطه کوچکی می توان به ش��دتهای بسیار باالیی 
دس��ت یافت. نور لیزر نوری تقریباً تکرنگ اس��ت. 
مش��خصه رنگ در نور به فرکانس آن وابسته است، 
بنابرای��ن ن��ور فوتونهای لیزر در مح��دوده کوچک 
فرکانس��ی گسیل می ش��وند، در حالی که منابع نور 
معمولی گس��تره فرکانس��ی بس��یار باالیی را دارند. 
معیار تکرنگی یا خلوص نور لیزر، پهنای فرکانسی 
آن اس��ت ک��ه طبق تعری��ف، فاصله دو فرکانس��ی 
اس��ت که منحنی توزیع فرکانس��ی نورهای گسیلی 
در نصف ماکس��یمم آن دارند. این فاصله در لیزرها 
فوق الع��اده کمتر از منابع ن��ور معمولی یا منابع نور 
گازی اس��ت. این به معنای آن است که اکثر انرژی 
تابش��ی لیزره��ا ح��ول فرکانس مرکزی آن اس��ت. 
در مناب��ع معمولی، برعکس لیزره��ا منحنی توزیع 
فرکانس��ی بسیار وسیع اس��ت و پهنای فرکانسی آن 
نیز نتیجتاً بس��یار زیاد اس��ت. بنابراین اگر بخواهیم 
ن��ور این منابع را با اس��تفاده از مث��اًل فیلتر و یا یک 
تجزیه گ��ر ب��ه صورت تقریب��اً تکرن��گ در آوریم، 
از ش��دت آن به  مقدار زیادی کاس��ته خواهد ش��د. 
چهار عنصر اصلی برای تولید نور همدوس توس��ط 
تابش القایی در لیزر مورد نیاز اس��ت که شامل آینه 
نیمه ش��فاف، آیین��ه بازت��اب کننده کام��ل، محیط 
اس��ت. لی��زر  ن��ور  تولی��د  مکانیس��م  و  فع��ال 

طرز کار لیزر فناوری لیزر
لیزر منبع نوری است که  خواص یکتایی 
و منحص��ر به فرد را به نمای��ش می گذارد و 
کاربردهای گوناگونی دارد. لیزر درجوشکاری، 
نقش��ه بر داری، پزشکی، ارتباطات، دفاع ملی 
و نی��ز در زمینه های مختلف تحقیقات علمی 
کارب��رد دارد. امروزه ان��واع گوناگون لیزر به 

صورت تجاری در دسترس است. 
اندازه آنها دامنه وسیعی دارد به طوری که 
بعضی از آنها می توانند در نوک انگشت جای 
بگیرند و بعضی دیگر یک ساختمان بزرگ را 
پ��ر می کنند. تمام ای��ن لیزرها دارای خواص 
مش��ترکی هس��تند. در این بررس��ی، خواص 
اساسی که باعث تمایز نور لیزر از منابع نوری 
معمولی می شود مورد بحث قرار می گیرد و 
عناص��ر اصلی مورد نیاز ب��رای تولید این نور 

معرفی می شوند.
تقسیم بندی لیزرها 

لیزره��ا بر اس��اس آهنگ خ��روج انرژی 
از آنها به دو دس��ته »پیوس��ته کار« و »پالسی« 

تقسیم  بندی می شوند. 
نور لیزرهای پیوس��ته  کار به طور پیوسته 
گس��یل می ش��ود ولی نور لیزرهای پالسی در 
زمانه��ای کوتاه که به این زم��ان »دوام پالس« 

گفته می شود ارائه می شود. 
فاصل��ه زمان��ی ارائ��ه دو پال��س متوالی 
معم�والً خیلی بیشتر از زمان دوام پالس است. 
لیزره���ای پالس��ی به دلیل اینک���ه می توانن�د 
ان��رژی خود را در زم�ان کوتاه�ی ارائه دهند، 
معموالً دارای توانهای باالتری هستند. لیزرها 
را براساس حالت ماده لیزر زا هم به لیزرهای 
حال��ت جامد، لیزره��ای گازی، لی��زر رزینه، 
لیزره��ای نیمه ه��ادی )دیودهای لی��زری( و 
لیزرهای الکترون آزاد تقس��یم  بندی می کنند. 

همچنین ممکن اس��ت لیزرها را براساس نوع 
ماده تش��کیل دهنده محیط لیزرزایی نیز تقسیم  
بندی کرد. لیزر یاقوت، لیزر نئودیوم- یق، لیزر 

دی اکس��ید کرب��ن، لیزر هلیوم- نئ��ون و انواع 
لیزرهای دیگر بر این اساس نامگذاری شده اند. 

در یک تقسیم بندی دیگر می توان لیزر را 
به حالتهای زیر دسته بندی کرد:

1- بر اس��اس حالت محیط فعال: جامد، 
مایع، گاز یا پالسما

2- گس��تردگی بیناب��ی طول م��وج لیزر: 
مرئی، فرو سرخ و نظایر آن

3- روش تحریک یا پمپاژمحیط فعال)دمش(: 
دمش نوری، دمش الکتریکی و غیره

4- مشخصه تابش صادر شده توسط لیزر
5- تع��داد ترازهای ان��رژی که در فرآیند 

تقویت نور شرکت می کنند.
قسمتهای اصلی لیزر

1- پم��پ انرژی یا چش��مه ان��رژی: که 
ممکن اس��ت این پمپ اپتیکی یا ش��یمیایی و 

یاحتی یک لیزر دیگر باشد
2- ماده پایه و فعال که نامگذاری لیزر
 به واسطه ماده فعال صورت می گیرد.

ش��امل  اپتیک��ی:  کنن��ده  مش��دد   -3
دو آینه بازتابنده کلی و جزئی است.

 * فیزی��ک و ش��یمی، زیس��ت شناس��ی 
و پزش��کی: چاق��وی لی��زری، مت��ه لی��زری، 

فیزیوتراپی و...
 * صنای��ع نظامی: ردی��اب لیزری، تفنگ 

لیزری و... 
* صنعت: جوش��کاری لیزری، برش های 
لیزری، برش الماس، مس��افت ی��اب لیزری، 

صنایع ساختما نی 
* همجوشی هسته ای 

* ارتباطات نوری
 * فرآوری اطالعات نوری و ضبط آنها 

* فرآوری مواد 

* تمام نگاری )هولوگرافی(
 * اندازه گیری و بازرسی 

* آزمایشگاهی و پژوهشی: اندازه گیری، 
سنتز مواد و... 

گفتن��ی اس��ت کاربرد اساس��ی لی��زر در 
اسپکتروس��کوپی اس��ت.پس از اینک��ه لی��زر 
دی اکس��ید کربن در س��ال 1964 اختراع شد 
کارب��رد لی��زر در زمینه های پزش��کی افزایش 
یافت و برای جراحان ممکن ش��د تا به جای 

چاقوهای جراحی از فوتون استفاده کنند. 
ام��روزه لی��زر می تواند وارد بدن ش��ود و 

اعمال جراحی را نیز انجام دهد.

کاربردهای لیزر

اشاره

مدیرعامل برق منطقه اي اصفهان :

بهره برداري از 13 پروژه برق منطقه اي اصفهان در ایام ا... دهه فجر

مه�اري  كيلوول�ت   400 خ�ط 
ب�ه  اصفه�ان  جن�وب  ني�روگاه 
س�ورمق، اولين خط 400 كيلوولت 
به صورت دكلهای مهاری اس�ت 
ك�ه با بهره ب�رداري از اين پروژه 
ع�اوه بر انتقال ان�رژي به جنوب 
كش�ور و كاه�ش بار ش�بكه 230 
كيلوولت اس�تان، پايداري ش�بكه 
سراسري برق كشور نيز افزايش 

خواهد يافت.

از س�وی رهب�ر  در س�الی ك�ه 
معظ�م انق�اب ب�ه س�ال اص�اح 
گردي�ده  مزي�ن  مص�رف  الگ�وی 
اس�ت به جه�ت اهمي�ت موضوع، 
س�تاد اص�اح الگوي مص�رف برق 
منطقه ای اصفهان به صورت ماهانه 
ط�ي جلس�ات متع�دد، اقدام�ات 
مؤث�ري در خصوص بهين�ه نمودن 
س�اير  و  ب�رق  گاز،  آب،  مص�ارف 
و  اداري  س�اختمانهاي  در  م�وارد 
تأسيس�ات مربوطه نموده اس�ت.

ش�دن  هدفمن�د  وج�ود  ب�ا 
ياران�ه ه�ا، راندم�ان نيروگاهها نيز 
باي�د س�اماندهي ش�ود. در ح�ال 
حاضر اصفهان كمترين ميزان تلفات 
برق را در كشور دارد به نحوي كه 
تلفات ب�رق در اصفهان در مجموع 
حدود 10 درصد و در س�طح كشور 

بيش از 15 درصد است.

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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مبارکه

اصفهاناصفهان

شهرکرد

نماینده عالی دولت در استان خبر داد:

نخبگان اصفهان به چاره جویی مشکالت می آیند
ــده رود- »از یک صد س��ال  زاین
پیش ک��ه آموزش عالی در کش��ور 
ش��کل گرفت تاکنون دانش��گاهیان 
و  جامع��ه  خدم��ت  در  کمت��ر 
حاکمی��ت ب��وده اند.« با ای��ن انتقاد 
دبیرخانه ای  تش��کیل  از  اس��تاندار 
برای پیگی��ری چالش های اصفهان 
ب��ا همفک��ری نخب��گان خب��ر داد.
در مراسم آغاز به کار نمایشگاه 
اش��تغال و عملک��رد دس��تگاههای 
استاندار اصفهان، همچنین  اجرایی، 
مس��ئوالن گرامیداش��ت ده��ه فجر 
امس��ال را ب��ه دوری از کلیش��ه و 
تکرار برنامه های 30 س��ال گذشته 
توصیه کرد و گف��ت: این به معنای 
آن نیست که از ارزش های انقالب 
تجلیل نش��ود و از ذکر خاطره های 
انق��الب بگذریم بلک��ه منظور این 
اس��ت که ببینی��م ام��روز و در این 
مقطع از تاریخ و ش��رایط زمانی چه 
نسبتی بین مسائل این برهه از تاریخ 
و انق��الب اس��المی برقرار اس��ت. 
علیرض��ا ذاکر اصفهانی با اش��اره به 
س��رعت باالی رخدادهای سیاسی، 
و...  اجتماعی  فرهنگ��ی،  اقتصادی، 
در عصرکنونی گفت: در این شرایط 
رس��یدن و توجه به این عرصه ها و 
تحلی��ل محتوا برای پی��دا کردن راه 

بسیار مشکل است.
وی ادام��ه داد: یقین��ًا در چنین 
جهان پرش��تابی الزمه کار آن است 
ک��ه بتوانی��م خ��ود را ب��ا س��رعت 
رویدادها وفق دهیم تا به جای حل 
ش��دن در این سیستم، آن را با تمام 
ابعاد بشناسیم و برای آینده خودمان 

برنامه ریزی کنیم.
اس��تاندار اصفهان یادآور ش��د 

انقالب اس��المی ایران نی��ز با همه 
عظمت��ش در مقطع��ی از تاریخ رخ 
داده و ب��رای رس��یدن ب��ه جایگاه 
ممتازی که برای خ��ود ایجاد کرده 

راهی پشت سر گذاشته است.
وی پذیرش جمهوری اس��المی 
ب��ه عنوان یک ق��درت منطقه ای از 
سوی همه نخبگان فکری و سیاسی 
دنیا را نش��ان از عمق و گستره این 
جنبش دانست و گفت: آنچه امروز 
ب��رای ما الزم اس��ت این اس��ت که 
مس��یر آینده کش��ورمان را با وجود 
همه ضعف ها و قوت ها بشناس��یم 
تا با راهکارهای مناسب، زمینه های 
بالندگی و رشد آن را فراهم سازیم. 
ایش��ان با اشاره به س��ابقه یک صد 
ساله آموزش عالی در کشور گفت: 
متأس��فانه از همان ابتدا که نخستین 
مقاطع تحصیلی در دانشگاهها شکل 
گرفت این دغدغه در میان محققان 

و نخبگان کمتر مشاهده شد.
ــگاهیان حضور شفاف  از دانش

در اجتماع انتظار می رود 
اس��تاندار اصفهان می گوید در 

بسیاری از مقاطع تاریخی، دانشگاه 
نقطه مقابل حاکمیت بود به ویژه در 
دوران شاهان پهلوی این بی اعتنایی 

و ضدیت مشهود بود.
در حال��ی ک��ه وی تعام��ل بین 
دانش��گاه و حوزه ه��ای صنع��ت، 
اقتص��اد، کش��اورزی، اجتماعی و... 
را ضروری دانست، گفت: به عنوان 
مث��ال درباره همی��ن پدیده و حادثه 
اجتماعی که اخیراً داش��تیم دانشگاه 
چقدر با آن ارتباط گرفت و خود را 

در اختیارحل و فصلش قرارداد؟
دکت��ر ذاکر ب��ا ی��ادآوری اینکه 
در دوران انق��الب اس��المی، پ��ا به 
پای دیگر طبقات اجتماع، دانش��گاه 
هم حضور ش��فاف و س��ازنده ای 
داش��ت، گفت: اما آن انتظاری که از 
دانشگاهیان برای حضور ملموس و 
ش��فاف در جامعه هس��ت را شاهد 
نب��وده ای��م به هی��ن دلیل ب��ود که 
دانشگاهیان و نخبگان استان را جمع 
کردیم تا ببینیم با توجه به قابلیت ها 
و اس��تعدادهای بی کرانی که بخش 
عمده آن در دانشگاه رشد می یابند، 

چگونه می توانیم برای مشکالت و 
چالش ها برنامه ریزی کنیم.

ــه ای وارد  ــگاهها ترجم دانش
شدند نه متناسب با نیازهای ما 

نماین��ده عالی دولت در اس��تان 
ک��ه معتقد اس��ت دانش��گاههای ما 
متناس��ب با ضروریات زمانه شکل 
نگرفته ان��د و چ��ون کلیش��ه ای و 
ترجم��ه ای وارد ش��ده اند دنب��ال 
مس��ائل لوکس و وارداتی می روند، 
گفت: م��ا دنبال این هس��تیم که از 
ظرفیت بی کران علمی دانش��گاهها 
استفاده کنیم ظرفیتی که مورد قبول 
رئیس جمهور هم هست و با توجه 
به آنه��ا از اصفه��ان انتظار می رود 
نه تنها در س��طح محلی، اس��تانی و 
منطقه ای بلکه در س��طوح ملی هم 

افتخارآفرین باشد.
ــهیم  ــایه س در بازارهای همس

شوید
دکتر ذاکر با اش��اره به گسترش 
روز اف��زون بازاره��ای مصرف در 
کشورهای همسایه به ویژه مرزهای 
غرب��ی و عراق گف��ت: اصفهان هم 
می تواند س��همی از این بازارها به 
دس��ت آورد برای این کار هرگونه 
همکاری و گره گش��ایی از دستمان 

برآید دریغ نخواهیم کرد.
 وی همچنین س��رمایه گذاران 
را ب��ه هم��کاری ب��ا دفت��ر وزارت 
ب��رای  اس��تان  در  خارج��ه  ام��ور 
پیش��برد کارهایش��ان و رایزن��ی با 
نخب��گان علمی و س��رمایه گذاران
 اصفهانی مقیم خارج تش��ویق کرد 
و گف��ت: این بهترین راه برای تولید 
ثروت و رش��د و پیشرفت اصفهان 

است.

دست یابي ذوب آهن اصفهان به ظرفیت تولید 
ساالنه 5 میلیون تن در سال 1392

مهندس هراتی نیک مع��اون وزیر صنایع و 
معادن و رئیس هیأت عامل س��ازمان توس��عه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از برنامه ریزی 
جهت دست یابی ایران به ظرفیت 35 میلیون تن 
تولید ساالنه محصوالت فوالدی تاسال 1392 خبر 
داد و افزود: برای دست یابی به این هدف عالوه 
بر طرح های اس��تانی، فوالد مبارکه و ذوب آهن 
اصفهان نیز تا سال 1392 به افزایش چشمگیری در 
ظرفیت تولید دست پیدا می کنند که برنامه ذوب 
آهن در این راس��تا دست یابی به ظرفیت تولید 5 
میلیون تنی اس��ت.معاون وزیر صنایع و معادن با 
اش��اره  فروش اوراق مشارکت جهت طرحهای 
استانی تولید فوالد گفت: خوشبختانه این اوراق با 
استقبال بسیار خوبی مواجه شده و تاکنون بیش از 
آنچه مورد درخواست ما بوده، فروخته شده است.
وی در ادامه به مسائل کنونی ذوب آهن اصفهان 
اشاره کرد و گفت: عمده ترین چالش مالی ذوب 
آهن عالوه بر قیمت محصوالت فوالدی مربوط 
به صندوق بازنشستگی است که تأمین هزینه آن 
به عنوان وظیفه ای مهم بر عهده صنایع فوالدی از 
جمله ذوب آهن، فوالد مبارکه و فوالد خوزستان 
است.وی افزود: بعد از واگذاری سهام فوالد مبارکه 
و فوالد خوزستان هر چند مقرر بود همچنان این 
صنایع در تأمین هزینه صندوق بازنشستگی حضور 

داشته باشند اما متأسفانه سهامداران این صنایع در 
مجامع خود با هزینه های مقرر شده موافقت نمی 
کنند. مدیر عامل جدی��د ذوب آهن اصفهان نیز 
گفت: طرح توسعه بعدی ذوب آهن جهت دست 
یابی به 5 میلیون تن تولید ساالنه در شرایط کنونی 
تعیین کننده اس��ت که با اتکا به درآمدهای ذوب 
آهن به سرنوشت طرح توازن دچار می شود لذا 
باید بودجه دولت��ی برای این طرح عظیم در نظر 
گرفته ش��ود.مدیر عامل ذوب آه��ن اصفهان در 
ادام��ه گفت: پروژه کک س��ازی ط��رح توازن تا 
یک س��ال دیگر و بقی��ه پروژه ه��ای این طرح 
عظیم تا 6 ماه آینده به پایان می رس��د و با توجه 
به برنامه ریزی های صورت گرفته این شرکت، 
تا س��ال 1392 به ظرفیت تولید ساالنه 5 میلیون 
تن می رس��د.مهندس بابایی نیز در مراسم تودیع 
خود گفت: با وجود بحران جهانی صنعت فوالد و 
کاهش 40 درصدی تولید محصوالت فوالدی در 
بسیار کشورهای جهان، ذوب آهن اصفهان موفق 
به افزایش 5 درصدی تولید خود نس��بت به سال 
گذشته ش��د و با وجود بحران در بازار با مشکل 
فروش محصوالت مواجه نش��د. اضافه می شود 
با حضور معاون وزیر صنایع از زحمات مهندس 
بابایی قدردانی و دکتر براتی به عنوان مدیر عامل 

جدید ذوب آهن اصفهان معرفی شد. 

