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نماین��ده ولی فقیه در چهارمح��ال وبختیاری و 
امام جمعه شهرکرد با اشاره به فرمان تاریخی امام راحل 
مبنی بر تشکیل بنیاد شهید انقالب اسالمی تأکید کرد: 
فرزندان و خانواده شهدا برای حفظ آرمان های انقالب 

اسالمی و شهدا وظیفه سنگینی برعهده دارند. 
 آی��ت اهلل »محمدرض��ا ناصری ی��زدی« در 
خطبه ه��ای نم��از جمعه ش��هرکرد، در مصالی 

بزرگ امام خمینی )ره( این شهر، افزود ...

   زاینده رود
در آستانه سال جدید آخرین نشست مطبوعاتی- خبری 
سال جاری شهردار کالنشهر اصفهان با حضور مدیر روابط 
عمومی و رئیس اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان 
در محل میهمانسرای شهرداری اصفهان برگزار شد. یکی از 
مسائل مطرح شده در نشست، موضوع ساماندهی و افزایش 
کیوس��ک های مطبوعاتی شهر بود.  دکتر س��قائیان نژاد از 
حسینی، مدیرکل ارشاد اس��تان، اجرای طرح جامع در این 

زمینه را درخواست کرد. شهردار کالنشهر اصفهان در مورد 
هویت بخشی به سیمای شهر گفت: اصفهان در حال گذار 
اس��ت و س��اخت و س��ازهای زیادی در آن در حال انجام 
اس��ت و در برخی موارد، مردم جلوتر از شهرداری حرکت 
می کنند. س��قائیان نژاد با ابراز ناخرس��ندی از عدم وجود 
برنامه جامع در 40 سال گذشته برای اصفهان، عمده کارهای 
مسئوالن را رفع نابسامانی ها عنوان و اضافه کرد: متأسفانه 
هنوز محدوده گسترش اصفهان مشخص نشده و با وجود 

اینکه ش��ورای عالی معماری 3 س��ال پیش، هویت بخشی 
به سیمای شهرداری کالنش��هرها را مطرح کرد اصفهان به 
علت قرار گرفت��ن در مرحله گذار، هنوز به نتیجه مطلوب 
نرسیده است. شهردار اصفهان، معماری اسالمی را یکی از 
جنبه های مهم معماری این شهر ارزیابی و عنوان کرد: نمای 
س��اختمان، جنس و مواد مقرر در پروانه ساخت با رعایت 
هویت اس��المی معماری، باید در ساختمان سازی اصفهان 
رعایت شود ...                              ادامه در صفحه 4

مشکل اساسـی شهرداری 
فرهنگ شهـروندی است

رئیس جمهوری اسالمی ایران:
 برق رسانی در ایران،
 20 درصد بیشتر از متوسط جهانی

خطیب نماز جمعه تهران:
حمایت از تروریستها؛
 واقعیت دنیای غرب

دیدار س��پاهان و العی��ن امارات یک 
میهمان ویژه داشت و او کسی نبود جز دکتر 
علی سعیدلو ریاست سازمان تربیت بدنی،
ک��ه در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: 
این بازی از کیفیت خوبی برخوردار بود. 
س��پاهان فرصت های فراوانی به دست 

آورد اما نتوانست آنها را تبدیل به گل کند و به نظر من فوتبال همین است ...

نوروز در چهارمحال و بختیاری هم مانند س��ایر 
اس��تانها سه مرحله و سه نوع آیین خاص خود را دارا 
است. پیش از نوروز، هنگام تحویل سال و بعد از آن. 
در صفحات اینترنت که جس��تجو می کنیم تا درباره 
آداب نوروز مطلبی بخوانیم همگی درباره چهارشنبه 
سوری است و ماهی قرمز و آدابی که کمتر بر جغرافیای 
آن کار شده است. ولی از آداب چهارمحال و بختیاری 

چیزی نصیبم نشد در حالی که ...

شهرستانها

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری 
گفت: 97 درصد از یکه��زار و 789 پروژه 
عمرانی این اس��تان از روند کیفی مطلوبی 
برخوردار است. احمد ایرج پور در گفتگو با 
زاینده رود افزود: از ابتدای سال 88 تاکنون 

از مجم��وع 180 میلی��ارد و 490 میلیون تومان اعتبار طرحهای یاد ش��ده،
  75 درصد اعتبار تخصیص داده شده و 74 درصد آن جذب شده است ...

آیت اهلل »س��ید یوس��ف طباطبایی ن��ژاد« در 
خطبه های نماز جمعه اصفهان با اشاره چهارشنبه 
آخر سال عنوان کرد: رس��انه های بیگانه و معاند 
دائم در گوش جوانان می خوانند که این چهارشنبه 
آخر سال متفاوت ازسال های دیگراست. وی تأکید 
کرد: دش��من ازهر فرصتی برای قرار دادن گروهی 
از اف��راد ناآگاه در مقابل نظم و لطمه زدن به مردم 

استفاده می کند. امام جمعه اصفهان گفت ...    
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97 درصد از پروژه های عمرانی
 چهارمحال و بختیاری پیشرفت کیفی 

