
Zayande Roud - No. 226, March ,6 ,2010شنبه 15 اسفند ماه 1388 / 19 ربیع االول1431 / شماره 226 / 8 صفحه  / 200 تومان

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
صفـحهصفـحه

امام جمعه موقت اصفهان: 
برخي دستگاه هاي دولتي 
تنها تابلوی اصالح الگوي 

مصرف را نصب كردند
ام��ام جمعه موق��ت اصفهان گفت: امس��ال در 
حالی سال اصالح الگوی مصرف نامگذاری شد که 
دستگاهها این مسأله را رعایت نکردند و تنها تابلویی 

با این مضمون بر سر در اداره خود نصب کردند ...

نماینده یونس��کو در واکنش به ش��ایعه سازی برخی 
رس��انه های غرب��ی پیرامون میدان امام گفت: خواس��تار 
اصالح اطالعات غلط این رس��انه ها هستیم. به گزارش 
ایرنا، »جونگو گاناگوچی« مسئول فرهنگی دفتر یونسکو 
در ایران، اقدامات انجام ش��ده برای حفظ جایگاه میدان 
امام در لیس��ت میراث جهانی را مثب��ت ارزیابی کرد. در 
حال��ی که به گفته این مقام یونس��کو، نظر این س��ازمان 
در مورد حف��ظ جایگاه میدان نقش جه��ان حداقل یک 
ماه دیگر اعالم خواهد ش��د، برخی رسانه های بیگانه از 
قول یونس��کو اعالم کرده اند میدان امام از لیست میراث 
جهانی یونس��کو خارج شده اس��ت. وی افزود: در حال 

حاضر میدان نقش جهان با هیچ مش��کلی روبرو نیست. 
این مقام یونسکو در ایران گفت: میراث فرهنگی موجود 
در اصفه��ان تنها ی��ک بار در س��ال 2005 در خطر قرار 
گرف��ت و با حل آن مش��کل، مس��أله ای در م��ورد آثار 

فرهنگی اصفهان وجود نداشته است. 
گاناگوچی در پاس��خ به این س��ؤال که چرا یونسکو 
هن��گام اعالم خبر ورود تونل مترو به چهارباغ واکنش��ی 
نش��ان نداد، گف��ت: ورود مترو به چهارب��اغ قبل از ارائه 
طرح الح��اق محور تاریخی اصفه��ان رخ داد. وی ادامه 
داد: پس از درخواس��ت ایران ب��رای ثبت محور تاریخی 
چهارباغ اصفهان، مبحث عبور مترو پررنگ تر ش��د، در 

مقطع ورود مترو به چهارباغ نیز یونس��کو اظهار تأس��ف 
کرد و درخواست رس��می برای پیگیری مسأله ارائه داد. 
وی در پاس��خ به س��ؤالی درباره چگونگی عبور مترو از 
برخی مناطق تاریخی پاریس گفت: این پروژه ده ها سال 
پیش اجرا ش��ده اس��ت، ما درخصوص متروهای جدید 
صحبت می کنیم. گاناگوچی در پاس��خ به این سؤال که 
س��ازمان فرهنگی علمی آموزشی ملل متحد چه خدمات 
و بودجه کمک��ی را برای حفاظت از میراث فرهنگی در 
نظر گرفته است، گفت : این سازمان کمک مالی به ایران 
نمی کن��د، کمک های م��ا از طریق ارائ��ه خدمات فنی 

ترمیمی خواهد بود.

حذف ميدان امام اصفهان از فهرست ميراث جهاني يونسکو 

شـايعـه است
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شروع تست سرد اولين كارخانه 
توليد ورق گالوانيزه خودرو 

در منطقه خاورميانه
در ایام مب��ارک هفته وحدت و 
تقارن ب��ا میالد باس��عادت حضرت 
اکرم)ص( عملیات تس��ت  رس��ول 
سرد خط تولید شرکت ورق خودرو 
چهارمح��ال و بختی��اری آغاز ش��د. 

مرحله اجرایی ش��رکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری از سال 85 
آغاز شد و ...

خطیب جمعه تهران
دستگيری ریگی؛ 
ضربه ای به سرویس امنيتی امریکا 

رئیس جمهور اسالمی ایران:
امریکا بزرگترین دزدی تاریخ بشر را 
انجام داده است

سر مربی فوالد ماهان:
جام قهرمانی از اصفهان خارج نمی شود

پیش از شروع مسابقات فوتسال 
ج��ام باش��گاههای آس��یا کنفران��س 
مطبوعاتی مربیان و کاپیتان های حاضر 
در این رقابتها چهارش��نبه گذشته در 

هتل عباسی اصفهان برگزار شد. 
حس��ین شمس، مدیر فنی تیم فوالد ماهان)سرمربی تیم ملی ایران( 
توضیح داد: برگزاری این مس��ابقات باعث می ش��ود فوتسال آسیا از 
بن بست خارج شود و به عقیده من این مسابقات در سطحی باالتر از 
جام ملتهای آس��یا برگزار خواهد شد. شمس پیرامون قهرمانی ماهان در 

این رقابتها تأکید کرد ...

با فرارسیدن  ماه آخر سال؛
هزینه خانوارهای اصفهانی 

سه برابر شد
اضافه ش��دن هزینه های میزبانی و پوشاک به 
س��بد مصرفی اس��فند، مخارج ماهانه خانوارهای 
اصفهانی را س��ه برابر کرده است. طرح آمارگیری 
هزینه و درآمد خانوار، با قدمتی نزدیک به 50 سال 
از مهمترین طرح های آم��اری مرکز آمار ایران به 
ش��مار می آید که هدف کلی آن برآورد متوس��ط 
هزینه ها و درآمد یک خانوار ش��هری و روستایی 

در سطح استان ها و کشور است ...

شهرستانها

شهرستانها

جامعه

تقليل هزینه توليد آب شرب اصفهان
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان، تقلیل هزینه تولید آب 
شرب را از اولویت های کاری شرکت 

آب و فاضالب استان اعالم کرد.
سیدمحمدرضا فخرایی افزود: گرچه آب یک کاالی انحصاری است 
که تنها از سوی سازمان آب و فاضالب عرضه می شود اما سیاست وزارت 
نیرو این است تا در تعیین قیمت این کاال به مصرف کنندگان فشار وارد نیاید 
و در همین راستا نیز شرکت های آب و فاضالب موظف شده اند تا حداقل 

10 درصد هزینه های تولید خود را کاهش دهند ... 

  امام جمعه شهرکرد: 
همه تالش دنياي استکبار، 
معطوف به جلوگيري از 
قدرتمند شدن ایران است

آی��ت اهلل محمدرضا ناصري در خطبه هاي نماز 
جمعه شهرکرد،  اظهار داشت:  دشمنان دست به هر طرح 
و نقشه اي مي زنند تا جمهوري اسالمي را از دستیابي 
به علوم و فنون روز دنیا از جمله فناوري هس��ته اي 
باز دارند و جلوي رش��د و سرعت روزافزون ایران 

در این راستا را بگیرند ...    
شهرستانها

شهرستانها

ورزش

اکرام محمدی، انقالب اسالمی، انفاق، 
همبستگی اجتماعی و جشن نيکوکاری

پایگاههای ثابت و سیار کمیته امداد امام خمینی در سراسر استان آماده دریافت کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم 

خیر و نوعدوست استان میباشد.                                                              
اداره روابط عمومی و تبلیغات کمیته امداد امام خمینی استان چهارمحال و بختیاری

زمان پنجشنبه: مورخ 88/12/20
مدیریت روابط عمومی شهرداری اصفهان در دومین جشنواره 
برترین روابط عمومی شهرداری کالنشهرها و مراکز استان های 
کشور دو مقام اول، یک رتبه دوم و یک عنوان سوم را در چهار 
ــارات و  ــانه ای، تبلیغات امور فرهنگی، انتش حوزه ارتباطات رس
ارتباطات الکترونیکی را به خود اختصاص داد. به گزارش اداره 
ارتباطات رسانه ای روابط عمومی شهرداری اصفهان، مدیر روابط 
ــه جزئیات این  ــان با اعالم این خبر ب ــهرداری اصفه عمومی ش
موفقیت بزرگ اشاره کرد وگفت: این مدیریت در این جشنواره 

ــی روابط عمومی  ــوع 7 بخش تخصص از مجم
ــانه ای، تبلیغات امور  در 4 بخش ارتباطات رس
ــارات  ــی، ارتباطات الکترونیکی و انتش فرهنگ

ــب  ــید و در این حوزه ها موفق به کس درخش
ــوم  دو مقام اول، یک رتبه دوم و یک عنوان س

جشنواره شد.
ــت روابط  ــب رتبه نخس ــر آذربایجانی کس ــدس اصغ مهن
ــانه ای و  ــور در بخش ارتباطات رس ــر کش عمومی های سراس
ــب مقام دوم انتشارات و احراز رتبه  تبلیغات امور فرهنگی، کس
ــوم ارتباطات الکترونیکی را ره آورد موفقیت آمیز مدیریت  س
روابط عمومی شهرداری اصفهان از دومین جشنواره روابط عمومی 
شهرداری های کالنشهرها و سراسر کشور دانست و اظهار کرد: 

ــهرداری های 8  در مهرماه بیش از 3 هزار اثر روابط عمومی ش
کالنشهر و مراکز استان های کشور از جمله اصفهان به دبیرخانه 
جشنواره ارسال و آثار در 7 رشته از سوی اساتید علوم ارتباطات 

داوری شد. 
ــنل مدیریت روابط  ــات و تالش های کلیه پرس وی از زحم
عمومی شهرداری اصفهان در راه کسب این موفقیت ها تقدیر و 
اظهار امیدواری کرد: با سعی و تالش به صورت پویا و فعال بتوانیم 
روابط عمومی دوسویه مدیریت شهری با شهروندان در راستای 

تحقق شهرداری شیشه ای ایجاد کنیم.
ــهرداری اصفهان با  مدیر روابط عمومی ش
اشاره به راه اندازی درگاه الکترونیکی سامانه 

137، استودیو صدای شهر و خبرگزاری ایمنا 
به عنوان زیرساخت های شهرداری شیشه ای 
تصریح کرد:  امید است مدیریت روابط عمومی 
شهرداری اصفهان در حوزه تعامل دوسویه گام های دیگری در 

راستای خدمات رسانی سریع و بهنگام به شهروندان بردارد.
شایان ذکر است، مدیریت روابط عمومی شهرداری اصفهان 
ــنواره بین المللی برترین روابط  ــال 83 نیز در اولین جش در س
ــهرها و مراکز استان های کشور رتبه  عمومی شهرداری کالنش

برتر را نیز کسب کرد.

با برگزاری دومین جشنواره برترین روابط عمومی شهرداری کالنشهرها و مراکز استان های کشور؛

چهار مقام برتر به روابط عمومی شهرداری اصفهان اختصاص يافت 

اداره ارتباطات رسانه اي روابط عمومی شهرداری اصفهان
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سراسری
چه خبر از پایتخت ایران

حجت االسالم والمسلمین کاظم صدیقی 
در خطبه ه��ای نماز جمع��ه تهران با بیان 
اینکه دستگیری ریگی امدادی غیبی بوده 
اس��ت، افزود: سربازان گمنام امام زمان به 
ی��اری خداوند و با وج��ود حمایت های 
هم��ه جانب��ه نظام��ی، پول��ی و امکانات 
منطقه ای قدرتهای بزرگ از این ش��رور، 
توانس��تند وی را بدون هی��چ درگیری و 
جنگی و ماهرانه دستگیر کنند. وی اضافه 
کرد: هماهنگ��ی نیروهای نظامی و امنیتی 
در دستگیری این ش��رور چنان ضربه ای 
به پیکره سرویس های اطالعاتی و امنیتی 
امریکا و انگلیس و برخی از کش��ورهای 
منطقه ک��ه س��رویس های اطالعاتی آنها 
تحت اش��راف امریکا و انگلیس اس��ت، 
وارد ک��رد که به این زودی ها قابل جبران 
نیست. حجت االسالم والمسلمین صدیقی 
گفت: این حماسه، رسوایی های امریکا را 
بیش��تر کرد. وی افزود: اوباما با شعارهای 
دروغی��ن تغییر، رأی گرف��ت اما خودش، 
تروریسم، آدمکش ها و ظالمان از اسرائیل 
گرفت��ه ت��ا تروریس��ت های منطقه ای را 
حمای��ت همه جانبه و تجهیز می کند.وی 
افزود: برخی از کشورهای منطقه نیز باید 
حساب کار دستشان بیاید و امیدواریم که 
آنها عبرت بگیرند و خودش��ان را در این 
فتنه ه��ا قاطی نکنند که خداوند ضربه ای 

سخت را به آنها نیز وارد می کند. 
حجت االس��الم و المسلمین صدیقی 
ب��ا بیان اینکه جمهوری اس��المی ایران از 
آغاز تأس��یس، منادی وحدت بوده است، 
گفت: ما به فلسطین و برادران اهل سنت 
کمک کردیم و با برادران ش��یعه و س��نی 
افغانس��تان نیز یار بودی��م. خطیب جمعه 

ته��ران اضافه کرد: اس��تکبار با حمایت از 
این تروریست می خواس��ت اختالف را 
بین شیعه و سنی زیاد کنند که الحمدهلل با 
دس��تگیری این شرور، وحدت میان شیعه 
و س��نی بیشتر ش��د. خطیب جمعه تهران 
گفت: دنیای اس��الم ب��رای اینکه بخواهد 
با داش��تن این همه امکانات عظیم از قافله 
عقب نمان��د راهی جز وحدت زیر پرچم 
حاکم اس��المی و اس��الم ناب محمدی به 
رهب��ری یک انس��ان خودس��اخته وجود 
ن��دارد. وی همچنی��ن با تبری��ک میالد با 
سعادت دو خورشید تابان نبوت و والیت، 
پیامبر اکرم )ص( و امام جعفر صادق )ع(، 

گفت: پیامبر جامعه بش��ری، اهل کتاب و 
طرف��داران انبیاء را در امور مش��ترک، به 
ایجاد وح��دت و صلح دعوت کرد و این 
منشور جهانی صلح اسالم است که حتی 
کسانی که مس��لمان نیز نیستند به زندگی 
مسالمت آمیز دعوت می کند تا در اصول 
مشترک با هم تفاهم داشته باشند. خطیب 
جمعه تهران با بی��ان اینکه پیامبر در میان 
مس��لمانان نیز وحدت، ایجاد کرد گفت: 
امروز نیز منادی این وحدت ایران اسالمی 
و بلندگویش مؤس��س اس��اس جمهوری 
اسالمی، امام راحل، است که امت اسالمی 

را به وحدت کلمه دعوت کرد.

رئیس جمهوری اس��المی ایران انتشار 
29 هزار میلی��ارد دالر دارایی کاغذی بدون 
اعتبار از س��وی بان��ک مرک��زی امریکا را 
بزرگتری��ن دزدی در ط��ول تاریخ بش��ری 
دانست. به گزارش ایرنا، محمود احمدی نژاد 
در دیدار وزرای صنایع ش��رکت کننده در 
اجالس گروه D8، کش��ورهای عضو این 
گروه را دارای ظرفیت ها و امکانات فراوانی 
دانست و گفت: خارج شدن از زیر بار نظام 
س��لطه و اقتصاد یک سویه س��رمایه داری 
نیازمند همدلی، وحدت و همکاری است 
و کش��ورهای عضو D8 در کنار یکدیگر 
می توانن��د خودش��ان را از س��لطه اقتصاد 
س��رمایه داری نجات داده و زمینه را برای 
رهایی س��ایر ملت های جهان فراهم کنند. 
وی با تأکید بر اینکه بحران اقتصادی جهان 
صرفاً یک شکست اقتصادی نبود، بلکه در 
متن خود دو شکست عمیق تر و گسترده تر 
برای مس��تکبران به همراه داش��ت، گفت: 
شکست اول؛ شکست اندیشه سرمایه داری 
اس��ت، بیش از صد سال اس��ت که دنیا با 
اندیش��ه س��رمایه داری اداره می شود. این 
اندیشه یک اندیشه ربوی است و خداوند 
متعال از آن ب��ه عنوان جنگ با خود تعبیر 
کرده اس��ت. رئیس جمهور ب��ا بیان اینکه 
اندیشه سرمایه داری در متن خود تبعیض، 
سودپرس��تی و تقل��ب م��درن را به همراه 
دارد، اظهار داش��ت: ساز و کارهای برآمده 
از اندیشه س��رمایه داری در حقیقت خالی 
ک��ردن جیب ملت ها به نفع س��رمایه داری 
جهان اس��ت اینکه امریکا 14 هزار میلیارد 
دالر کس��ری دارد و براس��اس اخبار موثق 
بانک مرکزی امریکا در 30 س��ال گذشته 
بیش از 29 هزار میلیارد دالر دارایی کاغذی 
بدون اعتبار و اصالت منتشر کرده و تحویل 
ملت ها ش��ده و در قب��ال آن کاال دریافت 
کرده  است، این شیوه، بزرگترین دزدی در 
طول تاریخ بشری است. احمدی نژاد اضافه 
کرد: در اقتصاد س��رمایه داری مش��کالت 
مرکز س��رمایه داری در روند سیس��تمی به 
س��ایر ملت ها منتقل می شود و در ازای آن 
ثروت ملت ها به مرکز س��رمایه داری واریز 

می ش��ود. رئیس جمهور با بی��ان اینکه در 
بحران اقتصادی اخیر، اندیشه سرمایه داری 
با چالش مواجه شده و به شدت زیر سؤال 
رفته است، خاطر نشان کرد: اندیشه ای که 
می تواند با بورس بازی و تقلب در مناسبات 
بانکی و پولی 29 هزار میلیارد دالر از جیب 
ملت ها برداش��ته و به جیب سرمایه داری 
واریز کند، امروز با بن بس��ت و شکس��ت 
مواجه شده اس��ت. احمدی نژاد، شکست 
نظام س��لطه را دومین شکست مستکبران 
در بحران اخیر اقتصادی دانس��ت و گفت: 
عده ای که خود را مالک دنیا می دانستند و 
هرگونه که اراده می کردند با جهانیان حرف 
می زدن��د و در صد س��ال اخیر هر کجای 
دنیا که جن��گ و کش��تار و اختالف بوده 
آنها حضور داش��تند نیز امروز به بن بست 
رسیده اند. رئیس جمهور به بن بست رسیدن 
امپراتوری سلطه و سرمایه داری را فرصت 
مناسبی برای اندیش��یدن درباره بازسازی 
اقتص��اد منطقه ای و بین المللی دانس��ت و 
تصریح کرد: نباید فرصت داد که نظام سلطه 
مج��دداً مناسبات سرمایه داری یک سویه 
ظالمانه را بازسازی و بر جهان تحمیل کند. 
احمدی نژاد با اش��اره به اینکه سازمان های 
اقتص��ادی ب��ه ظاه��ر بین الملل��ی همگی 
در خدمت دزدی بزرگ قرار داشتند، گفت: 

این سازمان ها ریسک س��رمایه گذاری در 
کش��ورهای ما را باال و در کشورهای خود 
را بس��یار پایین گزارش می کردند و به این 
ترتیب سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری 
در کشور خود تش��ویق می کردند این در 
حالی اس��ت که ریس��ک س��رمایه گذاری 
در کشور خودشان بس��یار باال بوده است. 
رئیس جمه��ور در ادامه ب��ا بیان اینکه دین 
اسالم و پیامبر گرامی و سایر پیامبران الهی 
و مکتب ما برای اقتصاد و نظام مالی و پولی 
و س��رمایه گذاری دستورات بسیار روشنی 
دارن��د، گفت: این دس��تورات هم عادالنه 
و هم انس��انی و در جهت رشد و دوستی 
بین انسان ها است. نشست های اقتصادی از 
جمله گروه D8 فرصت مناسبی است که 
این موضوعات و اینکه چگونه می شود نظام 
اقتصادی عادالنه برپا کرد که در آن هرکسی 
ح��ق خود را ببرد، مورد بحث و بررس��ی 
قرار گیرد. احمدی نژاد افزود: ظرفیت های 
کشورهای عضو D8 بسیار باال است و اگر 
در کنار هم قرار بگیرد، می توانیم از دیگران 
بی نیاز شویم. کش��ورهای عضو همچنین 
می توانند در بخش صنعت و تجارت سطح 
همکاری های خود را افزایش دهند، بدون 
اینکه رابطه استعماری و سلطه گرانه ای در 

این میان وجود داشته باشد.

احمدی نژاد:
انتشار 29 هزار میلیارد دالر بدون اعتبار از سوی امریکا 

بزرگترین دزدی تاریخ بشر است

دستگیری ریگی
ضربه ای به سرويس امنيتی امريکا

جهان نما

بيش از 3/5 ميليون تن سيمان در 
كارخانه سيمان تهران توليد می شود 

بافت هاي فرسوده كرج، پروانه ساخت 
رایگان دریافت مي كنند

رئیس سازمان انتقال خون کشور: 
یک چهارم خون های دریافتی كشور در 

استان تهران به مصرف می رسد

مدیر مجتمع سیمان تهران گفت: طبق 
پیش بینی ها تا پایان امس��ال بالغ بر س��ه 
میلیون و 597 هزار و 352 تن انواع سیمان 

در این کارخانه تولید خواهد شد.  
احمد رمضان در حاشیه برگزاری جلسه 
اعضای کارگروه صادرات غیرنفتی شهرستان 
ری در کارخانه سیمان تهران در گفتگو با ایرنا 
افزود: این رقم در سال 87 بالغ بر سه میلیون و 
325 هزار و 945 تن بود. وی خاطرنشان کرد: 
سیمان تهران در سال 1333 در محل فعلی آن 
در شهر ری تأسیس شد و اولین واحد تولیدی 
این شرکت با ظرفیت 300 تن در روز در سال 

1335 مورد بهره برداری قرار گرفت.
مدی��ر مجتمع س��یمان ته��ران گفت: 
طی س��الهای 35 تا 57 با احداث 4 واحد 
تولیدی دیگر، ظرفیت تولیدی ش��رکت به 
هف��ت ه��زار و300 تن در روز رس��ید و 
در س��ال 65 ب��ا خرید واح��د 2 هزار تنی 
سیمان ری و در سال 1373 با خرید واحد 
300 تنی س��یمان شمال که اولی در فاصله 
6 کیلومت��ری کارخانه و دومی در محوطه 
کارخانه س��یمان تهران قرار دارد، شرکت 
ظرفیت تولیدی خ��ود را به 9 هزار و600 

تن در روز افزایش داد.
رمض��ان گف��ت: مهر ماه س��ال 1382 
عملیات اجرای طرح جایگزینی س��ه هزار 
و400 تنی در محوطه کارخانه سیمان تهران 
آغاز شد و آذرماه سال 85 به بهره برداری 
رسید، همزمان با آن واحد 300 تنی شماره 
5 که از واحدهای قدیمی و فرس��وده بود 

تعطیل و از چرخه تولید خارج شد.
وی اظهار داشت: اکنون این شرکت با 
بیش از 53 سال تجربه با تولید روزانه 13 
هزار تن در مجتمع صنعتی سیمان تهران به 

همراه ش��رکت های تابعه )بدون احتساب 
ظرفیت طرحهای در دس��ت اجرا( بالغ بر 
18ه��زار و 500 تن در روز تولید س��یمان 

کشور را به عهده دارد.
رمضان گفت: از پروژه های در دس��ت 
اجرای این ش��رکت در طرح توسعه سیمان 
3400  تن��ی ایالم؛ طرح توس��عه س��یمان 
3400 تنی هگمتان و طرح س��یمان گیالن 
سبز است. وی در خصوص اشتغال به کار 
این واح��د تولیدی در جنوب تهران افزود: 
در حال حاض��ر بیش از یکهزار و 800 نفر 
در این مجتمع به طور مس��تقیم مشغول به 
کار هس��تند. این مسئول درباره فضای سبز 
کارخانه سیمان تهران گفت: از مجموع 280 
هکتار فضای کارخانه سیمان تهران در حال 
حاضر با احتس��اب 21 هکتار فضای س��بز 
واحد هفتم، بیش از 126هکتار فضای سبز 
با هزینه ای بالغ بر 1300 میلیارد ریال برای 
حفظ محیط زیس��ت ایجاد شده است. وی 
گفت: هم اکنون س��االنه حدود 10 میلیون 
تن سیمان از کشور به خارج صادر و بخش 
قابل توجه آن از س��وی این کارخانه تأمین 

می شود.
رمض��ان اف��زود: س��یمان از تولیدات 
اس��تراتژیک و بعد از صنایع فوالدس��ازی 
از رتبه خاصی در میان کشورها برخوردار 
اس��ت و ب��ه همی��ن خاطر ب��ه آن طالی 
خاکس��تری نیز اطالق می شود و از طرفی 
باید رشد فرهنگ تولید و گسترش صنعت 
سیمان در کشور نهادینه شده و مسئوالن به 
این بخش از صنعت که هم نیازهای داخلی 
را در بخش ه��ای مختل��ف به خصوص 
مسکن رفع کرده و هم در بخش صادرات 

فعال است، توجه ویژه داشته باشند. 