غبارگیرهاي جدید ناحیه فوالد سازي فوالد مبارکه به بهره برداري رسید
ناحی��ه  جدی��د  غبارگیره��ای 
فوالد س��ازی فوالد مبارکه با حضور 
مع��اون رئی��س جمه��ور و رئیس 
س��ازمان حفاظت محیط زیست به 

بهره برداری رسید. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، مدیرعامل 
ف��والد مبارک��ه گف��ت: ب��ا افتت��اح 
این ط��رح غبار خروج��ی از کوره 
فوالد س��ازی تا ح��د 10 میلی لیتر 
ب��ر متر مکعب کاه��ش می یابد که 
این می��زان 15 برابر بهتر از س��طح 

استاندارد تعریف شده است. 
محمد رجایی اف��زود: در این طرح 
چه��ار غبارگی��ر جدید ب��ا اعتباری 
بال��غ ب��ر 950 میلی��ارد ری��ال ب��ه 
چه��ار غبارگی��ر موج��ود در ناحیه 
فوالدسازی فوالد مبارکه افزوده شد 
که ای��ن افزایش ضمن بهبود راندمان 
غبار گی��ری، قابلیت انعط��اف بهره 
ب��ردار را در راهب��ری هرچ��ه بهتر 
سیس��تم غبار گیر و ک��وره به طور 

همزان بهبود می بخشد. وی تصریح 
ک��رد: تا پیش از افتتاح این طرح عدم 
انعطاف پذی��ری سیس��تم های اولیه 
غبارگیری و زمان تعمیرات تجهیزات 
خنک س��ازی  همچنی��ن  مربوط��ه 
مسیر غبار خروج ش��ده از لوله ها از 
مش��کالت ناحیه فوالدس��ازی فوالد 
مبارک��ه به ش��مار می رف��ت. رجایی 
خاطرنشان ساخت: با اقدامات انجام 
شده در ش��رکت فوالد مبارکه میزان 
آلودگی این شرکت کاهش پیدا کرده 
و میزان مکش غبار توسط سازندگان 

داخلی کاهش پیدا می کند.
 همچنین پاس��گاه محیط زیست 
کاله قاضی که مجهز به دوربین دید در 
شب و واحد آموزش محیط بانی است، 
تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی 
س��ه راهی مبارکه و سا ختمان پاسگاه 
محیط زیست فالورجان نیز با حضور 
رئیس س��ازمان محیط زیست به بهره 

برداری رسید.

75 درصد از مردم چهارمحال و بختیاری سهام 
عدالت دریافت کردند

شهرکرد، خبرنگار زاینده رود- رئیس سازمان 
امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری 
گفت: 622 هزار و 140 نفر معادل 75 درصد کل 
جمعیت این استان سهام عدالت دریافت کردند. 
تیمور فتاحی در گفتگو با زاینده رود افزود: این 
تعداد در سه مرحله شامل افراد زیرپوشش کمیته 
امداد، بهزیستی، ایثارگران، روستائیان و عشایر، 
کارمندان و بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار، 
خدام مس��اجد و حسینیه ها، طالب و کارکنان 
س��تاد نماز جمعه، بیماران خاص و خبرنگاران 
سهام عدالت دریافت کردند. فتاحی بیان داشت: 
85 ه��زار و 451 نفر از کمیته امداد، بهزیس��تی 
و ایثارگ��ران که در مرحله اول دریافت س��هام 
عدالت ثبت نام کردند در دو مرحله سود سهام 
خ��ود را به مبلغ هر نفر 400 و 800 هزار ریال 
دریافت کردند. وی تصریح کرد: 103 هزار نفر 
از روس��تائیان و عشایر نیز 800 هزار ریال سود 
سهام عدالت خود را تاکنون دریافت کرده ا ند. 

فتاح��ی اظه��ار داش��ت: 50 ه��زار نفر از 
فرهنگیان اس��تان تاکنون400 هزار ریال از سود 
س��هام عدالت را دریافت کرده ا ند و 32 هزار 
و 171 نف��ر از بازنشس��تگان )تأمین اجتماعی، 
صندوقهای بازنشستگی، دستگاههای اجرایی( 
در حال دریافت سود سهام عدالت خود به مبلغ 

400 هزار ریال هستند.
 وی اف��زود: گروههای��ی ک��ه در آینده ای 
نزدیک از آنان ثبت نام به عمل خواهد آمد شامل 
مددجویان تحت پوش��ش مراک��ز از زندانیان، 
زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیسی، 
مددجویان و کارکنان مؤسسات خیریه، کارکنان 
شهرداریها، تاکس��یرانان و اتوبوسرانان شهری 

هستند.
 فتاحی گفت: گروههای مذکور شناسایی و 
آمار آنان به دبیرخانه مرکزی ارسال شده است و 
فراخوان توزیع سهام عدالت به زودی در اختیار 

آنها قرار می گیرد.

نماینده ولی فقیه در نیروی زمینی سپاه:
مطبوعات براي مقابله با جنگ 

نرم آماده باشند

ــده رود: همایش بصیرت  ــگار زاین ــهرکرد- خبرن ش
انقالبی با حضور جمع کثیری از خبرنگاران و اصحاب 
رس��انه و روابط عمومی ادارات چهار محال و بختیاری 
ارش��اد اس��المی  اداره کل فرهن��گ و  در مح��ل 
اس��تان برگزار ش��د.در این همایش حجت االسالم 
علی ش��یرازی گفت: دش��منان انقالب اس��المی از 
توانای��ی ای��ران در جنگ های س��خت اطالع کافی 
دارن��د و تنه��ا راه مقابل��ه با انقالب اس��المی ایران 
را راه ان��دازی جنگ ن��رم و تهدید ن��رم می دانند. 
وی با اش��اره به ظرفی��ت باالی مطبوع��ات در امر
 اطالع رسانی تأکید کرد: دشمنان برای ایجاد جنگ 
روانی و جنگ نرم به چنگ اندزای به مطبوعات روی 
می آورند و مطبوعات برای مقابله با جنگ نرم آماده 
باشند. شیرازی افزود: دشمنان انقالب اسالمی ایران 
جنگ نرم خود علیه کشور را از سال 66 آغاز کردند 
و این جنگ با طرح مهندس��ی معکوس »فرانسیس 
فوکویاما« در اورشیلم آغاز شد. نماینده ولی فقیه در 
نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت: فوکویاما، شیعه 
را بس��ان پرنده ای در اوج معرفی کرد و عاش��ورا و 
مهدویت را دو بال این پرنده دانس��ت و والیت فقیه 
را زره نفوذ ناپذیر انقالب اسالمی بیان کرد. نماینده 
ولی فقیه در نیروی زمین س��پاه بیان داش��ت: طرح 
جایگزینی نیز از دیگر برنامه های مهندسی معکوس 
بود که در س��ینمای هالیوود دنبال می ش��د و لباس 
سبز حس��ینی را بر تن س��ربازان امریکایی و لباس 
س��رخ یزیدیان را برای شیعیان ترسیم می کردند. به 
گفته وی، ط��رح راه اندازی انقالب های رنگین در 
چک و اسلواکی، اوکراین، قزقیزستان و کشور های 
تازه استقالل یافته ش��وروی سابق دنبال می شد به 
همین دلیل می خواس��تند نس��خه ای از آن را برای 
ای��ران  اجرا کنند. وی گفت: ف��رح کریمی نماینده 
حزب سبزهای پارلمان هلند و از سرکردگان شاخه 
نظامی س��ازمان منافقین س��ه نشس��ت ب��ا رجبعلی 
مزروعی و س��عید حجاریان به عنوان انجمن صنفی 
روزنامه نگاران در خصوص آموزش خبرنگاران در 
خارج از کش��ور برگزار ک��رد و توافقنامه ای نیز در 
این رابطه امضاء شد. شیرازی افزود: امام در سال 66 
در پاسخ به نام علی اکبر محتشمی پور در خصوص 
نهضت آزادی آنان را از منافقین نیز بدتر دانست در 
حالی که هم اکنون علی اکبر محتشمی پور که در آن 
زمان نهضت آزادی را ستون پنجم دشمن در جنگ 
تحمیل��ی عنوان می کرد از نهض��ت آزادی حمایت 
می کند و حداقل علی اکبر محتشمی پور یکبار نامه 
خود به امام را بازخوانی کند. به گفته وی، امروز »ولی 
نصر« پسر سید حسین نصر رئیس دفتر فرح پهلوی 
رابطه تنگاتنگی با کاخ س��فید دارد و مشاور باراک 
اوباما اس��ت و رابط بین کاخ سفید و نهضت آزادی 
است که در فتنه های اخیر نقش مهمی برعهده داشته 
اس��ت. وی گفت: ماهیت اصلی نهضت آزادی باید 
برای جوانان تشریح شود چرا که دشمنان برای ضربه 
زدن به انقالب اسالمی قصد نفوذ به مطبوعات را دارند. 

بهره برداری از 48 پروژه 
آموزشی، پرورشی و ورزشی در 
استان اصفهان همزمان با دهه 

فجر انقالب اسالمی
همزمان با سی و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی و آغاز ایام ا... دهه فجر اداره کل نوسازی 
مدارس اس��تان اصفهان 48 پروژه آموزشی و پرورشی 
و ورزش��ی را در قال��ب 200 کالس درس و 49501 
مترمرب��ع زیربنا و با اعتباری بال��غ بر 234 میلیارد ریال 
تکمیل و تجهیز و به آموزش و پرورش استان اصفهان 
تحویل خواهد داد.مهمترین شاخص های پروژه های 

تحویلی دهه فجر به شرح زیر است:
- 33 پروژه با 132 کالس و زیربنای 34270 مترمربع 
زیربنا از محل اعتبارات دولتی و 15 پروژه )31 درصد( با 
68 کالس و 15231 مترمربع زیربنا توسط خیرین مدرسه 

ساز و یا با مشارکت آنها احداث شده است.
-  اعتبارات هزینه شده دولتی 165 میلیارد ریال و 
اعتبار هزینه ش��ده مردمی و مشارکتی 69 میلیارد ریال 

بوده است.
- 65 درص��د پروژه های تحویلی آموزش��ی 35 

درصد فضاهای پرورشی و ورزشی خواهد بود.
- 41 پروژه )85/4 درصد( با 168 کالس و 45777 
مترمرب��ع زیربنا در مناطق ش��هری و 7 پ��روژه )14/6 
درصد( با 32 کالس و 3724 مترمربع زیربنا در مناطق 

روستایی تحویل می شود.
پروژه های تحویلی شامل:

31 پروژه آموزشی با زیربنای 33048 متر مربع
6 نمازخانه و س��الن چندمنظوره با زیربنای 3101 متر 

مربع
یک کانون با زیربنای 400 متر مربع

8 فضای ورزشی با زیربنای 8454 متر مربع
یک اردوگاه با زیربنای 1700 متر مربع 

از 31 فضای آموزشی تحویلی: 
15 پروژه با 127 کالس و زیربنا جایگزین مدارس قدیمی 

و فرسوده شده است.

مسیرهاي هشتگانه راهپیمایي 22 بهمن
 در اصفهان اعالم شد

ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
اصفهان با صدور اطالعیه ای، مسیرهای هشتگانه 
راهپیمای��ی 22 بهمن در اصفهان را اعالم کرد. به 
گزارش ایرنا، راهپیمایی روز 22 بهمن از ساعت 

9:30 از مسیرهای هشتگانه ذیل آغاز می شود.
مسیر شماره یک: مسجد مصال، میدان قدس، 
خیابان هاتف، میدان قیام، چهار راه شکرش��کن، 

خیابان حافظ و میدان امام )ره(
مسیر ش��ماره دو: مس��جد آیت اهلل خادمی، 
میدان ش��هدا، خیابان چهارباغ پایی��ن، میدان امام 

حسین )ع(، خیابان سپاه و میدان امام )ره(
مسیر شماره سه: مسجد اهلل، میدان احمد آباد، 

خیابان احمد آباد، خیابان حافظ و میدان امام )ره(
مسیر شماره چهار: مسجد نورباران، چهار راه 
نورباران، خیابان شریف واقفی، چهار راه نقاشی، 
چهار راه شکرش��کن، خیابان حافظ و میدان امام 

)ره(
مس��یر ش��ماره پن��ج: مس��جدالرضا )ع(، 
راه  چه��ار  ب��اال،  چهارب��اغ  آزادی،  می��دان 
نظ��ر، می��دان انق��الب، می��دان امام حس��ین 
)ره( ام��ام  می��دان  و  س��پاه  خیاب��ان  )ع(، 

مس��یر ش��ماره ش��ش: مس��جد الهادی، 
می��دان انقالب، چهارباغ عباس��ی، می��دان امام 
حس��ین )ع(، خیابان س��پاه و میدان امام )ره(
مسیر شماره هفت: مسجد بهاران چی، خیابان 
آتش��گاه، میدان جهاد، خیابان صارمیه، خیابان 
طالقانی، میدان امام حس��ین )ع(، خیابان سپاه 

و میدان امام )ره(
مس��یر ش��ماره هش��ت: مس��جد موسی 
بن جعف��ر، خیاب��ان طالقانی، خیاب��ان حکیم 
نظامی، خیابان نظر ش��رقی، خیاب��ان توحید، 
خیاب��ان مطهری، می��دان انق��الب، چهارباغ 
عباسی، میدان امام حس��ین )ع(، خیابان سپاه 

و میدان امام )ره(
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
اصفهان شروع مراسم در میدان امام را ساعت 

10:30 اعالم کرد.
در پای��ان ای��ن اطالعی��ه از مردم اس��تان 
اصفهان دعوت ش��ده با حضور میلیونی خود 
در ی��وم اهلل 22 بهم��ن بار دیگر ب��ا آرمانهای 
متعال��ی انق��الب اس��المی تجدی��د میث��اق 

کنند.