خوبی دارند

شاید جام جهانی فوتسال 2012 
به ایران برسد

جامعه

    محمود رئیسی
سرزمین سزارها همان سرزمینی است که همواره 
در ط��ول تاریخ دم از آزادی انس��ان می زند ولی به 
راحتی، انسانها را به اسارت می گیرد. ایتالیا از همان 
ابتدای عصر مدرنیته به عنوان سرزمین مافیا مطرح بوده 
است، چه اینکه سیسیل ایتالیا به بهشت مافیای جهان 
شهرت دارد و نقطه تالقی تبهکاران بزرگ جهان را 
می توان جزیره سیسیل ایتالیا دانست. ایتالیایی های 
اهل فوتبال به خوبی می دانند که دست مافیای بزرگ 
در قدرت سیاسی رم بر هیچکس پوشیده نیست. به 
همین دلیل ایتالیایی ها فیلم به یادماندنی »پدرخوانده« 
را مانیفست متعالی سرزمین سزارها می دانند. آنها که 
فوتبال در خون و رگشان ریشه دوانیده است به خوبی 
به یاد دارند که »دیگو آرماندو مارادونا« اسطوره دهه 
90 فوتبال جهان هنگام آغاز جدایی از باشگاه ناپولی 
ایتالیا در دام توطئه انگیز مافیای ایتالیایی گرفتار شد و 
در فرودگاه رم در ساک ورزشی اش مرفین جاسازی 
کرده بودند. مارادونا، در آن روز در نخستین اقدام خود 
در فرودگاه رم اقدام به افشاگری کرد و پرده از جنایت 
سیاسی مافیای قدرت در فوتبال ایتالیا برداشت که او 
را تهدید کرده بودن��د در صورت ترک ناپولی او را 
دچار بزرگترین مشکل زندگی اش خواهند کرد. این 
دست، اتفاقات مافیایی برای بسیاری از هنرمندان یا 
ورزشکاران و چهره های تلویویزنی فراوان رخ داده 
و افرادی مانند »روبرتو باجیو« بازیکن معروف »یووه« 
یا »آل پاچینو« بازیگر مطرح س��ینما و تلویزیون نیز 
تا آستانه سقوط پیش رفتند، اما با اجرای خواسته ها 
و برنامه های دلخواه مافیای ایتالیایی دوباره در اذهان 
عمومی احیا ش��دند. معروفترین برخورد سیاس��ی 
مافی��ای قدرت در ایتالیا مربوط به پرونده »آنی یلی« 
تک فرزند پس��ر خودروساز معروف ایتالیایی است 
که به دلیل پذیرفتن دین اس��الم و تشیع به صورت 
ناگهانی از دیده ها برای همیش��ه محو شد و پس از 
چند سال جسد او را پیدا کردند. آنها که اهل فوتبال 
از نوع میالنی باشند به خوبی می دانند مدیر باشگاه 
»آث میالن« و دوست »ماریو تینا اسکالچی« خواننده 
اروتیسم جنوا، همان مرد کاله پوستی سیاست ایتالیا 
یعنی »سیلیو برلوسکونی« است. همین آقا چندی قبل 
بر س��ر موضوع زد و بند در فوتب��ال میالن به ویژه 
در باش��گاه آث میالن، دادس��تان ش��هر میالن را به 

دورغگوترین ایتالیایی حاضر در کشور تشبیه کرد و 
با خنده، دروغ گفتن را از خصایص میالنی ها عنوان 
کرد. زمانی که یکی از خبرنگاران ایتالیایی در منطقه 
افغانستان توسط طالبان دستگیر شده بود، مقامات بلند 
پایه ایتالیایی دستگیری خبرنگار خود در یک کشور 
دیگر را نش��انه ای از ضعف دیپلماسی در جهان به 
ویژه سازمان های بین المللی قلمداد کردند و حتی 
این دستگیری خبرنگار ایتالیایی باعث تشدید درگیری 
لفظی بین »رومانو پرودی« و »سیلیو برلوسکونی« در 

ایتالیا شد.
ایتالیایی های مو مشکی در نشریات طنز اتحادیه 
اروپا به افرادی دروغگو ش��هرت دارند و حتی در 
دوران جن��گ جهان��ی دوم نی��ز »موس��و لینی« در
 تشکیل حزب فاشیست دروغگو بودن را سیاست 
رمی ها می دانس��ت، که آنها را از دیگر مردمان اروپا 
متمایز می کند. بانده��ای قدرتمند مافیایی در ایتالیا 
هرگاه بخواهند به راحتی می توانند با صحنه سازی 
و دروغ پ��ردازی افراد س��ر راه خ��ود را بردارند و 
هی��چ دولتی در ایتالیا نیز نم��ی تواند در مقابل آنها 
ایستادگی کند؛ چه این که اکنون این مافیا به صورت 
سیستماتیک در تعیین دولت های ایتالیا ایفای نقش 
می کند. همین مافیای دولتی در ایتالیا در تازه ترین 
اقدام خود علیه برخی ایرانی های ساکن ایتالیا دست 
به پرونده س��ازی زده و برخ��ی از این ایرانی ها از 
جمله »حمید معصومی نژاد« عضو کلوپ خبرنگاران 
خارجی ایتالیا و خبرنگار آزاد صدا و سیمای ایران 
را محکوم به قاچاق اسلحه کرده است. این در حالی 
اس��ت که خود خبرنگاران ایتالیای��ی در وبالگهای 
ش��خصی شان از نقش مافیای دولتی ایتالیایی برای 
واردکردن اتهام علیه خبرنگار ایرانی حرف می زنند 
و آن را نوع��ی جنگ روانی علیه ای��ران می دانند و 
روزنامه نگار ایرانی را نخستین قربانی دخالت ایتالیا 
در جنگ »دیپلماسی فشار« علیه ایران بیان می کنند. 
اتهام قاچاق اس��لحه به خبرنگار ایرانی در حالی رخ 
می دهد که حتی براساس خود قانون منسوخ نشده 
ایتالیا، حمل اسلحه در این کشور در برخی شهرها 
آزاد است. این نکته حائز اهمیت است که در حالی 
مافیای دولتی سیاس��ت و قدرت ایتالیا به خبرنگار 
ایران��ی اتهام وارد می کنند که قاچاقچیان اس��لحه 
در ایتالیا موفق به لغو قانون ش��ماره 185 ممنوعیت 