به گزارش ایرنا، دکتر حسن ابوالقاسمی 
در آیین افتتاح نخس��تین پایگاه انتقال خون 
شهرستان ش��هریار با بیان اینکه یک چهارم 
خون ه��ای دریافت��ی در اس��تان ته��ران به 
مصرف می رس��د، افزود: سال گذشته یک 
میلی��ون و 800 ه��زار واحد خون توس��ط 
پایگاههای انتقال خون سراسر کشور از سوی 
اهدا کنندگان دریافت شده است. وی با اشاره 
به وجود 255 پایگاه انتقال خون در کش��ور، 
تأکید کرد: با راه ان��دازی پایگاههای جدید 
س��االنه 10 پایگاه انتقال خون به این تعداد 
افزوده خواهد ش��د. وی ادامه داد: جمهوری 

اس��المی ایران تنها کشوری است که تأمین 
خ��ون مورد نی��از آن از س��وی داوطلبان به 
صورت 100 درص��د انجام می پذیرد. دکتر 
ابوالقاسمی در بخش دیگری از سخنان خود 
اظهار داش��ت: ساالنه 100 هزار لیتر از خون 
اهدایی به پالسمای دارویی تبدیل می شود 
که این میزان 35 درصد پالس��مای کش��ور 
را تأمین می کند. بر اس��اس ای��ن گزارش، 
نخستین پایگاه انتقال خون شهرستان شهریار 
با یک میلیارد ری��ال اعتبار با حضور رئیس 
سازمان انتقال خون کشور مورد بهره برداری 

قرار گرفت. 

به گزارش فارس، سیدعلی آقازاده گفت: 
ساکنان بافت های مسکونی فرسوده در این 
کالنش��هر برای بازس��ازی واحدهای خود 
پروانه ساخت رایگان از شهرداری دریافت 
می کنند. وی با اش��اره به افزایش دو برابری 
گستردگی این کالنشهر در سه سال گذشته 
بیان داش��ت: این ش��هر با معضل ساخت و 
سازهای بی رویه، بی کیفیت و بعضاً غیرمجاز 
مواجه اس��ت که نیازمند چاره جویی است. 
آق��ازاده افزود: ش��هرداری ک��رج به تنهایی 
نمی تواند کار بازسازی بافت فرسوده را انجام 
دهد و به حمایت بیش��تر دول��ت نیاز دارد. 
شهردار کالنشهر کرج در ادامه »سیف الدین 
جعفری« مدیر اجرایی طرح ساماندهی تپه 
م��راد آب کرج را به نمایندگی ش��هردار در 
بخش نوس��ازی و مقاوم س��ازی بافت های 
فرسوده معرفی و گفت: بافت های فرسوده 
کرج پراکنده، خطرآفرین و مسأله ساز است 
که این فرس��ودگی در مناطقی مانند کالک، 
حص��ارک ب��اال و پایین و اس��الم آباد نمود 

بیش��تری دارد. وی از واگذاری بخش��ی از 
اراضی اس��الم آباد کرج به ش��رکت عمران 
و مسکن س��ازان خبر داد و بیان داشت: این 
منطقه از مش��کالت فرهنگ��ی و اجتماعی 
بسیاری رنج می برد که امیدواریم با همکاری 
دولت، نوس��ازی و آبادانی اسالم آباد شتاب 
بیش��تری به خ��ود، گیرد. ش��هردار کرج با 
تأکید بر رش��د ساخت و س��ازهای مردمی 
در محدوده بافت های فرسوده و نیز ترغیب 
سرمایه گذاران بخش خصوصی و انبوه سازان 
برای فعالیت اقتصادی در این مناطق، صدور 
پروانه رایگان ساخت، در نظر گرفتن اضافه 
تراک��م و تخفیف های مالیاتی را بخش��ی از 
مشوق هایی دانست که می توان برای تشویق 
متقاضیان ب��ه کار گرفت. آقازاده با اش��اره 
به تش��کیل ش��رکت عمران و مسکن سازان 
در کالنش��هر کرج افزود: دول��ت حق دارد 
منابع خ��ود را از مجاری خود هزینه کند و 
شهرداری کرج نیز آمادگی هرگونه همکاری 

با این مجموعه را دارد.

هفته احس��ان و نیکوکاری که از جمعه در سراسر کشور آغاز شده تا 20 اسفند در 
سراسر ایران برگزار می شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر، کمیته امداد امام خمینی در اطالعیه ای اعالم کرد: جشن 
نیکوکاری با شعار »بیایید شادی هایمان را قسمت کنیم« به مناسبت سی و یکمین سالگرد 
تأسیس این نهاد به فرمان بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران، حضرت امام خمینی )ره(، 
پنجشنبه 20 اسفند با مشارکت این نهاد، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و 
نیروی مقاومت بسیج در سراسر کشور برگزار می شود. در اطالعیه کمیته امداد امام خمینی 
با قدردانی از عنایات مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، رؤسای قوا، دولت و مجلس 
و تش��کر از کمک های خالصانه مردم نیکوکار و سخاوتمند کشورمان، آمده است: در20 
اسفند روز جش��ن نیکوکاری مردم نوعدوست ایران اسالمی به یاری نیازمندان شتافته و 

همچون سالهای گذشته با حضور پر شور، این وظیفه دینی و انسانی را بجا می آورند.

رئوف پیشدار اعالم کرد: ایران اسناد و 
مدارک خود را در اثبات اینکه چرا به غرب 
)اروپا و امریکا( در همکاریهای هس��ته ای 
اش اعتماد ندارد، منتشر و در اختیار مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی هسته ای نیز قرار 
داده اس��ت. این اسناد می گوید و صراحت 
دارد ک��ه ن��وع نگاه غرب ب��ه همکاریهای 
هسته ای با ایران مبتنی بر آپارتاید هسته ای 
بوده است و در مواردی نیز که ایران حسن 
نیت به خرج داده و خواسته است تا اعتماد 
افزایی اضافی داشته باشد، کشورهای غربی 
نه تنها به تعهدات خود عمل نکرده اند که، 
حتی اقدام به توقیف و ضبط س��پرده هایی 
کرده اند که ایران برای اجرای توافق به عمل 
آم��ده ارائه کرده بود. در نامه »بهیوکیا آمانو« 
مدی��رکل آژانس بین المللی ان��رژی اتمی، 
نماینده ایران به بدقولی های بسیاری از سوی 
امریکا، فرانسه و آلمان در معامالت سوخت 
با ایران اشاره می کند. این اسناد می گویند: 
براساس قرارداد بین س��ازمان انرژی اتمی 
ایران و شرکت AMF امریکا، این شرکت 
امریکایی به جایگزینی سوخت غنی شده با 
سوخت تازه برای رآکتور تحقیقاتی تهران 
و به عالوه ب��رای افزایش توان رآکتور از 5 
به 10 مگاوات و برای باال بردن قابلیت های 
 TRIGA آن به نوع پیشرفته تر تحت عنوان
متعهد ش��ده بود. مجموعه های س��وخت 
در س��ال 1980 آم��اده انتقال ب��ه ایران بود 
ولی دولت امریکا نه به این ش��رکت اجازه 
صادرات سوخت به ایران داد و نه اجازه داد 
2  میلی��ون دالری را که ایران قبل از انقالب 
اس��المی پرداخت کرده بود به ایران مسترد 
ش��ود. در رابطه با آلمان؛  براس��اس قرارداد 
ایران و آلمان قبل از انقالب اسالمی، آلمان 
متعهد شده بود تا سوخت مورد نیاز نیروگاه 
هسته ای بوشهر را تأمین کند، در حالی که 70 
درصد تولید سوخت تقریباً انجام شده بود، 
روند تولید در سال 1980 متوقف شد. بعد 
از سال ها درخواست، نهایتاً براساس تصمیم 
دادگاه، ش��رکت زیمنس آلمان )جایگزین 
شرکت قبلی »KWU«( مقرر شد که در 18 
ژوئن 1982، 110 تن اورانیوم با غنای پایین 
 )UF6( به صورت هگزا فلوری��د اورانیوم
و 392 ت��ن دورریز به جمهوری اس��المی 
ای��ران تحویل دهد اما دول��ت آلمان اجازه 
ن��داد که این انتقال ص��ورت گیرد و بعد از 
یک دهه تالش ایران هیچ چاره ای نداشت 
مگر اینکه اورانیوم خ��ود را در 23 جوالی 
2003 به شرکت غنی سازی اورانیوم اروپایی 
)EURENCO( بفروش��د. در رابط��ه با 
فرانسه ؛ براساس قراردادی که در سال 1977 
امضا شد ش��رکت COMOREX آلمان 
 UF6 توافق کرد کنس��تانتره اورانیوم را به
تبدی��ل کند اما ب��ه دنبال پی��روزی انقالب 
اسالمی، دولت فرانس��ه به شرکت مذکور 
اجازه تحوی��ل 50 تن اورانی��وم طبیعی را 
در حال��ت UF6 به ایران ب��ا توجه به رأی 
دادگاه لوزان نداده اس��ت. ایران )همچنین( 
به عنوان دارنده 10 درصد س��هام ش��رکت 
EURODIF ک��ه بابت آن ی��ک میلیارد 
دالر وام پرداخ��ت کرده اس��ت، نتوانس��ته 
کوچک ترین خدماتی از غنی سازی را برای 
رآکتور تحقیقاتی تهران یا نیروگاه بوش��هر 
دریافت کند. این به عالوه 50 تن اورانیومی 
است که در قالب UF6 هنوز توسط فرانسه 
به ایران تحویل نشده است. چنین اقدامی از 
سوی غربی ها در مقابل ایران فقط می تواند 
»پیروی از منطق ق��درت و بی اعتنا به حق 
و حقیقت« معنی داشته باشد. برخوردهای 
تبعیض آمیز قدرتهای هسته ای جهان با مقوله 
دسترسی کشورها به منافع علمی،  تحقیقاتی 
و انسانی شکافت هسته و مصادره آرمانهای 
بلند نهادهای بین المللی مانند آژانس، بیش 
از همه به پیمان ان پی تی، لطمه زد که بشر 
برخاسته از خاکس��ترهای بمب های اتمی 
امری��کا در ژاپن، امیدوار بود به او ش��انس 
زندگی در دنیای بدون س��الح هسته ای را 
بدهد. رهبری معظم انقالب اسالمی روز 9 
اسفند )28 فوریه( امسال از جمله پیامدهای 
این نوع برخوردها در نهادی مانند آژانس بین 
المللی انرژی اتمی را  از بین رفتن اطمینان به 

آژانس و لطمه به آبروی این نهاد برشمردند. 
جمهوری اسالمی ایران برای اعتماد افزایی 
نسبت به برنامه های هسته ای اش طی سالها 
هرآنچه را که ممکن بوده، حتی با اجازه دادن 
به ورود بازرس��ان به مسائل و موضوعاتی 
که در حوزه امنیت ملی آن قرار می گرفته، 
صورت داده اس��ت. با این همه، هنوز ایران 
مورد اتهام و ادعا قرار می گیرد و نه آژانس 
و نه مدعیان توجه نکرده اند که اعتماد سازی 
یک مقوله دو طرفه است و نمی توان دائمًا 
از یک طرف خواست تا اعتماد سازی کند، 
ولی ط��رف دیگر قدمی و یا اقدامی در این 
زمینه صورت ندهد. ایران سالهاست حول 
این محور، اعتماد سازی کرده و می کند که 
نه در عمل و نه در نظر در صدد نائل شدن به 
توان هسته ای نظامی نیست. هدف ایران از 
برنامه های هسته ای اش تنها و تنها، استفاده 
از آن در برنامه های با هدف صلح آمیز مانند 
تولید انرژی، پزش��کی، کشاورزی و اموری 
این چنین است که در پیمانها و توافق های 
چند جانبه جهانی از جمله پیمان منع تولید 
و تکثیر س��الح های هس��ته ای موسوم به 
ان پ��ی تی که ایران عض��و قدیمی و فعال 
آن است، تأیید ش��ده و به این ترتیب هیچ 
کش��وری نمی تواند به آن بگوید که از حق 
مشروع و قانونی خود در تالش برای کسب 
فناوری صلح آمیز هسته ای بگذرد و آن را 
برای وادار کردن به این امر تحت فشار قرار 
دهد. آژانس بین المللی انرژی هسته ای نهاد 
ناظر سازمان ملل در گزارشهای متعدد خود 
مس��المت آمیز بودن برنامه های هسته ای 
ایران را تأیید کرده است و در هیچ گزارشی 
از بازرس��ان این سازمان که پیوسته به ایران 
آمد و ش��د دارند، از جمله در گزارش ارائه 
شده به نشست دوره ای هم اکنون در جریان 
آژانس، موردی به عن��وان تخلف از پیمان 
ان پی تی گزارش نش��ده اس��ت و اگر هم 
ایراداتی بوده عموماً جنبه کارشناسی و فنی 
داشته که بالفاصله مورد توجه سازمان انرژی 
اتمی ایران قرار گرفته و اصالح شده است. 
ب��ا این همه به رهبری امریکا و میدان داری 
حزب صهیونیس��تی، جنگ روانی شدیدی 
علیه برنامه های هس��ته ای ایران در سطح 
جهان در جریان است و همان طور که رهبر 
معظم انقالب در خطبه ه��ای نماز جمعه 
تهران در نیمه اول مهرماه سال 1387 گفتند 
که در مالقات اخیرشان با سفرای ایران نیز 
با همین مفاهیم تکرار فرمودند: »)مدعیان( 
 طوری )به دروغ( سخن می گویند که گویی 
ایران در صدد ساخت سالح های هسته ای 
اس��ت و آنان با این امر مخالف هس��تند.« 
و از ای��ن ادعا برای فری��ب افکار عمومی 
اس��تفاده می کنند. امکانات و قابلیت های 
فنی ایران برای غنی س��ازی اورانیوم که به 
رؤیت آژانس بین المللی انرژی هس��ته ای 
رسیده و تحت نظارت آن قرار دارد، مسیر و 
اهداف صلح آمیز این برنامه ها را به وضوح 
نش��ان می دهد و آقای آمان��و در تازه ترین 
گ��زارش خود نیز آن را تأیید کرده اس��ت. 
ایران برای جل��ب اعتماد جهانی به اهداف 
صلح آمیز برنامه های هس��ته ای خود، در 
س��الهای اخیر عالوه ب��ر آنکه همکاریهای 
خود را با آژانس بین المللی انرژی هسته ای 
توس��عه بیش��تر داده، گفتگوهایی را نیز در 
قالب ه��ای مختل��ف پیش ب��رد و در این 
راس��تا تا آنجا پیش رفت که برای مدت دو 
سال عماًل بخش عمده و اصلی برنامه های 
هسته ای خود را معلق گذاشت اما در مقابل 
طرف ه��ای غرب��ی نه تنها ب��ه وعده های 
خود عمل نکردند بلکه با درخواست های 
»تحقیر آمیز« نشان دادند که نباید یک سویه 
ب��ه آنها اعتماد کرد. اعتم��اد امری دو طرفه 
است و همانطور که متکی وزیر امورخارجه 
ایران نیز چندی پیش گفت و خواست، حاال 
وقت آن است که غربی ها کاری کنند که ما 
به آنها اطمینان کنیم و این کار می تواند در 
قدم اول از جمله شامل خارج کردن گزارش 
پرونده ایران از ش��ورای امنیت و س��پردن 
کامل آن به آژانس به عنوان تنها نهاد قانونی 
و تخصص��ی جهانی و لغ��و تحریم های 

غیر قانونی باشد.

چرا به شما اعتماد نداریم

بيایيد شادی هایمان را قسمت كنيم

معاون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردش��گری از فعالیت 3 هزار بازرس واحدهای اقامتی در 
ایام نوروز خبر داد. بقایی در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر 
گفت: س��تاد تسهیالت نوروزی در هر استان با مسئولیت استانداران 
و حضور دستگاههای متولی امور گردشگری تشکیل شده است که 
در جلسات متعدد درخصوص ایجاد زمینه مناسب سفرهای نوروزی 
تصمیم گیری می کنند. وی با اش��اره به حجم انبوه مسافرت در ایام 
تعطیالت نوروز افزود: پیش بینی می کنیم امس��ال نس��بت به نوروز 
پارس��ال20 درصد افزایش سفر داشته باش��یم. رئیس سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تکذیب ارائه بن سفر به کارمندان 
گفت: طرح سفرکارت که مجری آن بخش غیردولتی است همچنان 
اجرا می ش��ود و هر سازمان دولتی با شارژ این کارت ها می تواند به 
کارمندان خود تسهیالتی برای استفاده از تخفیف در اماکن گردشگری 
ارائ��ه کند. بقایی همچنی��ن از برگزاری اج��الس وزرای خارجه 10 
کشوری که عید نوروز را جشن می گیرند خبر داد و افزود: این اجالس 

از دهم تا سیزدهم فروردین در تهران و شیراز برگزار می شود.

موزیر کش��ور گفت: نقش مأموران سیا و موساد در حمایت از 
عبدالمال��ک ریگی را نمی توان نادی��ده گرفت.به گزارش واحد 
مرکزی خبر، مصطفی محمد نجار در همایش منطقه ای معاونان 
سیاس��ی امنیتی مدیران کل امنیتی و انتظامی و رؤسای امور اتباع 
بیگانه در بندرعباس گفت: امروز کشور از آمادگی امنیتی خوبی 
برخ��وردار اس��ت.وی در بخش دیگری از س��خنان خود گفت:  
مب��ارزه با قاچاق مواد مخ��در، کاال و همچنین ورود اتباع بیگانه 
در اولویت برنامه های وزارت کشور است. وزیر کشور افزود: 3 
میلیون و 500 هزار نفر تبعه بیگانه در کش��ور ما زندگی می کنند 
ک��ه 2 میلی��ون و 500 هزار نفر آنان به ص��ورت غیر مجاز وارد 
کش��ور شده اند.محمد نجار گفت: س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز باید با هماهنگی کش��ورهای همسایه از ورود کاالی قاچاق 
به کش��ور جلوگیری کنند در غیر این ص��ورت ضربه مهلکی به 
اقتصاد کش��ور وارد می ش��ود.وی افزود: هرمزگان با 4 کش��ور 
ه��م مرز اس��ت و نیروهای انتظام��ی باید هوش��مندانه با ورود 

کاالهای قاچاق از این مرزها به کشور جلوگیری کنند.

مبارزه با قاچاق،
 اولویت وزرات كشور

نظارت 3 هزار بازرس 
بر واحدهای اقامتی در نوروز
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سراسری



اشاره

در عل��م  پزش��کی  ب��رای  م��داوای  
یک  بیمار، روش های  متعددی  از جمله  دارو 
درمانی ، جراح��ی  و روان  درمانی  وجود 
دارد ک��ه  در این  می��ان  دارو درمانی  به  
عن��وان  متداول ترین  ش��یوه  در تمام  دنیا 
شایع  است و رشته  داروسازی ، رشته ای  
اس��ت  که  در همین  زمینه  ب��ا بیماران  و 
مردم  مرتبط  می ش��ود. ب��ه  عبارت  دیگر 
داروسازی  به  شناخت  ماده  مؤثر، فرموله  
ک��ردن  این  م��اده  )تبدیل  م��اده  مؤثر به  
فرمی  که  قابل  مصرف  برای  بیمار باش��د 
مثل  قرص ، کپسول ، ش��ربت  یا استفاده  
از روش های  تزریقی ( و بررس��ی  اثرات  
دارو بر بدن  بیمار می پردازد. شاید جالب 
باش��د که بدانید حدود 30 تا 50 درصد 
علت ناموفق شیوه مداوای یک بیمار، به 

دارو مربوط می شود؛ یعنی کیفیت دارو، 
انتخاب نوع دارو و نحوه استفاده از دارو 
)اینکه بیم��ار دارو را با چه مواد غذایی 
یا دارو های دیگر اس��تفاده کرده است( 

می تواند اثر دارو را تضعیف کند. 
و این وظیفه یک داروس��از اس��ت 
ک��ه علت را تش��خیص ده��د و در این 
زمینه پزش��ک معال��ج را راهنمایی کند. 
داروس��ازی  علم  تهیه  دارو از مواد اولیه  
و س��اختن  مواد دارویی ، از جمله  مواد 

شیمیایی  است . 
زیس��تی   عل��وم   ب��ا  داروس��ازی  
عل��وم   و  بیوش��یمی   )زیست شناس��ی ، 
پزش��کی ( و از س��وی  دیگ��ر ب��ا علوم  

فیزیک  ارتباط  تنگاتنگ  دارد. 
در نهایت می توان »داروس��ازی« را 

به این صورت تعریف کرد: »ش��اخه ای 
از علوم بهداش��تی که با تهیه، پیچیدن و 

مصرف داروها سر و کار دارد.«
مفهوم صنعت داروسازی 

تولید دارو در مقیاس بسیار زیاد را 
»داروسازی صنعتی« می نامند. 