چهارمحال و بختیاري در حال تبدیل شدن به قطب صنعتي است 
چهارمح��ال و بختی��اری اگرچه 
تا قبل از انقالب اس��المی یک منطقه 
محروم بود و پس از انقالب اسالمی به 
عنوان یک منطقه دامداری و کشاورزی 
محسوب می ش��د، اما اینک به برکت 
اج��رای طرحهای ب��زرگ صنعتی در 
حال تبدیل شدن به یک قطب صنعتی 

است. 
ب��ه گ��زارش زاینده رود، ش��روع 
ساخت طرح بزرگ فوالد یک میلیون 
تنی، در مرحله پایانی قرارگرفتن طرح 
ب��زرگ ورق خودرو، به��ره برداری از 
کارخانه سیمان، در دست احداث بودن 
یک کارخانه س��یمان، دو طرح بزرگ 
پتروشیمی، کارخانه شیر، نیروگاه گازی 
و صدها طرح کوچک و بزرگ صنعتی 
دیگ��ر افق روش��نی فراروی توس��عه 

صنعتی این استان قرار داده است.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری 
در این باره گفت: در چهار س��ال کار 
دول��ت نهم زمینه س��رمایه گذاری 87 
هزار میلیارد ریالی در این استان کمتر 

برخوردار کشور فراهم شده است. 
رجبعلی صادقی با اشاره به اینکه این 
میزان سرمایه گذاری یک جهش توسعه 
را برای صنعت اس��تان همراه داشت، 
افزود: در این مدت کوتاه یک دگرگونی 
بزرگی در بخش صنعت منطقه رخ داده 
است. وی شروع احداث کارخانه فوالد 
یک میلیون تنی را یکی از برجسته ترین 
گامها برای صنعتی شدن استان دانست 
و اظهار داشت: بخش احیای فوالد یک 

میلیون تنی سفیددشت تاکنون 37/52 
درصد و بخش فوالد سازی این طرح 
4/13 درصد پیشرفت داشته است. وی 
گفت: این طرح برای 775 نفر به طور 
مستقیم و 8 تا 10 برابر این رقم به طور 

غیر مستقیم شغل ایجاد می کند.
وی سرمایه گذاری در این طرح را 
400 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: 
با تأمین منابع مالی پیش بینی می شود 
بخش احیای این طرح اوایل س��ال 90 
و بخش فوالد سازی اواخر سال 90 به 

بهره برداری برسد.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری 
تس��ریع در اجرای طرحه��ای بزرگ 
صنعتی در دست احداث و نیز اجرای 
طرحهای صنعتی و نیز خوش��ه های 
صنعتی در مناطق مس��تعد استان را از 
دیگ��ر اولویت های ای��ن بخش مهم 
اقتصادی و اش��تغالزا دانس��ت. رئیس 
س��ازمان صنایع و معادن چهارمحال و 
بختیاری گفت: احداث یک هزار و 17 
واح��د صنعتی با اعتبار ثابت 9 هزار و 
234 میلیارد ریال و زمینه اش��تغال 19 
ه��زار و 576 نفر در یک اس��تان کمتر 
توسعه یافته بیانگر توجه به این بخش 

است.
رحم��ان کرم��ی در گفتگ��و ب��ا 
زاین��ده رود افزود: در 9 ماهه امس��ال 
80 مجوز تأس��یس واح��د صنعتی با 
سرمایه گذاری 24 میلیارد ریال صادر 
شده است و50 طرح صنعتی و معدنی 
با س��رمایه گذاری 371 ه��زار و 500 

میلیارد ریال در دهه فجر به بهره برداری 
می رسد.به گفته وی، افتتاح این طرحها 
زمینه اشتغال برای یک هزار و 729 نفر 
را فراهم کرده است. وی اظهار داشت: 
دو پروژه در آس��تانه بهره برداری ورق 
خ��ودروی چهارمح��ال و بختیاری و 
شرکت فوالد فرخشهر برای 900 نفر به 

طور مستقیم شغل ایجاد می کنند.
کرمی بیان داش��ت: طرح بروجن 
خودرو تولید کننده مینی بوس و میدل 
با س��رمایه گذاری 80 میلیارد ریال از 
دیگر طرحهایی است که در دهه فجر 
به بهره برداری رسید و بستر مناسبی را 
برای اش��تغالزایی در استان ایجاد کرده 

است.
کرمی با اشاره به فعال شدن پنج 
معدن جدید گف��ت: در حال حاضر 
103 معدن فعال در استان وجود دارد 
و تولیدات معدنی نسبت به سال قبل 

هشت درصد افزایش یافته است.
کرمی با اشاره به توفیقات حاصل 
ش��ده در بخش صنعت گفت: قبل از 
انقالب اسالمی در این استان تنها یک 
کارخانه قند ب��ه عنوان صنعت فعال 
بود، این در حالی است که 500 طرح 
صنعتی و معدن��ی در دولت نهم در 

چهارمحال و بختیاری اجرا شد.
رئیس س��ازمان صنایع و معادن 
چهارمح��ال و بختی��اری، س��رمایه 
گ��ذاری این طرحه��ا را 800 میلیارد 

تومان اعالم کرد.
وی اف��زود قابلیت های موجود 

در بخ��ش صنع��ت اس��تان از جمله 
موقعیت جغرافیایی، وجود شهرکها و 
نواحی صنعتی، منابع آب، عبور خطوط 
لوله اصلی نفت و گاز موجب استقالل 
سرمایه گذاری صنعتی در منطقه شده 

است.
رئیس س��ازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران در بازدید 
اخیر خ��ود از ط��رح ورق خودروی 
چهارمحال و بختیاری گفت: این طرح 
از نظر اجرای کار به اتمام رسیده است 
و در مرحله تس��ت و راه اندازی قرار 

دارد.
احم��د عل��ی هرات��ی نی��ک با 
اش��اره به ب��روز دو اش��کال فنی و 
تعویق به��ره ب��رداری از این طرح 
اظه��ار امیدواری ک��رد: طرح ورق 
گالوانی��زه خ��ودرو چهارمح��ال و 
بختی��اری تا پایان س��ال ج��اری به 

بهره برداری برسد.
براساس گزارش سازمان کار و 
امور اجتماعی در استان چهارمحال 
و بختی��اری 25 ه��زار و 441 طرح 
زودبازده اقتصادی به بانکهای عامل 
با پی��ش بینی 9 هزار و 505 میلیارد 

ریال اعتبار معرفی شده است.
 این گ��زارش حاکی اس��ت از 
مجم��وع طرحه��ای معرفی ش��ده 
11 ه��زار و 502 طرح با تخصیص 
بیش از دو هزار و 821 میلیارد ریال 
و ایجاد 23 هزار 835 نفر اشتغال به 

بهره برداری رسیده است. 

اطالعیه پلیس اصفهان در خصوص روز 22 بهمن 
فرمانده��ی انتظام��ی اس��تان اصفه��ان در 
اطالعیه ای ضمن تبریک 22 بهمن و آغاز س��ی 
و یکمین سال پیروزی انقالب اسالمی به حضرت 
ولی عصر)عج(، مقام معظم رهبری و مردم فهیم، 
انقالبی و شهیدپرور استان اصفهان از تمامی اقشار 
مختلف مردم برای حضوری گسترده در راهپیمایی 
این روز دعوت کرده و یادآور شده است، حضور 
گس��ترده در راهپیمایی 22 بهمن عالوه بر اینکه 
ایس��تادگی و اقتدار ملت ایران بر سر آرمان های 
انقالب خود را به نمای��ش می گذارد، می تواند 

موجب یأس و ناامیدی دش��منان انقالب و ایران 
ش��ده و امنیتی پای��دار را در این مرز و بوم فراهم 
نماید.در پایان اطالعیه آمده است: پلیس اصفهان 
برای برگزاری باشکوه مراسم راهپیمایی یوم اهلل 22 
بهمن تمهیداتی را در نظر گرفته است و از تمامی 
مردم نیز می خواهد با مأموران پلیس همکاری الزم 
را به عمل آورده و همچنین در صورت مشاهده 
موارد مشکوک سریعاً مراتب را به مأموران پلیس 
مستقر در خیابان ها و یا از طریق شماره تلفن 110 

اطالع رسانی نمایند.

شهرکرد

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
چهارشنبه 21 بهمن ماه 1388 / 25 صفر 1431                4 Wendnesday 10 February 2010
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افقی:
1- روز پیروزی انقالب اسالمی- فلز هادی

2- اولین عدد- تزویر و دورویی- شما و بنده
3- ناپیدا- رم��ان نیکالی گوگول- مادر عرب و 
فیلم فریتز النگ- شاعر گوید زمانی که- کیس و 

چین
4- واحد س��طح- کاله ال��ف- نیمه ماما- لنگه- 

پست و رذل
5- الفبای آهنگ- رودی در سردش��ت- کاشف 

مقاومت الکتریکی- شکوه و میمنت- کلرا
6- ایس��ت ش��اگرد ش��وفرانه- فریاد درندگان- 
توریس��ت و جهانگرد- مروارید خلیج فارس- 

آغشته
7- سودای ناله- روغن برق انداز

8- قلب قرآن- یگان هوایی نیروی زمینی- دوست 
مهربان

9- گالبی- رمق- کارگردان ستیزه جویان- ساز موالنا
10- کاشف الکل

11- هنرپیشه- مخترع تلفن- همراه دائمی لرز- موز
12- اولین شاعر ایرانی- شاعر و نویسنده آلمانی- اشاره

13- گندم کوبیده- فلز صورت- سرحد- یازده
14- اثر طنزآمیز آرت بوخوالد- نویس��نده نامدار 

روسی خالق مادر، چلکاش، دلداده و سه رفیق
15- پندی عاقبت به خیر کننده از موالی متقیان 

علی)ع( درباره فراموش نکردن رب العالمین.
عمودی:

1- رمان به فیلم درآمده ای از مارک تواین
2- ناگهان و غیرمترقبه- صمغ مغناطیسی

3- دریا- شک
4- مزه غیر ش��یرین- نت مسلول- نیمه راضی- 

مهره ای در شطرنج
5- آدم پارسا و متدین- ارشاد کننده

6- ورزشی دسته جمعی که ویلیام مورگان اختراع 
ک��رد- ش��هری زیارتی- خالق تابل��وی معروف 

تیرباران
7- هوس زن حامله

8- رکن- نفس خس��ته- می��وه- بله چخوف و 
پوشکین

9- او- باز
10- سخن چینان- پسر شاهپور که مانی را به دار 

آویخت
11- کریم اهل بیت و برادر گرامی سید الشهدا- 

ماهی بی قید و بند
12- همه

13- دردی در عصب کمر تا زانوی آدمی- صریح 
- درخور و شایسته یکدیگر بودن

14- شهیر و بلندآوازه- پرگفتن- خالق کتابهای 
ش��یر و شکر و نان و حلوا که منارجنبان اصفهان 

یادگار او است
15- پایتخت زئیر یا کنگو - تلخ

16- با کره نوش جان کنید- نصف گونی
17- کارگردان شام آخر، پارک وی و سریال مرگ 

تدریجی یک رؤیا- درخت جدول
18- خوابیدن روی زمین به طوری که پشت سر و 
کمر روی زمین باشد و نگاهتان به طرف آسمان- 

نیشابور قدیم- قلب ایتالیا
19- شاهکاری جاودانه که لئون تولستوی روسی 

نوشت- زغال سنگ 
20- پول ژاپن.

حل جدول شماره 210

تا خون در رگ ماست    
خمینی رهبر ماست

ــپیده نصر اصفهانی- هنوز طنین صدایشان در  س
فضا جاری اس��ت... صدای جسوری که رگه های 

ظلمت را خشکاند و ما را به عرش برد.
 هنوز لبیک هایش��ان را می توان در دور دستها 
ش��نید و به ایمانشان غبطه خورد. ایمان راسخی که 

ایران را با اقتدار به اسالم پیوند داد.
 چی��زی از آن دوران نمی گ��ذرد. دورانی که 
عش��ق را به ج��رم صداقت محک��وم می کردند و 
با ناله های بی گناه ملتی مظلوم نوای ش��ادی س��ر 

می دادند. 
زیاد فاصل��ه نداریم ب��ا روزگاری که مردمش 
پایه گذار ش��هامت بودند و پیامشان یادگار تاریخ. 
دقیق که ن��گاه کنیم هنوز هم در البه الی چهره ها 
خطوط پررنگی را می بینیم که نشان از سی و یک 

سال پیش دارد. 
نش��ان پرافتخار انقالب چه دورانی بود! صدای 
وحدت جمعیتی عاشق سرمای زمستان و ظلم ظالم 
ه��ر دو را درهم می شکس��ت و به فردا می رس��ید. 

فردایی که امید مردم بود. 
نگاهشان که می کردی چیزی جز غرور نبودند. 
غرور بی نهایتی که به آسمان ختم می شد. بهمن بود. 
نفسهای آخر حکومت خفقان بر سینه ملت سنگینی 
می کرد. عزمش��ان را ج��زم کرده و با مش��ت هایی 
گره کرده، با ایمانی که به یقین تبدیل ش��ده بود و با 
دلی به وسعت دریا به سوی مبارزه قدم برمی داشتند. 
سرمای زمس��تان اهمیتی نداش��ت مهم سوز سردی 
بود که از س��الها حکومت ظالمانه بیگانه بر تن مردم 

می نشست و روحشان را می خراشید. بهمن بود اما 
برای مردمی که سالها صبر را به امید رسیدن به چنان 
روزهایی پیش��ه کرده بودند بهمن و اردیبهشت و تیر 

فرقی نداشت. 
هنوز خون باغیرتش��ان در رگه��ای ایران جاری 
است. هنوز ردپای قدمهای استوارشان بر سنگفرشهای 

خیابان پیداست. 
نش��ان عش��ق بودند و نم��اد ایثار. از خودش��ان 

گذش��تند و با خون این خاک را به اقتدار رساندند. 
اقتداری که من و تو امروز صاحب آن هستیم و به 

داشتنش فخر می فروشیم. 
مرگ برای آنها هم رخت بربستن از این دنیا و 
چشم پوشی از تمام لذت ها بود اما تمام خوبی ها 
را ب��ه هدفش��ان فروختن��د و کفن پوش��یدند و به 
اس��تقبال مرگ رفتند. مرگی باعزت و شکوه که با 

واژگونی سلطنت طاغوت به اوج حیات رسید.

 ثانیه ه��ا را به دقیقه، دقیقه ها را به س��اعت و 
ساعت ها را به روز و روزها را به سال گره می زنیم 
و همسفر انقالب تا سی و یک سال پیش می رویم. 
امروز دوباره بهمن اس��ت هم��ان بهمن خونینی که 
تا نقش��ه ایران ب��ر صفحه جغرافیا م��رور می کند، 
نامش جاودان می ماند. امروز بهمن اس��ت و دیگر 
خفقان حاکم نیس��ت، دیگر خون��ی به ناحق ریخته 
نمی شود، دیگر بیگانه ای به جای ایران تصمیم نمی 
گیرد. باز هم بهمن اس��ت اما ایران با عزت و افتخار 
پرچم اس��تقالل خود را بر تمام دنیا می گستراند و 
ب��ر خود می بالد که س��ی و یک س��ال راه پیروزی 
خون بر شمش��یر را پیمود. امروز ما هستیم و ما... و 
جوان هایی که باید به پاس حماسه سی و یک سال 
پیش همیشه بیدار بمانند و با خون، از خون به ناحق 

ریخته شده دلیران بهمن 57 پاسداری کنند.
 امروز ما هستیم و الگویی از اسطوره های انقالب که 
نماد بارز انسانیت بودند، امروز ما هستیم و دیدگان پر از 
سؤال مادران، پسران، همسران و فرزندان هزاران شهیدی 
که به عش��ق جاودانگی ایران و حفظ استقالل وطن به 

آغوش مرگ رفتند و داوطلبانه تسلیم حق شدند. 
امروز ما هس��تیم و ایران همیش��ه جاودان که 
ب��ر بن��د بند خاکش بوس��ه می زنی��م و همصدا با 

غیرتمندان بهمن 57 فریاد برمی آوریم:
ای ایران ای مرز پرگهر  
ای خاکت سرچشمه هنر  
دور از تو اندیشه بدان   

پاینده مانی و جاودان  
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از خرداد 42 تا بهمن 57
در سال 1960، کندی رئیس جمهور امریکا شد. 
او به منظور جلوگیری از تعمیق اندیشه های انقالبی 
و در نهای��ت حفظ آمریکا، برنامه های اصالحی را 
به حکومتهای وابسته توصیه کرد. محمدرضاپهلوی 
در س��ال 1339، درجهت اجرای سیاس��ت کندی 
الیحه اصالحات ارضی را به مجلس برد اما الیحه 
متوقف ش��د. به توصیه امریکا، دکتر علی امینی در 
اردیبهشت 1340، به نخست وزیری منصوب شده 
و دس��ت به انجام اصالحاتی، از جمله اصالحات 
ارضی زد، حکوم��ت ایران و مطبوعات خارجی و 
به خصوص امریکایی، نام این اصالحات را انقالب 
نهادند که رفته رفته نام انقالب س��فید بر آن اطالق 
ش��د. به خاطر رقابتی که بین شاه و امینی به وجود 
آمد، ش��اه امینی را ع��زل و در تاریخ 27 تیر1341، 
اس��داهلل علم به نخس��ت وزیری منصوب شد. در 
تاریخ 16 مهر1341، مطبوعات نوش��تند در دولت 
الیحه ای با سه نکته تازه به تصویب رسید. به زنان 
حق رأی داده ش��د. قید اسالم از ش��رایط انتخاب 
کنندگان و انتخاب شوندگان برداشته شد و به جای 
س��وگند به قرآن، سوگند به » کتاب آسمانی« آورده 
شده اس��ت، پس از انتشار این خبر، موج مخالفت 
از س��وی روحانیت و مراجع دینی پدید آمد و در 
میان دیگر اقش��ار جامعه، گس��ترش یافت و رژیم 
ناچار به عقب نش��ینی ش��د و علم طی تلگرافی به 
علمای قم گفت: نظریه دولت در مسأله »اسالمیت« 
همان نظریه علمای اس��الم اس��ت. سوگند با قرآن 
مجید اس��ت. اما امام خمین��ی )ره( یکی از مراجع 
بزرگ تقلید، آن را کافی ندانس��ته و خواستار ادامه 
مبارزه شدند. س��رانجام، دولت در 7 آذر 1341، با 
ارس��ال تلگراف به علمای قم، لغو تصویب نامه را 
اعالم کرد. امام خمینی)ره( خواس��تار اعالم رسمی 
در جراید شد، از این رو در 10 آبان همان سال در 
مطبوعات نوشته شد: »در هیأت دولت تصویب شد 
تصویبنامه مورخه 1341/7/14، قابل اجرا نخواهد 
بود.« پس ازپایان این ماج��را، تبلیغات دامنه داری 
علیه روحانیت آغاز ش��د. در 19دی 1341، ش��اه 
اصول پیشنهادی خود را که بعدها »لوایح ششگانه« 
نام گرفت و تا س��ال 1356، تا 19 اصل گس��ترش 
یافت، اعالم کرد و از مردم خواس��ت با شرکت در 
همه پرس��ی، به آنها رأی دهن��د. مراجع تقلید طی 
اعالمیه ای رفراندم را خالف ش��رع و قانون اعالم 
کرده و آن را تحریم کردند. دانش��گاهیان،  بازاریان 
و اصناف ب��ا اجتماعات، تظاه��رات، اعتصابات و 
بیانیه ها در تهران، قم و برخی ش��هرهای بزرگ به 
حمایت از روحانیون برخاس��تند. در شش��م بهمن 
1341، همه پرس��ی انجام گرفت و اعالم ش��د پنج 
میلیون و ششصد هزار رأی موافق و چهارصد هزار 
و صد و پنج��اه رأی مخالف به صندوق ها ریخته 
ش��ده اس��ت. کندی و دیگر رهبران جهان به ش��اه 
تبریک گفتند. نوروز س��ال 1342 با پیشنهاد امام و 
تصویب مراجع قم، عزای عمومی اعالم شد. بعد از 
ظهر روز دوم فروردین  به مناسبت سالروز شهادت 
امام صادق مجلس س��وگواری در مدرس��ه  فیضیه 
قم برگزار ش��د و جمعیت انبوهی در آن ش��رکت 
کردن��د، مأموران رژیم، جلس��ه را به هم ریختند و 
ش��رکت کنندگان به خصوص طالب و روحانیون 
را مجروح س��اختند که در این حادثه تنی چند نیز 