خرید و فروش اس��لحه در این کشور شده اند. این 
اقدام ایتالیا در حالی پس از بازدید برلوس��کونی از 
تل آویو ش��کل گرفت که »فرانتن��ی« روزنامه نگار 
معروف ایتالیایی به سیاست های دیکته شده اسرائیل 
بر کشورش در قبال ایران به وضوح اشاره می کند 
و آن را در راس��تای پازلهای معروف مافیایی برای 
وارد کردن اتهام به دیگران می داند. نکته جالب در
پرونده سازی مافیایی علیه خبرنگار بازداشتی ایرانی 
در ایتالیا این است که در همین زمینه کمیته ای با عنوان 
»کمیته مقابله با صادرات غیرقانونی در تحریمهای بین 
المللی علیه ایران« پیگیر اصلی دادخواس��ت پرونده 
علیه خبرنگار ایرانی ش��ده و اس��م این کمیته خود 
بیانگر حرکت غیر دیپلماتیک ایتالیا علیه ایران است. با 
این حال تاریخ ایتالیا نشان داده است مردم این کشور 
با اتهام زنی مافیایی آشنایی زیادی دارند و به راحتی 
می توانند حدس بزنند هدف مافیای دولتی ایتالیا از 
اتهام زنی به ش��هروند ایرانی چیزی جز ایجاد یک 
رویه غیردیپلماتیک نیست و دولتمردان ایتالیایی نیز 

به خوبی با این امر آشنا هستند. 
در فیلم گالدیاتور کارگردان سعی در القای تاریخ 
روم باستان مبنی بر کنش و واکنش های این قوم در 
برخورد با مهمانان خود را نشان می دهد. در این فیلم، 
ارتش روم به رهبری ژنرال ماکس��یموس بر آخرین 
گروه بربرها غلبه می کند و روم را نجات می دهد اما 
امپراتور مارکوس اورلیوس در بستر مرگ بدون توجه 
به پسر مکارش کومودوس از ماکسیموس می خواهد 
تا زمام امور را به دست گیرد و یک جمهوری مستقل 
پدی��د آورد. کومودوس پدر را به قتل می رس��اند و 
دس��تور اعدام ماکسیموس و خانواده او را در اسپانیا 
صادر می کند. کومودوس پس از چند سال، نبردهای 
گالدیاتوری را احیا می کند تا شاید محبوبیتی میان 
مردم کسب کند و از طرفی بی توجهی کومودوس به 
امور مملکتی خشم سناتور گراکوس را بر می انگیزد. 
طبیعت خونخواه امپراتور نیز خواهرش لوس��یال را 
سخت آشفته می کند زیرا قرار است لوسیوس پسر 

لوسیال پس از کومودوس به امپراتوری برسد ...
خبرن��گاران و اف��کار عموم��ی و آزاد اندیش، 
خواهان آزادی »حمید معصومی نژاد« خبرنگار ایرانی 
در ایتالیا هستند و آن را نوعی توطئه علیه جریان آزاد 

اطالع رسانی در جهان می دانند.

از امپراتوري پيتزا 

تا هوچي هاي ميالن

آیین های نوروزی در 
چهارمحال و بختیاری

خطیب جمعه شهرکرد:
 فرزندان شهدا 

وظیفه سنگیني بر عهده دارند

امام جمعه اصفهان: 
منفجر کردن ترقه
 فعل حرام است

علیرضا ذاک��ر اصفهان��ی گفت: از 
مس��ائلی که دولت در حال حاضر روی 
آن تمرکز جدی دارد اش��تغال ناکامل در 
کشور اس��ت که باید تدابیری برای حل 
این مشکل اندیشیده شود. نماینده عالی 

دولت در استان که معتقد است این موضوع مورد توجه اصفهان نیز بوده و 
به همین دلیل طرحهایی در معاونت برنامه ریزی آماده شده اند از نخبگان، 
نماین��دگان، فرمانداران و تمامی صاحبنظران اس��تان خواس��ت نظرات و 

پیشنهادهایشان را برای مطرح شدن در جلسه هیأت دولت ارائه دهند ...

جامعه

هر جلسه مدیران 
منجر به یک پروژه کلنگ زنی شود



سراسری
چه خبر از پایتخت ایران

خطیب جمعه تهران ب��ا انتقاد از رفتار 
دوگانه غرب گفت: کس��ی که آشکارا کار 
تروریس��تی می کند و تروریست معروف 
در کردستان است، به آلمان می رود، دولت 
آلمان او را دس��تگیر و 24 ساعت بعد آزاد 
می کن��د. آی��ت اهلل امامی کاش��انی گفت: 
وقت��ی او آزاد می ش��ود از او عذر خواهی 
هم می کنند زیرا س��ازمان تروریس��تی او 
علیه ایران کار می کند و این واقعیت دنیای 
غرب در حمایت از تروریستهاس��ت. امام 
جمعه موقت تهران اف��زود: از طرف دیگر 
کسی را که 17 سال در ایتالیا خبرنگار بوده 
دس��تگیر می کنند؛ پس مشخص است که 
آن آزادی و این دس��تگیری برای چه اتفاق 
می افت��د. وی همچنین به مس��ائلی مانند 
انرژی هس��ته ای و پیشرفت های صنعتی 
ایران اشاره کرد و افزود: دنیای غرب امروز 
در مقابل پیشرفت های ایران ایستاده است 