وقتی یک ماده شیمیایی که احتمال 
دارد اث��ر داروی��ی داش��ته باش��د و در 
آزمایشگاه سنتز شده، برای آزمایشهای 
بالینی حیوانی و انسانی فرستاده می شود، 
از آنجا که این آزمایش��ها بر روی تعداد 
مح��دودی ص��ورت می پذی��رد، مقدار 
آزمایش��گاه  هم��ان  در  را  داروی الزم 

می توان تهیه کرد. 
وقتی یک دارو از تمامی آزمایشهای 
بالین��ی موفق بیرون آم��د و اجازه ورود 

ب��ه بازار را گرفت، باید آن را در مقادیر 
خیل��ی زی��اد ی��ا اصطالح��ًا در مقیاس 
صنعتی تولی��د کرد. ای��ن اولین مرحله 
دش��وار کار اس��ت چرا که در بسیاری 
از موارد روش��های آزمایشگاهی، برای 

مقادیر بس��یار زیاد قابل اجرا نیس��تند و 
باید ب��رای یک تولید در مقیاس صنعتی 

یک روش خاص صنعتی پیدا کرد. 
              تنظیم برای زاینده رود
                 سپیده نصر اصفهانی

بارها دیده شده اس��ت، تولید دارو 
در آزمایشگاه با راندمان بسیار باال انجام 
گرفته ولی چندین س��ال طول کشیده تا 
روش صنعت��ی آن به دس��ت آید و چه 
بس��ا آن دارو برای تولید صنعتی مقرون 
به صرفه تش��خیص داده نش��ده است. 
پس برای تبدیل یک سنتز آزمایشگاهی 
ب��ه تولی��د صنعتی تحقیق��ات جدید را 
باید از ابتدا ش��روع ک��رد. مدیریت یک 
کارخان��ه پس از تعیین روش��های تولید 
صنعت��ی یک دارو، پا ب��ه مرحله بعدی 
می گذارد که مرحله تهیه مواد اولیه برای 

تولید صنعتی یک داروی خاص اس��ت. 
مهمترین ماده، همان ماده شیمیایی است 
ک��ه اثر داروی��ی دارد و اصطاًلحا آن را 
»ماده مؤثر« می نامند. به دالیل گوناگون 
فیزی��ک و اینک��ه دارو به چه ش��کلی 
)قرص، کپسول، ش��ربت و..( باید تهیه 
ش��ود، مواد دیگری را همراه ماده مؤثر 
می کنند که آنها را »مواد جانبی« می نامند. 
حال این مس��أله که م��اده مؤثر و مواد 
جانبی چگونه و به چه نسبت باید با هم 
مخلوط ش��وند تا یک ش��کل دارویی با 
شرایط مناسب را به دست آورند، خود 

فصل��ی جدید در تحقیقات اس��ت، که 
یک کارخانه یا خود مس��تقیمًا به نتیجه 
می رسد و یا روشهای دیگر کارخانجات 
را از آنها خریداری می کند، همچنان که 
کارخانه های تولید مس��تقیم ماده مؤثره 
می تواند آن را از مراکز دیگر خریداری 

کند.
در س��فارش تهیه مواد اولیه تمامی 
م��واد از قبیل ماده مؤث��ره و مواد جانبی 
در نظ��ر گرفته می ش��وند. البت��ه خرید 
مواد نیز مس��ائل مربوط به خود را دارد. 
مس��أله بس��یار مهم در امر س��فارش و 

خرید، در نظر گرفتن زمان است. چون 
برنام��ه تهیه مواد اولی��ه معموالً چندین 
م��اه به طول می انجام��د، باید دقت کرد 
تا زمان س��فارش متناسب با زمان بندی 
تولی��د باش��د. مثاًل اگر تهیه م��واد اولیه 
تولید یک دارو شش ماه طول می کشد، 
باید ش��ش ماه قبل از تاریخ تولید طبق 
زمان بندی، س��فارش مواد انجام ش��ود. 
البته کارخانجات معم��والً در هر مرتبه 
س��فارش مواد، ب��رای تولی��دات دو تا 
س��ه س��ال خود، ماده را تهیه می کنند. 
هنگامی ک��ه تمامی م��واد اولیه موجود 

باش��د، کار تولید را می توان شروع کرد. 
تولید، ب��ا توجه به خصوصیات فیزیکی 
و ش��یمیایی ماده مؤثره و مواد جانبی و 
همچنین ش��کل دارویی ک��ه باید تولید 
ش��ود، می تواند به روشهای گوناگون و 
با دس��تگاههای متفاوتی صورت پذیرد. 
به همین علت کارخانجات به بخشهای 
کوچکتری تقسیم می شوند و هر بخش 
مس��ئول تهیه یک نوع فرآورده اس��ت؛ 
مثل بخش��های قرص، کپسول، شربت، 
محلوله��ای تزریقی، کرم و پماد، آمپول 

و.... 

صنعت داروسازی

گزارش مركز پژوهشها از وضعیت صنعت داروسازي ایران
مرکز پژوهش��های مجلس ش��ورای اس��المی با 
انتش��ار گزارش مفصلی وضعیت صنعت داروسازی 

در ایران را تشریح کرد. 
بر اساس اعالم واحد اطالع رسانی مرکز پژوهشها، 
دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی که بنا 
به درخواس��ت رئیس کمیس��یون بهداشت و درمان 
مجلس تهیه کرده اس��ت، ضمن انتق��اد از باال بودن 
سرس��ام آور سهم هزینه مراقبتهای سرپایی بهداشتی 
و درمانی در ایران در مقایس��ه با مراقبتهای بس��تری 
افزود: در کشورهای توسعه یافته مراقبتهای سرپایی 
بهداش��تی و درمان��ی30 درصد و در کش��ور ما 60 
درص��د از کل هزینه ه��ای مراقبت س��المت را به 
خود اختصاص می دهند و وزن باالی هزینه مراقبت 
سرپایی بهداش��تی- درمانی، جایگاه دارو را در نظام 

مراقبتهای سالمت کشور برجسته کرده است.
ای��ن گ��زارش با اش��اره به تأس��یس نخس��تین 
کارخان��ه داروس��ازی ب��ه س��بک جدی��د )حدود 
100 س��ال پی��ش( در تهران اف��زود: در حال حاضر 
میانگین عمر ساختمانی و ماشین آالت کارخانجات 
داروسازی کش��ور حدود 30 تا 40 سال است و در 
مجم��وع می توان گفت که کارخانجات داروس��ازی 
ای��ران از لح��اظ فیزیکی و س��خت  اف��زاری دارای 
 GMP)Good Manufacturing Practice(
متوسط متمایل به ضعیف بوده ولی به لحاظ پرسنلی 
و تجربه دارای GMP متوس��ط رو به رش��د است. 
GMP ب��ه معنای تولی��د خوب ی��ک محصول )با 
در نظ��ر گرفتن مجموعه چندین ش��اخص از جمله 
ش��اخص های انس��انی، مدیریتی و فن��ی در مراحل 
تولی��د( اس��ت. بنابراین گ��زارش در نتیج��ه بازدید 
کارشناسان س��ازمان جهانی بهداشت )WHO( در 
س��ال 1381 از 15 کارخان��ه داروس��ازی ایران آمده 
است: در این بازدید وضعیت کارخانجات داروسازی 
ایران هم از نظر س��خت افزاری و ه��م از لحاظ نرم 
افزاری مورد ایراد قرار گرفته اند که ایرادهای سخت 
افزاری بیشتر و عمدتاً شامل نامناسب بودن فضاهای 

فیزیکی و عدم جداسازی مناسب بخشها از یکدیگر 
بوده است.

مرک��ز پژوهش��ها در ادام��ه از قدیم��ی ب��ودن 
ساختمانهای کارخانجات داروس��ازی، عدم انطباق 
تع��داد اقالم تولیدی با فض��ای فیزیکی و تجهیزاتی 
موجود، قدیمی و مستهلک بودن ماشین آالت، تداوم 
تولی��د دارو با فرموالس��یونهای قدیمی در حالی که 
برخی از آنها از لیس��ت تولیدات صنایع داروس��ازی 
دنیا ح��ذف ش��ده اند، قدیمی ب��ودن تکنولوژیهای 
س��اخت و تهیه داروها، مدرن نبودن متدهای کنترلی 
اق��الم دارویی، تهیه مواد اولیه و بس��ته بندی از منابع 
ب��ا کیفیت پایین ب��ه دلیل ارزانی آنه��ا، عدم رعایت 
ش��رایط نگهداری داروها نزد توزیع کننده، داروخانه 
و مصرف کننده، نبود ابت��کار و نوآوری و به وجود 
آمدن مقاومتهای میکروبی به دلیل تجویز و مصرف 
غیرمنطق��ی داروها به عنوان عمده ترین مش��کالت 
صنعت داروس��ازی در ایران ن��ام برده و افزود: یکی 
از مش��کالت دیگر مراکز تک نس��خه ای هستند که 
در ح��ال حاضر نه تنها وظیفه اصل��ی خود را انجام 
نمی دهن��د، بلکه از هیچ ضابطه قانونی تبعیت نکرده 
و دارو را بدون رعایت تشریفات قانونی وارد کشور 
می کنند و اقدام آنان باعث شده سازندگان داروهای 
خارجی از ارسال دارو به نمایندگان رسمی خود در 
ای��ران خودداری کرده و با گرفت��ن پول نقد، دارو را 
در اختیار مراکز تک نس��خه ای قرار می دهند و برای 
تبلیغ داروها و تجویز داروهای گرانقیمت با )برخی 
از( پزشکان ارتباط غیرحرفه ای برقرار کرده و آنها را 

تشویق به تجویز غیرمنطقی داروها می کنند. 
این گ��زارش در پایان خواس��تار تدوین قانونی 
دقیق و جامع با ضمانت اجرایی قاطع جهت برخورد 
با مرتکبی��ن جرائم بهداش��تی، درمان��ی و دارویی، 
بازنگ��ری و تعدیل در س��ود داروه��ای وارداتی و 
الزام واحده��ای واردکننده دارو ب��ه اخذ نمایندگی 
کارخانجات تولیدکننده دارو در دنیا به منظور کاهش 

قیمت داروهای وارداتی شده است. 

آیا سازمان بهداشت جهانی و 
صنایع داروسازی تبانی كرده بودند؟

زمانی که س��ازمان بهداشت جهانی نسبت به 
پاندمی آنفلوانزای خوکی هش��دار داد، بس��یاری 
از م��ردم جهان را ترس فراگرف��ت اما آنفلوانزای 
خوک��ی تلف��ات چندانی نداش��ت. آیا س��ازمان 
بهداش��ت جهانی و صنایع داروسازی تبانی کرده 
بودند؟ در س��ال جاری در پی ش��یوع گس��ترده 
آنفلوانزای خوکی در جهان و افزایش آمار تلفات 

آن، بنابر تصمیم اتخاذ شده در جلسه کارشناسان 
ویژه س��ازمان بهداش��ت جهانی، درجه هشدار و 
احتم��ال ابتال به این بیماری ب��ه 4 ارتقا یافت. با 
افزایش درجه  هش��دار س��ازمان بهداشت جهانی 
در مورد ابتال به این بیماری، تولید انبوه واکس��ن 
آغاز شد. بسیاری از کشورها در سفارش واکسن 
آنفلوان��زای خوکی با هم به رقابت پرداختند. تنها 
دول��ت آلمان 50 میلیون آمپول محتوای واکس��ن 
آنفلوانزای خوکی سفارش داد و تالش کرد بخش 
بزرگی از آن را با تبلیغ و هش��دار در مورد خطر 

ابتال به این بیماری توجیه کند. 
اما تحقیقات کارشناس��ان مس��ائل بهداش��تی 
نش��ان می دهد که شمار کس��انی که بر اثر ابتال به 
این بیم��اری جان باخته اند در مقایس��ه با تلفاتی 
که آنفلوانزاهای دیگر ساالنه بر جای می گذارند، 

بسیار پایین است. 
حال پرسش این است که آیا سازمان بهداشت 
جهانی )WHO( و صنعت داروس��ازی در مورد 
آنفلوان��زای خوک��ی تبانی کرده  بودند؟ ش��ورای 
اتحادیه  اروپا بررسی این ظن را آغاز کرده است. 
در جلس��ه  ای که به همی��ن منظور برگزار ش��د، 
پرس��ش اصلی این بود ک��ه چگونه یک ویروس 
آنفلوانزای بی خطر توانس��ت بزرگترین کمپین را 
که منجر به گسترش ترسی بی سابقه در تاریخ در 

میان مردم شد، به راه بیندازد. 
ل��وک هس��ل، نماین��ده  صنعت داروس��ازی 
اروپا و کاجی فوکودا نماینده  س��ازمان بهداش��ت 
جهانی، دو کارش��ناس برجسته  در امور بهداشتی، 

پاسخ دهندگان در این جلسه بودند. 
توضی��ح نماینده  کنس��رن داروس��ازی اروپا 
شنیدنی اس��ت:» ما این کار را انجام دادیم، چون 
از ما خواسته شده بود.« و نماینده  WHO اضافه 
می کند: »پیش بینی چگونگی و سرعت انتشار یک 

پاندمی، غیرممکن است.«
۵0 میلیون واکسن، برای چه؟ 

اما چند ماه پیش قضیه به این س��ادگی نبود. 
روزی نبود که از سرعت شیوع آنفلوانزای خوکی 
و تع��داد تلف��ات آن در روزنامه ه��ا، تلویزیون و 

اینترنت خبری نباشد. 
در آن زمان کارشناس��ان س��ازمان بهداش��ت 
جهان��ی، نس��بت به ابت��الی صدها ه��زار نفر به 

ویروس H1N1 هشدار می دادند. 
در ماه ژوئن 2009، سازمان بهداشت جهانی 
با افزایش درجه  هش��دار برای آنفلوانزای خوکی 
وضعی��ت اپیدمی جهان��ی )پاندم��ی( اعالم کرد. 
خبرنگاران و سیاس��تمداران با این هشدار، دچار 
هیس��تری جهانی از نوع آنفلوانزا ش��دند که تنها 
در آلم��ان منج��ر به خری��د 50 میلیون واکس��ن 

توسط دولت شد، واکسن هایی که باید به فروش 
می رسیدند.

تبانی تنگاتنگ میان سازمان بهداشت جهانی 
و صنعت داروسازی

نماین��ده  کنس��رن داروس��ازی اروپ��ا اضافه 
می کن��د: واکنش ما ب��ه آنچ��ه تصمیم گیرندگان 
در حوزه  سیاس��ت از ما خواس��ته بودند، بس��یار 

ش��فاف بوده اس��ت. هرچند او هم در این جلسه  
اس��تماع این واقعیت را که صنعت داروسازی، از 
هشدار پاندمی WHO سود برده، انکار نمی کند. 
موضوع��ی که یک��ی از سیاس��تمداران آلمانی از 
حزب سوس��یال دموکرات  را هم بر آن داشت که 
خواس��تار بررس��ی همدس��تی WHO و صنایع 
داروس��ازی ش��ود. در ابتدا مطب های پزشکان با 
س��یل مراجعه کنندگان روبه رو ش��دند، سیلی که 

کم کم فروکش کرد.
ولفگان��گ ودارگ می گوی��د: » WHO ب��ا 

تصمیم خود مبنی بر اعالم پاندمی نقش اصلی را 
در این میان بازی کرده است. این سازمان در بخش 
بهداشت و درمان در مورد هزینه ای 18 میلیارد دالری در 
سراسر جهان، تصمیم می گیرد. شرکت ها خود را 

آماده کرده بودند. 
آنها عماًل تنها مترصد این معامله بودند چراکه 
سازمان بهداشت جهانی تعریف تازه ای از پاندمی 

ارائه داد.
ــبختی  ــک نوع خوش ــی، ی ــزای خوک آنفلوان

ویروسی
طب��ق تعریف جدیدی که از پاندمی ارائه ش��ده، 
دیگر مس��أله این نیست که یک ویروس تا چه اندازه 
کش��نده اس��ت بلکه بیشتر مس��أله این است که این 
ویروس با چه سرعتی می تواند شیوع پیدا کند. موردی 
که آشکارا در آلمان صدق می کرد. مؤسسه  رابرت کخ 
تاکنون بیش از 217 هزار مورد ابتال به H1N1 را به 
ثبت رس��انده است اما تنها 189 نفر بر اثر ابتال به این 
ویروس جان سپرده اند. این درحالی است که ساالنه 
10 هزار انسان قربانی نوع تازه ای از ویروس آنفلوانزای 
معمولی می شوند که در فصل سرما رایج می شود. گویا 
باید شیوع آنفلوانزای خوکی را به فال نیک گرفت چرا 
که باعث کنار زدن ویروس های دیگر آنفلوانزا در این 
فصل شده است. موضوعی که به طور جدی در جمع 

پژوهشگران بررسی می شود.
اسراف بی نظیر منابع

اکنون س��خن از این اس��ت که مشکل اصلی به 
احتمال زیاد ویرو س های عامل آنفلوانزای خوکی یا 
مرغی نیستند بلکه بیشتر ترسی همه گیر است که این 
ویروس ها با خود می آورند. پروفسور اولریش کیل از 
دانشگاه مونستر آلمان که در زمینه  بیماری های واگیردار 
تحقیق می کند، معتقد است نیازی به پیش بینی پاندمی 
در آلمان نبود. او می افزاید: در آلمان ساالنه 360 هزار 
انس��ان بر اثر بیماری های قلبی جان می سپارند، 210 
هزار نفر بر اثر ابتال به انواع س��رطان و 500 نفر مبتال 
به بیماری ایدز. این درحالی است که بر اثر آنفلوانزای 
مرغی یا سارس کسی نمرد. چیزی که امروزه شاهد 
آن هستیم اسراف بی نظیر منابع در بخش بهداشت 

و درمان در سطح بین المللی است.

از اوایل قرن پنجم میالدی که تعصبات مذهبی در 
اروپا به اوج خود رسیده بود،  عده زیادی از پزشکان و 
داروسازان از اروپا طرد شدند و ایران را بهترین پناهگاه 
دانستند و با مساعدت شاهپور اول به خدمت دانشگاه 
جندی شاپور درآمدند و باالخره جندی شاپور به مرکز 
تجمع اندیش��ه های یونان، هند، آسیای غربی و ایران 
تبدیل شد و علم پزشکی و داروسازی در آن رونق چشم 
گیری یافت. برای اولین بار رشته پزشکی از داروسازی 
تفکیک شد و نیز کتاب های داروسازی و طبی حکمای 
یونانی چون ارسطو، سقراط و جالینوس در این دانشگاه 
به فارسی ترجمه شد. در دانشگاه جندی شاپور تدریس را 
پزشکان ایرانی، یونانی،  سریانی و هندی به عهده داشتند 
و زبان رس��می این دانشگاه یونانی بود ولی داروسازی 
به زبان پارسی تدریس می شد زیرا پزشکان ایرانی در 
امور داروس��ازی مهارت خاصی داش��تند به طوری که 
اولین کتاب داروسازی در دنیا به دست شاپور بن سهل 
نوشته شد. در جندی شاپور باالخره طبی به وجود آمد 
که حاصل دانش و تجربیات طب ایرانی، یونانی، هندی 
بود و طب ایرانی قبل از اسالم نام گرفت. این طب پایه 

و اساس طب »ابن سینا« است.
ظهور اسالم

پ��س از حمله اع��راب در زم��ان خالفت عمر، 
جندی ش��اپور به تصرف ابوموسی اشعری در آمد اما 

بیمارس��تان جندی ش��اپور همچنان برقرار بود تا آنکه 
منصور وانقی سر سلسله خلفای عباسی، جبرائیل بن 
بختیشوع و عده دیگری از حکما و دانشمندان جندی 
ش��اپور را به بغداد برد و با این اقدام )خلیفه عباس��ی( 
بغداد که در آن روز پایتخت کش��ورهای اسالمی بود، 
مرکز علم پزشکی شد و در زمان مأمون قسمت عمده 
کتاب های علمی فارس��ی، س��ریانی و هن��دی به زبان 
عربی ترجمه ش��د. ترجمه کتب به زبان عربی زمینه را 
برای پیشرفت علمی س��ایر دول اسالمی فراهم آورد. 
در ای��ران نیز به مح��ض آن که پادش��اهان آل بویه در 
320 هجری قمری )922 � م( اس��تقالل از دست رفته 
خود را باز یافتند، عضدالدوله پادشاه آن سلسله به بغداد 
آمد و با وجود خلیفه عباس��ی عمالً زمام امور ممالک 
اس��المی را به دست گرفت و به ترویج علم و تأسیس 
مؤسسات خیریه پرداخت. از آن جمله احداث نخستین 
بیمارستان به نام »بیمارستان عضدیه« در شهر بغداد بود 
و پس از آن با همت بزرگان ایران نه تنها در بغداد بلکه 
در بسیاری از شهرهای مهم ایران مانند نیشابور، بلخ و 
بخارا دانشکده و بیمارستان های مهم دایر شد که بخش 
داروسازی بیمارستان را »شرابخانه« می نامیدند و یکی از 
مهمترین بخش های بیمارستان به شمار می رفت و نیز 
سرپرست بخش داروسازی را »مهتر« می گفتند. بنابراین 
ایرانیان را باید پایه گذار تشکیالت صحیح داروسازی در 

بیمارستان دانست. یکی از مهمترین و معروفترین آنها 
بیمارستان و مدرسه نظامیه است که به همت وزیر الیق 
ایران، خواجه نظام الملک طوس��ی دایر شد )نیمه اول 
قرن هفتم( که بزرگترین علمای آن روز در این مدارس 
تربیت یافتند. چنانکه شیخ سعدی به شاگردی در این 

مدرسه افتخار می کرد.
ابوبکرمحمد بن زکریای رازی

»ابوبکرمحمد بن زکریای رازی« از مفاخر دانشمندان 
ایران و جهان و کاشف الکل در5 شهریور ماه سال 209 
هجری شمسی در ری متولد شد. رازی هوشی سرشار 
و حافظه ای قوی در فراگیری علوم داشت و با اینکه از 40 سالگی 
به طور جدی به کسب علوم پرداخت در مدت 20 سال 
به پیشرفت های خارق العاده ای در علوم مختلف دست 
یافت. رازی کاش��ف بزرگ ایرانی دهها تألیف از خود 
به یادگار گذاش��ته اس��ت که از آن جمله به آثارش در 
»علوم پزشکی، ریاضیات، نجوم، الهیأت و کیمیا« و دهها 
کتاب دیگر درباره موضوعات مختلف می توان اشاره 
کرد. »الحاوی« یکی از مهمترین کتاب های رازی است 
که شامل همه نظرات پزشکی قبل از خود اوست و به 
قول مورخان اروپایی بزرگترین دایره المعارف طبی به 
زبان عربی اس��ت اما عمر زکریای رازی مهلت نداد تا 
آن را به اتمام برس��اند. 412 صفحه از کتاب »الحاوی« 
درباره داروس��ازی است و نیز یکی از آثار ارزنده رازی 

کتابی اس��ت که در موزه آستان قدس موجود است. او 
در این کتاب ش��کل گیاهان دارویی را نیز ترسیم کرده 
اس��ت. رازی این نابغه علم شیمی و داروسازی عالوه 
بر تألیفات ارزشمند متعدد، بزرگترین نتیجه تحقیقات 
علمی خود یعنی »الکل« را که کشف آن کاری در خور 
س��تایش و خدمتی ارزنده به جهان علم بود از خود به 
یادگار گذاشت. سالروز تولد زکریای رازی در ایران روز 

داروسازی نام گرفته است.
تولید گیاهان دارویی، ادوات ساخت داروهای 

گیاهی و تأسیس داروخانه
به موازات پیش��رفت های چشمگیر در علوم دارو 
گیاهی، مصارف آن در میان مردم نیز افزایش می یافت 
و تولی��د این ن��وع گیاهان، ش��غل پردرآم��دی برای 
تولید کنندگان محس��وب می ش��د. به ط��وری که در 
اواخر قرن پنجم هجری، تولید و صدور گیاهان دارویی 
نقش عم��ده ای در تأمین درآمد مردم داش��ت. بدین 
س��بب ایرانیان را ابداع کننده داروخانه یا داروسازی در 

بیمارستان ها  می نامند. 
شیخ فریدالدین عطار یکی از حکما و عرفای نامی 
ایران، مدت ها به این حرفه اش��تغال داشت و موفق به 
ساخت انواع هاون، ظروف و ابزارهای داروسازی شد. 
وی توانست تحوالت تازه ای در صنعت داروسازی و 

ترکیبات آن به ارمغان آورد.

تاریخچه  داروسازي در ایران

چگونگی تهیه دارو

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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علم و صنعت



مدیرعامل آب منطقه اي اصفهان خواستار تشکيل 
یگان حفاظت از رودخانه زاینده رود شد

مدیرعامل آب منطقه ای اصفهان گفت: 
برای حفاظ��ت از رودخانه زاینده رود باید 
یگان حفاظت از این رودخانه تشکیل شود. 
محمدعلی طرفه در گفتگو با ایرنا افزود: با 
ایجاد یگان حفاظ��ت رودخانه زاینده رود 
می توانی��م از حریم و بس��تر این رودخانه 

حفاظت کنیم. 
وی ادام��ه داد: اگ��ر این طرح توس��ط 
هیأت وزیران به تصویب برس��د می توانیم 
بس��تر زاینده رود را ک��ه مورد تعرض قرار 

گرفته است، آزاد کنیم.

طرفه، ضرورت توجه به حفاظت کمی 
و کیفی زاینده رود در شورای حفاظت این 
رودخانه را مورد تأکید قرارداد و گفت: در 
زمینه حفاظت کیفی، کیفیت آب زاینده رود و در 
حفاظت کمی عالوه بر کمیت آب، حفاظت 
بستر و حریم رودخانه نیز باید مورد توجه 
ق��رار گیرد. طرفه تصریح کرد: بیش از یک 
میلی��ارد تومان برای مطالعه حریم رودخانه 
هزینه ش��ده که سطح بس��تر زاینده رود که 
متعلق به دولت است مشخص و حریم آن 

معلوم شود.