به شهادت رسیدند. 
پس از ای��ن حادثه اعالمیه هایی از علمای قم، 
تهران، نجف و دیگر ش��هرها صادرش��د، که رژیم 
ش��اه به دلیل بی حرمتی به دین، اصل دیانت، علما 
و طالب  محکوم است. رژیم شاه کارت تحصیلی 
ط��الب را لغو و روحانیون جوان را دس��تگیر و به 
س��ربازخانه ها اعزام کرد. با آغاز محرم سال 1342 
شمس��ی  اغلب س��خنرانیها و عزاداریها به صورت 

سیاسی برگزار شد.
 عصر روز عاش��ورا امام در مدرسه فیضیه قم، 

در حضور  انبوه مردم، س��خنرانی کرده و از اعمال 
رژیم شاه، کشتار مردم، قانون شکنی، خطر اسرائیل 
و خطری که اس��الم و کشور را تهدید می کند، یاد 
کردند، ایش��ان ش��اه را مخاطب قرار داده و گفتند: 
آقا من به شما نصیحت می کنم، ای آقای شاه، ای 
جناب ش��اه من تو را نصیحت می کنم دست بردار 
از این کارها.... ش��ب دوازدهم مح��رم مصادف با 
15 خرداد، امام در قم، دس��تگیر و در تهران زندانی 
ش��دند. روز بعد که سوم عاشورا بود، علما و مردم 
از دس��تگیری امام آگاه ش��ده، تظاهرات گسترده و 
پردامنه ای در ش��هرهای بزرگ مانن��د تهران، قم، 
ش��یراز، مشهد و... پدید آمد. رژیم دستور سرکوب 
داد و در تهران، قم و دیگر ش��هرهای بزرگ صدها 
نف��ر کش��ته و مج��روح ش��دند. در 18 فروردین 
1343، ام��ام پس از آنکه چن��د ماه در تهران تحت 
نظر بودند، آزاد و ش��بانه به قم برده ش��دند. در 21 
مهر  1343، الیحه مصونیت مستش��اران امریکایی 
»کاپیتوالسیون« در مجلس شورا به تصویب رسید. 
ام��ام در تاری��خ 4 آبان 1343، طی یک س��خنرانی 
در مس��جد اعظم قم، این مصوب��ه را عامل بردگی 
ایرانیان و ناقض اس��تقالل کشور دانست و شاه را 
س��خت مورد سؤال  قرار داد و گفت: اگر مملکت 

ما اشغال امریکا است اعالم کنید. 
رژی��م در 13 آبان 1343، امام را به ترکیه تبعید 
کرد. هیجان عمومی تمام محافل مذهبی و مبارز و 
طرفداران نهضت اسالمی را فرا گرفت. تظاهرات و 
اعتصابات عمومی در تهران و قم و برخی شهرهای 
دیگر پدید آمد و رژیم نیز به س��رکوبی ادامه داد و 
فرزند امام حاج سید مصطفی خمینی نیز بازداشت 
و پس از چندی به ترکیه تبعید ش��د. س��رانجام با 
موافق��ت حکومت ایران، در 13 مه��ر 1343، امام 
به همراه فرزندش از ترکیه  به نجف منتقل ش��دند. 
در 11 اس��فند 1345 نایب السلطنه شدن فرح دیبا 
همس��ر ش��اه اعالم ش��د. چون این عمل  خالف 
قانون اساسی بود، قرار شد در اردیبهشت  مجلس 
مؤسس��ان برای اصالح قانون اساسی تشکیل شود. 
روحانیان مب��ارز مخالفت خود را با این اقدام ابراز 
و امام اعالم کردند از این پس هدف سرنگونی شاه 
و رژیم او اس��ت. در آبان 1346، جشن تاجگذاری 
ش��اه برگزار ش��د و امام با صدور اعالمیه ای آن را 
محکوم ساخت. از بهمن 1348، امام خمینی درس 
»والی��ت فقیه« را در نجف آغ��از کردند که بعداً به 
ش��کل کتابی م��دون در ایران و کش��ورهای عربی 

انتشار یافت.
 در سال 1350، برگزاری جشنهای 2500 ساله 
شاهنش��اهی که با هزینه های گزاف و هرزگیهایی 
ص��ورت گرفت، آتش خش��م عموم��ی را در تمام 
س��طوح برافروخ��ت و ام��ام نی��ز به ش��دت این 
جش��ن ها را محکوم کرد. س��الهای 50 تا 54 اوج 
دس��تگیری، شکنجه، اعدام و سرکوبهای رژیم بود. 
در س��ال 1353، که یکباره درآمد حاصل از فروش 
نفت افزون شد شاه  برنامه بلند پروازانه  رسیدن به 
»تمدن بزرگ« را اعالم کرد. در تاریخ  11 اس��فند 
1353 »حزب رستاخیز« به عنوان تنها حزب فراگیر  
با تکیه به س��ه اصل، اعتقاد به قانون اساسی، نظام 
شاهنش��اهی و انقالب س��فید، به وسیله شاه اعالم 
شد و امام عضویت و شرکت در آن را تحریم کرد. 
تغییر تاریخ هجری به شاهنش��اهی که به سبب آن 
قرار ش��د از آغاز سال 1355شمس��ی، سال 2535 
شاهنشاهی، در تمام مکاتبات رسمی مورد استفاده 
ق��رار گیرد بیش از پیش بر خش��م علما و مبارزان 
اف��زود. در س��ال 1355، جیم��ی کارت��ر از حزب 
دموکرات رئیس جمهور امریکا ش��د و از دولتهای 
دوس��ت خود از جمله ایران خواس��ت حقوق بشر 
را رعایت کنند. ش��اه ناگزیر »فضای باز سیاس��ی« 
را اعالم کرد و این فرصت مناس��بی برای گسترش 

انقالب در داخل و خارج کشور بود.

ــی خمینی و  ــید مصطف ــهادت آیت اهلل س ش
گسترش قیام مردمی:

 روز اول آبان 1356، آیت اهلل حاج س��ید مصطفی 
خمین��ی در نج��ف توس��ط عوامل رژیم ش��اه به 
شهادت رس��ید. این خبر امواج تازه ای درحرکت 
فزاین��ده م��ردم ایجاد ک��رد و نوار س��خنرانی امام 
در روز ده��م آب��ان ماه در نجف، به منزله دس��تور 
العملی برای تش��کل نیروها در مبارزه با رژیم بود. 
روز 17 دی  1356، در  روزنام��ه اطالع��ات مقاله 
اهانت آمیزی تحت عنوان »ایران و اس��تعمار سرخ 
و سیاه« توس��ط فردی با نام مستعار احمد رشیدی 
مطل��ق، علیه امام درج ش��د. روز 19 دی، طالب و 
ع��ده ای از مردم  قم در جری��ان اعتراض به مقاله 
اطالعات، مورد هجوم ق��رار گرفته و طی آن چند 
تن به شهادت رسیدند. پس از حوادث قم، امام طی 
پیامی، سلطنت شاه را »غاصبانه و جابرانه« خوانده 
و فرمودند: کارتر و دیگر غارتگران مخازن ملتهای 
مظلوم باید بدانند، محمد رضا، خائن و یاغی است 
و از س��لطنت، مخلوع است. مراجع تقلید خواستار 
برگزاری مراسم چهلم شهدای قم، در سراسر ایران 
شدند و در اکثر نقاط ایران مراسمی برگزار شد که 
مراسم مردم تبریز در 29 بهمن به خون کشیده شد 
و طی آن عده ای به ش��هادت رسیدند. نوروز سال 
1357، عزای عمومی اعالم شد و مراسم 15 خرداد 
به صورت بس��تن بازار و مان��دن در خانه ها اجرا 
ش��د. بر اساس رهنمودهای امام مراسم ماه رمضان 
1357 و مجالس و س��خنرانیها، یکس��ره سیاسی و 
انقالبی و ضد رژیم  شد. در 28 مرداد، سینما رکس 
آبادان توس��ط عوامل ساواک به آتش کشیده شد و 
بیش از 400 نفر در آن س��وختند، که خش��م مردم 
– به خصوص در خوزس��تان - چندین برابر ش��د. 
روز 5 شهریور، جمشید آموزگار از نخست وزیری 
مس��تعفی و مهندس جعفر ش��ریف امام��ی مأمور 
تشکیل کابینه شد و دولت خود را با عنوان »دولت 
آش��تی ملی« به صحنه آورد و برای فریب، خود را 
مذهبی و مقلد آیت اهلل ش��ریعتمداری معرفی کرد. 
او تاریخ شاهنشاهی را لغو و قمارخانه ها را تعطیل  
کرد، مطبوعات را آزاد  اعالم و قول داد عوامل سوء 
استفاده کننده و فاسد را مجازات، زندانیان را آزاد، 
مالیاتها را کاهش و حزب رس��تاخیز را منحل کند. 
روز 13 شهریور 1357، نماز عید فطر باشکوهی در 
قیطریه تهران به امامت آیه اهلل مفتح برگزار شد که 

نمایشی از قدرت مردم در مقابل استبداد  بود.
صب��ح 17 ش��هریور 1357،  از طریق رادیو در 
تهران  و 12 ش��هر بزرگ کش��ور حکومت نظامی 
اعالم ش��د. اما مردم بی خب��ر، صبح همان روز در 
میدان ژاله تهران )ش��هدا( گرد آمدند و با هش��دار 
نظامیان پراکنده نگش��تند. تیراندازی آغاز شد و تا 
س��اعتها  ادامه یافت و فاجعه ای بزرگ پدید آمد. 
ای��ن حادثه خونین به جمعه س��یاه ش��هرت یافت. 
ب��ا آغاز س��ال تحصیلی، ش��رکت دانش��جویان و 
دانش آموزان در مبارزات خیابانی بیش��تر و مؤثرتر 
شد. رژیم شاه که منشاء این قیام عمومی را شخص 
امام می دانس��ت، در اندیشه اخراج ایشان از عراق  
افتاد. رژیم عراق با توصی��ه حکومت ایران امام را 
دعوت به س��کوت و یا خروج از آن کش��ور کرد 
که ایش��ان راه دوم را انتخاب کردند و عازم کویت 
ش��دند اما آن کشور به ایشان اجازه ورود نداد و از 
این رو، در تاریخ 13 مهر 1357، عازم فرانس��ه شد 

و در دهکده »نوفل لوشاتو« ساکن شدند. 
این هجرت، به رغم تصور ش��اه، روح تازه ای 
به مبارزه بخش��ید. در آبان ماه، اعتصابات  کارکنان 
ش��رکت نفت، مخابرات، بانک ملی، س��ازمان آب، 
راه، رادیو و تلویزیون و.... بر دامنه مبارزات افزود. 
این اعتصابها دس��تگاه اداری کش��ور را به رکود و 
فرو پاش��ی کش��اند. در 14 آبان، ارتشبد غالمرضا 
ازهاری مأمور تش��کیل کابینه ش��د. ش��اه طی یک 

پیام تلویزیونی از ملت ایران، علما و سیاستمداران 
خواس��ت ب��ه اصالح ام��ور کمک کنن��د و گفت: 
پی��ام انقالب ملت ایران را ش��نیده اس��ت و وعده 
داد ک��ه حکومت و دولت نظامی، موقتی اس��ت و 
پس از آرام ش��دن اوضاع، انتخاب��ات آزاد برگزار، 
فاس��دین مجازات، قانون اساسی ارجاع و به طور 
کلی گذش��ته جبران خواهد شد. دولت ازهاری در 
نخس��تین گام، مطبوعات را تسخیر کرد و به دنبال 
آن اعتصاب مطبوعات آغاز ش��د که تا پایان دولت 
او ادامه یافت. تظاهرات تاس��وعا و عاش��ورای آن 
س��ال عماًل به صورت همه پرسی در آمد که مردم 
رژیم سلطنتی را منحل کرده و جمهوری اسالمی را 
با رهبری امام خواس��تار شدند. در پایان راهپیمایی 
قطعنام��ه ای در 17 ماده در روز عاش��ورا خوانده 
ش��د که در آن عالوه بر خلع ش��اه از س��لطنت و 
تأیید رهبری امام و استقرار حکومت عدل اسالمی، 
تأمین حقوق بشر،  تأمین حقوق سیاسی کلیه افراد 
جامع��ه، اجرای عدالت اجتماع��ی و تأمین حقوق 
کارگ��ران و دهقانان، به عنوان اهداف نهضت مردم 
اعالم ش��د. ازهاری به بستر بیماری افتاد و شاه این 
بار »ش��اپور بختیار« را که از اعضای قدیمی جبهه 
ملی بود به نخست وزیری انتخاب کرد. او با شعار 
»سوسیال دموکراسی« گام به جلو نهاد. ژنرال هایزر 
فرس��تاده مخصوص امریکا به ای��ران آمد و تالش 
کرد ارت��ش را به حمایت و اطاع��ت بختیار وادار 
کند. تمهید دیگر شاه برای حفظ تاج و تخت خود، 
تش��کیل »شورای س��لطنت«  بود. در 26 دی، شاه 
به ناچار از ایران خارج ش��د. امام دولت بختیار را 
غی��ر قانونی و او را مجرم و خائن دانس��ت. مبارزه 
م��ردم به رهب��ری امام همچنان ادام��ه یافت و امام 
ط��ی  بیانی��ه ای رهنمودهایی ب��رای جلوگیری از 
ه��رج و مرج و حفظ ام��وال عمومی به ملت ایران 
دادند و یادآور شدند که به زودی اعضای »شورای  
انق��الب« را معرفی خواهند کرد. تظاهرات عظیمی 
در روز اربعین حس��ینی در تهران و سراس��ر ایران 
انجام شد. در تهران قطعنامه ای در 10 ماده خوانده 
ش��د که در آن دولت بختیار غیر قانونی اعالم و از 
امام تقاضا ش��ده بود هر چه زودتر شورای انقالب 
را معرفی کند. در 5 بهمن 1357، با تالش اردش��یر 
زاهدی و کمک  دولت و ارتش،  عده ای در تهران 
به عنوان حمایت از قانون اساسی راهپیمایی کردند. 
در همان روزها اعالم ش��د ام��ام به زودی به ایران 
باز می گردد. به دستور بختیار فرودگاه های کشور 
بس��ته ش��د. تظاهرات مردم اوج بیش��تری گرفت. 
س��رانجام فرودگاه مهرآباد باز ش��د و در صبح 12 
بهم��ن 1357 امام همراه ع��ده ای که اکثراً تبعیدی 
س��الیان پیش بودند، وارد ایران شد، از فرودگاه به 
بهش��ت زهرا رفت و در آنجا طی س��خنانی دولت 
بختی��ار را غیر قانونی اعالم ک��رده و وعده معرفی 
دول��ت انقالب را به م��ردم داد. در روز 19 بهمن، 
ع��ده ای از نظامیان نیروی هوای��ی ارتش به محل 
اقامت امام رفته و اطاعت خود را از رهبری انقالب 

اعالم کردند. 
شب 21بهمن، در نیروی هوایی درگیری مسلحانه 
بین عده ای از افراد این نیرو و گارد شاهنشاهی پیش آمد 
که مردم دخالت کرده، به یاری نیروی هوایی شتافتند و 
بدین ترتیب در پادگانها روی مردم باز شد و سالحهایی 
به دست مردم افتاد. سرانجام سران ارتش دست اندرکار 
کودتا شدند و در روز 21بهمن، از ساعت چهار بعد از 

ظهر حکومت نظامی اعالم شد. 
امام خمینی)ره( اعالم کرد مردم به حکومت نظامی 
اعتنا نکنند. مردم نیز همچنان به یورش خود به مراکز 
دولت��ی، نظامی و انتظامی ادامه دادند و تقریباً تمام این 
مراکز با اندک درگیری و مقاومت، تس��خیر ش��د و به 
دس��ت مردم افتاد. در پایان روز 22بهمن 1357، رژیم 
2500ساله پادشاهی و سلطنت 50 ساله پهلوی منقرض 

شد و حکومت »جمهوری اسالمی« تشکیل شد.

کشف بیش از 54 هزار حلقه سی دی 
غیرمجاز

به گزارش معاون��ت اجتماعی فرماندهی 
انتظام��ی اس��تان چهارمح��ال و بختیاری از 
ابتدای سال جاری تاکنون، در راستای ارتقای 
امنی��ت اجتماع��ی و اخالقی و انتظام بخش��ی 
شهرس��تان ها، با انجام چندی��ن مرحله طرح 
بازدید از واحدهای صنفی عرضه محصوالت 
فرهنگ��ی و تقوی��ت گش��ت ها و اس��تقرار 
اکیپ های ایست و بازرسی، بیش از 54 هزار 

حلقه سی دی غیرمجاز کشف و ضبط شد.
در ای��ن م��دت 2 ه��زار و 259 قطع��ه 

تجهیزات دریافت امواج ماهواره، 18 هزار و 
570 لیتر مشروبات الکلی دست ساز و هزار 
و 509 بطری مش��روبات الکلی خارجی نیز 

کشف و ضبط شد.
در پای��ان توصیه می ش��ود، والدین باید 
با تش��ویق به موقع رفتارهای مثبت فرزندان 
خود، عزت نفس را در آنها تقویت کرده و با 
انجام فعالیت های فرهنگی، ورزشی و هنری 
ت��ا حد زیادی از انحراف و بزهکاری جوانان 

و نوجوانان جلوگیری کنند. 