و ما باید پیرو فرمایش مقام معظم رهبری با 
وحدت قشرهای مختلف و اهمیت دادن به 
رش��د علمی در مقابل آنها بایستیم. خطیب 
جمعه تهران گفت: س��وابق درخش��انی در 
زمینه ه��ای علمی داریم و این مس��أله در 
کتابهای غربی مشخص است و آنها در زمان 
رنس��انس، علم و دانش مشرق زمین را به 
منطقه خود بردند. امام جمعه موقت تهران 
افزود: دانشگاهها و استادان ما از نظر علمی 
همواره رشد می کنند و در موارد زیادی هم 
مقام اول را به دست می آورند. وی در این 
حال با انتقاد از طرح برخی مسائل سیاسی 
در دانشگاهها گفت:  اینها بازی است و باید 

در دانشگاهها به کسب علم پرداخت. 
آی��ت اهلل امامی کاش��انی همچنین به 
تندگویی ها اش��اره کرد و گفت: منطق این 
است که تندی نشود، چون کار غلطی است 
و باید مواظب باش��یم تندگویی ها موجب 

سوء استفاده دشمنان نشود و خودمان نیز به 
سخنان تندگویان گوش ندهیم. خطیب نماز 
جمعه تهران تأکید ک��رد: باید با وحدت در 
مسائل داخلی، کیان اسالم و انقالب را حفظ 
کنی��م. آیت اهلل امامی کاش��انی یادآوی کرد، 
ش��رکت در راهپیمایی هایی مانند 22 بهمن 
نشان داد مردم همچنان طرفدار انقالب هستند 
و ما هم باید برای ایجاد وحدت در جامعه و 
جلوگیری از نفوذ دشمنان تالش کنیم. امام 
جمعه موقت تهران ادامه داد: دشمنان وقتی 
جمعیت حاضر در صحنه ایران اس��المی را 
می بینند به هراس می افتند. آیت اهلل امامی 
کاشانی گفت: اگرچه در جامعه مشکالتی هم 
وجود دارد اما باید تالش کنیم برطرف شود 
و دشمنان هم س��وء استفاده نکنند. خطیب 
نماز جمعه تهران اف��زود: دنیای امروز پر از 
مکر و دروغ اس��ت و باید متوجه شویم که 

چگونه در برابر ما بسیج شده اند.

رئیس جمهور در مراس��م جشن ملی 
پایان برق دار ش��دن روستاهای باالی 20 
خانوار در سخنانی که به صورت ویدئویی 
اسالمی  پخش می ش��د،گفت:  جمهوری 
ای��ران هم اکن��ون نزدیک ب��ه 20 درصد 
بیش��تر از متوس��ط جهانی خدم��ات برق 
رس��انی را انجام داده اس��ت. ب��ه گزارش 
واح��د مرک��زی خبر، آقای احم��دی نژاد 
در این مراس��م با تأکید بر اینکه پایان برق 
دار ش��دن روس��تاهای ب��االی 20 خانوار 

کش��ور یک افتخار بزرگ ب��رای انقالب، 
کشور و ملت عزیز ایران است افزود: این 
اتفاق مب��ارک در واقع جلوه پیروزی نگاه 
جمهوری اسالمی ایران به خدمت رسانی 
به آح��اد مردم و حرکت در جهت عدالت 
اس��ت و دنیا نیز این موضوع را باید درک 
کند. رئیس جمهور گفت: ملت ایران یک 
خانواده بزرگ اس��ت و در سراس��ر ایران 
گسترده ش��ده تا از ش��رف و کرامت این 
سرزمین دفاع و پشتیبانی کند. احمدی نژاد 

روستائیان را باعث رحمت و جلوه تالش 
دانس��ت و گفت: روس��تائیان ما مردمانی 
نجیب، س��خت کوش و مفید برای کشور 

هستند و نیاز کشور را تأمین می کنند. 
رئیس جمهور افزود: آن کسانی که برای 
جامعه ما مفیدترند عزیزتر هم هستند و اگر 
کسی در ارتفاعات صعب العبور هم زندگی 
کند و به کار تولید و پشتیبانی مشغول باشد 
از نظر ما عزیزتر است و استحقاق بیشتری 

برای خدمت رسانی دارد.

رئیس س��تاد حمل و نقل و مدیریت 
س��وخت کش��ور گفت: هدفمندس��ازی 
یارانه ها بهره وری را در بخشهای مختلف 
افزایش می دهد. محمد رویانیان افزود: با 
هدفمندس��ازی کامل یارانه ها، به افزایش 
به��ره وری در بخش تولید و س��اماندهی 
در بخش حم��ل و نقل و مصارف انرژی 
کمک شایان توجهی می شود. وی اظهار 
داش��ت: مس��ئوالن و دس��ت اندرکاران 
ذیربط باید برای تسهیل و تسریع در این 
امر نهای��ت تالش و همکاری را داش��ته 
باش��ند. رویانیان ادام��ه داد: اجرای قانون 
تنها جراحی  نه  یارانه ها  هدفمندس��ازی 
عظیم و نیاز اقتصادی اس��ت بلکه انقالب 
بزرگ مدیریت��ی در عرصه های مختلف 
کش��ور را موج��ب می ش��ود و مدیریت 
به��ره وری را در بخش��های گوناگ��ون 
افزای��ش می ده��د. وی گف��ت: اجرای 
طرح هدفمندسازی یارانه ها اقدامی بسیار 
شجاعانه و درخور تحسین دولت احمدی 
نژاد است لذا همه باید به دلیل این شجاعت 
مدیریت��ی و اقتصادی رئی��س جمهوری را 
حمای��ت و او را در اج��رای هر چه بهتر 
یارانه ها  هدفمندس��ازی  قان��ون  اهداف 