به گ��زارش فارس،  در جلس��ه س��تاد 
نوروزی که در بخش��داری بخش امامزاده 
بادرود برگزار ش��د کلیه دستگاه های دولتی 
و خدمات��ی موظ��ف ش��دند در تعطیالت 

نوروز 89 در آماده باش کامل باشند. 
علی نس��اجی بخشدار در این جلسه از 
کلیه افراد مش��غول به کار در ستاد نوروزی 
خواس��ت نهایت ادب و احترام نس��بت به 

مسافرین نوروزی را داشته باشند. 
نس��اجی در ادامه با بیان اینکه مسافران 

این بخش اغلب زائ��ران آقا علی عباس و 
شاهزاده محمد هستند وظیفه ستاد نوروزی 
را سنگین تر و دارای بار معنوی دانست و 
خواس��تار توجه بیش از پیش به مس��افران 

شد. 
در پایان بخشدار مش��کالت بزرگ را 
برخاس��ته از مش��کالت کوچک دانست و 
گفت: به همت یکدیگر این مشکالت باید 
رفع ش��ود و زائران و مس��افران نوروزی با 

خاطره ای خوش بادرود را ترک کنند.

نماینده م��ردم اردل، کیار، کوهرنگ و 
فارسان در مجلس شورای اسالمی عملکرد 
دول��ت دهم را در بحث مدیریت منابع آب 
چهارمح��ال و بختیاری مطل��وب ارزیابی 
ک��رد. به گزارش فارس، نوراهلل حیدری در 
همایش حفاظت از منابع آب در ش��هرکرد 
با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری در س��ه 
حوزه اصل��ی کارون، زاینده رود و دز قرار 
گرفته اس��ت، اظهار داشت: با توجه به آمار 
ثبت شده حجم بارش در این استان حدود 
10 میلی��ارد مترمکعب و حجم جریان های 
خروج��ی آن ح��دود 7 میلی��ارد و می��زان 
جریان های ورودی به اس��تان نیز مش��تمل 
ب��ر 4 میلی��ارد مترمکعب به ثبت رس��یده 
است. وی از آب به عنوان یکی ازمهمترین 
نعمت های الهی ن��ام برد و گفت: حفاظت 
کمی و کیفی و اس��تفاده بهینه از منابع آبی 
اس��تان با توجه ب��ه گس��ترش روز افزون 
نیازهای آبی و افزای��ش آلودگی منابع آبی 
در دس��ترس باید بیش از پیش مورد توجه 

مسئوالن ذیربط قرار بگیرد. 
نماینده م��ردم اردل، کیار، کوهرنگ و 
فارس��ان در مجلس ش��ورای اسالمی ادامه 
داد: افزای��ش جمعی��ت، توس��عه ناموزون 
بخش ه��ای مختلف صنعتی و کش��اورزی 

و س��اخت و س��ازهای بی رویه در شهرها 
و روس��تاها امری اجتناب ناپذیر اس��ت که 
باید ب��ا توجه ب��ه این معض��الت راهکار 
علمی برای کاهش تخریب حداکثری منابع 
زیرزمینی در نظر گرفته شود. نماینده مردم 
اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس 
ش��ورای اسالمی تصریح کرد: باید رویکرد 
این همایش را به س��مت و س��وی ارائه و 
اس��تفاده بهینه از دس��تاوردهای علمی در 
راس��تای مقابله با چالش های کم آبی پیش 
برد تا در گام نخس��ت استان و کشور و در 
نهایت برای گستره جهان کاربردی و عمل 
ش��ود. وی از منابع آبی استان به عنوان یک 
مزیت نام برد و گفت: بر همین اساس باید 
ب��ا حفظ قواعد علم��ی کار از این موهبت 
اله��ی در راس��تای تحق��ق توس��عه پایدار 

استفاده کنیم. 
حیدری با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری 
در بخش انتقال آب دارای سیاس��ت شفاف 
و منطقی اس��ت، ادامه داد: بر اس��اس این 
سیاس��ت، انتقال آب مازاد این اس��تان پس 
از پیگی��ری و ارائ��ه مطالع��ات از س��وی 
کارشناس��ان خبره و متعه��د صورت گیرد 
و ش��یوه انتق��ال این مازاد آب نی��ز باید به 

صورت کاماًل علمی و کارشناسانه باشد.

کارخانه برش ورق گرم س��نگین 
فوالد در شهرکرد به بهره برداری رسید 
)ورق گرم س��نگین فوالد ورقی است 
ک��ه عملیات حرارت��ی روی آن انجام 
شده و دیگر ورق خام فوالد نیست.( 
مدیرعامل این واح��د صنعتی گفت: 
این ط��رح با 19 میلیارد ریال هزینه از 
محل سرمایه گذاری بخش خصوصی 
و تسهیالت دولتی در مدت یک سال 
در زمینی به مساحت 20 هزار مترمربع 

اجرا شده است. 
درمن��ش افزود: در ای��ن کارخانه 
س��االنه 55 هزارتن کالف گرم فوالد 
با ضخامت 6 تا 22 میلیمتر برش داده 

می شود.
وی گف��ت: ب��ا راه ان��دازی این 
کارخانه زمینه اشتغال بیش از 200 نفر 
نیز فراهم شد. درمنش افزود: کارخانه 

برش ورق گرم سنگین فوالد از صنایع وابسته 
به صنعت فوالد چهار محال و بختیاری است. 
مدیرعامل شرکت فوالد چهارمحال و بختیاری 
از پیش��رفت 30 درص��دی ط��رح ف��والد 
چهارمح��ال و بختی��اری خبر داد و گفت: با 
بهره برداری از این مجتمع ساالنه 1 میلیون تن 
اسلب یا تختال تولید می شود. عبداهلل زاده پیش 
بینی کرد، در صورت تأمین به موقع اعتبارات، 

ای��ن طرح بزرگ در س��ال 90 به بهره برداری 
برس��د. وی تصریح کرد: تاکنون برای اجرای 
طرح فوالد چهارمحال و بختیاری هزار میلیارد 
ریال هزینه شده و برای بهره برداری کامل به 

سه هزار میلیارد ریال دیگر نیاز است. 
ف��والد  ش��رکت  عام��ل  مدی��ر 
چهارمحال و بختیاری، اش��تغالزایی این طرح 
به صورت مس��تقیم را حدود 800 نفر و غیر 

مستقم را بیش از 8 هزار نفر اعالم کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان، تقلیل هزینه تولید آب ش��رب را از 
اولویت های کاری ش��رکت آب و فاضالب 

استان اعالم کرد.
به گزارش ایرنا، سیدمحمدرضا فخرایی 
افزود: گرچه آب یک کاالی انحصاری است 
ک��ه تنها از س��وی س��ازمان آب و فاضالب 
عرض��ه می ش��ود اما سیاس��ت وزارت نیرو 
این اس��ت ت��ا در تعیین قیمت ای��ن کاال به 
مصرف کنندگان فشار وارد نیاید و در همین 
راستا نیز شرکت های آب و فاضالب موظف 
شده اند تا حداقل 10 درصد هزینه های تولید 

خود را کاهش دهند. 
وی یادآور شد: برای مشترکانی که الگوی 
مصرف صحیح را رعایت کرده اند از سال 83 
تاکنون افزایش تعرفه آب بها نداشته ایم و 60 
درصد مشترکان استان اصفهان نیز در این گروه 
قرار دارند. فخرایی افزود: همچنین در سالهای 
اخیر اصالح شبکه های فرسوده برای کاهش 
میزان پرت آب در دس��تور کار شرکت بوده 
که در این راستا با اصالحات صورت گرفته، 

شاهد کاهش پرت آب بوده ایم. 
وی اضاف��ه ک��رد: البته هنوز هم ش��اهد 
حدود 15 درصد پرت شبکه آب استان هستیم 
که برای کاهش آن طرحهایی در دست اجرا 
قرار دارد که مهمترین آن اصالح 150 تا 200 

کیلومتر از شبکه آب استان است. 
وی درباره هزینه تولید آب اظهار داشت: 
سال گذشته قیمت تمام شده یک متر آب 154 

تومان و بهای دریافت ش��ده از مشترکان 74 
تومان بود که معادل نیمی از هزینه تمام شده 
اس��ت، با این حال به طورکلی قیمت واقعی 

هر مترمکعب آب حدود 400 تومان است. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان درباره کیفیت آب اصفهان گفت: آب 
آش��امیدنی باید امالح مورد نیاز بدن را داشته 
باش��د تا نیازهای مختلف بدن از نظر امالح 
تأمین ش��ود. فخرایی اف��زود: میزان میانگین 
س��ختی آب اصفهان بین 150 تا 200 است 
در حالی که بر اساس استاندارد جهانی میزان 
مجاز س��ختی آب بین 200 تا 400 اس��ت و 
اکنون این رقم در اکثر مناطق اس��تان حتی از 
حداقل اس��تاندارد جهانی نیز کمتر اس��ت و 
از این نظر آب اس��تان اصفهان هیچ مشکلی 
ندارد. وی همچنین درب��اره کاهش هزینه و 
کوچک س��ازی دول��ت در ش��رکت آب و 
فاض��الب گفت: برنامه ه��ای مختلفی برای 
کاه��ش هزینه ه��ا صورت گرفته اس��ت به 
گونه ای که در سالهای قبل تنها اجرای طرحها 
در این شرکت امانی بود اما اکنون امور مرتبط 
با طراح��ی و اجرا نیز ب��ه بخش خصوصی 
واگذار و بدنه اجرایی ش��رکت کوچک شده 
است. فخرایی افزود: عالوه بر این در سه سال 
گذشته حدود 450 نفر از پرسنل شرکت آب 
و فاضالب استان بازنشسته شدند اما در مقابل 
تنها حدود 10 نیروی جدید جذب ش��ده اند 
زیرا رویکرد این شرکت اجرای کارها توسط 

بخش خصوصی است. 

آیت اهلل محمدرضا ناصري در خطبه هاي 
نماز جمعه شهرکرد، اظهار داشت: دشمنان 
دس��ت به هر طرح و نقش��ه اي مي زنند تا 
جمهوري اس��المي را از دستیابي به علوم 
و فنون روز دنیا از جمله فناوري هسته اي 
باز دارند و جلوي رشد و سرعت روزافزون 
ایران در این راستا را بگیرند. وي با اشاره 
به گزارش اخیر دبیرکل آژانس بین المللي 
انرژي هسته اي درباره فعالیت هاي هسته اي 
کش��ورمان اضافه کرد: هیچ چیز نمي تواند 
مان��ع ت��داوم رش��د و توس��عه جمهوري 
اس��المي ای��ران در دنیا و دس��تیابي آن به 
انرژي صلح آمیز هسته اي شود. امام جمعه 
شهرکرد ادامه داد: این تالش ها و اقدامات، 

در حال��ي صورت مي گیرد که آنها به اراده 
ملت ایران براي ادامه مسیر پرافتخار خود 
واقف هس��تند و مي دانند که ملت ایران از 
این راه کوتاه نخواه��د آمد. ناصري ادامه 
داد: ملت ایران با وحدت و انس��جام همه 
این مسائل را پشت سر خواهد گذاشت و 
ب��ا توکل به خدا هر روز قدرتمندتر ش��ده 
و در مقابل همه دش��منان اسالم و انقالب 
خواهد ایس��تاد. وي همچنین با اش��اره به 
هفت��ه احس��ان و نیکوکاري ب��ر ضرورت 
حمای��ت از همنوعان تأکی��د کرد و افزود: 
توجه به فقرا و نیازمندان جامعه بر اساس 
آموزه هاي اس��الم یک تکلی��ف و واجب 

شرعي است.

دست اصفهان برای حمايت از فرهنگ باز است
    ناهید شفیعی 

    خبرنگار زاینده رود
با توجه به مصوبات فرهنگی امس��ال، 
دست اصفهان برای حمایت از فعالیت های 
فرهنگی باز اس��ت. بر این اس��اس معاون 
سیاس��ی امنیتی اس��تاندار اصفهان به اهالی 
فرهنگ و هنر قول داد س��ال آینده ش��اهد 

حمایت های بیشتر دولت باشند.
وی با اش��اره به جایگاه فرهنگ و هنر 
در اصفهان گفت: این استان نماینده تاریخی 
پرافتخار در حوزه فرهنگ و علم اس��ت و 
به همین پش��توانه بود که هیأت دولت در 
بین همه درخواستها، عنوان رسمی پایتخت 
فرهنگ و تمدن ایران اسالمی را به اصفهان 

داد.
ــت جدید  ــت مدیری ــگ اولوی فرهن

استان
مع��اون سیاس��ی امنیت��ی اس��تانداری 

اصفهان اظهار داشت: نگاه مدیریت جدید 
استان بر محور فعالیت های فرهنگی است 
به ویژه آنکه اس��تاندار خود یک شخصیت 

فرهنگی و دانشگاهی به شمار می آید.
ب��ر این اس��اس وی از جمله اقدامات 
صورت گرفته برای رونق فرهنگی اس��تان 
را تش��کیل چن��د کارگ��روه جدی��د برای 
بررسی و شناسایی مشکالت روزمره و آنی 
اصحاب فرهنگ و هنر اعالم کرد و گفت: 
موض��وع میراث فرهنگی اصفه��ان نیز در 
شورای برنامه ریزی توسعه با جدیت دنبال 

می ش��ود. عالوه بر اینها برای گس��ترش 
فعالیت های فرهنگ��ی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد نیز اقدامات خوبی انجام داده از جمله 
برگزاری نخستین جش��نواره فیلم فجر در 

استان.
نمایشگاه کتاب اصفهان باید تقویت 

شود
رئیس ش��ورای اطالع رسانی استان از 
تالش برای تقویت نمایشگاه کتاب اصفهان 
خب��ر داد و گفت: گزارش ها از اس��تقبال 
زیاد ش��هروندان و اهمیت نمایشگاه کتاب 

برایشان حکایت دارد. 
ب��ه همی��ن دلی��ل در نظ��ر داری��م با 
حمایت های بیشتر، برنامه ریزی دقیق تر 
و افزایش مدت برگزاری، نمایشگاه کتاب 

اصفهان را تقویت کنیم.
وی با اشاره به در پیش بودن جشنواره 
چهره های ماندگار اس��تان گفت: انتخاب 
برگزی��دگان ای��ن جش��نواره کار بس��یار 
دش��واری ب��ود ک��ه از وجود ای��ن تعداد 
ش��خصیت فرهیخته در اصفهان باید برای 

توسعه فرهنگی استفاده کنیم.
ــار دارد اصفهان  ــس جمهور انتظ رئی

پیشتاز باشد
اس��ماعیلی ب��ا توج��ه ب��ه حمایت از 
طرحها و پیش��نهادهای برنامه محور برای 
اجرا در س��ال آینده گف��ت: کار فرهنگی 
در اصفه��ان به دلیل زیرس��اختهای عمیق 
فرهنگی و سابقه طوالنی، حساسیت های 
ویژه ای دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. 
معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان که 
معتقد است سخنان رئیس جمهور در سفر 
استانی نشان می داد تمرکز اصلی دولت بر 
پیشتازی اصفهان است، گفت: به این ترتیب 
اصفهان باید پیشتاز عرصه فرهنگی کشور 
باشد پس جایگاه کنونی ما مطلوب نیست 
و بای��د ارتق��ا یابد. رئیس ش��ورای اطالع 
رسانی استان ادامه داد: این نگاه که اصفهان 
نیاز به حمایت های فرهنگی ندارد در حال 
حاضر مورد تأیید مس��ئوالن استان نیست 
چون عالوه بر فضای پرنش��اط فرهنگی و 
اجتماعی ای که انتظار می رود جش��نواره 
کتاب ایجاد کند، به دنبال گسترش فضای 
نقد در کتابها هستیم و در عین حال معتقد 

به آزادی بیان. 

17 طرح خدماتی، عمرانی و فرهنگی 
در آس��تانه می��الد فرخنده پیامب��ر مکرم 
اس��الم حض��رت محم��د مصطفی)ص( 
و شش��مین اخت��ر تابناک آس��مان والیت 
و امام��ت حض��رت ام��ام جعفرص��ادق 
)ع( در ش��هرداری منطقه چه��ار اصفهان 

بهره برداری شد. 
آیی��ن  در  ایرن��ا،  ش  گ��زار  ب��ه 
بهره برداری از این طرحها شهردار منطقه 
چه��ار اصفهان گفت: ب��رای احداث این 
17 ط��رح در مجم��وع 22 میلیارد و 700 
میلیون تومان از اعتبارات این ش��هرداری 

هزینه شده است.
علی رضا پرهام گفت: مس��جد جدید 
مهرآب��اد، مجموعه تفریح��ی »باغ جوان« 
و ف��از اول »ب��اغ تجرب��ه« از جمل��ه این 

طرحها است.
وی توس��عه، بازس��ازی، نوس��ازی و 
زیباسازی، نصب دستگاه ها و سیستم های 

خدماتی در چهار پایانه مس��افربری را از 
دیگر طرحهای افتتاح شده برشمرد.

همچنین 50 دستگاه اتوبوس جدید به 
ناوگان شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 

و حومه پیوست.
ظرفیت جابه جایی مسافر این شرکت 
از 800 ه��زار نفر به ی��ک میلیون نفر در 
روز و شمار اتوبوس ها به یکهزار و 308 

دستگاه افزایش یافته است.
مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان و حومه هزینه خرید 50 دس��تگاه 
اتوبوس جدی��د را 7 میلیارد تومان اعالم 
کرد که 5/17 درصد آن از محل اعتبارات 
این شرکت و بقیه از محل اعتبارات دولتی 

پرداخت شده است. 

در ایام مبارک هفت��ه وحدت و تقارن با 
میالد باسعادت حضرت رس��ول اکرم)ص( 
عملیات تست سرد خط تولید شرکت ورق 

خودرو چهارمحال و بختیاری آغاز شد.
مرحل��ه اجرایی ش��رکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری از س��ال 85 آغاز شد 
و پس از مراحل حفاری، فونداسیون، نصب 
اس��کلت فلزی و ساخت و نصب تجهیزات 
و تست دستگاه های مختلف کل خط تولید 

وارد مرحله جدیدی از تست شد.
در این مرحله از راه اندازی، با عبور ورق 
از کلیه تجهیزات خط تولید نسبت به برطرف 
کردن عیوب احتمالی ناشی از عملکرد گروهی 
تجهیزات اقدام می شود. پس از تست سرد و 
رفع معایب ذکر ش��ده، کارخانه وارد مرحله 

تست گرم خواهد شد.
گفتنی اس��ت به موازات راه اندازی خط 
تولید و انجام تست های مربوطه، واحدهای 
تولی��د کننده گازه��ای نیت��روژن )به روش 

Pressure Swing Adsorption هوا( و 
هیدروژن که محصول این واحدها با مخلوط 
ش��دن با یکدیگر تولید گاز محافظت کننده 
اتمسفر کوره آنیلینگ )HNX( را می کنند، 
آماده بهره برداری شد. الزم به ذکر است واحد 
تولید گاز هیدروژن در این کارخانه اولین واحد 

تولید گاز هیدروژن با درصد خلوص 99/99 
درصد با اس��تفاده از روش الکترولیز آب در 
ایران است. ضمناً تصفیه خانه آب کارخانه و 
برج خنک کننده آب برگشتی از خط تولید نیز 
به عنوان واحدهای دیگر پشتیبانی کننده خط 

تولید راه اندازی و آماده بهره برداری شد. 

تقليل هزینه توليد آب شرب اصفهان

تمام دستگاه هاي دولتي و خدماتي در تعطيالت 
نوروز آماده باش كامل هستند

نماینده مردم فارسان در مجلس:
عملکرد دولت در مدیریت آب 

چهارمحال و بختياري مطلوب بوده است

افتتاح كارخانه برش ورق سنگين فوالد
 در شهركرد

17 طرح شهري در اصفهان بهره برداري شد

شروع تست سرد اولين كارخانه توليد 
ورق گالوانيزه خودرو در منطقه خاورميانه

اصفهان اصفهان

بادرود

اصفهان

اصفهان

شهرکرد

شهرکرد

فارسان

شهرکرد
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  امام جمعه شهرکرد: 
همه تالش دنياي استکبار، معطوف به 
جلوگيري از قدرتمند شدن ایران است

امام جمعه موقت اصفهان گفت: امسال 
در حالي س��ال اص��الح الگ��وي مصرف 
نامگذاري ش��د که دس��تگاهها این مسئله 
را رعای��ت نکردن��د و تنه��ا تابلویي با این 
مضمون بر سر در اداره خود نصب کردند. 
ف��ارس،  خبرگ��زاري  گ��زارش  ب��ه 
حجت االسالم و المسلمین محمد تقي رهبر 
در خطبه هاي نم��از جمعه اصفهان افزود: 
اگر بخواهی��م اصالح الگ��وي مصرف و 
قان��ون هدفمند ک��ردن یارانه ها را رعایت 
و اج��را کنیم باید درس��ت خ��رج کنیم و 
دس��تگاههاي دولتي باید این موضوع را به 
دقت در سفرهاي خارجي رعایت کنند که 
این موضوع یعني اقتصادي مصرف کردن. 
ام��ام جمعه موقت اصفه��ان همچنین 
خاطرنش��ان کرد: روزانه 150 هزار تن آرد 

در سطح استان اصفهان مصرف مي شود و 
این در حالي است که بخشي از نان هایي که 
از این آرد طبخ مي شود، به هدر مي رود. 

وي با اش��اره به س��الروز تش��کیل نهاد 
کمیته ام��داد امام خمیني )ره( یادآور ش��د: 
در س��طح جامعه نیازمندان بسیاري هستند 
که دس��ت نیاز ندارند و باید به س��راغ آنها 
برویم. رهبر با اشاره به خشکسالي و تبعات 
آن در اصفهان در عرصه کشاورزي ادامه داد:  
در حال حاضر کش��اورزان شرق اصفهان از 
هستي ساقط شده اند و هر چند که تالش شد 
بخشي از مشکالت آنها حل شود اما مشاهده 
مي شود که بانک ها از ارائه تسهیالت به آنها 
امتناع مي کنند و الزم است به مشکالت آنها 
رس��یدگي ش��ود، چرا که وضع کشاورزان 

شرق اصفهان وخیم است.

امام جمعه موقت اصفهان: اصفهان
برخي دستگاه هاي دولتي 

تنها تابلوی اصالح الگوي مصرف را نصب كردند

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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ترکیه: 

نوروز برای است!

رئیس سازمان میراث فرهنگي:

جشن نوروز در ایران 
با حضور 10 كشور خارجي برگزار مي شود

در پی تصویب به رسمیت شناختن عید نوروز در 
مجمع عمومی سازمان ملل، رادیو و تلویزیون دولتی 
ترکیه با انتشار گزارشی در این خصوص تأکید کرد 

این کار با همت و تالش ترکیه انجام شده است. 
رادی��و، تلویزیون دولتی ترکیه در این خصوص 
نوشت : نوروز، عید باس��تانی ترک ها و مردم منطقه 
با پیشنهاد کشورهای ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، 
قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران در 
سازمان ملل به عنوان »روز بین المللی نوروز« به ثبت 
رسید. این رسانه ترک زبان با اشاره به حمایت آلبانی، 
هندوستان و مقدونیه از این طرح، تأکید کرده است که 
ثبت نوروز به عنوان یکی از مناسبت های جهانی در 
سازمان ملل متحد با همت ترکیه و البته تالش برخی 

کشورهای منطقه صورت گرفته است. 
رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه در ادامه گزارش 
خود می افزاید: نماینده دائم آذربایجان در سازمان ملل 

و نماینده ایران در آن سازمان به هنگام معرفی قطعنامه 
مربوطه به ایراد سخنرانی درباره نوروز پرداختند. این 
رسانه دولتی کشور ترکیه در بخش دیگری از گزارش 
خود نوروز را عیدی باستانی معرفی کرده که ریشه در 
تاریخ دور و دراز ترک ها دارد و افزوده است: روز اول 
بهار یا نوروز که در زبان ترکی ارگنه گون یا ارگنه کن 
نیز نامیده می شود توسط ملت ترک در سراسر جهان 
به عنوان یک عید باس��تانی که ریشه در تاریخ دور و 
دراز آنها دارد، گرامی داشته می شود. گزارش مذکور 
که گویا تالش کرده کمترین اشاره را به ایران و اهمیت 
نوروز برای ایرانیان و ایرانی بودن این عید باس��تانی 
داشته باشد، اینگونه پایان می یابد: این عید عالوه بر 
کشورهای ترک زبان ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان، 
قزاقس��تان، قرقیزس��تان و ازبکس��تان و نی��ز برخی 
جمهوری های خودمختار و جوامع ترک، توسط سایر 

ملیت های منطقه نیز گرامی داشته می شود! 