توقیف محموله 6 میلیارد ریالی کاالی 
قاچاق در شهرضا

با ت��الش مأم��وران فرمانده��ی انتظامی 
ش��هرضا یک محموله کاالی قاچاق به ارزش 
تقریبی شش میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

سرهنگ خس��رو احمدی فرمانده انتظامی 
شهرس��تان ش��هرضا با اعالم ای��ن خبر اظهار 
داش��ت: مأموران ایس��ت و بازرس��ی ش��هید 
امام��ی فرمانده��ی، حین کنت��رل خودروهای 
عبوری به دو دس��تگاه خودروی کامیون که از 
اس��تانهای جنوبی به مقصد تهران در حرکت 
بود مش��کوک ش��ده و آنها را متوقف کردند. 
وی اف��زود: طی بازدید مأم��وران از مدارک و 
بارنامه این دو خودرو مش��خص شد مدارک 

آنها جعلی و ساختگی است.
فرمانده انتظامی ش��هرضا اش��اره کرد: در 

بازرس��ی از ای��ن دو کامی��ون مقادیر هنگفتی 
کفش و پوش��اک قاچ��اق خارج��ی در انواع 
مختلف، دستگیره های در و محموله مواد غذایی 

خارجی قاچاق کشف و ضبط شد.
این مقام مس��ئول بیان داش��ت: طبق نظر 
کارشناس��ان اداره مب��ارزه ب��ا قاچ��اق کاالی 
شهرستان ارزش ریالی کاالهای قاچاق کشف 

شده شش میلیارد ریال است.
سرهنگ احمدی خاطرنشان کرد: در این 
خصوص هر دو خ��ودرو متوقف و رانندگان 
آنها به نام های »محمد- ش« و »اس��ماعیل- 
ب« دس��تگیر و به همراه پرونده تشکیل شده 
جهت سیر مراحل قانونی خود تحویل مراجع 

ذیصالح شدند.
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اگر شما هم جزء آن دسته از افرادی هستید 
ک��ه عالقه عجیبی به مصرف آنتی بیوتیک ها به 
دنب��ال بروز بیماری دارید، حتم��اً این مطلب را 
مطالعه کنید. آنتی بیوتیک ها دسته ای از داروها 
هس��تند که برای از بین بردن عوامل ایجاد کننده 
بس��یاری از بیماری های عفون��ی،  به صورت 
گسترده در سراسر دنیا مصرف می شوند. کشف 
این مواد، کمک بزرگی به علم پزش��کی کرده و 
طی سالیان اخیر جان انسان های زیادی را نجات 
داده است. با این همه، آنچه به شدت دانشمندان 
را نگران کرده است، بی اثر شدن آنتی بیوتیک ها 
در درمان برخی از بیماری های عفونی اس��ت. 
به دنبال مطالعات انجام ش��ده برای یافتن علت 
این مسأله مهم، یکی از دالیل قطعی ثابت شده، 
عبارت است از پیدایش مقاومت تعدادی از عوامل 
عفونی به آنتی بیوتیک های موجود. میکروب ها 
ب��ا ایجاد ژن مقاوم در برابر آنتی بیوتیک ها، این 
مقاومت را از نسلی به نسل دیگر منتقل می کنند 
و حتی به صورت ش��ایع ای��ن ژن از یک گونه 
میکروبی به گون��ه دیگری انتقال می یابد. اینجا 
است که با وجود تجویز آنتی بیوتیک در مقادیر 
باال، نتیجه ای حاصل نمی شود و عفونت پایدار 
می مان��د. در اص��ل میکروب ی��اد می گیرد که 
چگونه خود را در برابر آنتی بیوتیک ها محافظت 
کند و چطور آن را خنثی و بی اثر کند. به همین 
دلیل است که تشخیص درست و به موقع برای 
اس��تفاده از آنت��ی بیوتیک ها یک��ی از هنرهای 
پزشکان است تا بیمار با مصرف کمترین تعداد 
آنتی بیوتیک، بهبود کامل بیابد. متأسفانه برخی از 
هموطنان عزیز معتقد هستند که مثاًل باید برای هر 
گلودرد یا دندان درد،  حتماً از این دسته دارویی 

استفاده کنند و گاه تا حدی جلو می روند که حتی 
به داروی خوراکی بسنده نمی کنند و فقط و فقط 
داروی تزریقی را عالج دردشان می دانند. حال 
اگر پزشک در برابر این خواسته آنها مقاومت کند، 
آنقدر پزشک خود را عوض می کنند تا سرانجام 
به مقصودش��ان برسند. جالب اس��ت بدانید که 
بیش��تر گلودردها و سرماخوردگی ها در فصول 
مختلف سال، نیاز به درمان با آنتی بیوتیک ندارند. 
در اصل این دسته دارویی نیز مثل همه داروهای 
دیگر عوارض��ی دارند. در حقیقت تنها در زمان 
احتیاج و نیاز است که تجویز آنها به صالح است 
)حتی اگ��ر مختصر عوارضی ه��م ایجاد کند(، 
ولی وقتی بدن ب��رای مقابله با بیماری نیازی به
آنتی بیوتیک ندارد، قبول خطر عوارض آنها منطقی 
نیست. ش��اید هم بعضی از عزیزان نگران انواع 
خاصی از سرماخوردگی ها هستند که می تواند 
نهایت��اً در صورت درمان نش��دن به بیماری تب 
روماتیسمی منجر شود. خبر خوش برای شما این 
است که در بیشتر موارد، می توان میان این نوع 
سرماخوردگی با سایر انواع آن، تفاوت گذاشت و 
نباید نگران چنین امری بود، در غیر این صورت 
مصرف گس��ترده و بی رویه آنتی بیوتیک ها در 
کشور موجب ایجاد گونه های مقاوم و خطرناک 
از میکروب ها می شود که چه بسا درمانی برای 
آنها موجود نباشد. پس بهتر است تصمیم گیری 
ب��رای مصرف کردن یا نک��ردن این داروها را بر 
عهده پزشک معالج خود بگذارید تا از ایجاد خطر 
ذکر شده در آینده جلوگیری شود. به خاطر داشته 
باشید که در غیر این صورت ممکن است خود 
شما در آینده قربانی گونه های میکروبی مقاوم 

به درمان شوید.      

یک فوق تخصص غدد و متابولیسم اطفال 
اعالم کرد: قطع مصرف قط��ره آهن در نوزادان 
منج��ر به کمبود ش��دید آهن و ک��م خونی در 
بزرگسالی می شود و به همین خاطر الزامی است 
مصرف روزانه قطره آهن از سه ماهگی در تغذیه 
نوزادان لحاظ شود. دکتر فریدون مصطفوی فوق 
تخصص غدد و متابولیس��م اطفال با اش��اره به 
اهمیت عدم تعویق مصرف قطره آهن در نوزادان 
اظهار کرد: عالوه بر اینکه ش��یر خشک نوزادان 
باید از کیفیت مطلوب برخ��وردار بوده تا میزان 
آهن الزم در آنها محفوظ باش��د، باید قطره آهن 
به طور جداگانه در تغذیه روزانه نوزادان وجود 
داشته باش��د زیرا ندادن قطره آهن به دلیل سهل 
ان��گاری یا عدم آگاهی، منجر به بروز کم خونی 
و کمبود آهن ش��دید در بزرگسالی می شود که 
عواق��ب ناگواری دارد. ای��ن متخصص در ادامه 

اظهار ک��رد: در صورتی که نوزاد نارس باش��د، 
مصرف قطره آهن باید از یک ماهگی آغاز شود 
تا کودک از رشد هوش��ی الزم برخوردار باشد. 
دکتر مصطفوی در خاتمه تصریح کرد: مصرف 
قطره آهن به قدری برای س��المتی کودک مهم 
است که از تأثیر آن روی سیاه شدن دندان ها باید 
صرف نظر کرد )یعنی به دلیل سیاه نشدن دندان 
کودک، نباید قطره آهن را قطع کرد(. با این وجود 
برای کاهش این تأثی��رات که اغلب به صورت 
تغییر ش��کل و رنگ دندان ها حاصل می ش��ود 
توصیه می ش��ود هنگام مصرف قطره آهن روی 
بخش پشتی زبان ریخته شود تا از تماس زیاد آن 
با دندان ها جلوگیری ش��ود و یا پس از مصرف، 
مقداری مایعات به ویژه آب به نوزاد داده شود و 
با دستمالی تمیز دندادن های او را پاک کرد تا اثر 

منفی قطره آهن روی دندان ها پاک شود.

همزمان با دهه مب��ارک فجر و به همت اداره کل تبلیغات 
اس��المی استان اصفهان مراسم محفل انس با قرآن و عترت با 

حضور فعاالن قرآنی، دینی و مذهبی استان برگزار شد.
 مدیر کل سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان با بیان این مطلب 
که این دهه تعلق به ائمه معصومین دارد، گفت: برگزاری مراسمی 
با این عنوان و مضمون در مکانی که به نام اهل بیت نامگذاری 

شده تجلی دیگری از پیوند ناگسستنی قرآن و عترت است .
حجت االس��الم بهشتی نژاد با اش��اره به حدیث ثقلین 
بیان کرد: پیامبر اس��الم این میراث را که تضمین س��عادت 
راه بشریت بود با تأکید فراوان در اختیار جامعه قرار دادند.
وی افزود: پیامبر)ص( سه تدبیر برای نابودی توطئه دشمنان 
در برابر قرآن بعد از رحلتش��ان اندیشیدند که مهمترین آنها 
همی��ن حدیث ثقلین بود که فرمودند: ه��ر کس به این دو 

تمسک بجوید هرگز گمراه نخواهد شد.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان با اشاره 
به اینکه امام خمینی )ره( در وصیتنامه خود که چشم اندازی 
برای آینده انقالب تا ظهور حضرت مهدی )عج( اس��ت از 
این حدیث استفاده کرده اند، تصریح کرد: اینکه محفل قرآن 
در این ایام برگزار شد دو پیام به همراه دارد؛ یکی اینکه ستاد 
دهه فجر هر ساله جهت برگزار شدن این مراسم کمیته های 
متعددی تشکیل داده و دیگر اینکه این انقالب با قرآن ساخته 

شده و بستر اصلی انقالب از قرآن است.
حجت االسالم بهشتی نژاد افزود: امام خمینی )ره( از یک 
پیام قرآن یک نهضت آفرید. حال اگر کسی بتواند خاستگاه 
قرآن و پایه آن نهضت را که آیه های قرآن است جمع آوری 
کند یک کار جامع در پناه بیش از صدها آیه انجام داده که به 
عنوان مس��تند این نهضت مبین این موضوع است که قدم به 

قدم این نهضت برگرفته از آیات قرآن است.
مدیرکل س��ازمان تبلیغات اسالمی اس��تان اصفهان هدف 
کمیته های دهه فجر را برگزاری مجامع و فضای معطر قرآنی 
در جلس��اتی با پیامها و دیدگاههای قرآنی برای توسعه قرآن 
و ارائه راهکارهایی برای کمیت و کیفیت بخشیدن به مجامع 
قرآن دانس��ت و در ادامه افزود: هدف از برگزاری این مراسم 
نیز ارتقای دیدگاههای قرآنی عزیزان در تمام سنین در استان 

اصفهان است.
حجت االسالم بهشتی نژاد با بیان اینکه روزی روز عید 
است که یکایک فرزندان این انقالب روح و کردار، ادبیات 

گفتاری و روزمره ش��ان با اس��تناد به آیات قرآنی باشد، 
گفت: برای رس��یدن به یک جامعه هدفمند و پر همت راه 
طوالنی نیست. وی تصریح کرد: هنگامی می توان قله های 
قرآنی را فتح کرد که پرتو قرآن بر فکر و اندیشه و عمل در 
تمام شئون اسالمی و اجتماعی بتابد و تنها قرآن و اسالم را 

متعلق به مساجد و ماههای خاص ندانیم.
مدیر کل سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان با اشاره به 
اینکه در استان اصفهان حدود 4500 هیئت مذهبی ثبت شده 
است، گفت: واقعیت فراتر از این است زیرا این تشکل عظیم 
چه در ش��کل مراکز مربوطه به آن و چه در ش��کل مسئوالن 
هیئت ها مطرح شود به صورت مستقیم و غیرمستقیم جمعیت 

زیادی را وابس��ته به خود دارد که سازمان با این مجموعه در 
تعامل است و این مراسم نیز متعلق به این عزیزان است.

حجت االسالم بهشتی نژاد با بیان اینکه روایات فراوانی 
جهت استفاده صحیح و راهبردی از قرآن وجود دارد، تأکید 
کرد: وظیفه خانه ها و مجامع قرآنی استفاده از این روایات 
برای بهتر شناختن خود و بهره مندی از اندیشه ها و پاسخ 

به سؤاالت برای توسعه قرآن است.
وی ابراز امیدواری ک��رد در کنار هر هیئت مذهبی یک 
جلسه قرآنی نیز برگزار شود که این امر یکی از برنامه های 

مهم سازمان برای عمل به این هدف بزرگ است.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان با اشاره به 

اقتدار و عزت رهبر عزیز انقالب اسالمی گفت: ایشان بعد از 
امام خمینی )ره( تالش��های بسیاری برای حفظ این مملکت 
و س��رزمین انجام دادند و اجازه ندادند ترفندها و فتنه های 
دشمن به نتیجه برسد و امسال نیز چون سالهای گذشته دهه 

فجر به خوبی برگزار و انقالب مرور و بازخوانی شد.
حجت االسالم بهشتی نژاد اعالم کرد: امیدواریم این مراسم 
گوش��ه ای از دین سازمان را به رهبر معظم، انقالب، مردم و 
خانواده های شهدا و... ادا کند در این مراسم حجت االسالم 
دکتر دهقان )نویسنده کتاب هزار و یک نکته قرآنی( بیان کرد: 
با توجه به حدیث ثقلین مشترکاتی میان قرآن و عترت است. 
وی افزود: این حدیث از 82 طریق مطرح شده و پیامبر)ص( 
در موارد مختلف این س��خن را بیان کرده است. دکتر دهقان 
گفت: از حدیث ثقلین 2 معنا را می توان برداشت کرد؛ یکی 
به معنای سنگین و دیگری به معنای نفیس و گرانقدر که از 
این حدیث می توان استنباط کرد که پیامبر)ص( 2 چیز وزین 

و سنگین را برای امت خود به یادگار گذاشته است.
وی اولی��ن قدم تزکیه نف��س را ارتباط و راه تزکیه نفس 
را احراز از لغو دانس��ت و افزود: ب��ا نگاه به زندگی ائمه و 
مقایسه آن با زمان حال می توان فهمید که تا چه اندازه میان 
ما و آن عزیزان فاصله افتاده است و باید هر چه بیشتر برای 
برطرف کردن این فاصله ها با س��نجیدن اعمال خودمان و 

تالوت قرآن و اطاعت از قرآن و ائمه تالش کنیم.
در حاش��یه این مراس��م سرپرس��ت معاونت فرهنگی و 
پژوهشی اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان در گفتگوی 
اختصاصی ب��ا زاینده رود هدف از برگزاری این مراس��م را 
برقراری ارتباط بین تش��کلهای دینی و مراکز قرآنی دانست 
و بیان کرد: سازمان تالش می کند بین فعالیت های قرآنی و 
فرهنگی رابطه برقرار کند. حجت االسالم رمضان زاده گفت: 
در این راس��تا س��ازمان از تعدادی تشکل محوری و موردی 
حمایت می کند و بیشترین بخش حمایت را به تشکل هایی 
اختصاص می دهد که بهترین طرح و برنامه را داشته باشند 
و مهمترین ش��اخص و معیار برای گزینش این تشکل ها را 

خوش فکر بودن آنان بیان کرد.
حجت االس��الم رمضان زاده افزود: این مراسم با دو طیف 
برگزار ش��ده؛ طیف قرآنی و طیف کانون��ی که این دو طیف 
برق��راری کنن��ده ارتب��اط قرآن ب��ا هیئت ها و 
انجمن های اسالمی و کانونهای فرهنگی است. 