درح��د نهایی همراه��ی کنی��م. رویانیان 
تأکید کرد: همه گروهها، س��الیق و افراد 
در زمینه امنیت و مسائل عمومی، خدمات 
و افتخارات ملی، اساسی و زیربنایی باید 
ب��ا تفکر واح��د و مبتنی ب��ر تفاهم یار و 
همراه دولت، مسئوالن و دولتمردان باشند. 
وی گفت: نخس��تین بس��ته اقتصادی که در 
کارگروه تحول اقتصادی نهاد ریاست رئیس 
جمهوری مورد بررسی قرار گرفته و تصویب 

و ابالغ شد، بسته حمل و نقل بود.
رئیس س��تاد حمل و نقل و مدیریت 

س��وخت در زمینه اهمی��ت اجرای قانون 
هدفمندس��ازی یارانه ه��ا اف��زود: اگ��ر 
وضعی��ت کنونی مص��رف منابع مختلف 
ان��رژی به همین منوال ادامه یابد کش��ور 
ما که از منابع انرژی برخوردار اس��ت در 
آین��ده نزدیک ب��ه یک��ی از واردکنندگان 
بزرگ انرژی تبدیل می ش��ود. وی گفت: 
هزین��ه مص��رف س��وخت، تصادفات و 
آلودگی زیس��ت محیطی ناشی از حمل و 
نقل در کشور ما ساالنه 600 هزار میلیارد 

ریال است.

معاون وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان 
هواشناس��ی در تحلیل وضعی��ت تغییرات 
آب و هوایی کش��ور گفت: موج گرما سال 
1389 زودتر از همیشه در ایران آغاز خواهد 
شد. بهرام صناعی افزود: میانگین دمای هوا در 
ایران امسال دو درجه در مقایسه با حد نرمال، 
افزایش یافته اس��ت. وی ب��ا بیان اینکه طبق 
پیش بینی ها تا فروردین سال 89 میزان بارندگی 
در کش��ور مطلوب خواهد بود و بعد از آن با 
نبود بارش کافی مواجه خواهیم ش��د، اظهار 
داشت: به علت افزایش گرما، خشکسالی سال 
آینده نسبت به سالهای گذشته شدت بیشتری 
خواهد داش��ت. رئیس س��ازمان هواشناسی 
همچنین در تشریح وضعیت بارندگی امسال 
در کش��ور گفت: بارندگی امسال نسبت به 
سال گذش��ته 40 درصد افزایش داشته و در 
حد نرمال 30 ساله است. صناعی خاطر نشان 
ساخت: هر چند امس��ال میزان بارش برف 

در کش��ور کم بوده ام��ا وضعیت ذخیره آب 
سدها مطلوب است. وی افزایش دما نسبت 
به میانگین درازمدت را یکی از علل کاهش 

بارش برف در سال جاری آبی عنوان کرد و 
گفت: این وضعیت بر سفره آبهای زیرزمینی 

تأثیر منفی خواهد گذاشت.

نصف النهار

جهان نما

در حالی که معاون رئیس جمهور امریکا 
در سرزمین های اشغالی وعده از سرگیری 
مذاکرات صلح را می داد صهیونیس��ت ها 
با س��اخت و س��از جدید در قدس سیلی 
محکمی ب��ه وی زدند و در واقع با این کار 
وی را که امنیت صهیونیس��ت ها را امنیت 
امریکا دانس��ت در مقابل چشمان جهانیان 
تحقیر کردن��د. به گ��زارش واحد مرکزی 
خبر به نقل از شبکه پنج تلویزیون فرانسه،
 جو بایدن پس از این اتفاق به علت ناراحتی، 
نتانیاهو و همسرش را یک ساعت و نیم بر 
سر میز شام معطل کرد. این شبکه ادامه داد، 
اکن��ون می توان به جد از س��یلی و توهین 
اسرائیل به امریکا سخن گفت. جو بایدن چند 
ساعت پس از رسیدنش به اسرائیل متوجه 
اقدام غافلگیرکننده ای که صهیونیست ها 

برایش ت��دارک دیده بودند، نش��د. معاون 
رئیس جمهوری امریکا از آغاز مجدد فرآیند 
صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها ابراز شادی 
کرد اما در ادامه اس��رائیل س��اخت هزار و 
600 واحد مس��کونی را در بیت المقدس 
ش��رقی اعالم کرد که همین مسأله موجب 
تنش بین واشنگتن و تل آویو شد. براساس 
این گزارش، اکنون به شمار کشورهایی که 
نگران مذاکرات هس��تند، افزوده شده است 
و در واقع، مس��أله شهرک سازی خط قرمز 
مذاکرات بین اس��رائیلی ها و فلسطینی ها 
است. فلس��طینی ها خواهان توقف کامل 
س��اخت و س��ازها پیش از آغاز مذاکرات 
مستقیم هستند اما اسرائیل از این امر امتناع 
می کند. بایدن نیز این تصمیم اسرائیل را در 

سفرش به کرانه باختری محکوم کرد.

رئی��س جمهور امریکا اذعان کرد، ش��هروندان امریکایی دیگر به دولت این کش��ور 
اعتق��ادی ندارند. به گزارش واح��د مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری فرانس��ه اوباما در 
سفری دوره ای برای دفاع از طرح خود جهت اصالح نظام بهداشتی این کشور در جریان 
نشس��تی در س��ن لوییز در ایالت میس��وری واقع در مرکز امریکا اعالم کرد، عدم اعتماد 
امریکایی ها به دولتش��ان در حال گسترش اس��ت. اوباما همچنین خاطرنشان کرد: مردم 
اعتق��اد و باور خود را به دولت از دس��ت داده اند، آنها پیش از اینکه من نامزد انتخابات 
ریاس��ت جمهوری شوم اعتقاد خود را به دولت از دست داده بودند اما این بی اعتمادی 

بیشتر شده است.