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری از برگزاری »جشن نوروز« با حضور 10 
کشور خارجی که مراسم نوروز در آن کشورها برگزار 
می ش��ود، خبر داد. به گزارش خبرگ��زاری فارس، 
حمید بقایی با اش��اره به فرا رسیدن ایام پایانی سال 
و آغاز س��فرهای نوروزی در سخنانی اظهار داشت: 
در س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری و در همه 
استان ها س��تادهای تسهیالت نوروزی با مدیریت و 
مسئولیت استاندارها تشکیل شده و برنامه های جامع 
و منسجمی را در این زمینه ترتیب داده اند. وی افزود: 
نهادهای مختلف نیز همچون هالل احمر، آتش نشانی 
و شهرداری ها، امکانات خود را در راستای پذیرایی از 

میهمانان نوروزی آماده سازی و تجهیز کرده اند.
رئیس س��ازمان میراث فرهنگی و گردش��گری 
گفت: امیدواریم بتوانیم با هماهنگی های صورت گرفته 
س��طح کمی و کیفی خدمات رس��انی به مس��افران 
نوروزی را به خصوص در بخش گردش��گری ارتقا 
داده و س��رویس های خوب��ی را ارائ��ه دهیم. بقایی 
همچنین تصریح کرد: در ایام نوروز و در همه استان ها، 
ادارات کل می��راث فرهنگی و گردش��گری وظیفه 
بازرس��ی و نظارت بر اماکن مرتبط را بر عهده دارند 

و هر س��اله معموالً حدود 3 هزار نفر در امر نظارت 
فعالیت می کنند. وی تأکید کرد: در کنار بازرسی های 
انجام ش��ده در هر استان یک شماره تلفن برای ستاد 
تسهیالت نوروزی از طریق رسانه های گروهی اعالم 
می شود که مشکالت مردم از طریق این ستاد برطرف 
می شود. رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
با اشاره به سفرکارت کارکنان دولت نیز گفت: چیزی 
به نام بن سفر وجود ندارد، بلکه سفرکارت هایی است 
که برای س��ازمان های مختلف از سوی یک شرکت 
خصوصی طراحی شده و در ایام نوروز شارژ می شود 
و مراکز اقامتی و تفریحی بر اساس آن تخفیف هایی را 
به دارندگان کارت ارائه می دهند. وی در ادامه افزود: 
امسال با توجه به رشد سفرهای نوروزی در سال های 
گذش��ته، بین 15 تا 20 درصد رش��د برای س��فرها 
پیش بینی می کنیم. رئیس سازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری در پایان از برگزاری برنامه »جشن نوروز« 
در روز یازده��م فروردین ماه خبر داد و گفت: از روز 
دهم تا سیزدهم فروردین وزرای خارجی 10 کشور 
جهان که مراسم نوروز در آن کشورها برگزار می شود، 
در ایران حضور می یابند و جلسه ای را در تهران و یک 

همایش نیز در شیراز برگزار می کنند.

انتخابات عراق و فرقه گرایی های مشکل آفرین
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      مسلول- اشرف مخلوقات
4- فیلم مهرجویی- کیس و چین- نیمه سالم- 

     غذای بیمار
5- مرد نیس��ت- بازیگر س��ریالهای نرگس و 

      پنجمین خورشید
6- نور مهتاب- تکیه داشتن- گله

7- روستا- نوعی پارچه- طبیعی و مطابق قاعده
8- موش خرما- تیم فوتبال انگلس��تان- قلب 

     مازندران
9- کاش��ف گاز گربنیک- میوه ای خوشمزه و 

      هسته دار کمپوتی- ناشنوا
10- حلقوم- از اجزای نمک- الهه جنگ رم و 

       یونان باستان
11- زیر دین رفته- نشان دادن

12- به نفع او- پهلوان- دوری- سرشیر
13- ش��هر کرمان��ی- بارکش ش��هری- مقام 

       طالگیر
14- نوعی قانون- فیلمی با بازی و کارگردانی 

       جان وین- نوعی کتاب
15- ساالر شهیدان- گرو- قلب ایتالیا.

عمودی:
1- نی هندی- گوهر- الجورد- من و تو

2- جادو و سحر و فیلم آلفرد هیچکاک- خوف 
     و رعب- یار غمگسار

3- تیردان- صبور و بردبار- از مارها
4- گالبی- کر- تاج شاهی

5- فیل��م احمدرضا درویش- پوس��ت س��یاه 
     درختان

6- پدر ترکی - صف و رده- مادر ورزشها- مردم
7- یگان��ه- باقل��وا- بازیگر فیلم اژده��ا وارد 

     می شود
8- کریستال- بازیکن سیاهپوست سابق ابومسلم 

     بود- برنا
9- حرف ندا- مستند قرار دادن- اقیانوس ساکت

10- بالغ- اثر چرب��ی و پول آلبانی- فیلم علی 
       حاتم��ی  و کت��اب ماکس��یم گورک��ی- 

ظلمت  شکن
11- بانوان- شایستگی و سزاواری داشتن

12- مخت��رع بال��ن ب��ا گاز س��بک- بدنامی و 
       بی آبرویی- رود آرام

13- کل��را- کت��اب فدریک��و گارس��یا لورکا- 
       بی نهایت

14- ش��اهکار کتابهای امیل زوال- پول کشور 
       فنالند- تیم فوتبال فرانسه

15- عش��یره- نمایشنامه ای از ویلیام شکسپیر 
       خالق اتللو- سرزمین.
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نهرسمتافلوسار

    ناهید شفیعی
خبرنگار زاینده رود

اضافه ش��دن هزینه های میزبانی و پوشاک به 
س��بد مصرفی اس��فند، مخارج ماهان��ه خانوارهای 

اصفهانی را سه برابر کرده است.
ط��رح آمارگیری هزین��ه و درآمد خان��وار، با 
قدمتی نزدیک به 50 س��ال از مهمترین طرح های 
آماری مرکز آمار ایران به ش��مار می آید که هدف 
کل��ی آن برآورد متوس��ط هزینه ه��ا و درآمد یک 
خانوار ش��هری و روستایی در س��طح استان ها و 

کشور است.
در س��ال 87 تعداد خانوارهای آمارگیری شده 
در این طرح 19 هزار و 381 مورد در نقاط شهری 
و 19 ه��زار و 707 خانواده نمونه در روس��تاهای 
کشور بوده که نتیجه نشان داد کل هزینه ماهانه یک 
خانوار ش��هری بیش از 785 هزار تومان )س��الی 9 
میلیون و 421 هزار تومان( است که نسبت به سال 

86 نزدیک به 16 درصد رشد نشان می دهد.
گوشت و مسکن بیشترین هزینه خانوارها

مرکز آمار ایران در گزارش��ی با عنوان چکیده 
نتای��ج آمارگی��ری از هزینه و درآم��د خانوارهای 
ش��هری و روستایی در س��ال 87 اعالم کرده از کل 
هزینه ساالنه خانوارهای شهری 22/7 درصد مربوط 
به هزینه های خوراکی و دخانی و 77 درصد مخارج 
نیز غیرخوراکی بوده که در بین هزینه های خوراکی 
و دخانی بیشترین سهم با 24 درصد مربوط به تهیه 
گوشت و از هزینه های غیرخوراکی بیشترین سهم 

با 43 درصد به مسکن مربوط می شود.
پرداخت یارانه خانوارها بر اساس درآمد

با لغو ش��دن خوش��ه بن��دی ب��رای پرداخت 
یارانه ه��ای نقدی مدیرکل دفت��ر آمار و اطالعات 
اس��تانداری اصفهان به زاینده رود گفت: همانگونه 
که اعالم ش��د قرار اس��ت به کلیه کس��انی که فرم 
اطالعات اقتص��ادی خانوار را پ��ر کرده اند یارانه 
نق��دی پرداخت ش��ود و مبنا در س��ال اول اجرای 
طرح هدفمن��دی یارانه ها، خوش��ه بندی نخواهد 
بود. علیرضا همدانیان یادآور می ش��ود از س��وم تا 
22 بهمن ماه گذش��ته خانوارهای اصفهانی فرصت 
داش��تند از طریق پیامک از وضعیت خوش��ه بندی 
خ��ود آگاه و برای اعت��راض و تصحیح اطالعات 

وارد سایت مرکز آمار شوند.
وی در ادام��ه با اش��اره به مراجع��ه 97 درصد 

خانوارها به این س��امانه های اطالع رسانی گفت: 
پهنای 320 مگاواتی باند در این سایت و اطالع رسانی 
به موقع اصحاب رس��انه باعث ش��د م��ردم بدون 
نگرانی و تجمع، اعتراضاتش��ان را به س��ایت وارد 

کنند.
قرار بود طرح عقب نیفتد

مدی��رکل دفتر آم��ار و اطالعات اس��تانداری 
اصفه��ان ب��ا اس��تناد به تصمی��م کارگ��روه تحول 
اقتص��ادی اعالم کرد چون در زمینه خوش��ه بندی 
هن��وز هیچ کاری صورت نگرفته قرار بر این ش��د 
که تا سال 90 معایب و نقایص این طرح شناسایی 
و برطرف ش��ود اما برای عق��ب نیفتادن هدفمندی 
یارانه ها مبنای پرداخت یارانه های نقدی در سال 

89 درآمد خانوارها باشد.
ــی دهک اول  ــد خانوارهای اصفهان 49 درص

هستند
علیرضا همدانیان مدیرکل دفتر آمار و اطالعات 
اس��تانداری اصفهان در توضیح نتایج خوشه بندی 
خانواره��ای اصفهانی نیز گفت: با وجود این انتقاد 
که بیش��تر مردم در دهک سه قرار گرفته اند آمارها 
نشان می دهد 49 درصد جمعیت استان دهک اول 

هستند، 29 درصد خوشه دوم و 21 درصد سه.
البت��ه وی احتمال خطا در پ��ر کردن فرم های 
اطالع��ات اقتصادی یا وارد ک��ردن اطالعات آن به 
رایان��ه در مرکز جم��ع آوری را رد نکرد و گفت: 
بی��ش از 4 میلیون و 150 هزار نفر در اصفهان این 
فرم ه��ا را پر ک��رده و تحویل مراک��ز جمع آوری 
دادند یعنی فق��ط 10 درصد جمعیت در این طرح 

شرکت نکرده اند.

همدانیان که معتقد اس��ت وضع معیشتی مردم 
اس��تان اصفهان نس��بت ب��ه اس��تان های محرومی 
همچ��ون سیس��تان و بلوچس��تان، زاب��ل و... بهتر 
است، گفت: طبیعی است س��اکنان روستاها بیشتر 
از شهرنشینان خوشه یک و دو هستند اما در هر حال 
ب��رای اصالح این آم��ار و اطالعات ب��ود که قرار 
ش��د مبنای خوشه بندی تا س��ال 90 حذف شود.

وی محاسبه میانگین هزینه ها و درآمد خانوارهای 
شهری و روستایی را یکی از فعالیت های همیشگی 
مرکز آمار اس��تان خواند و گفت: این اعداد و ارقام 
که همزمان با مرکز آمار ایران برای استان به استان، 
ش��هر به ش��هر و خانه به خانه محاس��به می شوند 
وضعی��ت کل��ی خانوارها را به ص��ورت نمونه در 

سطح شهرستانهای استان اصفهان نشان می دهند. 
هر خانواده اصفهانی 100 هزار تومان کسری 

بودجه دارد
مدی��رکل دفتر آم��ار و اطالعات اس��تانداری 
اصفه��ان با اس��تناد به نتایج آخرین آمار به دس��ت 

آم��ده در قال��ب این طرح گفت: می��زان درآمد هر 
خان��وار ش��هری در اس��تان 631 ه��زار توم��ان و 
هزینه ها 738 هزار تومان استخراج شده که گویای 

یک فاصله بیش از 100 هزار تومانی مبلغ هزینه ها 
با درآمد خانواده های استان است. به طور متوسط 
و براساس این نمونه گیری وی متوسط درآمد یک 
خانوار روستایی در استان را 426 هزار تومان اعالم 
کرد و گفت: این در حالی است که رقم هزینه های 
همی��ن خانوارها معادل 572 هزار تومان در هر ماه 

است.
جمع آوری اطالعات هزینه و درآمدها از ۵ هزار 

و ۵00 پرسش
همدانیان که تأکی��د دارد این اطالعات آماری 
براس��اس روش های انتخاب نمون��ه ای خانوارها 
و ب��ه صورت خوداظهاری جمع آوری می ش��ود، 
گف��ت: به صورت نمونه و انتخاب��ی هر بار حدود 
هزار و 700 خانوار از س��وی مرک��ز آمار انتخاب 
می شوند. سپس آمارگیران با فرم هایی حاوی 5 هزار 
و 500 پرس��ش به خانواده ه��ا مراجعه می کنند و 
برای پ��ر کردن هر یک از فرم ه��ا با اطالعاتی که 
نمونه ه��ا بیان می کنند س��ه چهار س��اعت وقت 
ص��رف می ش��ود. همدانیان با اش��اره ب��ه اجرای 
طرح محاس��به میانگین هزینه و درآمد خانوارهای 
ش��هری و روستایی در چهار مقطع زمانی هفته، ماه، 
نیم س��ال و ساالنه گفت: عالوه بر مرکز آمار بانک 
مرکزی همچنین طرحی را در دس��تور کار دارد اما 
گزارش های این نهاد فقط براساس آماری است که 
خانوارهای ش��هری اعالم می کنند چرا که بررسی 
وضعیت درآمد و هزینه های روستایی را در برنامه 

ندارد.

هزینه ها در اسفند سه برابر می شوند
اما در پاس��خ به این پرسش که آیا احتمال دارد 
پرداخت یارانه ها براس��اس آخرین اطالعات یعنی 
آمارگیری در اس��فندماه انجام ش��ود مدیرکل دفتر 
آمار و اطالعات استانداری اصفهان توضیح داد: در 

ماه پایانی سال معموالً شرایط خاص و استثنایی در 
بازار و میزان مصرف حاکم است. 

علیرض��ا همدانیان در ادام��ه اطمینان داد: برای 
محاس��به میانگین درآمد و هزینه های خانوار فقط 
اس��فند ماه در نظر گرفته نمی ش��ود چون در این 
مدت هزینه های پوش��اک و مسکن نیز به مخارج 

خوراک و سبد خانوارها اضافه می شود.
همچنین به اعتقاد وی خط فقر واژه ای نس��بی 
در علم اقتصاد اس��ت که براس��اس زمان، مکان و 
نوع مصرف تغییر می کند و با توجه به اس��تاندارد 
میزان کالری مورد نیاز انس��ان و قوت اصلی مردم 

محاسبه می شود.
خط فقر میانه استان ۵62 هزار تومان است

مدی��رکل دفتر آم��ار و اطالعات اس��تانداری 
اصفه��ان خط فقر میانه اس��تان در س��بد مورد نیاز 
خانوارهای ش��هری برای دهک پنجم و شش��م را 
562 هزار تومان برش��مرد و گف��ت: این رقم یک 

نمودار متغیر است. 
از آنجا که به صورت متوس��ط نش��ان می دهد 
هر انس��ان برای زنده ماندن و تأمین 2 هزار و 300 
کال��ری مورد نیاز بدن خود به چه میزان درآمد نیاز 

دارد.
همچنی��ن به گفت��ه مدیرکل آم��ار و اطالعات 
استانداری اصفهان خط فقر مطلق برای یک خانوار 
شهری در اس��تان 17 میلیون و 762 هزار ریال در 
س��ال اس��ت که ماهان��ه 150 تا 180 ه��زار تومان 

محاسبه می شود. 
ــب عید امسال جزء کم مشکل ترین سالها  ش

است
در این ش��رایط محمد مهدی اس��ماعیلی معاون 
سیاسی، امنیتی  استانداری اصفهان از تمهیدات بازرگانی 
برای کنترل نرخها در روزهای آخر سال خبر می دهد 
و می گوید: ذخایر بسیار خوبی در استان وجود دارد که 
قرار اس��ت به موقع و متناسب با نیاز مصرف کنندگان 

وارد بازار شود. 
رئیس شورای اطالع رسانی استان همچنین با تأکید 
بر کنترل دقیق و جدی کاالهای اساسی و میوه گفت: 
براساس آخرین گزارش��ی که بازرگانی به استانداری 
اعالم ک��رده آمادگی خیلی خوبی برای پش��ت س��ر 
گذاشتن این دوران اوج مصرف در اصفهان وجود دارد 
و امس��ال جزء کم مشکل ترین سالها از نظر گرانی و 

بازار شب عید خواهد بود.

    مرضیه محب رسول
انتخاب��ات در ه��ر کش��وری ج��زء مهمترین 
رویدادهای سیاسی و اجتماعی آن کشور محسوب 
می شود. حال اگر کش��وری مانند عراق از ناامنی، 
بی ثباتی اجتماعی، اش��غال و گرایش��ات مختل و 
گاه متض��اد در رنج باش��د، انتخابات ی��ک فرآیند 

سرنوشت ساز می شود.
 انتخابات پارلمانی عراق که از امروز 6 مارس 
آغاز می ش��ود از مهمترین و حساسترین انتخابات 

در این کشور است. 
اگ��ر چه ای��ن انتخابات با چالش ه��ا و موانع 
زیادی رو به رو اس��ت در این گفتار تالش شده به 

برخی از این مشکالت پرداخته شود:
1- وجود اش��غالگران در خاک عراق و تالشی 
ک��ه امری��کا در جهت ش��کل ده��ی و دخالت در 

انتخابات این کشور انجام می دهد. 
امری��کا به هیچ وجه حاضر به از دس��ت دادن 
نفوذ خود در عراق نیس��ت. این کش��ور که تالش 
دارد ب��ا آرام کردن اوضاع در س��ال آینده نیروهای 
نظام��ی خود را از عراق خارج کند به دولتی همراه 

و همگام با سیاستهایش در عراق نیازمند است. 
پش��تیبانی و حمایت ه��ای مال��ی از برخ��ی 
کاندیداه��ا چون »ایاد جمال الدین« و نیز تش��کل 

»احرار« در راستای این اهداف است.
2- دخالتهای کشورهای همسایه و تالش برای 
حمایت از کاندیداهای نزدیک به آنها باعث ش��ده 
تا احزاب در عراق بیش��تر در مقابل یکدیگر جبهه 

گیری کنند. 
وجود گرایشهای مختلف مذهبی از جمله شیعه 
و س��نی در عراق در ش��کل گیری این حمایت ها 

بی اثر نیست. 
مانن��د  کاندیداه��ا  از  برخ��ی  تالش��های 
»ایاد عالوی« نخس��ت وزیر سابق عراق در جلب 

رضایت همس��ایگانی چون ترکیه و س��وریه برای 
جبه��ه گی��ری در مقاب��ل گروه های ائت��الف ملی 
و همچنی��ن ائتالف دولت قانونی ع��راق که مورد 
حمایت ایران اس��ت به دلیل نقش مهمی است که 
همسایگان عراق در روند انتخابات این کشور ایفا 

می کنند. 
جانبداری کش��ورهای عربی چون عربستان از 
برخی گروه ها و حمایت ه��ای مالی و مذهبی از 
گروههایی که بعضًا دس��ت به اقدامات تروریستی 
در عراق می زنند نه تنه��ا موجب ایجاد ناامنی در 
این کشور شده اس��ت بلکه از شکل گیری قدرت 
در چارچوب بافت واقعی جمعیت عراق جلوگیری 

می کند. 
حمایت های عربستان و برخی دیگر از کشورها 
چون لیبی از کاندیداهای حزب بعث موجب ش��د 
تا بع��د از رد صالحیت 500 نف��ر از کاندیداها به 
اتهام وابس��تگی به حزب بع��ث جنجال زیادی در 
عراق ایجاد ش��ود. اگر چه در رویکرد بعثی زدایی 
در انتخابات عراق امریکا نیز نظر مساعدی در این 

زمینه نداشت. 
به نظر امریکا حذف تعداد زیادی از کاندیداها 
به دلی��ل گرایش ها به حزب بع��ث موجب ایجاد 
ناامنی و اخالل در بحث انتخابات شده و این افراد 
را بعد از انتخابات به دش��منان و کارشکنان دولت 

آینده عراق بدل خواهد کرد.
3- طایفه گرای��ی: طایفه گرایی به دلیل وجود 
قومیتهای گوناگون در عراق مش��کالت عدیده ای 

را ایجاد کرده است. 
واژه طایف��ه گرایی در بعد منف��ی آن به معنای 
وابس��تگی شخص به یک طایفه خاص نیست بلکه 
به معنای دشمنی با طوایف دیگر است که عراق به 
ویژه در طی دوره میانی نخست وزیری نوری المالکی 
به ش��دت با آن دست به گریبان بود با وجود آنکه 

تمام جریانهای سیاسی عراق ادعای عدم تبعیت از 
این رویکرد را دارند اما در عمل مشاهده می شود 
بس��یاری از ای��ن گروه ها با تش��کیل دس��ته های 
غیرنظامی از این اه��رم برای تهدید و باجگیری از 
طرفهای دیگر و کسب امتیازات مختلف در صحنه 

عراق استفاده می کنند.
4- مذه��ب گرای��ی: وج��ود دو فرق��ه اصلی 
مس��لمانان یعنی شیعه و س��نی زنگ خطری است 
ب��رای درگیری های قوم��ی و مذهب��ی در عراق. 
خفقان و س��رکوبی که طی سالهای حکومت صدام 
بر ش��یعیان عراق روا داشته ش��د باعث شده است 
امروز این گروه با شدت و قدرت بیشتری در برابر 

رقیبان سنی مذهب خود صف آرایی کنند. 
ضمن اینکه حمایت های کش��ورهای همسایه 
از گرایش��ات س��نی و یا ش��یعه در این برخوردها 

بی تأثیر نیست. 
در این میان گروه هایی مانند گروه »الصحون« 
که با حمایت برخی از کش��ورهای همس��ایه علیه 
دول��ت و ش��یعیان می جنگیدند بع��د از معامله با 
دول��ت و در مقابل گرفتن پول علیه القاعده حاضر 
به جنگ شدند. در این میان امریکا نیز از روی کار 
آمدن گروه های شیعه به دلیل نزدیکی آنها به ایران 

حمایت نمی کند. 
اما علمای آگاه ش��یعه در ع��راق مانند آیت اهلل 
سیس��تانی مرجع بزرگ ش��یعیان به خوب��ی از آثار 
مخرب تفرق��ه در میان گروه های مس��لمان مطلع 
ب��وده و ب��ا اع��الم بی طرف��ی و ع��دم حمایت از 
کاندیدای مشخصی انتخاب را بر عهده ملت عراق 

گذاشته اند.
ص��دام  زم��ان  در  گرای��ی:  ایدئول��وژی   -5
ایدئولوژی در عراق و مس��أله پان عربیس��م بسیار 
مسأله پررنگی بود. رویای حکومت بر جهان عرب 
و ق��درت گیری در خاورمیانه که صدام به ش��دت 
به آن تمایل داش��ت بح��ث ایدئولوژی را در عراق 

مطرح کرد. 
چارچ��وب  در  و  ص��دام  س��قوط  از  پ��س 

س��اختارهایی چون اتحاد خلق )حزب کمونیست( 
ک��ه در صحنه فعالیت های انتخاباتی بس��یار فعال 
عمل می کنند و حت��ی جنبش ملی عراق که داعیه 
جانش��ینی ح��زب بع��ث منح��ل را دارد و بحث 
ایدئولوژی دنبال می ش��ود اگر چ��ه این مقوله در 
پ��س زمینه هایی چون مذه��ب و قومیت در عراق 

کمرنگ تر شده است.
ب��ا این ح��ال اکثر قریب به اتف��اق ملت عراق 
امی��د دارند که انتخابات س��ال 2010 بتواند بس��تر 
و چارچ��وب اولیه آغاز روند اصالحات سیاس��ی، 
اقتص��ادی و اجتماع��ی را فراهم ک��رده و عراق را 
از وضعیت نابس��امان امنیتی و سیاسی خارج کند. 
بعد از س��قوط رژیم ص��دام اگر چ��ه ملت عراق 
خونریزیه��ا و فجایع زیادی را متحمل ش��دند اما تا 
حدودی هر چند ناچیز دموکراس��ی را تجربه کرده 
است. این تجربه بیشتر از هر چیز توقع ملت عراق 

را در مقوله امنیت باال برده است. 
به همین دلیل اکثر کاندیداها مسأله بسط امنیت 
را در رأس اولویت های خود ذکر می کنند اگر چه 
هی��چ کدام راهکار خاص��ی را در این زمینه مطرح 

نمی کنند. 
از این رو طیف گس��ترده ای از احزاب حاضر 
در صحنه سیاسی عراق از مذهب گرایی پرطرفدار 
گرفت��ه تا لیبرال هایی ک��ه همچنان تالش می کنند 
جایگاه اس��الم گرایان را در صحنه سیاس��ی عراق 
بعد از سقوط صدام بگیرند، همگی تالش می کنند 
در کن��ار پروس��ه های عمومی و بازس��ازی عراق 
وضعیت امنیتی را به عن��وان مهمترین برنامه های 

خود قرار دهند.
و آخر اینکه انتخابات آتی عراق پایان حمایت 
سیاس��ی در این کشور نیس��ت بلکه شروعی است 
ک��ه مردم در کنار سیاس��تمداران خود تجربه ای از 
دموکراسی را به نمایش می گذارند، راهی که امروز 
مردم عراق در برابر خود گش��وده اند اگر درس��ت 
طی شود به عاقبتی خوش یعنی استقالل، آرامش و 

امنیت برای مردم این کشور بدل خواهد شد.