نقطه

تب از گذش��ته های دور، هم به عنوان پاسخی به 
ناخوشی ها و هم به عنوان بیماری تلقی می شده و این 
دیدگاه دوگانه نس��بت به تب، ب��ا وجودی که امروزه 
ما درک نس��بتاً کاملی از س��ازوکارهای فیزیولوژیک 
کنت��رل درجه حرارت بدن داریم، همچنان باقی مانده 
است. اگرچه دانش کنونی به ما می آموزد تب، بخشی 
از پاسخ التهابی در بدن است و بنابراین تنها نشانه ای 
از فرآیند بیماری زای زمینه ای اس��ت، هنوز احساس 
نیاز می کنیم که »تب« را با دارو یا پاشویه درمان کنیم؛

 هر چند همیشه به چنین کاری نیاز نیست.
تب چیست؟ 

تب، یک پاس��خ س��ازگارکننده عمومی  در پاسخ 
به تحریک سیس��تم ایمنی است. بررسی در حیوانات 
آزمایشگاهی نشان داده است این پاسخ طبیعی بدن به 
بیماری، میزان بقا را باال می برد و دوره بیماری را کوتاه 
می کند. اگرچه تعریف تب بر حس��ب سن فرد، محل 
اندازه گیری درجه  حرارت و نوع دماسنج مورد استفاده 
فرق می کند، به سادگی می توان آن را باالتر رفتن درجه 
حرارت بدن از حد نوس��انات عادی آن در طول روز 
تعریف کرد. با وجود شواهد فزاینده در مورد آثار مفید 
تب مالیم، هنوز ترس��ی عمومی  از فرآیند تب وجود 
دارد. تب معموالً به عنوان شاخص شدت بیماری در 
نظر گرفته می شود و بسیاری از پزشکان، آن را جدی 
می گیرند. ترس مشابهی در والدین نیز وجود دارد؛ در 
حالی که اغلب موارد تب در کودکان خود به خود بهبود 
پیدا می کنند و کودکان موارد خفیف تا مالیم تب را به 
راحتی تحمل می کنند. این نگرانی ها شاید از ناآگاهی ما 

نسبت به فرآیند فیزیولوژیک تب ناشی شده باشد.
ضدتب های طبیعی

درجه حرارت بدن حین تب به ندرت از 40 درجه 
باالتر می رود. فرآیند تب معموالً خود به خود محدود 
می شود و بدن هورمون های گوناگونی تولید می کند که 
مانع از آن می شوند که افزایش درجه حرارت از کنترل 
خارج ش��ود. تصور می شود این مواد ضد تب طبیعی

به طور مؤثری آثار مخرب تب را از طریق سازوکارهای 
پسخوراند منفی کنترل می کنند. این پسخوراند منفی 
ممکن است عامل نوسانات درجه حرارتی باشد که در 
بیماران  تب دار دیده می شود. هنگامی که تب افزایش 
پیدا می کند به عنوانی محرکی برای تولید مواد ضدتب 
درونی بدن عمل می کند ک��ه درجه حرارت را پایین 
می آورند. با افت درجه حرارت، تولید این مواد ضدتب 
کاهش پیدا می کن��د و درجه حرارت دوباره به »نقطه 
تنظیم شده« هیپوتاالموس باز می شود و این روند تکرار 
می شود. شواهد فعلی نشان می دهد این مواد ضدتب 
درونی بر سلول های عصبی تنظیم کننده درجه حرارت 
در ناحیه پره اپتیک در جلوی هیپوتاالموس و دیواره 
شکمی  دستگاه لیمبیک اثر می کنند. همچنین شواهدی 
در دست است که داروهای ضدالتهابی غیراستروییدی 
با کاهش تولید پروستاگالندین E2 تب را مهار می کند. 

بدیهی اس��ت تولید این مواد ضدتب  درونی مانع آن 
می شود که تب حالتی غیرقابل کنترل پیدا کند.

اثر تب  بر بدن
افزایش درجه حرارت بدن، به پاس��خ پیچیده  و 
دوس��ویه رفتاری، هورمونی و عصبی نی��از دارد. در 
ای��ن حالت، افزایش تولید هورمون آدرنالین از بخش 
مرک��زی غده فوق کلیه رخ می ده��د. این هورمون به 
افزایش س��رعت ضربان قلب، س��رعت س��وخت و 
س��از و توان عضالنی می انجامد. آدرنالین س��رعت 
تجزیه قند گلوگز در س��لول  ها و تبدیل آن به انرژی 
را می افزای��د و با س��رعت گرفتن ای��ن واکنش های 
شیمیایی، درون سلول ها، تولید محصول فرعی آنها که 
حرارت باش��د هم افزوده می شود. آدرنالین همچنین 
نوعی تنگ کننده عروقی قدرتمند در رگ های محیطی 
است، به این ترتیب، گرما در بدن حفظ می شود. تنگ  
شدن شریانچه های پوس��ت، باعث افزایش مقاومت 
رگ های خونی محیطی می ش��ود و ب��ه این ترتیب، 
خون از بس��ترهای مویرگی پوس��ت ب��ه بافت های 
عمقی ت��ر نزدی��ک به مرکز بدن فرس��تاده می ش��ود. 
در نتیجه، حرارت حفظ می ش��ود و از راه رس��انایی، 
پرتوتابی، هم رفت و تبخیر، عرق از دس��ت نمی رود. 
همچنین تولی��د هورمون ضد ادراری کاهش می یابد. 
این هورمون در بخش خلفی هیپوفیز در مغز تولید و 
ذخیره می شود. در شرایط عادی این هورمون با تغلیظ 
ادرار از ازدست رفتن آب از بدن جلوگیری می کند. اما 
کاهش تولید این هورمون در هنگام بروز تب باعث از 
دست رفتن مایع بیشتر و کاهش مایعات درون عروق 
و خ��ارج عروق می  ش��ود و در نتیجه، انرژی کمتری 
برای حفظ درجه حرارت مرکزی بدن الزم است. این 
فرآیندهای فیزیولوژی��ک پیامدهای رفتاری هم دارد. 
فرد تب دار ممکن اس��ت احساس سرما و لرز کند و 
خود را در پتو بپیچ��د و بدنش را جمع کند تا میزان 

سطح بدنش را که در معرض محیط است کاهش یابد 
یا در بس��تر بی حرکت بماند. حال اگر ما س��عی کنیم 
بخش محیطی بدن را با انجام کاری مانند پاشویه سرد 
کنیم  نتیجه، افزایش بیش��تر سرعت سوخت و ساز و 
تالش بیش��تر بدن تب دار برای حفظ حرارت است؛ 
یعنی وضع بدتر می ش��ود. اگر به همان مثال »دستگاه 
حرارت مرکزی« برگردیم، تأثیر بخش  ترین راه برای 
کاه��ش درجه حرارت بدن از 30 درجه به 21 درجه، 
این نیست که پنجره ها را باز کنیم. این کار تنها باعث 
می شود بویلر برای حفظ درجه حرارت محیط در حد 
30 درجه تالش بیش��تری کند و به این ترتیب، مقدار 
زیادی انرژی هدر رود. در فرد تب دار نیز اثر مشابهی 
ایجاد می شود. هر چه شما سعی کنید درجه حرارت 
محیطی بدن او را کاهش دهید، هیپوتاالموس که این 
کار را تهدید برای درجه حرارت مرکزی بدن می بیند، 
با افزایش سرعت سوخت و ساز بدن،  احتماالً با ایجاد 
لرز شدید و به کار انداختن بیشتر ساز و کارهای حفظ 

حرارت پاسخ خواهد داد.
فیزیولوژی تب 

ت��ب نوعی ش��اخص بالینی در مجموع��ه ای از 
پاس��خ ها اس��ت که در ش��ایع ترین حالت نسبت به 
عفونت ه��ای میکروبی رخ می دهد. تب یکی از چند 
س��از و کاری اس��ت که بدن برای خالصی از عامل 
آسیب رس��ان مهاجم ب��ه کار می برد. م��وادی که تب 
را در ب��دن القا می کنند، تب زا )پی��روژن( نام دارند و 
ممکن اس��ت از خارج وارد بدن ش��وند، برای مثال، 
وی��روس آسیب رس��ان، س��موم باکتریای��ی، ترکیب 
آنتی ژن، آنتی بادی و یا در داخل بدن تولید شوند مثل 
واسطه های شیمیایی مانند اینترلوکین و اینترفرون. در 
اینجا ب��ه چگونگی ایجاد تب در ش��ایع ترین حالت 
آن، یعنی تب ناشی از عفونت میکروبی، می پردازیم. 
عفون��ت میکروبی اگر ب��ه حال خود رها ش��ود، در 

حالی که میکروب مهاجم تکثیر می ش��ود، به مرگ یا 
آسیب بافت های محلی می انجامد. از این سلول های 
آسیب دیده واس��طه های ش��یمایی التهاب زایی مانند 
هیستامین، کینین ها، پروستاگالندین  ها، لکوترین ها و 
اینترلوکین ها آزاد می ش��وند. این واسطه های التهابی 
باعث جلب س��لول های سفید خون به محل عفونت 
می ش��وند )فرآیند کموتاکس��ی(. اولی��ن گلبول های 
س��فیدی که به عام��ل عفون��ت زا پاس��خ می دهند، 
سلول هایی به نام »ماکروفاژها« هستند که میکروب را 
می بلعند و به نوبه خود مجموعه هایی از سیتوکین ها و 
سایر مواد التهاب زا را آزاد می کنند که پاسخ ایمنی را 
تشدید می کند و تداوم می بخشد. این مواد التهاب زا که 
مولکول های کوچک پروتئینی هستند باعث فعال شدن 

دستگاه ایمنی و بروز تب می شوند.
تب یعنی چند درجه؟ 

هنگام اندازه گیری درجه حرارت بدن، در صورتی 
که درجه حرارت به این ارقام رسیده باشد، می گوییم 

فرد تب دارد:
- درج��ه حرارت مقعدی باالت��ر از 37/8 درجه 

سانتیگراد
- درج��ه ح��رارت دهان��ی ب��االی 37/5 درجه 

سانتیگراد
- درجه ح��رات زیربغل��ی ب��االی 37/2 درجه 

سانتیگراد
- درج��ه حرارت درون گوش��ی ب��االی 37/2 

درجه سانتیگراد
اندازه گی��ری دهانی درجه ح��رارت طبیعی بدن 
36/8 به عالوه یا منهای 0/7 درجه محسوب می شود. 
این امر به معنای آن است که درجه حرات دهانی میان 
36/1 درجه و 37/5 درجه احتماالً طبیعی محس��وب 
می ش��ود. البته باید توجه داشته باش��ید که نوسانات 
زیادی در درجه ح��رارت بدن رخ می دهد که هنگام 
اندازه گیری تب باید به آن توجه داشت. این ارقام برای 
فرد بزرگس��الی است که ناش��تا نیست، لباس راحتی 
پوشیده است، درون خانه در اتاقی که درجه حرارتی 
ع��ادی 22/7 درجه تا 24/4 درجه س��انتیگراد دارد و 
در صبح با فاصله زمانی مناس��بی پس از بلندشدن از 
بستر، تعیین شده اس��ت. به عالوه، برای اندازه گیری 
درجه حرارت دهانی، فرد نباید دس��ت کم در 15 تا 
20 دقیقه قبل از آن چیزی خورده یا نوشیده باشد و یا 
سیگار کشیده باشد. درجه حرارت بدن در طول روز 
نوسانی طبیعی دارد، کمترین درجه حرارت در ساعت 
4 بامداد و بیش��ترین درجه حرارت در ساعت 6 بعد 
از ظهر است. درجه حرارت طبیعی بدن ممکن است 
تا حد 0/6 درجه در میان افراد متفاوت و از روزی به 
روز دیگ��ر تغییر کند. در زن��ان در زمان های مختلف 
چرخه قاعدگ��ی درجه حرارت ب��دن تغییر می کند. 
درج��ه حرارت بدن پس از غذا خوردن باال می  رود و 

عوامل روانی نیز ممکن است بر آن تأثیر بگذارند.

تب از نظر طب خطر مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها

قطره آهن در هوش نوزادان مؤثر است

حدیث ثقلین؛ راه روشن جلوگیری از گمراهی

حجت االسالم بهشتی نژاد گفت: امام خمینی )ره( از یک پیام قرآن یک نهضت 
ــت را که آیه های  ــتگاه قرآن و پایه آن نهض ــی بتواند خاس آفرید. حال اگر کس
ــت جمع آوری کند یک کار جامع در پناه بیش از صدها آیه انجام داده  قرآن اس
ــدم به قدم این  ــت که ق ــتند این نهضضت مبین این موضوع اس ــه به عنوان مس ک

نهضت برگرفته از آیات قرآن است.

عکس ها : امید رضا نساج پور

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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دیدار ایران جوان بوش��هر و پرس��پولیس در 
چارچوب مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی 
فوتبال ایران در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر با 
نتیجه 2 بر یک به پایان رسید. گل های پرسپولیس 
را کری��م باقری در دقیقه 17 و هوار مالمحمد در 
دقیق��ه 51 مس��ابقه وارد دروازه حریف کردند و 
گل ایران جوان را احتش��ام ساسانی در دقیقه 32 
به ثمر رساند. کریم باقری در دقیقه 95 یک ضربه 
پنالتی را برای پرسپولیس به هدر داد و به تیر دروازه 
زد. پرسپولیس با پیروزی در این دیدار باید در مرحله 
یک هشتم نهایی جام حذفی به مصاف برنده دیدار 
تیم های آلومینیوم هرمزگان و فوالد خوزستان برود. 
دیدار تیم های نفت آبادان و راه آهن در ورزشگاه 
تخت��ی آب��ادان از مرحل��ه یک ش��انزدهم نهایی
ج��ام حذف��ی برگ��زار ش��د و نف��ت 4 ب��ر 2 

بر حریف پیروز شد. 
نف��ت آب��ادان ب��ا ای��ن پی��روزی در مرحل��ه 
بع��دی حری��ف ذوب آهن ش��د. تی��م فوتبال
برق ش��یراز نیز در همین چارچوب با نتیجه 2 بر 
صفر برابر اس��تقالل اهواز به برتری رس��ید و به 

مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی صعود کرد. 
برق شیراز در مرحله یک هشتم جام حذفی باید 
به دیدار پتروش��یمی تبریز برود. تیم فوتبال مس 
رفسنجان 2 بر صفر پاس همدان را شکست داد .

این تیم باید در مرحله یک هشتم به دیدار ابومسلم 
مشهد برود .

سایر نتایج فوتبال جام حذفی نیز به این شرح است:
پیکان قزوین 3 - پتروشیمی تبریز 4
استیل آذین 2 - سپاهان نوین صفر
نساجی مازندران 0-  مس کرمان 1

ملوان 2- سپیدرود رشت 1
فوالد نوین اهواز 0- صبای قم 1

شاهین بوشهر 3-  مس سرچشمه کرمان 1
سایپای کرج 1 - ذوب آهن اصفهان 3

اس��تقالل تهران 13- ذرت کاران پارس آباد مغان 
اردبیل صفر

آلومینیوم هرمزگان 5- فوالد خوزستان 4
تراکتورسازی 2- گسترش فوالد تبریز 3

دیدار تیم های ابومسلم مشهد و اتکای گرگان 
به دلیل انصراف اتکا لغو شد.

تیم فوتبال سپاهان در دیداری معوقه با نتیجه 5 
بر یک گل مقاومت سپاسی شیراز را در هم کوبید.

به گزارش خبرگزاری فارس، تیم های سپاهان 
و مقاومت سپاس��ی در دی��داری معوقه از هفته 
بیستم لیگ برتر فوتبال دیروز از ساعت 15:15در 
ورزش��گاه فوالدش��هر به مصاف ه��م رفتند که 
سپاهان با نتیجه 5 بر یک به برتری رسید. گل های 
سپاهان را در این دیدار ابراهیم توره در دقایق 43، 
45، 77، احمد آل نعمه دقیقه 74 و عماد رضا در 

دقیقه 89 به ثمر رساندند. 

ت��ک گل مقاومت را نیز محمدصادق کرمی 
در دقیقه 53 از روی نقطه پنالتی به ثمر رس��اند. 
سپاهان با این پیروزی با 55 امتیاز موقعیت خود را 

در صدر جدول تثبیت کرد.
مس��عود م��رادی، داور مس��ابقه به مصطفی 
صب��ری، س��یامک کوهنورد و مه��رداد کریمیان 
از مقاوم��ت سپاس��ی کارت زرد نش��ان داد و 
محسن نیسانی نیز در دقیقه 37 از ترکیب مقاومت 
سپاسی از زمین مسابقه اخراج شد. علی موالیی 

نیز از سپاهان کارت زرد گرفت.

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1388/11/17
شماره: 1262/88 ش/ 9

در خصوص پرونده کالسه 1262/88 خواهان محمدعلی جوشقانی حسین آبادی دادخواستی مبنی بر الزام 
خواندگان در دفترخانه رسمی والزام جهت انتقال سند یک دستگاه پیکان وانت مدل 87 به شماره انتظامی 
271 ل 98- ایران 13 با احتس��اب خس��ارت وارده و هزینه دادرسی مقوم به پنج میلیون تومان به طرفیت 
1- پژمان اعتمادی 2- هوشنگ اسمعیلی ایرانی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 
89/1/15 ساعت 8/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف دوم حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتشم 
کاش��انی جنب بیمه ایران- مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 

نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
16273/ م الف 

مدیر دفتر9 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1388/11/18
شماره: 1350/88

در خص��وص پرونده کالس��ه 1350/88 خواهان آقای علی زجاجی دادخواس��تی مبنی بر الزام خواندگان 
به حضور در دفتر اس��ناد رس��می و انتقال س��ند یک رش��ته تلفن س��یار ب��ه ش��ماره 6560 0913-118 
مق�وم ب�ه ده میلیون ریال به انضمام خس��ارات دادرس��ی به طرفیت 1- فریده ش��یخی فرزند محمدعلی
2- عبدالرحیم ملوزه فرزند محمد تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 88/12/26 
س��اعت 8 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه 
ایران- مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 

عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
16328/ م الف

مدیر دفتر 7 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
اخطار اجرایی

تاریخ: 88/6/28
شماره: 87/ ش 23

بموجب رأی ش��ماره 222 تاریخ 88/3/27 حوزه 23 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته اس��ت. محکوم علیه آقای مهدی کریمی هراتمه نش��انی محل اقامت: اصفهان خ شیخ صدوق، کوچه 
آس��یاب پ 19 محکوم اس��ت به: اس��تناد مواد 198 و 519 و 522 ق آدم رأی ب��ر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته به انضمام هزینه دادرس��ی و خس��ارت تأخیر تأدیه 
براس��اس شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررس��ید مورخ 84/4/30 تا زمان وصول در حق خواهان آقای 
امیرعلی کریمی فر به وکالت مرضیه شعبانی نشانی محل اقامت: اصفهان، خ چهارباغ عباسی، خ سیدعلی 

خان، خ آمادگاه، دارالوکاله. با عنایت به غیابی بودن دادنامه و رعایت مقررات مربوطه.
به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محکوم 
علیه مکلف است: پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی 

ب��رای پرداخ��ت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی 
برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.