مقامات تایلندی از آغاز عملیات اس��تقرار 50 هزار نظامی در خیابانهای بانکوک، در 
آستانه برپایی تظاهرات ضد دولتی با هدف جلوگیری از بروز خشونت خبر دادند. معاون 
نخس��ت وزیر تایلند که مس��ئولیت نظارت بر اوضاع امنیتی کشور را بر عهده دارد اعالم 
ک��رد: در این چارچوب عملیات اس��تقرار 30 هزار نی��روی نظامی، 10 هزار پلیس و 10 
هزار داوطلب غیر نظامی در خیابانهای پایتخت آغاز ش��ده است. به گزارش خبرگزاری 
فرانسه، وی افزود: اگر معترضان وارد هرگونه پایگاه نظامی یا پاسگاه پلیس شوند، دولت 
آنها را تروریست قلمداد کرده و برای سرکوب آشوبگران فوراً از نیروهای مسلح استفاده 
خواهد کرد. دولت تایلند یک قانون امنیتی س��ختگیرانه تدوین کرده اس��ت که به دولت 
امکان می دهد ضمن ممنوعیت برپایی تظاهرات، مقررات منع آمد و ش��د اعمال کند و 
نیروه��ای نظامی را فرا بخواند. در این چارچوب به منظور بازرس��ی بدنی افرادی که از 
نواحی اطراف وارد پایتخت می شوند، پستهای بازرسی در داخل و خارج بانکوک ایجاد 
شده است.پیش بینی می شود بیش از 600 هزار تن در تظاهراتی که قرار است روز یکشنبه 
در تایلند برگزار ش��ود شرکت کنند. ابهیس��یت وجاجیوا نخست وزیر تایلند در خصوص 

هرگونه اغتشاش و خرابکاری هشدار داد.

نظامی��ان مش��غول به خدم��ت در نیروی 
هوای��ی امریکا در ازای آش��نایی ب��ه زبانهای 
روس��ی و چچن��ی اضاف��ه حق��وق دریافت 
می کنند. به نوشته روزنامه اینترنتی روسی لنتا 
پل والنس��وئل مس��ئول اجرای برنامه آموزش 
زبان و کش��ور شناس��ی نیروی هوایی امریکا 
اعالم کرد س��ربازانی که به این دو زبان تسلط 
داش��ته باش��ند 500 دالر در ماه بیشتر حقوق 

دریافت می کنند.

تمامی مقامات سیاسی گرجستان و حتی شخص رئیس جمهور باید به طور اجباری 
آزمای��ش اعتی��اد به مواد مخدر بدهند. به نوش��ته روزنامه اینترنتی روس��ی لنتا، میخاییل 
ساکاش��ویلی رئیس جمهور گرجستان اعالم کرد: با توجه به اینکه در این اواخر مصرف 
مواد مخدر و به ویژه هروئین در کش��ور به طرز بی س��ابقه ای افزایش داش��ته است این 
طرح به عنوان اصالحیه قانون مبارزه با مواد مخدر توس��ط دمیتری الرتکیپانیدزه نماینده 
مخالفان دولت پیش��نهاد شده است. بر اساس این طرح جدیدترین روش رایج در جهان 
یعنی یافتن اثر مواد مخدر از روی موی انسان به کار گرفته می شود. به گفته الرتکیپانیدزه 
از روی موی انس��ان می توان فهمید آیا وی طی دو س��ال اخیر مواد مخدر مصرف کرده 
است یا خیر. وی اعالم آمادگی کرد نخستین فردی باشد که این آزمایش روی وی انجام 
می ش��ود اما از قرار معلوم این رئیس جمهور گرجس��تان است که به عنوان نخستین فرد 
در این آزمایش ش��رکت می کند. رئیس جمهور به آلکساندر کویتاشویلی وزیر بهداشت 
و تأمین اجتماعی دستور داده است برنامه مشخصی برای آزمایش تمامی مقامات رسمی 
کش��ور تنظیم کند.گیگی تسرتیلی معاون رئیس پارلمان گرجستان اعالم کرد برای شروع 

باید تغییرات الزم را در قانون مربوط به فعالیت عمومی مقامات رسمی اعمال کرد.