با فرارسیدن  ماه آخر سال؛

هزينه خانوارهای اصفهانی سه برابر شد

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
5شنبه 15 اسفند ماه 1388 / 19 ربیع االول 1431 Saturday 6 March 2010

جامعه



آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970353701124
شماره پرونده: 8709980359800729

شماره بایگانی شعبه: 871105
تاریخ تنظیم: 1388/10/2

شاکی: 
آقای بهروز پژوهی به نش��انی اصفهان خیابان گلس��تان کوچه پارسا کوچه ماه 

گل درب دوم 
متهم:

آقای اصغر مغیث مجهول المکان
اتهام: استفاده از سند مجعول

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

رأی دادگاه
در خصوص اتهام آقای اصغر مغیث فرزند محمدحسن مبنی بر استفاده از سند 
مجعول با توجه به ش��کایت ش��اکی و اس��تعالم به عمل آمده از اداره پست و 
اقرار متهم مبنی بر تعلق س��ند به وی و اینکه در اختیار ش��اکی قرار داده است 
و عدم حضور و دفاع وی در دادگاه و س��ایر ش��واهد و قرائن بزه وی را ثابت 
تش��خیص و مس��تنداً به ماده 535 قانون مجازات اس��المی متهم مذکور را به 
تحمل ش��ش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. و مستنداً به ماده 10 قانون 
مجازات اس��المی س��ند مجعول فعاًل ضبط در پرونده با توجه به اینکه ممکن 
در مراحل دیگر دادرس��ی مورد نیاز قرار گیرد می گردد. رأی صادره غیابی و 
ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه و ظرف بیست روز 
پس از آن قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر مرکز اس��تان اصفهان 

می باشد. 16817 / م الف
نش��انی: اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل 

استان اصفهان، طبقه 3، اتاق 343
نم نبات - رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970353601311
شماره پرونده: 8709980353600100

شماره بایگانی شعبه: 870115
تاریخ تنظیم: 88/10/17

ش��اکی: خانم س��یمین عارفی پور به نش��انی: اصفهان، خیابان پروین، خیابان 
ناهید، پالک 101 

متهم: آقای حمزه ناسخیان به نشانی: مجهول المکان
اتهام: ضرب و جرح عمدی 

گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص ش��کایت خانم سیمین عارفی پور فرزند حسین علیه آقای حمزه 
ناس��خیان دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع کیفرخواس��ت صادره از 
دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان با توجه به محتویات پرونده و مندرجات 
پرونده، گواهی های پزش��کی قانونی، شهادت ش��هود و سایر امارات و قرائن 
موجود و منعکس در پرونده وقوع و انتساب بزه معنونه به متهم مذکور محرز 
و مسلم می باشد فلذا به استناد مواد 294، 295، 302، 367، 480، 382، 481، 
484، 485 و 614 قانون مجازات اسالمی وی را از حیث جنبه خصوصی جرم 
)دیه( به پرداخت س��ه دینار از بابت کبودی پیش��انی، یک درصد دیه کامل از 
بابت خراشیدگی )حارصه( پیشانی، دو درصد دیه کامل از بابت پارگی )دامیه( 
بینی، یک درصد دیه کامل از بابت س��ائیدگی )حارصه( باالی لب فوقانی، یک 
درصد دیه کامل از بابت ناحیه پوس��ت رفتگی در حد دامیه مچ دس��ت راست 
و یک درصد دیه کامل از بابت ناحیه پوست رفتگی در حد دامیه پشت دست 

راس��ت، نیم درصد از دیه کامل از بابت ناحیه سائیدگی در حد حارصه پشت 
دست چپ، نیم درصد دیه کامل از بابت سائیدگی در حد حارصه پشت دست 
چ��پ، نی��م درصد کامل از بابت س��ائیدگی در حد حارصه س��اعد چپ، یک 
درصد دیه کامل از بابت پوست رفتگی در حد دامیه زانوی راست، نیم درصد 
دیه کامل از بابت سائیدگی در حد حارصه آرنج چپ، یک دهم درصد از دیه 
کامل از بابت خراش��یدگی در حد حارثه انگشت چهارم دست راست، یکصد 
دینار از بابت شکس��تگی اس��تخوان بینی و نیم درصد دیه کامل از بابت تورم 
پش��ت دست راس��ت در حق شاکی و از حیث جنبه عمومی جرم به تحمل دو 
سال حبس تعزیری محکوم و اعالم می دارد. رأی صادره غیابی است و ظرف 
ده روز از تاری��خ ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از انقضاء 
مهلت واخواهی ظرف بیس��ت روز قاب��ل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم 

تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 16581/ م الف
خدابنده – دادرس شعبه 110 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 88/12/2

شماره: 881083 د/27
نظر به اینکه آقای مجتبی نافذ به اتهام جرح عمدی با چاقو حس��ب ش��کایت 
آقای فرهاد مروی فرزند احمد از طرف این دادسرا در پرونده کالسه..... تحت 
تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن مح��ل اقامت او ممکن 
نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار 
آگهی در شعبه دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار 

آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.
 17385 / م الف

دادیار شعبه 27 دادسرای عمومی اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 88/11/29

شماره: 880738 د/30
نظ��ر به اینکه آقای مهدی جعف��ری فرزند رضا به اتهام ت��رک انفاق و تهدید 
حسب شکایت خانم فاطمه زینلی فرزند رجب از طرف این دادسرا در پرونده 
کالس��ه 880738 د/30 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 30 دادیای دادستان عمومی اصفهان 
جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 17445 / م الف
دادیار شعبه 30 دادسرای عمومی اصفهان

 
آگهی ابالغ

شماره دادنامه: 8809970354601198
شماره پرونده: 8709980359500480

شماره بایگانی شعبه: 871379
تاریخ تنظیم: 1388/10/12

شاکی: آقای حسین مهدوی به نشانی اصفهان، خ کهندژ، محله الدان، روبروی 
دبستان عالمه مجلسی، پ 24

متهمین: 1- آقای حس��ین کلنات به نش��انی اصفهان، خ آتشگاه، محله گورتان 
آخرین بن بست

2- آقای مجید مستاجران به نشانی اصفهان، محله گورتان
3- آقای مهرداد مکتوبیان به نشانی اصفهان، خ آتشگاه، بهارنچی، کوی زهران، 

بن بست شهید سعید مکتوبیان، پ 56، منزل مرتضی مکتوبیان

اتهام: ضرب و جرح عمدی با چاقو
گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت بصدور رأی 

مینماید.
رأی دادگاه

بزه انتس��ابی آقای مجید مس��تأجران فرزند حس��ین دائر بر ایراد جرح عمدی 
با چاقو و توهین نس��بت به ش��اکی آقای حس��ین مهدوی از توجه به شکوائیه 
بی ش��ائبه شاکی و گواهی گواه و گواهی پزشکی قانونی و متواری بودن متهم 
محرز است علیهذا دادگاه در اجرای ماده 302 و 367 و 480 و تبصره ماده 614 
قانون مجازات اس��المی نامبرده را به تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت 
میزان چهارصد دیه کامل بابت جراحت سمحاق و قطع تاندومهای دست چپ 
در حق شاکی محکوم می نماید. دادگاه از توجه به مجموع اوراق پرونده اتهام 
قدرت نمایی با چاقو را از ناحیه آقای حس��ین کلنات توهین را از ناحیه آقای 
مهرداد مکتوبیان نس��بت به ش��اکی محرز ندانسته و در اجرای ماده 177 قانون 
آئین دادرسی کیفری رأی بر برائت نامبرده صادر می نماید. رأی صادره نسبت 
به متهم اخیر حضوری و ظرف مدت بیس��ت روز قابل اعتراض و نس��بت به 
محکومیت متهم ردیف اول غیابی است و ظرف مهلت ده روز قابل واخواهی در 

همین دادگاه است.
16582/ م الف 

نش��انی: اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان، طبقه 3، اتاق 353

اعظمی- رئیس شعبه 120 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به صادق بیاتی 

تاریخ: 1388/11/10
شماره: 881563/1500 ح /19

کالسه پرونده: 881563/1500 ح / 19
وقت رس��یدگی: 89/1/25 س��اعت 9/5 صبح )بیست و پنجم فروردین هشتاد 

و نه( پ 13 
خواهان: س��میه عمو سلطانی، فرزند غالمرضا، ساکن اصفهان، خیابان آتشگاه، 

خیابان بهشت، فرعی سوم
خوانده: صادق بیاتی، فرزند ناصر، مجهول المکان
خواسته: صدور حکم طالق به لحاظ عسر و حرج

خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاهه��ای عمومی نموده که جهت رس��یدگی 
به ش��عبه 19 حقوق��ی اصفهان ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده 
بعل��ت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه 
و بتجوی��ز م��اده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب ی��ک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتش��ار آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف 
ی��ک ماه بدفت��ر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی 

حضور بهمرساند.
17378/ م الف 

ادیبی - مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/11/18

شماره: 880882 ک 111
چون آقای حس��ن روزبهانی فرزند علی اکبر ش��کایتی علیه آقای ناصر توشی 
فرزن��د مطیر مبنی ب��ر خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 
880882ک 111 این دادگاه ثبت و وقت رس��یدگی برای روز س��ه شنبه مورخ 
89/2/7 س��اعت 12 ظه��ر تعیین ش��ده، نظر ب��ه اینکه متهم مجه��ول المکان 
می باش��د، لذا حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می شود و از متهم مذکور 

دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. 16816 / م الف
مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/12/3

شماره: 881256 ب 21
نظ��ر به اینکه آق��ای جهانگیر پرنده فرزند نیاز به اته��ام خیانت در امانت یک 
دس��تگاه وانت پیکان از طرف ش��عبه 21 بازپرسی دادس��رای ناحیه 3 اصفهان 
تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضار به واس��طه مجهول الم��کان بودن نامبرده 
میسر نشده بدین وسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 
ب��ه نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ نش��ر آگهی در ش��عبه 21 بازپرس��ی 
اصفه��ان واقع در اصفهان، خ جابر انصاری، دادس��رای ناحیه 3 بازپرس��ی 21 
جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از 

گذشت مهلت مقرر اقدامات قانونی در این خصوص بعمل خواهد آمد.
17379/ م الف

غالمپور- مدیر دفتر شعبه 21 بازپرسی اصفهان

آگهی احضار متهم 
تاریخ: 88/12/1

شماره: 881470 د/28
نظر به اینکه آقای س��عید عس��گری فرزند فضل اهلل به اتهام خیانت در امانت 
نس��بت به یکدس��تگاه خودرو پ��ژو 405 از طرف این دادی��اری تحت تعقیب 
هستند و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت آنها ممکن نگردیده 
بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیف��ری مصوب 1378 
مراتب به نامبردگان ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 28 
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان به آدرس خیابان کهندژ، دادسرای 
ش��ماره 2 جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��وند، در صورت عدم 

حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.
 17383 / م الف

کورش کریم زاده - دادیار شعبه 28 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

نسخه گیاهی

کلیات گیاه شناسی: صبر زرد یکی از 
گیاهانی اس��ت که در تاری��خ قبل از میالد 
مورد مصرف مردم بوده اس��ت. کلئوپاترا 
ملکه مصر پوس��ت خود را هر روزه با آن 
ماس��اژ می داد که از ش��ر آفتاب مصر در 
امان باش��د و حت��ی مصری��ان آن را برای 
مومیای��ی مردگان خود ب��ه کار می بردند. 
در کتاب مقدس اس��م ای��ن گیاه به کرات 
آمده اس��ت. صبر زرد فاقد ساقه بوده ولی 
برگهای آن دراز و تا ارتفاع 30 س��انتیمتر 
می رس��د. گلهای این گیاه ب��ه رنگ زرد 
اس��ت که در انتهای س��اقه ای که از وسط 

برگها خارج می شود، می روید.
ــیمیایی: صبر زرد موادی  ترکیبات ش
نظیر آلوئین  فامودی��ن، آنترا کیون،  ایزوبار 
بالوئی��ن و مقداری در ح��دود 12 درصد 

صمغ است.
ــواص دارویی: صبر زرد از نظر طب  خ
قدیم ایران گرم و خش��ک است و شیرابه 

آن به مصرف طبی می رسد. 
1( تقویت کننده بدن است. 

2( یبوس��ت را برطرف و روده ها را تمیز 
می کند. 

3( برای معالجه آسم مفید است. 
4( سوء هاضمه را برطرف می کند. 

5( در معالجه صرع مفید است. 
6( اثر ضد کرم دارد. 

7( خون را تصفیه می کند. 
8( ب��رای برط��رف کردن خارش ناش��ی 
از گزیدگی حش��رات ش��یرابه آن را روی 

پوست بمالید. 
9( اگزما را درمان می کند. 

10( ب��رای معالج��ه اس��هال خون��ی مفید 
است. 

11( برای رفع ریزش مو، ش��یرابه آن را به 

سر مالیده و موها را با آن ماساژ دهید. 
12( گرفتگی کبدی را برطرف می کند. 

13( برای التیام زخم ها شیرابه آن را روی 
زخم بمالید. 

14( صب��ر زرد بهترین کرم مرطوب کننده 
اس��ت، برگها را بش��کنید و ژل��ه آن را به 

پوست بمالید. 
15( مبتالیان به بیم��اری قند می توانند با 
مصرف این گی��اه قند خون خود را کنترل 

کنند. 
16( برای شس��تن چشم و زخم ها شیرابه 
صبر زرد را با آب مخلوط کرده و استفاده 

کنید. 
مضرات: صبر زرد اگر به اندازه مصرف 
شود خطری ندارد ولی مقدار زیاد آن باعث 
اسهال خونی می ش��ود. ضمناً زنان شیرده 
نبای��د از آن اس��تفاده کنند زی��را صبر زرد 
از طریق ش��یر وارد بدن طفل می ش��ود و 
ایجاد اس��هال می کند. این گی��اه نیز برای 
زنان حامله خوب نیست زیرا ممکن است 

باعث سقط جنین شود. 

      دکتر علی اخوان بهبهانی
دیدن دانه های سرخ بر روی 
بدن به خص��وص در کودکان، 
همیش��ه باعث نگرانی والدین 
می ش��ود. این دانه های سرخ 
علل گوناگونی دارند که برخی 
از آنه��ا می تواند خطرناک هم 
باش��د. یکی از ای��ن دانه ها که 
باید به آن توجه شود، دانه های 
سرخ بیماری س��رخجه است. 
اول دانه هایی در پوست ظاهر 
می شود که با تب خفیف یک 
روزه )38 درج��ه س��انتیگراد( 

هم��راه اس��ت. اگر نوج��وان باش��ید ابتدا 
س��ردرد، تب خفیف، گلودرد، سرفه های 
مالیم، بزرگ و حساس شدن غدد لنفاوی 
پشت گوش و سر را تجربه می کنید که 3 
تا 4 روز ادامه دارد. دانه زدن پوست شما با 
پیدایش نقاط قرمز رنگ روی صورت آغاز 
می ش��ود. این دانه ها به س��رعت به تنه و 
قسمت های دیگر بدن گسترش می یابند. 
ای��ن دانه های خ��ارش دار طی مدت یک 
روز در سراس��ر بدن پخش می شوند. اما 
عمر آنها بس��یار کوتاه است و روز دوم از 
صورت محو شده و تا روز سوم در سراسر 
بدن به کلی از بین می روند. ممکن اس��ت 
غدد لنفاوی پش��ت گوش و سر تا هفته ها 
متورم باقی بمانند، بدون اینکه حساس��یت 
و دردی داشته باشند. اگر سنتان بیشتر هم 
باش��د، گاهی پس از محو شدن دانه ها در 
صورت، درد مفاصل به خصوص درد زانو، 
مچ و آرن��ج را تجرب��ه می کنید و ممکن 
اس��ت تا 10 روز ادامه داش��ته باشند. اگر 
این عالئم را داش��تید به احتمال زیاد دچار 

سرخجه شده اید.
سرخجه از کجا می آید؟ 

س��رخجه یک بیماری ویروسی بسیار 
مس��ری است. این بیماری می تواند باعث 
ایج��اد ناهنجاری های م��ادرزادی وخیم 
در جنین خانم های بارداری ش��ود که در 
4-3 ماه اول بارداری به آن مبتال ش��ده اند. 
این بیماری در همه س��نین دیده می شود، 
ولی در کودکان شایع تر است. واکسیناسیون 
علیه این بیماری باعث شده است تا تعداد 
م��وارد آن به ط��ور قاب��ل توجهی کاهش 
یابد. سرخجه، سرخک آلمانی یا سرخک 
سه روزه نیز نام دارد، زیرا تب بیماری بعد 

از سه روز قطع می شود.

واگیر در بیماری سرخجه 
اگ��ر دو روز بع��د از مالقات با کودکی 
شنیدید که او سرخجه گرفته منتظر باشید که 
نوبت شما هم برسد. سرخجه از طریق هوای 
آلوده به ویروس بیماری زا منتقل می ش��ود 
چرا که هوای اتاق به طور معمول با ترشحات 
ریز و قطره های کوچک حلق و بینی فرد بیمار 
آلوده شده است. اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم 
دوره واگیر بیماری از 7 روز پیش از بروز عالئم 
و ضایعات پوستی تا پنج روز پس از بروز عالئم 
بیماری به طول می انجامد. خیلی زود منتظر 
بروز بیماری نباشید زیرا دوره نهفتگی بیماری 
بین 17-14 روز اس��ت و حتی ممکن است 
تا 21 روز طول بکشد؛ یعنی به طور متوسط 
3- 2 هفته پ��س از تماس با فرد بیمار و یا 
ترش��حات حلق و بینی وی، عالئم بیماری 
در ش��ما آشکار می شود. ویروس سرخجه 
در تمامی طول س��ال وجود دارد اما انتشار 
آن در فصل های زمستان و بهار بیشتر است. 
واکسیناسیون ناقص، زندگی در مکان های 
عموم��ی مانند مدارس ی��ا مهدکودک ها و 
ضعف دستگاه ایمنی ناش��ی از بیماری ها 
ی��ا دارو موجب افزایش احتمال ابتال به این 

بیماری می شود.
تشخیص اشتباه 

اگر در روزهای نخس��ت، پزشک شما 
در تشخیص خود تردید داشت زیاد خرده 
نگیرید، زیرا سرخجه از نظر عالئم ظاهری 
ش��بیه به بیماری های سرخک، مخملک، 
تعداد زیادی از عفونت های پوستی و مونو 
نوکلئوز عفونی است و به تبع آن، تشخیص 
دشوار می شود. در حقیقت تشخیص بالینی 
سرخجه در اغلب مواقع درست انجام نمی 
ش��ود. در موارد حاد بیماری، تنها با کمک 
آزمایش��گاه می توان بیماری را تشخیص 

داد. تش��خیص بیم��اری ب��ر 
اس��اس افزای��ش پادتن های 
اختصاص��ی ض��د وی��روس 
س��رخجه در دو بار آزمایش 
تأیی��د می ش��ود. در فاصل��ه 
ی��ک تا دو هفته پس از ظهور 
ضایع��ات پوس��تی، می توان 
ویروس را از ترشحات گلوی 
بیمار جدا کرد. هر فرد با یک 
ب��ار مبتال ش��دن ب��ه بیماری 
س��رخجه، ب��رای تم��ام عمر 
نسبت به این بیماری مصونیت 
می یابد. کس��انی ک��ه پس از 
یک سالگی نیز از واکسن سرخجه استفاده 
کرده باشند، مصونیت دائمی پیدا می کنند. 
نوزادانی که مادرانش��ان به سرخجه ایمنی 
دارند، به طور معمول پادتن های مادری را 
9-6 م��اه پس از تولد، در خون خود دارند 
و علیه سرخجه مصون هستند. این بیماری 
ب��ر خالف ظاهر پر س��ر و ص��دای خود، 
معموالً به درمان نیاز ندارد. پزشکان معموالً 
اس��تراحت و افزایش مص��رف مایعات را 
توصیه می کنند. ممکن است برای ناراحتی 
خفیف مصرف داروهای بدون نسخه نظیر 
اس��تامینوفن کافی باشد. افراد زیر 18 سال 
نباید از آس��پرین اس��تفاده کنند. تحقیقات 
نشان داده در کودکان، بین مصرف آسپیرین 
در بیماری ه��ای ویروس��ی و بروز نوعی 
ناراحتی مغزی به نام »سندرم ری« ارتباط 
وج��ود دارد. ب��ه بیمار توصیه می ش��ود 
با بر طرف شدن تب، از بستر بیرون نیاید 
و ت��ا روز بع��د از برطرف ش��دن بثورات 
پوس��تی، فعالیت ه��ای خ��ود را محدود 
کند و ت��ا یک هفته پس از ناپدید ش��دن 
بثورات از تماس با دیگران خودداری کند. 
خانم های غیر باردار در س��نین باروری، 
اگر قباًل به این بیماری مبتال نش��ده باشند 
یا واکسن آن را دریافت نکرده باشند، باید 
علیه این بیماری واکس��ینه شوند )البته تا 
سه ماه پس از دریافت واکسن نباید حامله 
شوند(. به خانم های بارداری که در تماس 
با بیمار مبتال به س��رخجه بوده اند و قباًل 
مبتال نش��ده یا واکسن دریافت نکرده اند، 
باید گاماگلوبولین )پادتن( تزریق شود. اگر 
گاماگلوبولین ب��دون تأخیر پس از تماس 
با فرد آلوده تزریق ش��ود، ممکن است از 
بروز بیماری پیش��گیری کرده یا شدت آن 

را کاهش دهد.