16222/ م الف
شورای حل اختالف شماره 23 اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شماره: 88/11/17
شماره: 542/88 ش ح / 31

در خصوص پرونده کالسه 542/88 ش ح /31 خواهان عبدالرضا طاهری دادخواستی مبنی بر مطالبه چک 
به طرفیت رضا رفاهت تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 89/1/22 ساعت 5 عصر 
تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 

نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
محل حضور:

اصفهان، خیابان حکیم نظامی، اول خیابان محتشم کاشانی، مجتمع شوراهای حل اختالف
16280/ م الف 

محمد رهنما- رئیس شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 88/11/17

شماره: 748/88
در پرونده کالسه شماره 748/88 شعبه 38 شورای حل اختالف بهارستان دادخواست تقدیمی آقای محمد 
میرزایی به طرفیت آقایان: 1( غالمرضا فروزش 2( اصغر مهدوی نیسیانی مطرح رسیدگی است با عنایت 
به اینکه نامبردگان مجهول المکان می باش��ند یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار درج و آگهی شود 
از آقایان غالمرضا فروزش و اصغر مهدوی نیسیانی دعوت بعمل آید تا در جلسه رسیدگی روز چهارشنبه 
89/1/25 ساعت 17 در شورای حل اختالف شعبه 38 واقع در بهارستان، انتهای خیابان الفت شرقی، جنب 

شرکت عمران، مجتمع قضایی بهارستان حاضر و از خود دفاع نمایند.
16370/ م الف

شورای حل اختالف شماره 38 اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
تاریخ: 88/11/19

شماره: 1348/88ش /9
در خص��وص پرونده کالس��ه 1348/88 ش/9 خواهان داود گله داری با وکال��ت آقای محمدعلی باقری 
دادخواستی مبنی بر فسخ قرارداد مورخ 87/8/14 به شماره 236/ق/87 مقوم به 3/000/100 ریال و مطالبه 
خسارات دادرسی و حق الوکاله به طرفیت مهدی فاتحی فرزند شکراهلل تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز یکش��نبه مورخ 88/12/23 س��اعت 8:30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در 
خیابان محتش��م کاش��انی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. 16413/ م الف
مدیر دفتر نهم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 502/88 ش 16 
شماره دادنامه: 994-88/10/30

مرجع رسیدگی: شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان
خواهان: ناصر ترکیان نشانی: اصفهان، پنج رمضان کوچه رستگار پالک 2

خوانده: علی صادقی: نشانی: مجهول المکان
خواس��ته: مطالبه مبل��غ 50/000/000 ریال بابت یک فقره س��فته ب��ه ش��ماره 0380061 و صدور تأمین 

خواست 
گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم 

رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید.
»رأی قاضی شورا«

در خص��وص دع��وی خواهان ناص��ر ترکیان به طرفی��ت خوانده علی صادق��ی به خواس��ته مطالبه مبلغ 
50/000/000 ریال بابت یک فقره سفته به شماره خزانه داری کل 0380061 )سری رد( به تاریخ سررسید 
1388/4/15 به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی. قاضی شورا با عنایت به محتویات پرونده، 
ش��کایت ش��اکی خصوصی، اصل س��فته در ید خواهان، عدم حضور و دفاع و عدم ارسال الیحه از ناحیه 
خوانده علیرغم نشر آگهی، در روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان به روز چهارشنبه 88/9/4، دعوی خواهان 
را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 307 قانون تجارت و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته به انضمام خس��ارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ سررسید سفته تا زمان اجرا و مبلغ 30100 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��ورا و 

سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی شهر اصفهان می باشد.
16329/ م الف

رفیعی- قاضی شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان

زاویه

 امیر قلع��ه نوعی در گفتگویی 
با خبرنگاران به س��ؤاالت مختلف 
آنه��ا در مورد تیم فوتبال س��پاهان 

پاسخ داد.
ــگ  ــی لی ــه تعطیل ــبت ب نس

معترض نیستید؟
ما که تعطیل نیستیم چون یک 
بازی عقب افتاده با مقاومت سپاسی 
داریم و نگران��ی خاصی بابت این 

تعطیلی وجود ندارد.
بازی را چطور می بینید؟

به نظر من هر مس��ابقه ش��رایط 
خ��اص خ��ودش را دارد. ما تا پایان 
لیگ 9 فین��ال در پیش داریم و حاال 
باید مقاب��ل مقاومت قرار بگیریم که 
تیم بس��یار سرسختی اس��ت و داود 
مهابادی را روی نیمکت خود دارد که 

یکی از بهترین مربیان ایران است.
ــال های اخیر  ــت در س مقاوم
ــپاهان خوب  ــل س ــه مقاب همیش
نتیجه گرفته و حریف سرسختی 
برای رقیب اصفهانی بوده است. 
ــر نمی کنید این بار هم مقابل  فک

آنها غافلگیر شوید؟
به هرحال از قدیم این حرف ها 
وج��ود دارد و من ه��م گفتم بازی 
س��ختی داریم و نتیج��ه هم اصاًل 
قابل پیش بینی نیس��ت. ما باید مثل 
بازی ه��ای قبل��ی فقط ب��رای برد 

تالش کنیم تا به هدفمان برسیم.
ــگ به  ــه لی ــرایطی ک در ش
هفته های پایانی نزدیک می شود، 
ــپاهان  س ــد  معتقدن ــا  خیلی ه
نمی تواند رقیبی داشته باشد ولی 
ــت ندارید  ــما دوس مثل اینکه ش
ــی حرف بزنید.  در مورد قهرمان

اینطور نیست؟
اگ��ر حرفی در این م��ورد بزنم 
بحث نفس اماره ب��ه وجود می آید. 
م��ا باید منیت ها را کن��ار بگذاریم و 
منطق��ی فکر کنیم. ما از همان اول با 
برنامه ریزی وارد لیگ شدیم و به فکر 
قهرمانی هستیم ولی از حاال صحبت 

خاصی در مورد سؤال شما ندارم.
حتی قبول ندارید که شانس 
ــتر  ــان بیش ــه مدعی ــما از هم ش

است؟
ان ش��اءاهلل همان طور که ش��ما 
می گویید ش��ود. من دوس��ت دارم 
بعد از گرفتن جام در مورد قهرمانی 

حرف بزنم نه قبل از آن.
ــرم نویدکیا  ــه مح اینک مثل 
دچار مصدومیت نگران کننده ای 

شده است.
محرم از ابتدای لیگ با شرایط 
ویژه ای برای س��پاهان بازی کرد و 
هر از چندگاهی هم مصدوم ش��د. 
او چن��د روز پیش ب��ه تهران رفت 
ت��ا وضعیتش به ط��ور کامل مورد 
بررس��ی قرار گیرد و من هم منتظر 
گزارش تیم پزشکی سپاهان هستم. 
فک��ر نمی کنم مش��کل این بازیکن 
چندان جدی باشد. البته باید بگویم 
مصدومیت نویدکیا در هر شرایطی 
نگران کنن��ده اس��ت چ��ون او یک 
بازیک��ن خ��الق و تأثیرگذار برای 
سپاهان محسوب می ش��ود. با این 
حال گردش بازیکن در خط هافبک 
س��پاهان مثبت اس��ت و ما در این 
پست مش��کلی نداریم و می توانیم 
در غیاب محرم جابه جایی هایی را 

انجام دهیم.
مدت ها است به دنبال جذب 
این  ــتید.  هس ــی  خارج ــم  مهاج

موضوع به کجا رسید؟
م��ا ی��ک مهاج��م برزیل��ی را 
انتخ��اب کردیم و فک��ر می کنم او 
یک��ی از بهترین فوتبالیس��ت هایی 

خواهد بود که در چند س��ال اخیر 
به فوتبال ایران آمده است. مراحل 
به خدمت گرفت��ن این بازیکن در 
حال طی شدن است و باید بگویم 
او در دس��ته اول برزیل بازی کرده 

است.
ــرایطی به دنبال جذب  در ش
ــه عمادرضا و  ــتید ک مهاجم هس
ــوره عملکرد فوق العاده  ابراهیم ت

خوبی در سپاهان داشتند.
اق��دام ما برای ج��ذب مهاجم 
خارجی ب��ه این معنی نیس��ت که 
عماد و توره ضعیف هس��تند. ما به 
دنبال تقویت هس��تیم مثل خیلی از 
تیم های سرشناس عربی نظیر العین، 
االتحاد، الش��باب و... که برای لیگ 
قهرمان��ان بودجه جداگانه ای دارند 
و به دنبال تقویت تیمش��ان هستند. 
در ضمن ما فرزاد حاتمی را داریم 
که یکی از آینده  سازان فوتبال ایران 

خواهد شد.
ــا  ب ــراه  هم ــته  ــل گذش فص
ــتقالل بهترین خط حمله لیگ  اس
ــد و جالب  ــت آوردی ــه دس را ب
اینجا است که آرش برهانی هم 
ــپاهان امسال  ــد. س آقای گل ش
ــه را دارد  ــم بهترین خط حمل ه
ــم در صدر جدول  و عمادرضا ه
گلزنان قرار گرفته. در این مورد 

صحبت می کنید؟
م��ن عالقه خاصی ب��ه فوتبال 
ک��ه  روزی  از  و  دارم  هجوم��ی 

مربیگری را آغاز کردم، برای خودم 
س��بک خاصی را در نظر گرفته ام و 
آن هم تکیه بر فوتبال هجومی بود. 
ما در طول هفت��ه حداقل هزار بار 
ضربه ب��ه دروازه داریم و انتخاب 
زوج ب��رای خط حمل��ه هم یکی 
دیگر از مس��ائلی است که روی آن 
کار می کنی��م. امیدوارم امس��ال هم 
عالوه بر به دس��ت آوردن قهرمانی 
صاحب بهترین خط حمله شویم و 

آقای گل هم از تیم سپاهان باشد.
ــد روز پیش بحث تمدید  چن
ــما با باشگاه سپاهان  قرارداد ش
ــئوالن  ــا مس ــد و گوی ــرح ش مط
باشگاه تمایلی به امضای قرارداد 
ــا  ــد. آی ــما دارن ــا ش ــدی ب جدی
ــد قرارداد خود را تمدید  حاضری

کنید؟
من در سپاهان به معنای واقعی 
آرام��ش دارم و از م��ردم خ��وب 
اصفه��ان و مس��ئوالن باش��گاه هم 
باید نهایت تشکر را داشته باشم که 
در هر حالتی پش��تیبان تیم هستند.
 به طور حتم هر مربی ای دوس��ت 
دارد در فضایی آرام و بدون حاشیه 
کار کند و س��پاهان هم یک باشگاه 
حرفه ای است. باش��گاه سپاهان از 
همین حاال به فکر فصل آینده است 
و کمتر تیمی پیدا می ش��ود که برای 
فصل بعد اینط��ور برنامه ریزی کند. 
آنه��ا می خواهند فک��ر همه چیز را 
برای س��ال آینده کنند و نس��بت به 
بنده هم لطف دارند. بحث هایی هم 
صورت گرفته و قرار اس��ت تا چند 
هفته دیگر همه چیز مشخص شود.
یعنی در سپاهان می مانید؟

هم��ان طور ک��ه گفت��م من و 
خانواده ام در اینجا آرامش داریم و 
این از همه مهمتر اس��ت. توافقات 
اولیه ب��رای تمدید قرارداد صورت 
گرفته و ما دو بار جلسه داشته ایم. 
قرار است تا دو سه هفته آینده هم 
اگر دوستان من را خواستند باز هم 
جلس��ه ای داشته باش��یم. در ضمن 
منظ��ور م��ن از توافق��ات اولیه به 

مسائل مالی مربوط نمی شود.

عض��و کمیس��یون فرهنگ��ی- 
اجتماعی شورای اسالمی شهر اصفهان 
از بزرگان و پیشکسوتان ورزش شهر 
خواست برای صیانت از جایگاه واالی 

ورزش اصفهان تالش کنند.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی 
ش��ورای اس��المی ش��هر اصفه��ان، 
علیرض��ا نصراصفهانی با اش��اره به 
حضور غرورآفری��ن و افتخارآمیز 2 
تی��م فوتبال فوالد مبارکه س��پاهان و 
ذوب آهن در جایگاههای اول و دوم 

لی��گ برت��ر فوتبال 
کشور گفت: با توجه 
به گرایش جوانان و 
نوجوان��ان ایرانی به 
خصوص��ًا  ورزش 
درخش��ش  فوتبال، 
تیمهای اصفهانی در 
متوالی،  هفته ه��ای 
منجر به این ش��ده 

اس��ت که نام بلن��د اصفهان بس��ان 
عرصه های دیگ��ر در این بخش هم 

بدرخشد.
وی ش��ور و نشاط 
تماشاگران فوتبال دیگر 
ش��هرها به رغم حضور 
آنان در جایگاه پایین تر 
ج��دول لیگ برت��ر را 
ی��ادآور ش��د و گفت: 
تیمهای اصفهانی  حفظ 
در جایگاه فعلی نیازمند 
هماهنگی، همراهی و همدلی بزرگان، 
پیشکسوتان و مربیان اصفهانی حاضر 

در سایر تیمهای لیگ برتر و دقت در 
اظهار نظرها است تا این اتفاق مهم و 
بزرگی که از طریق اصفهان در عرصه 
ورزش کش��ور در حال رقم خوردن 

است روز به روز پررنگ تر شود.
هم��ه  از  ح��ال  عی��ن  در  وی 
افتخارآفرینان ورزشی اصفهان خواست 
در اظهار نظرهای خ��ود به گونه ای 
عمل کنند که منجر به خودزنی نشود 
و ورزش اصفهان تحت تأثیر اینگونه 

مباحث قرار نگیرد.

جام حذفی فوتبال

سپاهان به اوج نزدیک و نزدیکتر شد

شمسی پور: 
موقعیت های زیادی از 

دست دادیم
سرپرست تیم نوجوانان باشگاه ذوب آهن پس از 
بازی مقابل تراکتورسازی تبریز به سایت باشگاه گفت: 
نیمه اول این دیدار را یک بر صفر برده بودیم و در نیمه 
دوم روی اشتباه محض دروازه بان که توپ حریف از 
دستش رها شد و پس از برخورد به زمین وارد دروازه 
ش��د و گل دیگر هم به دلیل جاگیری نامناس��ب وی 
دریافت کردیم و اگرچه در 20 دقیقه آخر مالکیت توپ 
و میدان از آن ما بود ولی هرچه تالش کردیم موفق به 
ب��از کردن دروازه حریف نش��دیم. وی در ادامه افزود: 
مؤثرترین بازیکن م��ا و زننده تنها گل ذوب آهن امیر 
غمناک نیز به علت حضور در اردوی تیم ملی بس��یار 
خسته بود و نتوانست مثل همیشه در خدمت تیم باشد. 
وی گفت: داور بازی نیز یک پنالتی مس��لم را برای ما 
نگرفت و همه این مسائل دس��ت به دست هم داد تا 
ما یک بازی برده را به حرف واگذار کنیم. شمسی پور 
در پایان اظهار امیدورای کرد تیم ذوب آهن در بازیهای 
دور برگش��ت بتواند نتایج ب��د دور رفت را به خوبی 

جبران کند و به جایگاه اصلی اش بازگردد.

حاشیه های استیل آذین – سپاهان نوین
 ستارگان بزرگ، تماشاگران اندک

دی��دار تیم های فوتبال اس��تیل آذی��ن تهران و 
سپاهان نوین اصفهان در حالی در ورزشگاه اکباتان 
برگزار شد که کمتر از 100 نفر با حضور در ورزشگاه 

اکباتان این دیدار را از نزدیک تماشا کردند.
 ب��ه گ��زارش مه��ر، دی��دار تیم ه��ای فوتبال
 اس��تیل آذین تهران و س��پاهان نوی��ن اصفهان در 
چارچ��وب مرحله یک چه��ارم نهایی رقابت های 
فوتب��ال جام حذفی باش��گاههای کش��ور با برتری 
شاگردان استیلی در ورزشگاه اکباتان به پایان رسید 

که حاشیه این دیدار را در زیر می خوانید:
برای تماشای این دیدار کمتر از 100 تماشاگر 
در ورزش��گاه حضور داش��تند. این در حالی است 
که در تیم اس��تیل آذین بازیکن��ان بزرگی همچون 
مهدوی کیا، کریمی، شاهپورزاده، نیکبخت، حسین 

کعبی و... حضور دارند.
در ابتدای این بازی فرشید کریمی بازیکن تیم 
راه آهن با حضور در جایگاه ویژه عملکرد برادرش 
را تماش��ا کرد. بازیکن��ان راه آهن هم پس از پایان 
تمرینشان به زمین شماره یک ورزشگاه اختصاصی 

خود آمدند و این دیدار را تماشا کردند.
پیش از آغاز این مس��ابقه »ل��ک چیرا« بازیکن 
خارجی تیم اس��تیل آذین با یک��ی از اعضای کادر 
فن��ی این تیم در کنار زمین در حال ش��وخی کردن 
بود که علی کریمی با تذکر جدی از وی خواس��ت 

برای انجام این کارها به رختکن برود.
در اواسط نیمه دوم در حالی که فشار حمالت 
تیم سپاهان نوین روی دروازه استیل آذین افزایش 
یافت��ه بود مهدی مه��دوی کیا کاپیت��ان این تیم به 
بازیکن��ان برای انج��ام دس��تورات کادر فنی تذکر 
م��ی داد که حتی یک بار با صدای بلند از نیکبخت 

خواست که در یارگیری دقت بیشتری کند.
در پایان دیدار مهدی مهدوی کیا به ش��دت از 

سوی تماشاگران تشویق شد.