رئیس س��ازمان اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اعالم ک��رد: با آزمایش های 
انجام ش��ده، دیگر نگرانی در مورد برنج های وارداتی وجود ندارد. به گزارش ایرنا، 
برزگری گفت: در کمیس��یون کشاورزی مجلس، مستندات و نتایج آزمایش هایی که 
در وزارت بهداش��ت به دقت انجام شده بود، بررس��ی شد. به گفته وی، براساس آن 
نتایج، حد و حدودی توس��ط 17 نفر متخصص از جمله 10 اس��تاد دانش��گاه که دو 
نفر آنها پروفس��ور سم شناس��ی به نامهای دکتر »یزدان پناه« و دکتر »محمد عبداللهی« 
هس��تند، برای فلزات سنگین مش��خص ش��د. برزگری ادامه داد: آزمایشات به عمل 
آمده نش��ان می دهد برنج ها پایین تر از حد، فلزات س��نگین دارند و آن اشکالی که 
در اطالعیه اول منتشر شد و مطبوعات هم به آن پروبال دادند از اینجا شروع شد که 
یکی از مدیران کل مطرح کرد آرسنیک برنج ها، صفر است. رئیس سازمان استاندارد 
و تحقیقات صنعتی ایران اظهار داشت: این در حالی است که همه متخصصان تغذیه 
و صنایع غذایی آگاهند که هیچ غله ای پیدا نمی ش��ود که آرسنیک صفر داشته باشد. 
به گفته برزگری، تا حدی از این آرسنیک را در ایران نداشتیم و در بعضی از کشورها 
 150 PPB ه��م این حد وج��ود ندارد و اگر هم وجود دارد به عن��وان مثال در چین
برای آرس��نیک و براساس س��بد غذایی، حد تعیین شده و اهل علم با توجه به ورود 
مواد غذایی و س��بد غذایی و وزن ایرانیان، میزان PPB 200 تا 250 را برای آرسنیک 
تعیی��ن کردند. وی ادامه داد: این اس��تاندارد به طور موقت جاری اس��ت اما اجباری 
اعالم نشده و در فروردین ماه به استاندارد ملی تبدیل و در شورای عالی استاندارد به 
عنوان اس��تاندارد اجباری مطرح می شود. به گفته برزگری، سازمان استاندارد هم این 
محصول را به عنوان کاالی استاندارد حدودی که برای آن تعیین شده، کنترل می کند 
اما این کنترلها رها نبوده بلکه هر ماده غذایی که اس��تاندارد اجباری نداش��ته باش��د، 
وزارت بهداشت هم که مسئول سالمت جامعه است، کنترل کرده است. وی ادامه داد: 
در مجلس ارائه ش��د که بعد از طرح این موضوع و تعیین حد آرسنیک، بیش از 300 
نمونه وارداتی از مبادی ورودی کشور، آزمایش شده و در نتایج آزمایشات هم میزان 
تعیین شده )رنج( وجود دارد. به اعتقاد برزگری، همه مسئوالن به مسأله برنج همانند 
صنعت باید توجه کنند و باید مش��کالت برنجکاران شمال حل شود. وی یادآور شد: 
برای رفع نیاز و مصرف کشور باید واردات در حدی باشد که تعادل عرضه و تقاضا 
حفظ ش��ود. وی افزود: اینگونه بحثها که آیا برنج های وارد شده مشکل دارد یا نه را 

باید آزمایشگاه ها و اهل فن و علم جواب دهند نه بنده که مسئولیت سیاسی دارم.

در آستانه آغاز سال جدید مردم خیر و نیکوکار ایرانی با مشارکت گسترده و پرنشاط 
در جش��ن نیکوکاری به یاری خانواده های نیازمند ش��تافتند. در ایام والدت با س��عادت 
نب��ی مکرم اس��الم حضرت محمد مصطف��ی )ص( و در آخرین روز از هفته احس��ان و 
نیک��وکاری که به ن��ام روز اکرام محمدی )ص(،  انقالب اس��المی، انفاق و همبس��تگی 
نامگذاری شد دست های عاطفه، غبار اندوه را از چهره های غمگین زدود تا غنچه لبخند 
بر لبان کودکان مستمند شکوفا شود. محبت و احسان، سال، ماه، هفته و روز نمی شناسد. 
مردم ایران با توجه به آموزه های دینی در هر فرصتی آماده تقسیم شادی های خود با دیگر 
هموطنان هستند. به گزارش واحد مرکزی خبر، کمیته امداد امام خمینی )ره( با قدردانی از 
عنایات رهبر معظم انقالب اسالمی، مراجع عظام تقلید، رؤسای قوا و مسئوالن عالی رتبه 
نظام جمهوری اسالمی و مردم خیر و نیکوکار کشورمان که همیشه یاور و مددرسان کمیته 
امداد امام خمینی )ره( در امور خیرخواهانه بوده اند، اظهار امیدواری کرد تا پایان امس��ال 
هدایای جمع آوری شده در اختیار خانواده های نیازمند قرار گیرد و کودکان و نوجوانان 
نیازمند، سال جدید و بهار طبیعت را با نشاط و شادابی همچون همه فرزندان ایران زمین 
آغاز کنند. این جش��ن در 15 هزار پایگاه کمیته امداد امام خمینی )ره( و نیروی مقاومت 

بسیج و 80 هزار مدرسه با همکاری سازمان صدا و سیما برپا شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران با بیان اینکه تهران 
نباید فقط استانی مسافر فرست باشد، گفت: با شعار »تهران، قلب تپنده ایران« درپی آن هستیم 
تا این اس��تان مانند فارس، اصفهان و خراسان مسافرپذیر شود. شهرام علی محمدی افزود: با 
برپایی 30 پایگاه اطالع رسانی با استفاده از 50 چادر، اقالم تبلیغاتی درباره آثار و جاذبه های 
گردشگردی این استان در مبادی ورودی و خروجی تهران و شهرستان های آن، بین مسافران 
نوروزی توزیع می شود. وی با بیان اینکه استانداری تهران برای تبلیغات گردشگری استان 260 
میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته است، گفت: 20 هزار نسخه کتابچه پالتویی تهران به زبان 
فارسی برای توزیع میان مسافران نوروزی آماده شده است و پنج هزار جلد از این کتابچه ها 
نیز که به زبان التین چاپ ش��ده اس��ت، به سفارت های مس��تقر در تهران فرستاده می شود. 
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری استان تهران همچنین از چاپ 130 
هزار نس��خه کتاب های حاوی اطالعات جاذبه های گردشگری شهرستان های استان تهران 
برای توزیع بین مسافران نوروزی خبرداد و افزود: 20 هزار نسخه نقشه گردشگری شهر تهران 
و شهرستان های استان تهران نیز تهیه شده است. وی با اشاره به ارسال این اقالم تبلیغاتی در 
قالب بسته های گردشگری به نهادها، ارگان ها و سازمان های مختلف افزود: برای نخستین 
بار کتابچه هایی درباره 27 روستای هدف گردشگری استان تهران تهیه شده است که نوروز 
89 رایگان بین مردم توزیع می شود. معاون اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران 
همچنین از تهیه لوح های فشرده گردشگری و تورهای مجازی سه بعدی خبرداد و گفت: 30 
هزار نسخه از این لوح ها تهیه شده است و اگر بخش خصوصی حمایت کند می خواهیم به 
هر یک از دانش آموزان تهران یک لوح فش��رده اهدا کنیم. علی محمدی افزود: مسافرانی که 
از 29 اسفند امسال تا 13 فروردین 89 به تهران سفر کنند، می توانند با تخفیف 40 درصدی، 
در همه هتل ها، هتل آپارتمان ها و میهمان پذیرهای این استان اقامت کنند. معاون گردشگری 
اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران با بیان اینکه در نوروز 89 تورهای تهران 
گردی دایر می شود، گفت: به زودی تلفن گویای سه یا چهار رقمی جاذبه های گردشگری 