بيماری سرخجه  صبر زرد )آلوئه ورا(
مثل آینه

ب��رای زندگی در یک محی��ط تمیز و 
پاک رعایت کلیه موارد بهداش��تی از قبیل 
بهداشت فردی، بهداش��ت آب، بهداشت 
توالت، بهداش��ت خانگی، بهداش��ت مواد 
غذای��ی و بهداش��ت محیط اط��راف خانه 
ضروری اس��ت. از آنجا ک��ه 80 درصد از 
کل بیماری های موجود در کش��ورهای در 
حال توسعه ناش��ی از بیماری های مرتبط 
ب��ا آب و مدفوع اس��ت بنابراین آموزش 
بهداش��ت در این زمینه نقش مهمی را ایفا 
می کند. حمام ها و س��رویس های بهداشتی 
از جمله مهمترین قس��مت های یک خانه 
به حس��اب می آیند که در حفظ بهداشت 
و نظافت آنها باید بیش��ترین دقت را کرد 
زی��را آلودگی این مکان ها، باعث انتش��ار 
و انتق��ال انواع آلودگی ه��ای میکروبی به 
س��ایر نقاط خانه ش��ده و موجب بیماری 
افراد خانواده می ش��ود. ا صوالً در بررسی 
ی��ک دستش��ویی چند موض��وع مهم  باید 
مورد توجه ق��رار گیرد. مهمترین موضوع 
در این مورد پوشش سطوح توالت است. 
این پوشش ش��امل دیوارها و کف بوده و 
از آنجا که بیش��ترین میزان مصرف آب در 
ساختمان ، در محیط های دستشویی  انجام 
می شود، عایق بودن سطوح این فضاها در 
برابر نفوذ آب، مهمترین ویژگی  الزم برای 

دیوارپوش ها و کفپوش ها است.
ــت: در س��اخت توال��ت باید از  توال
رنگ های روشن استفاده کرد تا آلودگی ها 
و جرم ه��ا در آن به خوب��ی نمایان بوده و 
بتوان به موق��ع آنها را نظافت کرد. بعضی  
از جوام��ع و اف��راد از آب و بعضی دیگر 
از دس��تمال کاغذی یا س��ایر مواد جاذب 
ب��رای نظافت اس��تفاده می کنند ک��ه البته 
روش شست وشو با آب مقبولیت بیشتری 
دارد. در جاهایی ک��ه تأمین آب به طریق 
حم��ل با دس��ت )مثاًل از ش��یر عمومی یا 
از چاه آب( اس��ت، بهتر است یک مخزن 
ذخی��ره آب کافی در توال��ت و یا نزدیک 
آن تعبیه شود. به افراد توصیه می شود بعد 
از شست وشو، از دس��تمال کاغذی که در 
دستش��ویی تعبیه شده است، استفاده کنند. 
این کار به افراد کمک می کند که از رش��د 
میکروب ه��ا و قارچ ها ک��ه در رطوبت به 
فعالیت می پردازن��د، جلوگیری کرده و به 
بیماری های دس��تگاه ادراری مبتال نشوند. 
وجود یک ظ��رف زبال��ه در توالت برای 
الزامی است.  دستمال های استفاده ش��ده، 

همچنین توصیه می ش��ود بع��د از هر بار 
اس��تفاده از توالت، س��یفون را کش��یده و 
یا مق��داری آب در کاس��ه توالت بریزید. 
برای اس��تفاده از آب به مقدار کافی جهت 
شست وش��و، از ش��لنگ های مخص��وص 
دستشویی و یا ش��لنگ های پالستیکی که 
به ش��یر اصلی آب وصل شده اند، استفاده 
کنید. نکته بهداشتی و مهم در این مورد آن 
اس��ت که نباید شلنگ ها به هیچ وجه روی 
زمین بیفتند زی��را در این صورت موجب 
آلوده شدن سرش��لنگ به انواع آلودگی ها 
ش��ده و موجب انتقال ای��ن آلودگی  ها به 
افراد می  ش��وند. ضدعفونی کردن بهترین 
راه ب��رای جلوگیری از این انتقال اس��ت. 
توصیه می شود حداقل هر دو هفته یک بار 
کف توالت را با استفاده از مواد پاک کننده 

و ضدعفونی کننده بشویید.  
جامسواکی: جامسواکی تعبیه شده در 
کنار دستش��ویی ها نباید به صورت لیوانی 
باش��د و بای��د از قس��مت های مجزا برای 
آویزان کردن مس��واک ها برخوردار باشد. 
در ای��ن صورت ام��کان برخورد و اتصال 
مس��واک ها به هم ک��م ش��ده و در نتیجه 
انتقال میکروب ها ص��ورت نمی گیرد. در 
ضم��ن باید جریان هوا به صورتی باش��د 
که مس��واک های خیس خش��ک شوند و 
جامس��واکی باید در قسمتی  از دستشویی 
تعبیه ش��ود که در معرض آب شست وشو 

نباشد و خیس نشود.
حوله: بهتر اس��ت در کنار دستشویی 
من��ازل از حول��ه و در دستش��ویی اماکن 
عمومی از خش��ک کن یا دستمال  کاغذی 
برای خش��ک کردن دست ها استفاده کرد. 
حوله ها باید هر چند روز یک بار شس��ته 
ش��ده و در ه��وای آزاد و ترجیح��ًا با نور 

آفتاب خشک شوند.

بهداشت دستشویی
بيماری سرخجه 

آگهی مفقودی

ــت کفالت اینجانب  کارت معافی

ــد برزو  ــاری فرزن ــب غف لهراس

ــماره کارت 129733۵2  به ش

ــود گردیده و از درجه اعتبار  مفق

ساقط است.
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سالمت



آگهی ابالغ
تاریخ: 88/12/2

شماره: 88/457 /ش ح/22
بموج��ب رأی ش��ماره 878 تاری��خ 88/9/5 حوزه 22 ش��ورای حل اختالف 
شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت. محکوم علی��ه حجت اهلل فوالدگر 
ش��غل آزاد نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 
هش��ت میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ س��ی هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نشر آگهی تا مرحله اجرای کامل حکم و خسارت تأخیر تأدیه 
از زمان کس��ر اقس��اط تا اجرای کامل حکم به ماخذ شاخص بانک مرکزی در 
حق محکوم له عبدالرحیم رحیم پور فرزند یوس��ف شغل کارمند نشانی محل 

اقامت: اصفهان، بهارستان، فاز 2، بلوک 127، پالک 200 گردید.
به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف اس��ت: پس از ابالغ این اخطار اجرایی 
ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
ب��ه و یا انجام تعه��د و مفاد رأی بدهد در غیر اینص��ورت پرونده جهت اقدام 
قانونی ب��رای اجرای احکام دادگاه یا دادگس��تری محل تحویل خواهد ش��د.   

17208 / م الف
شورای حل اختالف شعبه 22 حقوقی اصفهان

آگهی احضار 
تاریخ: 88/12/3

شماره: 881291 ک 103
چون آقای علیرضا رس��تمیان فرزند عباس شکایتی علیه آقای موسوی مبنی بر 
جعل و اس��تفاده از سند مجعول مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 881291 
ک 103 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 89/2/18 س��اعت 9 صبح 
تعیین ش��ده به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون 
آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار 
محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت 
رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 

شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
17390 / م الف

مدیر دفتر شعبه 103 جزایی دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار 
تاریخ: 88/11/30

شماره: 881958 د/7
چون اداره ثبت احوال اصفهان شکایتی علیه خانم فاطمه سادات میرطاوسی مبنی 
بر مخدوش نمودن شناسنامه مطرح نموده که پرونده به کالسه 881958 د/7  این 
دادیاری ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د حس��ب 
ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید 
ظرف مدت یکماه پس از نش��ر آگهی جهت پاس��خگویی به اتهام خود به این 
مرج��ع مراجعه نمای��د در صورت عدم حضور دادس��را تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. 
17360 / م الف

اکبر خسروی – دادیاری شعبه 7 مرکزی اصفهان 

آگهی احضار 
تاریخ: 88/12/3

شماره: 882453 د/7
چون آقای س��ید احمد س��جادی نژاد فرزند س��ید مصطفی شکایتی علیه آقای 
س��ید علی حیدری مبنی بر توهین مطرح نموده که پرونده به کالسه 882453 
د7 این دادیاری ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د 
حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب ی��ک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل 

می آید ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگویی به اتهام خود به 
این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود.  17362 / م الف
اکبر خسروی – دادیاری شعبه 7 مرکزی اصفهان 

آگهی احضار متهم 
تاریخ: 88/12/1

شماره: 870933 د/28
نظر به اینکه آقای محس��ن علیخانی فرزند س��هراب به اتهام ش��رکت در ایراد 
ض��رب و ج��رح عمدی به آقای محم��د جاللی از طرف ای��ن دادیاری تحت 
تعقیب هس��تند و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت آنها ممکن 
نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مصوب 
1378 مرات��ب ب��ه نامبردگان ابالغ تا ظ��رف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در 
شعبه 28 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان به آدرس خیابان کهندژ، 
دادسرای شماره 2 جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند، در صورت 
عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 

شد.
 17382 / م الف

کورش کریم زاده - دادیار شعبه 28 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1388/12/10
شماره: 1512/88 ش 33

در خصوص پرونده کالس��ه 1512/88 خواهان ابوالقاسم کاظمی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ س��ه میلیون و نهص��د و نود هزار تومان وجه 4 فقره چک 
بشماره های 158029 و 990393 و 990399 و 990400 بانک ملی به انضمام 
خس��ارت تأخیر تأدی��ه و حق الوکاله وکیل و هزینه دادرس��ی به طرفیت امین 
پاپی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز دوش��نبه مورخ 89/2/13 
ساعت 11 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره 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.

17513/ م الف
مدیر دفتر شعبه 33 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1388/12/3
شماره: 88-465 ش /15

در خصوص پرونده کالس��ه 88-465 ش/ 15 خواهان علیرضا احمدی فرزند 
حیدر دادخواس��تی مبنی بر الزام به تنظیم و انتقال س��ند رس��می نسبت به یک 
دستگاه گریدر میتسوبیشی مدل 1985 با شماره موتور 02570 به طرفیت حسن 
خاتمی فرزند حس��ین تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه 
مورخ 89/1/18 س��اعت 3/30 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل 
از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتش��م کاشانی 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.17291/ م الف
مدیر دفتر شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی
خانم ملیحه ش��فیعی نیک آبادی فرزند عبدالحسین نشانی اصفهان دادخواستی 

بخواس��ته ط��الق بطرفیت آقای ج��واد قلی پ��ور فرزند غالمعل��ی تقدیم که 
به این ش��عبه ارجاع و بش��ماره بایگانی 1923/88 ح / 21 و ش��ماره کالس��ه 
8809980352101870 ح / 21 ثب��ت گردی��ده و آدرس خوان��ده را مجهول 
المکان اعالم نموده است. براساس دادخواست خواهان و حسب دستور دادگاه 
و ب��ه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی یک نوب��ت در روزنامه های 
کثیراالنتش��ار چاپ و منتش��ر می گردد و از خوانده دعوت می ش��ود که برای 
روز 89/3/5 س��اعت 10:30 صبح جهت رسیدگی در شعبه 21 دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت حاضر و در همین فرصت نیز جهت 
دریافت نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نماید بدیهی 
اس��ت در صورت عدم حضور دادخواس��ت ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه غیابًا 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
17380/ م الف

سلیمانی- مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1388/12/10
شماره: 998/88 ش ح 29

در خصوص پرونده کالسه 998/88 خواهان ابوالقاسم کاظمی فرزند محمدتقی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ سه میلیون ریال وجه 4 فقره چک 478884- 
478888- 478889- 478890 بانک مسکن به طرفیت کریم پاپی فرزند عادل 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 89/2/29 ساعت 
17/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان محتش��م کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نماید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
17514/ م الف

مدیر دفتر 25 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت دادرسی
تاریخ: 1388/12/4
شماره: 881099 

کالسه پرونده: 881099 ت / 13
وقت رسیدگی: چهارشنبه 89/1/25 ساعت 9 صبح
تجدیدنظرخواه: علی آتشی با وکالت الهام اعظمی

تجدیدنظرخوانده: محمد اسکندری و بتول زارعان و غیره 
تجدیدنظر خواسته از دادنامه 8809970350100554- 88/5/8

وکیل تجدیدنظرخواه دادخواس��ت تجدیدنظر تسلیم دادگاه شعبه اول حقوقی 
اصفهان نموده که پس از س��یر مراحل قانونی به این ش��عبه ارجاع و برای روز 
چهارش��نبه 89/1/25 ساعت 9 صبح وقت رس��یدگی تعیین که بعلت مجهول 
المکان بودن 1- محمد اس��کندری 2- بتول زارعان و بتجویز ماده 73 ق.آ.د.م 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی میشود تا 1- محمد اسکندری 

2- بتول زارعان در وقت رسیدگی فوق در این دادگاه حاضر گردند.
17369/ م الف

مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه تجدید نظر اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/12/4

شماره: 880947 ک 105
چون آقای وحید سلیمانی فرزند فرج شکایتی علیه آقای مهدی رحمانی فرزند 
محم��د تقی مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی مطرح نموده که پرونده آن به 
کالس��ه 880947 ک 105 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 89/2/18 
ساعت 9 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب 
ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 

کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید 
جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 

ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
17375/ م الف

مدیر دفتر شعبه 105 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1388/12/10
شماره: 1510/88 ش 33

در خصوص پرونده کالس��ه 1510/88 خواهان ابوالقاسم کاظمی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ چهار میلیون و هشتصد و بیست و شش هزار تومان وجه 
4 فق��ره چ��ک ب��ه ش��ماره 540239 و 540240 و 540247 و 540249 بانک 
مل��ی به انضمام خس��ارات تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل و هزینه دادرس��ی 
به طرفیت کریم پاپی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز دوش��نبه 
مورخ 89/2/13 س��اعت 10 صبح تعیین گردیده، ب��ا توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل 
از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتش��م کاشانی 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.
17511/ م الف

مدیر دفتر شعبه 33 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1388/12/10
شماره: 1511/88ش 33

در خصوص پرونده کالس��ه 1511/88 خواهان ابوالقاسم کاظمی دادخواستی 
مبن��ی بر مطالبه مبلغ س��ه میلیون و هفتصد و س��ی و دو ه��زار تومان وجه 3 
فقره چک بش��ماره های 540245 و 540246 و 540250 بانک ملی به انضمام 
خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی به طرفیت کریم پاپی 
تقدیم نموده است. وقت رس��یدگی برای روز دوشنبه مورخ 89/2/13 ساعت 
10/30 صب��ح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره 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.

17512/ م الف
مدیر دفتر شعبه 33 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 1388/11/20

شماره: 880919
در پرونده کالس��ه 880919 ش��عبه 13 دادیاری دادس��رای عمومی و انقالب 
اصفه��ان خانم لیال بهرامی فرزند بهرامعلی ش��کایتی علیه آقای محمد بهرامی 
دای��ر ب��ر خیانت در امانت مطرح نموده که در جهت رس��یدگی به این ش��عبه 
ارجاع گردید؛ نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د، حس��ب ماده 115 
قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شعبه مربوطه 
مراجع��ه تا ضمن اعالم نش��انی کامل خود جهت پاس��خگوئی به اتهام وارد و 
دف��اع از خود حاضر گ��ردد در صورت عدم حضور دادس��را تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود.
17370/ م الف

مدیر دفتر شعبه 13 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

     پژمان سلطانی
در آس��تانه دی��دار تیم فوتبال س��پاهان 
اصفهان مقابل تراکتورس��ازی که قرار است 
امروز در ورزش��گاه یادگار امام تبریز برگزار 
شود، بازیکنان سپاهان بر سر مزار مرحوم رضا 
حسن زاده بازیکن سابق تیم های سپاهان و 
تراکتورسازی حاضر ش��دند و یاد و خاطره 
این عزیز را گرامی داشتند. مدیرعامل باشگاه 
فرهنگی ورزشی سپاهان پیرامون این مسابقه 
اظهار داشت: امروز میهمان یکی از پرشورترین 
هواداران ایران هستیم که برای ما باعث افتخار 
اس��ت امیدواریم با انجام یک بازی خوب از 
سوی هر دو تیم این تماشاگران تبریزی از این 
دیدار لذت کافی را ببرند. س��اکت ادامه داد: 
تراکتورسازی از تیم های پرسابقه و مردمی در 
کشور است. به نظر من با تالش و جنگندگی 
این تیم در آینده ای نزدیک می توان ش��اهد 
رقابت ه��ای این تی��م فرای ایران در آس��یا 
باش��یم. وی در مورد وضعیت سپاهان پس 
از دیدار با الشباب توضیح داد: در مقابل این 
تیم عربستانی شایسته پیروزی بودیم و حتی 

بسیاری از رسانه ها و کارشناسان عرب هم 
ای��ن را تأیید کردند. س��اکت در پایان افزود: 
با درایت امیر قلع��ه نویی و تالش و همت 

بازیکنان مس��ابقات لیگ قهرمانان آسیا را با 
موفقیت پشت سر می گذاریم و از گروه خود 

مقتدرانه صعود می کنیم.

    زاینده رود
مه��دی محمد نبی دبیرکل فدراس��یون 
فوتبال با حضور در باش��گاه سپاهان ضمن 
بازدی��د از واحده��ای مختل��ف باش��گاه با 
محمدرضا ساکت نشس��تی داشت و بعد از 
پایان این جلس��ه در جمع خبرنگاران گفت: 
این باشگاه با مدیریت و س��ابقه ای که دارد 
سرآمد دیگر باشگاه ها شده و توانسته به طور
 س��اختاری و اصولی تأثی��رات زیادی را در 
حوزه ورزش از خود برجای گذارد. سپاهان 
باشگاهی از نسل و مکتب شاهین است که 
به نحوی نام و خاطره ش��اهین را زنده کرده 
است. وی به راه اندازی تیم های سایه اشاره 
ک��رد و افزود: تیم های س��ایه ک��ه به عنوان 
سپاهان نوین از آنها نام می برند، نشان دهنده 
آینده نگری و نگاه ژرف مدیران سپاهان در 
بازیکن سازی است. نبی پیرامون مسابقات 
فوتبال لیگ قهرمانان آسیا توضیح داد: تیم های 
ایرانی حاضر در این مسابقات در گام نخست 

موفق ظاهر شدند و به عقیده من می توانند 
از گروه خود صعود کنند و س��پاهان هم این 
ظرفیت و پتانس��یل را دارا است تا همچون 
سال 2007 تا مراحل پایانی پیش رود. دبیرکل 
فدراس��یون فوتبال در پاسخ به این سؤال که 

قهرم��ان لیگ برتر تا هفته چندم مش��خص 
می شود ،گفت: به عقیده من تا سه هفته پایانی 
قهرمان مشخص نمی شود و اگر رقابت در 
صدر جدول به روزهای آخر کش��یده شود 

شور و هیجان لیگ بیشتر خواهد شد.

ساكت:

 در ديدار با الشباب شايسته پيروزی بوديم

   زاینده رود
در اولین روز مس��ابقات فوتسال جام 
باش��گاههای آس��یا، تیم های  الس��د قطر، 
ووهان چین و ناگویای ژاپن به ترتیب مقابل 
پروس کافه لبنان، نیوساوت والز استرالیا و 
زرافشان ازبکس��تان به برتری رسیدند. تیم 
الس��د قطر در دومین دیدار خود از مرحله 
مقدماتی رقابت های باش��گاههای فوتسال 
آس��یا نیز مقابل تیم نیوسات والرز با نتیجه 
11 بر 3 به برتری رسید و با کسب 6 امتیاز 
در ص��در جدول گروه دوم این مس��ابقات 
قرار گرفت. گل های تیم الس��د قطر را در 
این دیدار که بعد از ظهر جمعه در س��الن 
پیروزی اصفهان برگزار شد، زهیر کامیاب 
بازیکن ایرانی این تیم در دقایق 5، 17، 33 
و 40 همچنی��ن بالل رحمان در دقایق 8 و 
19، رودریگوئ��ز بازیکن برزیلی در دقایق 
10 و 35، البلوش��ی در دقای��ق 20 و 38 و 
ابراهیم نجار در دقیقه 40 به ثمر رس��اندند. 
گل های تیم نیوس��ات والرز اس��ترالیا نیز 
توس��ط زبالس در دقیقه 19 الکایا در دقیقه 

23 و 26 به ثمر رسید. 

اولین دوره مسابقات فوتسال باشگاههای 
آسیا از روز پنجشنبه در دو گروه به میزبانی 
باش��گاه فوالد ماه��ان اصفهان در س��الن 
پیروزی این شهر آغاز ش��د. در گروه اول 
ای��ن پیکاره��ا تیم ف��والد ماه��ان اصفهان 
نماینده کشورمان با تیم های ناگویا اوشن 
ژاپن، بیش��کک قرقیزس��تان و اس��ترویتل 
زرافشان ازبکستان قرار دارد. در گروه دوم 
نیز تیم های الس��د قطر، پروس کافه لبنان، 
ووهان دیولنگ چین، نیوسات والز استرالیا 

و پورت اتوریتی تایلند حضور دارند.
حاشیه های روز نخست:

1-تماشاگر نسبتاً خوبی از این مسابقات 
استقبال کرد.

2-در بازی اول که بین دو تیم الس��د قطر 
و پروس کافه لبنان برگزار ش��د، حضور زهیر 
کامیاب به عنوان بازیکن ایرانی این تیم و محسن 
واحد به عن��وان مرب��ی دروازه بانهای قطری، 
تش��ویق تماش��اگران ایرانی را به دنبال داشت.
3- کادر فن��ی و مربی��ان دیگر تیم های 
شرکت کننده در رقابتها برای آنالیز تیم ها به 

سالن آمده بودند.

   پژمان غفاری
در آخری��ن دور رقابت ه��ای فوتبال 
مقدماتی جام ملت های آسیا تیم کشورمان 
در گروه 5 با تک گل دقیقه 90 جواد نکونام 
توانست تیم تایلند را با شکست بدرقه کند 
و س��یزده امتیازی ش��ود. در دیگر بازی در 
این گروه تیم اردن با نتیجه 2 بر یک از سد 
تیم س��نگاپور گذشت و به همراه تیم ایران 

راهی جام ملت ها شد.
دیدار تی��م ملی ایران براب��ر تایلند در 
حضور نزدیک به پانزده هزار تماش��اگر در 
ورزشگاه آزادی برگزار شد. افشین قطبی در 
این مسابقه با سیستم 1-3-2-4 تیم خود را 
وارد زمین کرد. دقایق اول بازی توپ بیشتر 
در میانه میدان ضربه می خورد و هر دو تیم 
همدیگر را محک می زند در 15 دقیقه آخر 
نیمه اول تا حدودی شاگردان قطبی توپ و 
میدان را در اختیار گرفتند و قصد داشتند از 
هر دو جناح روی دروازه تایلندی ها توپ 
را ارسال کنند که در این کار موفق بودند اما 
نبودن مهاجم سرزن باعث شد که هر دو تیم 
بدون گل به رختکن بروند. با ش��روع نیمه 
دوم مهرزاد معدنچی می توانست تیم ایران 
را به گل برساند که با بی دقتی، پاس زیبای 
علی کریمی را به باالی دروازه هدایت کرد. 
بازیکنان ایران اصرار به ارس��ال از جناحین 
داشتند و حتی موقعیت های خوبی نصیب 
بازیکنان بلند قامت ما شد که آنها قدر این 
فرصت ها را ندانستند تا اینکه جواد نکونام 

از خط هافبک جدا ش��د و ارسال مناسب 
خس��رو حیدری را در دقیق��ه 90 تبدیل به 
ت��ک گل یرانی ها کرد تا افش��ین قطبی از 

یک تساوی تحقیر آمیز فرار کند.
حا شیه های دیدار تیم ایران و تایلند

1-  نزدیک به سی تماشاگر تایلندی در 
ورزشگاه آزادی حضور داشتند و به شدت 

تیم خود را تشویق می کردند.
2- ناصر حجازی اسطوره فوتبال ایران در 
ورزشگاه حضور داشت و از سوی تماشاگران 

به شدت مورد تشویق قرار گرفت.
3- در ای��ن دیدار آندره تیموریان)54(، 
کریم انصاری فرد)75( و مهرزاد معدنچی)77( 
از ایران و وینوتای)34( بازیکن تایلندی از 
عب��داهلل محمد بالی��ده قاضی ای��ن میدان 

کارت زرد دریافت کردند.
4- افشین قطبی پس از به ثمر رسیدن 
گل توس��ط نکون��ام در دقیق��ه 90 م��دام 
به س��اعت خود ن��گاه می ک��رد و جالب 
اینک��ه اضطراب و اس��ترس در چهره اش 

نمایان بود.