عضو کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای اسالمی شهر اصفهان خواستار شد:
صیانت بزرگان و پیشکسوتان از ساحت ورزش اصفهان

قلعه نوعی: 

من و خانواده ام در اصفهان آرامش داریم
فوتبال

9721818

روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان

اتصال مستقیم به اینترنت
بدون نیاز به کلمه عبور و رمز

پرداخت از طریق قبض تلفن ثابت

 اینترنت هوشمند
 )شرکت مخابرات استان اصفهان(

تحلیل گفتمان موانع خصوصی سازی در 
ورزش از دیدگاه کارشناسان

بررس��ی موان��ع و مش��کالت موج��ود 
درخصوصی سازی ورزش از دیدگاه صاحبان 
باشگاه های خصوصی عنوان مقاله ای است 
که توس��ط اژدر احمدی  تهیه ش��ده و اشاره 
دارد که اهم موانع و مش��کالت که بر سر راه 
باشگاههای خصوصی است به شرح زیر است: 
هزینه باالی ساخت و خرید اماکن ورزشی و 
تجهیزات ورزشی، ناکافی بودن تسهیالت ارائه 
شده توسط دولت، عدم هماهنگی واحدهای 
اجرای��ی و تع��دد مراجع تصمی��م گیری و 
زمانبر ب��ودن ارائه مجوز، عدم تمایل مردم در 
صرف هزینه برای امور ورزشی، عدم توانایی 
مالی مردم در اس��تفاده از خدمات بخش��های 
خصوصی، ناتوانی در تأمین حقوق و دستمزد 
منابع انسانی، دخالت موازی و همزمان سازمان 
تربیت بدنی و سایر نهادهای دولتی، عدم تبلیغ 
و فرهنگسازی مناس��ب مطبوعات و صدا و 

سیما نسبت به بخش خصوصی ورزش.
برخی کارشناس��ان با تکی��ه بر مقاومت 
مدیران دولتی در برابر واگذاری شرکت های 
تابع��ه خ��ود را عل��ت اصل��ی رون��د کن��د 
خصوصی س��ازی در ای��ران می دانن��د. در 
همین حال موافقان واگذاری 5 درصد س��هام 

شرکت های مش��مول واگذاری به مدیران و 
کارکنان ش��رکت ها را نیز سبب کاهش مانع 
تراش��ی ها در برابر خصوصی سازی ارزیابی 
می کنند.چیزی که در برنامه ریزی برای آینده 
باید به نس��بت به آن تأمل کرد این اس��ت که 
وقتی به اصل 44 نزدیک می شویم می بینیم که 
باید قدر لحظات در ارائه برنامه های مفید تر 
را بیشتر دانس��ت. افزایش جمعیت و نیاز به 
گسترش فضای ورزش و شاخص های مربوط 
به آن، تربیت نیروی انس��انی، تولید وسایل و 
امکانات ورزشی، عدم کفایت شاخص های 
کمی و کیفی یا سایر شاخص های فرهنگی، 
نیاز به جذب س��رمایه بیشتر برای گسترش و 
توسعه سالمت از طریق تربیت بدنی و ورزش 
را روشن می س��ازد. مدیران راهکار مناسب 

برای توسعه صنعت ورزش را اندیشه 
خصوصی سازی با مفهوم گسترش فعالیتهای 
مردم و کاهش تصدیگری دولت در بخش های 
مختلف و کمک دولت به بخش های مختلف 

این فرایند، اندیشه ای مثبت می دانند. 
دکتر رسول نظریادامه دارد...

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نائین
Email:nazarirasool@yahoo.com
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با حضور وزیر تعاون برگزار شد:
همایش بزرگ مسکن مهر در پوالد شهر اصفهان

روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

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

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

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

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

قیمت طال )تومان(
27060هر گرم طالی 18 عیار
124690هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
281000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
269500یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10001002دالر امریکا
978982دالر کانادا

14411444یورو
16221632پوند  انگلستان
264266ریال عربستان
34703500دینار کویت
272274درهم امارات

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

11 °

4 °

-2 °

-3 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
26360  هر گرم طالی 18 عیار
12148 هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
281000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
258000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10021005دالر امریکا
935939دالر کانادا

13721377یورو
15651571پوند  انگلستان
267268ریال عربستان
34733484دینار کویت
272274درهم امارات

همزم��ان ب��ا دهه مب��ارک فجر و با حض��ور وزیر 
تعاون و جمعی از مس��ئولین استان و جمع کثیری 
از اعضای تعاونی های مس��کن مهر استان همایش 
ب��زرگ مس��کن مهر به عن��وان تحقق ی��ک آرمان 
بزرگ برای محرومین جامعه در پوالدشهر اصفهان 

برگزار شد.
در این همایش بزرگ که در س��الن ورزشی باشگاه 
فرهنگ��ی- ورزش��ی ذوب آهن واق��ع در ورودی 
پوالدشهر در 19 بهمن ماه برگزار شد، دکتر محمد 
عباس��ی وزیر تعاون در جمع تع��دادی از اعضای 
تعاونی های مسکن مهر استان سخنرانی کرد و مردم 
از آخرین وضعیت پروژه مسکن مهر مطلع شدند. 
دبیر این همایش هدف از برگزاری چنین همایشی 
را اطالع رسانی به اعضای پروژه 12 هزار واحدی 
مس��کن مهر در پوالدشهر عنوان کرد و گفت: بیش 
از س��ه هزار نفر در این همایش شرکت کردند و از 
آخرین وضعیت اجرای این طرح به عنوان یکی از 
بزرگترین برنامه های دولت خدمتگزار مطلع شدند. 
وی یادآور ش��د: ترویج تعاون و مشارکت مردم در 
تحقق اهداف و سیاس��تهای دول��ت خدمتگزار از 

دیگر اهداف این همایش است.
در ای��ن همای��ش جمش��ید نورصالح��ی مع��اون
وزیر مس��کن نیز با اشاره به اینکه استان اصفهان از 
نظر تعداد واحد وارد ساخت شده رتبه اول را دارد، 
عنوان کرد: در استان اصفهان بیش از 23500 واحد 
به مرحله اجرا رس��یده که حدود 15 هزار واحد آن 
در پوالدش��هر است و از اواسط سال 89، 22 هزار 
واحد مس��کونی آن به بهره برداری می رس��د. وی 
در پایان تعداد متقاضیان نهایی ش��ده در کش��ور را 
یک میلیون عنوان کرد و گفت: تاکنون حدود 210 
هزار واحد مسکونی در کشور از مرحله فنداسیون 

گذشته است.

دکتر ذاکر استاندار اصفهان با تبریک فرارسیدن ایام پیروزی انقالب اسالمی گفت: با گذشت 31 سال از عمر انقالب 
اس��المی، این انقالب با وجود همه دش��منی ها و تهدیدهای داخلی و خارجی همچنان با تمام اقتدار به جلو حرکت 
می کند و پاس��خی خوب و مقتضی به ش��عارهای اس��تقالل و آزادی زمان انقالب داده است که امروزه شاهد به ثمر 

رسیدن استقالل در تمام ابعاد آن هستیم.
وی تمامی پیشرفتهای امروز چه در حوزه هسته ای و علوم و فنون و چه در زمینه های دیگر را دستاوردهای انقالب 
عنوان کرد و افزود: جمهوری اس��المی ایران کش��وری مستقل، آباد و س��رافراز است که امیدواریم این مسیر به همت 

مردم همیشه در صحنه و هوشیار این مرز و بوم ادامه پیدا کند که موضوع مسکن یک نمونه از این اقدامات است. 
دکتر محمد عباس��ی وزیر تعاون نیز با تبریک دهه فجر گفت: ملت ایران با افتخار در جش��ن 31 سال پیروزی انقالب 
با وحدت و همبستگی بیشتر به دشمنان اسالم ثابت خواهند کرد که نمی توانند هیچ خللی به بدنه اصلی ملت ایران 

وارد کنند و باید قدرت و نقش ایران را در همه زمینه ها بپذیرند. 
وی با اش��اره به اینکه یکی از دغدغه های اجتماعی، تأمین مس��کن است از کم دوامی خانه هایی که در ایران ساخته 
می ش��ود اظهار تأس��ف کرد و افزود: دولت باید با توجه به نیازها و رشد سریع جمعیتی، با برنامه ریزی دقیق، سعی 
در ایجاد تعادل در این بخش کند که در این راستا نیز گامهای قابل توجهی در قالب طرح مسکن مهر در دست اجرا 
اس��ت دولت عالوه بر قیمت خیلی کم برای زمین، 15 میلیون تومان نیز تس��هیالت برای س��اخت در نظر گرفته تا به 

ساخت مسکن نیز سرعت قابل توجهی داده شود. 
در همین راس��تا طی یک س��ال گذش��ته 431 ش��رکت تعاونی در استان اصفهان به ثبت رسیده اس��ت که اداره تعاون 
شهرس��تان اصفهان با تأس��یس 60 شرکت تعاونی بیشترین آمار تشکیل تعاونی را به خود اختصاص داده و پس از آن 
ش��اهین ش��هر و میمه با تأس��یس 52 شرکت تعاونی، کاشان با 42 شرکت تعاونی و س��میرم با 33 شرکت تعاونی در 
رده های بعدی قرار دارند. از این تعداد تعاونی به ثبت رس��یده، 179 شرکت تعاونی در گرایش خدماتی، 78 شرکت 
تعاونی در گرایش کشاورزی، 72 شرکت تعاونی در گرایش صنعتی، 17 تعاونی در گرایش چند منظوره، 14 تعاونی 
مس��کن، 10 تعاونی عمرانی، 9 تعاونی معدنی، 6 تعاونی فرش دس��تباف، 6 تعاونی حمل و نقل و 40 شرکت تعاونی 
در سایر گرایش ها تأسیس شده اند. شرکت های تعاونی مذکور با سرمایه ای بالغ بر 16 میلیارد و 351 میلیون ریال 

تاکنون توانسته اند 9766 نفر را به عضویت خود درآورده و برای 2449 نفر شغل ایجاد کنند.
همچنین همزمان با برگزاری همایش بزرگ مسکن مهر و گرامیداشت ایام اهلل دهه مبارک فجر و با حضور وزیر تعاون 
و جمعی از مس��ئولین اس��تان یک صد طرح تعاونی در اس��تان اصفهان با س��رمایه گذاری 783 میلیارد و 569 میلیون 
ریال و با تسهیالت 245 میلیارد و 405 میلیون ریال به صورت متمرکز به بهره برداری رسید. بیشترین سرمایه گذاری 
در بخش مس��کن صورت گرفته و قرار اس��ت با افتتاح 15 طرح مس��کن، 1509 واحد آپارتمانی آماده بهره برداری 
ش��ود. این تعداد واحد مس��کونی با سرمایه گذاری 547 میلیارد و 635 میلیون ریال و اشتغالزایی 3189 نفر و تسهیالتی 
بالغ بر 164 میلیارد و150 میلیون ریال در چهار شهرس��تان اصفهان با 986 واحد، ش��اهین ش��هر و میمه با370 واحد، 
لنج��ان با 137 واحد و گلپایگان با 16 واحد، بیش��ترین فراوانی را در بی��ن طرح های تعاونی به خود اختصاص داده 
اس��ت. س��ایر طرح های تعاونی آماده بهره برداری در دهه فجر سال جاری شامل 20 طرح صنعتی با سرمایه ای بالغ 
بر 140 میلیارد ریال و اش��تغالزایی 309 نفر، 6 طرح کش��اورزی با سرمایه ای بالغ بر 24 میلی�ارد و 600 میلیون ری�ال 
و اش��تغ�الزای�ی 47 نفر، 41 طرح خدماتی با س��رمایه ای بالغ بر 46 میلیارد و 511 میلیون ریال با عضویت 1109 نفر 
و اش��تغ�الزایی 337 نفر و  18 طرح تعاونی در گرایش های عمرانی، حمل و نقل، چند منظوره، تأمین نیاز، فرش و 

معدن با سرمایه ای نزدیک به 25 میلیارد ریال و اشتغالزایی 412 نفر و عضویت 1500 نفر است. 

مهندس حاج رسولیها رئیس شورای شهر اصفهان با تبریک فرارسیدن ایام دهه فجر گفت: با وجود حداقل 2 میلیون 
عضو در تعاونی کل کشور انتظار می رود برآیند عملکرد تعاونی ها افزایش بیشتری داشته باشد.

 وی ب�ا اش���اره به س��خن�ان مقام معظ�م رهبری در خص�وص سی�اس��ت ه�ای کل�ی اص�ل 44 قان��ون اساس���ی
مبن�ی بر اینکه 25 درصد واگذاری ه�ا باید در قالب تع�اون�ی ها صورت گی�رد، افزود: 18 هزار از 28 ه�زار واح�د 
مسک�ونی در قالب تع�اونی ه�ای در دست اجرا است. همچنین ظ�رفیت ه�ای تع�اونی ه�ای موج�ود 2 تا 3 برابر 

اشتغال ظرفیت دارند.
رئیس ش��ورای اسالمی شهر اصفهان تعاونی ها را بهترین گزینه برای بحث حمل و نقل شهری خصوصًا در اصفهان 

دانست.
مهندس رسول حامدیان مدیرکل اداره تعاون الزمه حرکت به سمت اصل 44 قانون اساسی را همفکری اقتصاددانان 
دانس��ت و گفت: در هر س��فر رئیس جمهوری 5 تعاونی فراگیر تصویب شده و اقدامات الزم برای اجرای اصل 44 

در استان آغاز شده است.
وی اضافه کرد: مردم ابتدا باید آموزش های الزم را ببینند که این خأل توس��ط تعاونی ها می تواند پر ش��ود. در این 
راستا وجود 10 تعاونی فراگیر در اصفهان می تواند تعریف درستی از مشارکت و سرمایه گذاری مردم داشته باشد.

وی هزینه 100 پروژه در س��طح اس��تان اصفهان را 87 میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: در استان اصفهان 24 میلیارد 
تسهیالت و 4300 شغل ایجاد می شود. همچنین 1509 واحد مسکونی در دهه فجر تحویل داده می شود.

دکتر محمد عباس��ی وزیر تعاون ضمن تبریک ایام فجر ایران را کش��ور تعاون خواند و گفت: 150 هزار تعاونی در 
ایران باالتر از نرم جهانی است.

وی با اش��اره به جنگ تحمیلی به عنوان دلیل دولتی ش��دن اقتصاد ایران بعد از انقالب، سیاس��ت فعلی را حرکت به 
سمت مردمی شدن اقتصاد خواند و گفت: خصوصی سازی دارای اهدافی چون کاهش هزینه های دولت و افزایش 

کارآمدی در اقتصاد با فروش سهام شرکت های دولتی است.
وی تعاونی ه��ای فراگی��ر ملی را در راس��تای فقرزدایی طرح موفقی دانس��ت و گفت: با مصوبات س��فرهای رئیس 

جمهوری در این زمینه، منافع اقتصادی ملت گسترش می یابد.
همچنین علیرضا ذاکر اصفهانی، استاندار اصفهان، با بیان اینکه دشمنان از اقتدار و رسیدن به فناوری ایران می ترسند، 
حرکت در راستای خصوصی سازی را فاقد برنامه مدون ارزیابی کرد و گفت: واحدهای تولیدی باید احساس امنیت 

داشته باشند. در این راستا باید با همفکری و تعامل شرایط را سر و سامان داد.
وی ضمن آرزوی پیش��رفت میهن اس��المی ایران، استانداری اصفهان را پذیرای همه طبقات برای مطالعه و همفکری 

برای ایجاد راهکارها جهت برون رفت از شرایط فعلی دانست.
حمیدرضا فوالدگر نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی نیز با بیان اینکه اجرای صحیح اصل 44 سبب 
افزایش اش��تغال و درآمد مردم می ش��ود، گفت: در این شرایط اس��ت که می توان قیمت ها را واقعی و یارانه ها را 

هدفمند کرد.
وی بیان داش��ت: دولت تا جایی که ممکن اس��ت در این زمینه س��عی کرده و واگذاری ها شروع شده است فوالدگر 
ب��ا اش��اره به آمارهای دولت مبنی بر واگذاری 62 هزار میلیارد توم��ان گفت: باید 40 درصد از واگذاریها به 6 دهک 

اجتماعی تخصیص داده شود.
وی با اشاره به اینکه سهم بخشهای تعاونی در بورس از سایر بخشها اعم از دولتی، بانکها، خصوصی و... کمتر است 

بر لزوم تالش بیشتر جهت فعالتر شدن بخش تعاون تأکید کرد.

همایش بزرگ مسکن مهر
استاندار اصفهان در راستای خصوصی سازی گفت:

باید با همفکری و تعامل شرایط را سر و سامان داد

عکس ها : امید رضا نساج پور

وزارت تعاون
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