   زاینده رود
در ادامه رقابتهای فوتبال جام خلیج فارس و 
در هفته بیست و هشتم این بازیها دیدار تیم های 
ذوب آهن اصفهان و شاهین بوشهر با نتیجه یک 
بر صفر به س��ود ذوب آهن به پایان رسید. گل 
پیروزی ذوب آهن را س��ید محمد حسینی در 
دقیقه 96 به ثمر رس��اند. در همین چارچوب 
تیم فوتبال مس کرمان در دیداری خانگی برابر 
مقاومت سپاسی شیراز با نتیجه تساوی بدون گل 
متوقف شد. پرویز مظلومی نیز پس از برتری 2 
بر یک ابومسلم برابر ملوان انزلی اظهار داشت: 
از بازیکنانم تشکر می کنم. آنها با وجود استرس 
زیاد بازی خوبی از خود به نمایش گذاش��تند. 
ابومسلم کمبودهای زیادی دارد که بازیکنان با 
دوندگ��ی فراوان آنها را جبران می کنند. ضمن 
اینکه بازی با تیمی که 10 نفره دفاع می کند بسیار 

سخت است. سرمربی تیم استقالل تهران نیز 
که با 2 گل، همنام اهوازی خود را پش��ت سر 
گذاشت، اظهار داشت: با توجه به اینکه از لحاظ 
فش��ردگی مسابقات باید در فاصله 4 روز یک 
دیدار دیگر انجام می دادیم آن شادابی خاص در 
تیم ما وجود نداش��ت. وی ادامه داد: نتیجه این 
بازی هم برای ما و هم برای استقالل اهواز مهم 
بود. آنها از شرایط میزبانی استفاده می کردند اما 
با توجه به استرس��ی که در تیم حریف وجود 
داشت، توانس��تیم حریف خود را در خانه اش 
شکست دهیم. هاشمی نسب، سرمربی استقالل 
اهواز، هم گفت: امروز فوتبال روی بی رحمش 
را به ما نش��ان داد. همچنین در ادامه رقابتهای 
هفته بیست و هشتم، تیم فوتبال پاس همدان 
با نتیجه تس��اوی 2 بر 2 براب��ر پیکان قزوین 
متوقف شد تا پاس از شکست خانگی فرار کند.

 فرار از تساوی تحقير آميز با گل نکونام

هفته بيست و هشتم ليگ برتر فوتبال ایران

فوتسال  جام باشگاههای آسیا
تيم السد قطر به صعود از دور مقدماتي 

اميدوار شد

ور
ج پ

سا
ا ن

رض
د 

امی
س: 

عک

دبیرکل فدراسیون فوتبال: 
سپاهان پتانسيل فيناليست شدن را در آسيا دارد
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   زاینده رود
 پیش از شروع مس��ابقات فوتسال جام 
باشگاههای آسیا کنفرانس مطبوعاتی مربیان و 
کاپیتان های حاضر در این رقابتها چهارشنبه 
گذش��ته در هتل عباسی اصفهان برگزار شد. 
حسین افضلی سرمربی فوالد ماهان در جمع 
خبرنگاران گفت: تیم ما برای این مس��ابقات 
آمادگی کامل دارد و از لحاظ روحی و روانی 
روی بازیکنانم کار کردم. نگاه ما به این رقابتها 
نگاه لیک برتری نیس��ت و باید تفکراتمان را 
در این زمینه تغییر دهیم و با حمایت هوادارن 
خود جام را در اصفهان نگه داریم. افضلی در 
پایان به مصدومیت محمد طاهری اشاره کرد 
و توضیح داد: با تدابیر پزش��کی انجام ش��ده 

طاهری به این تورنمنت خواهد رسید.
حس��ین ش��مس، مدیر فنی تی��م فوالد 
ماهان)س��رمربی تیم ملی ایران( نیز در ادامه 
توضی��ح داد: برگزاری این مس��ابقات باعث 

می ش��ود فوتسال آس��یا از بن بست خارج 
شود و به عقیده من این مسابقات در سطحی 
باالتر از جام ملتهای آسیا برگزار خواهد شد. 
شمس پیرامون قهرمانی ماهان در این رقابتها 
تأکی��د کرد: هیچ ک��دام از تیمهای حاضر، از 
موضع قهرمان��ی پایین نمی آیند و من اعالم 
می کنم اجازه نمی دهیم جام از ایران بیرون 
ب��رود. وی در پایان گفت: ما حتی در خواب 
هم رؤیای قهرمانی می بینیم. همچنین وحید 
شمسایی، آقای گل فوتسال جهان، در مورد 
مسابقات جام باشگاههای آسیا اظهار داشت: 
به نظر من این رقابتها در سطح باالیی برگزار 
می شود و تیم های حاضر، بازیکنان خوبی 
را ب��ه خدمت گرفته اند که باید این را به فال 
نیک بگیریم. وی ادامه داد: دیدارهای سختی 
پیش رو داریم، اما هدف ما قهرمانی است و 
با حمایت مسئوالن و هواداران ماهان، قهرمان 

اولین دوره مسابقات خواهیم شد. 

سر مربی فوالد ماهان:
جام قهرمانی از اصفهان خارج نمی شود
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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

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

20 °

1۵

4 °

2

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
27500  هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
289000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
270000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10031006دالر امریکا
13621366یورو

265268ریال عربستان
274276درهم امارات

وب سایت :
WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO@ ZAYANDE-ROUD.COM

پست الکترونیک :

شهيد حبيب اهلل فروتن
»بسم اهلل الرحمن الرحیم«

ای کس��ی ک��ه از نفس خ��ود مطمئن 
شده ای تو را رجعت خواهم داد.

با درود بیکران به امام امت و با درود به 
این ملت مسلمان و همیشه در صحنه درود 
به این ملتی که این همه ایثار و گذشت دارد و 

درود به تمامی شهدای انقالب اسالمی.
مادر مهربان و عزیزم س��الم مرا بپذیر و 
مرا حالل کن مبادا در فقدان من گریه کنی، 
مادر جان افتخار کن که فرزندت در راه خدا 
به این مقام بزرگ رس��یده و من هم افتخار 
می کنم که در دامن همچون مادری پرورش 
یافتم و در راه خدا به این مقام پر افتخار نائل 
گردیدم  و این خبر باید شما را مثل آن روزی 
که دیده به جهان گش��ودم خوشحال کند تا 
چشم دشمنان اس��الم را کور کند و اما پدر 

عزیزم امیدوارم که مرا حالل کنی و ببخشی 
و با اس��تقامت و صبر و شکیبایی از انقالب 
اسالمی دفاع کنی، مبادا روحیه خود را ببازی 
و دش��منان اسالم را ش��اد کنی و تا آنجا که 
می توان��ی از اس��الم و روحانیت دفاع کن. 
مبادا تو برای من اش��کی بریزی چون باعث 
ناراحتی من می شود و شما ای خواهرانم 

زین��ب زمان باش��ید و در راه خدا 
مبارزه کنی��د و ت��ا آخرین قطره 
خونتان از اسالم دفاع کنید. برادر 
عزیزم بهترین راه، راه خداس��ت، 
پوینده و جوینده این راه باش��ید و 
در آخر برای من حجله و مجلس 
سنگین عزاداری نگیرید و هرچه 
ساده تر مراسم را برگزار نمایید. 

»و السالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته«   

انجم��ن خیری��ن کتابخان��ه س��از اصفهان، 
با تش��کیل جلس��ه ای در محل دبیرخانه شورای 
اس��المی ش��هر اصفهان اعالم موجودی��ت کرد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر 
اصفهان، مهندس عباس حاج رسولیها در ابتدای این 
جلسه سرعت انجام کارهای عام المنفعه توسط افراد 
خیراندیش را در مقایسه با کارهای اجرایی دولتی 
غیر قابل مقایس��ه خواند و با اظهار خرس��ندی از 
تشکیل انجمن خیرین کتابخانه ساز به عنوان یک نیاز 
مهم، واقعی و زیربنایی در کالنشهر اصفهان گفت: 
براساس مصوبه شورای اسالمی شهر اصفهان، زمین 
مورد نیاز جهت احداث کتابخانه در نقاط مختلف 
ش��هر توس��ط ش��هرداری به صورت رایگان در 
اختیار خیرین قرار می گیرد. وی احداث کتابخانه 
و سالنهای مطالعه در کنار اماکن عمومی همچون 
مساجد، حسینیه ها، بیمارستانها و مراکز مسکونی 
پرجمعیت را ضرورتی اجتناب ناپذیر عنوان کرد و با 
اشاره به ابتکار خوب شهرداری در نصب قفسه های 
کتاب در آپارتمانهای مسکونی شهر تصریح کرد: با 
افزایش سرانه مطالعه و آگاهی مردم نسبت به مسائل 

روز، بصیرت آنان که از سفارشات مؤکد رهبر معظم 
انقالب است افزایش خواهد یافت. یاوری مدیرکل 
کتابخانه های اس��تان اصفهان هم در این جلس��ه 
با ارائه گزارش��ی، اعض��ای کتابخانه های عمومی 
تحت پوشش این اداره کل را 110 هزار نفر عنوان 
کرد که در قالب 170 کتابخانه عمومی و 90 هزار 
متر مربع فضای کتابخانه ای مش��غول کتابخوانی 
هستند که البته این آمار به جز 65 کتابخانه احداث 
شده توسط شهرداری اصفهان است. وی همچنین 
آمار پرس��نل کتابداری استان را حدود 300 نفر در 
قالب کتابخانه های نهادی و مش��ارکتی اعالم کرد 
و گفت: براس��اس آمار رسمی، سرانه مطالعه سال 
گذشته هر ایرانی معادل 18 دقیقه در روز بوده است 
که با احتساب مطالعه قرآن کریم، ادعیه و رسانه ها 
این رقم به 71 دقیقه در روز می رسد. وی با اشاره به 
استانداردهای جهانی گفت: براساس این استانداردها، 
باید ب��ه ازای هر 5 نفر یک کتابخانه دائر ش��ود و 
هر شهروند صاحب 5 جلد کتاب در کتابخانه ها 
باشد که با وجود  یک میلیون و 600 هزار جلد کتاب 
موجود، نیاز استان به 700 کتابخانه مشهود است.

انجمن خيرین كتابخانه ساز اصفهان راه اندازی شد

کالم نور
امام صادق )ع(:

برترین عبادت مداومت نمودن بر تفکر درباره خداوند و قدرت اوست.

   رضا بیات
»اتنو« یک لغت التین اس��ت که اگر به لغت نامه 
زبان آلمانی مراجعه کنیم معادل »قوم یا قشر خاصی 
از م��ردم یک منطقه« را برای آن می یابیم. حال وقتی 
»اتنو« با کلمه موزیکولوژی )موسیقی شناسی( ترکیب 
شود معنای وس��یعتری در قالب یک علم را به خود 
اختصاص می ده��د که اینگونه تعریف می ش��ود: 
»اتنوموزیکولوژی )موس��یقی شناس��ی بومی( علمی 
است که به بررسی و شناخت موسیقی بومی نواحی 
مختل��ف دنیا پرداخته و ارتباط آن را میان فرهنگ آن 

منطقه و دیگر فرهنگ ها تحلیل می کند.
پیش��ینه این عل��م به س��ال 1881 برمی گردد که 
برخی موسیقیدانان اتریش��ی و آلمانی پژوهش خود 
را در این زمینه آغاز کردند و سرانجام در سال 1955، 
انجم��ن اتنوموزیکولوژی در آلم��ان و پس از آن در 

دیگر کش��ورهای دنیا تأسیس شد. همچنین بسیاری 
از موس��یقیدانان سراسر دنیا به پژوهش در این زمینه 
عالق��ه مند ش��دند و امروزه م��ا آن را به عنوان یکی 
از مهمترین رشته های دانشگاهی در زمینه موسیقی 
می شناس��یم که در اکثر دانشگاههای موسیقی دنیا در 
مقطع کارشناس��ی ارش��د و دکترا تدریس می شود. 
اتنوموزیکولوژی با قرار دادن موسیقی به عنوان بخشی 
از فرهنگ و زندگی اجتماعی، به بررسی ریشه های 
آن می پ��ردازد. با کمی تحقیق در مورد فرهنگ مردم 
سراس��ر دنیا درمی یابیم که همواره موس��یقی عضو 
جدا نشدنی فرهنگ مردم بوده و هست. کارشناسان 
موسیقی معتقدند که هر فرهنگ، موسیقی خاص خود 
را به همراه دارد که به شیوه های گوناگون در حوادث 
مهم زندگی مردم مورد استفاده قرار می گیرد. به طور 
مثال هر ق��وم ایرانی، نوع موس��یقی خاصی را برای 

هر یک از مراس��م های عروس��ی، عزا، مراسم های 
مذهبی و... اس��تفاده می کند که در نوع خود منحصر 
به فرد اس��ت. یک اتنوموزیکولوژیس��ت برای اینکه 
پژوهش خود را در مورد موس��یقی یک منطقه آغاز 
کند پس از بررسی ویژگی های جغرافیایی و تاریخی 
و فرهنگ��ی آن منطقه باید ب��ه جمع آوری قطعات و 
منابع موس��یقایی موجود بپردازد و در نهایت با تفکر 
و تحقی��ق روی این منابع به س��ؤاالت خود در زمینه 
مس��ائل فرهنگی و... پاسخ دهد. اخیراً نابودی برخی 
از منابع موس��یقی چند منطقه موجب گس��ترش این 
علم ش��ده و اختصاص یافتن بودجه های هنگفت، 
توس��ط کش��ورهای مختل��ف دنی��ا روی تحقیقات 
اتنوموزیکولوژیکی این حقیقت را آش��کار می کند 
که ام��روزه دنیا، اتنوموزیکولوژی را بهترین راه برای 

جلوگیری از نابودی فرهنگ های بومی می داند.

   حامد قصری
زمانی که خواس��تم پا به نمایش��گاه عکس آقای 
مجدنی��ا بگذارم، اص��اًل تصور نمی ک��ردم با چنین 
نمایشگاهی روبه رو شوم. به جرأت می توانم بگویم 
جزء بهترین نمایش��گاه هایی بود که در این یکی، دو 
سال نه تنها در این گالری که در اصفهان هم ندیده ام. 
حدود دو سال پیش بود که نمایشگاهی دیدم از 
یک هنرمند تهرانی که بعدها شنیدم همین نمایشگاه 
را در ی��ک گالری در ایتالیا نی��ز تکرار کرده، اما از 
اصل موضوع که نمایشگاه اخیر بود دور نشویم. 39 
قطعه عکس با چاپ متال نقره ای و روی شاس��ی 
در ابعاد مختلف، بیننده را در ابتدا وارد دنیای رنگ 
می کن��د. دنیایی مش��وش با ترکیب ه��ای مختلف 
رنگ��ی اما بعد از کمی دقت می بینی نور هم در آن 
بازی، نقش بزرگی را ایفا می کند. و تمامی آثار که 
در فضای محدود آتلیه جای گرفته، برداش��ت های 
خاص خود را توس��ط خالق اثر در پی داشته اند. به 
آق��ای مجد گفتم: با گواش کار کرده ای؟ و پاس��خ 
داد: نه. اصاًل دوس��ت نداشتم بگوید از چه استفاده 
کرده اس��ت اما چاره ای برای��م نمانده بود و زمان 
می گذش��ت. خودش برایم توضیح داد که چگونه 
با دود عوود، قاب هایی را برداش��ته و رنگ هایی 
با حس ه��ای متفاوت را ب��رای مخاطبش محفوظ 
نگه داش��ته. خوبی آثار در این بود که هر کس��ی، 
هر بیننده ای استنباطی از آثار داشت. و اگر از مرگ 

مؤلف غافل نشویم با آثاری بس ماندگار و رویایی 
روبه رو شدم که شاید تا روزهای بعد نیز در ذهنم 
باشد و این جنبش رنگی دود عوودی که در بعضی 

از عکس ها برحس��ب نیاز حتی نگاتیو ش��ده و با 
بکهای سفید و مشکی خود نمایشگاهی ماندگار از 

این هنرمند جوان برجای گذاشته است.

در هفته ای که گذشت، سالن  همایش های برج 
میالد تهران میزبان خوانن��ده جوان و محبوبی بود 
که اولین اجرای زن��ده خود را در میان هوادارانش 
جشن می گرفت. کنسرت بنیامین بهادری در بخش 
جنب��ی موس��یقی پاپ جش��نواره فجر با اس��تقبال 
بس��یار گرم مخاطبان مواجه ش��د و ی��خ حاکم بر 
س��الن های بیس��ت و پنجمین جش��نواره موسیقی 
فجر را شکس��ت. بنیامین بهادری که شور و شوق 
و هیجان اولین اجرا در حرکات و رفتارش مشهود 
ب��ود، ترانه های دو آلب��وم »85« و »88« را همراه با 
قطع��ه جدیدی که به یاد فرهاد مهراد خواننده فقید 
موسیقی پاپ کش��ورمان ساخته بود، اجرا کرد. در 
آغاز کنسرت گروه موسیقی وی که از افراد باتجربه 
و خوش نام موس��یقی ایران تشکیل شده بود روی 
س��ن آمدند و س��پس بنیامین با ظاهری مناسب در 
میان تش��ویق های ف��راوان هوادارانش روی صحنه 
آمد و اولین قطعه را اجرا کرد. وی س��پس با شوق 
فراوان از مسئوالن وزارت ارشاد برای صدور مجوز 
این اجرا تش��کر ک��رد و همچنین با سپاس��گزاری 
از تماش��اگران حاض��ر در س��الن گف��ت: »ب��رای 
اولین بار است که در کشور عزیزم و در شهر خودم 
و برای همش��هری های خودم اجرای زنده دارم به 
همین دلیل از ش��ما تماش��اگران می خواهم که در 
ط��ول اجرا کم��ک کنید.« وی همچنی��ن از لطیفی 
مدیر اجرایی جش��نواره نیز تش��کر کرد. او سپس 
ترانه دیگری خواند و گفت: »از اینکه ش��ما در این 

اجرا با من همراهی می کنید، بسیار خوشحالم.«
 بنیامین بهادری پس از صحبت های کوتاهی قطعات 
»می میرم«، »دوس��ت دارم«، »خاطره ه��ا«، »لیلی در 

پایی��ز«، »فنجون برعکس«، »ت��و را به یاد می آرم«، 
»نگو نه«، »مثل تو، مث��ل تو« را با تنظیم های تقربیًا 
جدیدی اجرا کرد. این خواننده موس��یقی پاپ در 
بخش دیگری از این کنس��رت قطعه ای براس��اس 
یک��ی از ترانه ه��ای فره��اد ب��ا نام »ب��وی عیدی، 
ب��وی تو« را به عنوان هدی��ه ای به هوادارانش اجرا 
کرد. بهادری پیش از اجرای این قطعه از تماشاگران 
حاضر در سالن خواست که به احترام فرهاد مهراد 
یک دقیقه س��کوت کنن��د و در ادامه ضمن تمجید 
از ای��ن خواننده فقی��د ایران گف��ت: »فرهاد مهراد 
از جمل��ه خواننده هایی اس��ت که ح��ق بزرگی به 
گردن من و امثال من دارد، البته قصد مقایسه خود 
با فرهاد بزرگ را ندارم چراکه من از ترانه های این 
خواننده موسیقی پاپ بسیار الهام گرفته ام و در این 
بین ترانه »بوی عیدی، بوی توپ« حس عجیبی را 
در من ایجاد می کن��د به همین دلیل تصمیم گرفتم 
ترانه ای براس��اس مل��ودی این آهن��گ را بخوانم. 
هی��چ گاه جرأت نمی کنم ک��ه ترانه های معروف او 
را دوب��اره بخوانم و برای احت��رام به این خواننده از 
ریتم ش��عر او اس��تفاده کرده ام.« در همین حین وی 
از فری��د احم��دی ترانه س��رای این قطع��ه و دیگر 
قطعات اش که در سالن حضور داشت تشکر کرد و 
او را استاد خود خواند. بنیامین اولین اجرای خود در 
ای��ران را با اجرای مجدد یکی دیگر از آهنگ هایش
و در می��ان تش��ویق های مک��رر دوس��تدارانش به 

پایان رساند.

موسيقی شناسی بومی،
 بهترين راه برای حفظ فرهنگ بومی

کاریکاتورروز درختکاری !!!عکس روز

دود عوود، عکس یا خیال

به بهانه نمایشگاه عکس احمدرضا مجدنيا 
برگزاری کنسرت بنیامین در بخش جنبی جشنواره موسیقی فجر

اولين كنسرت بينامين بهادری یخ جشنواره را شکست 

   زاینده رود 
ابراهی��م حاتم��ی کی��ا، کارگردان فیلم س��ینمایی 
»به رن��گ ارغ��وان«، این فیل��م را تفس��یر »امنیت« از 
نگاه فرهنگ دانس��ت. حاتمی کیا بع��د از رفع توقیف 
»به رنگ ارغوان«، حضور فیلم در جشنواره فجر و پس 
از آن اک��ران، همچنان ترجیح می دهد در مورد این کار 
چندان صحبت نکند. اما به تازگی اظهارنظرهایی داشته 
که در ادامه می خوانید؛ »بحثی به اسم امنیت؛ اگر »آژانس 
شیش��های« تکیه اش روی واژهای به اسم »مصلحت« 
بود، در »ارغوان« واژه »امنیت« برایم پررنگ شد. »امنیت« 
یعنی چی از چه منظری؟ »ارغوان« تفسیر امنیت از دید 
»فرهنگ« است« این کارگردان در پاسخ به سؤالی درباره 

تالشهایش برای آزاد کردن »به رنگ ارغوان« از توقیف 
گفت: »اگر تحقیرمان کنید مطمئن باشید نسلی با ما بزرگ 
میشه که شیره تحقیر البه الی فریمها به او تزریق میشه. 
کاش میدونستن این چه بالی بزرگیه. فکر میکنم تخته 
ک��ردن یک فیلم مثل فروش��گاهی می مونه که باالش 
اعالمیه آویزون کنن که این بابا به علت تخلف تا اطالع 
ثانوی تعطیله. من از این منظر کتمان نمی کنم که حتمًا 

توی فریم به فریم فیلمهای بعدیم این خاطره بد تأثیرشو 
گذاشته. باالخره این پرونده از نظر من مثل فایل باز توی 
کامپیوتره که بخشی از حافظه کامپیوتر رو درگیر کرده.« او 
ادامه داد: »من با اونایی که میگن روند من با این »ارغوان« 
به س��کته افتاده موافقم. من محصول ش��رایطم، با همه 
عرض و طول و ارتفاعش.« حاتمی کیا درباره »دعوت« و 
اینکه برخی آن را خارج از مسیر فیلمسازی او می دانند، 
گفت: »اصالً قبول ندارم. اصالً ریل و مس��یری در کار 
نبوده که من ازش خارج بشم. من به گواه سینمایی که تا 
حاال توش کار کردم، با کمال فروتنی میگم که آقایون و 
خانومها من خودم مسیر خودم هستم. حاال چه خوشتون 

بیاد یا بدتون بیاد.« 

ناگفته های ابراهیم حاتمی کیا از »به رنگ ارغوان«
»به رنگ ارغوان« تفسير امنيت از دید فرهنگ است
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فرهنگ و هنر