برای پاسخ گویی به 20 خط تلفن در این اداره برقرار می شود. 

حمایت از تروریستها؛ واقعيت دنيای غرب

رویانیان:
 هدفمندسازی یارانه ها، بهره وری را افزایش می دهد

برق رسانی در ایران، 20 درصد بیشتر از متوسط جهانی

موج گرما در سال 89 زودتر ایران را فرا خواهد گرفت

اوباما اذعان کرد: 
مردم امریکا اعتمادی به دولتم ندارند

استقرار 50 هزار نیروی امنیتی در بانکوک

آشنایی به زبان روسی و چچنی
 در ارتش امریکا مزیت است

  رئیس سازمان استاندارد: 
نگرانی در مورد برنج های وارداتی 

وجود ندارد

مشارکت پرشور مردم در جشن نیکوکاری

تمامی مقامات سیاسی گرجستان
 تست اعتیاد به مواد مخدر می دهند

تحقیر؛
 پاداش لطف بایدن به صهیونیست ها

تهران مسافرپذیر می شود 
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سراسری



اشاره

یک آتشفش��ان مکانی روی س��طح زمین یا روی 
سطح ماه یا هر سیاره دیگر است که از آن سنگ مذاب، 
گازها و مواد تشکیل شده بر اثر فعالیت های آتشفشانی 
در پوسته، فوران می کنند. به عبارت ساده تر آتشفشان 
یک س��اختمان زمین شناسی اس��ت که به وسیله آن 
مواد آتشفشانی )به صورت مذاب، گاز، قطعات جامد 
ی��ا ه��ر 3( از درون زمین به س��طح آن راه می یابند. 
انباش��تگی این مواد در محل خروج، برجستگی هایی 
به نام کوه آتشفش��ان ایجاد می کند. آتشفشان یکی از 
پدیده های طبیعی و دائمی زمین شناس��ی اس��ت که 
در طول تاریخ زمین شناس��ی نسبتاً بدون تغییر باقی 
مانده و در ایجاد، تحول و تکامل پوس��ته و گوش��ته 
زمین نقش اساسی داشته و دارد. آتشفشان ها از نظر 
س��اختمانی با هم متفاوتند. بعضی ش��کاف هایی در 
پوسته زمین هس��تند، بعضی گنبدی شکلند، بعضی 
هم س��اختمان های کوه مانندی دارند که چاله ای در 
نوکش��ان است. مواد آتشفشانی سنگ های مذابی در 
داخل پوسته زمین هستند. موقعی که این مواد از میان 
س��طح زمین فوران می کنند، گدازه نامیده می شوند. 
گدازه می تواند کلفت باشد و آهسته حرکت کند، یا 
باریک باشد و به سرعت حرکت کند. همچنین سنگ 
در اش��کال دیگری هم از آتشفشان بیرون می آید که 
ش��امل خاکستر )سنگ پودر ش��ده ریزی که شبیه به 
دود تیره به نظر می رس��د و هنگام آتشفش��ان بیرون 
می آید(، ذغال نیمسوز )گدازه های تکه تکه شده( و 
س��نگ خارا )سنگ سبک وزنی که پر از حباب های 
هوا است و در فوران های آتشفشانی انفجاری شکل 
گرفته و می تواند روی آب ش��ناور بماند( است. در 
راس��تای تولید مواد آتشفشانی و پدیده های مؤثر در 
ایجاد آتشفشان نوع دانسته ها، چگونگی اندیشیدن و 
نحوه بهره گیری از آنها تغییر کرده است. آتشفشانها 

پدیده های جهانی هس��تند و در سایر کرات منظومه 
شمسی به ویژه سیارات مشابه زمین یک پدیده عادی 
محسوب می شود و آتشفشان بی شک در کیهان نیز 
رخ می دهد. آتشفشان ها می توانند موجب ضررهای 
مالی و جانی ش��وند. بزرگترین آتشفشان روی زمین 
»مائونا لوآ« در هاوایی است. ارتفاع مائونا لوآ از کف 
دریا تا قله اش حدود شش مایل )10 کیلومتر( است 
)از س��طح دریا ح��دود چهار کیلومتر ارتف��اع دارد.( 
همچنین این آتشفشان بیش از هر آتشفشان دیگری 
حجم دارد و حجم آن 10200 مایل مکعب یا 42500 
کیلومتر مکعب است. بزرگ ترین آتشفشان منظومه 
شمس��ی ما احتماالً »المپوس مونس« در سیاره مریخ 
اس��ت. این آتشفش��ان عظیم 27 کیلومتر یا 17 مایل 
ارتفاع دارد و بیش از 320 مایل یا 520 کیلومتر عرض 

آن است.
قبل از پرداختن به بحث آتشفش��ان الزم اس��ت 
مفه��وم برخی اصطالحاتی را که در این زمینه به کار 

می رود بدانیم. از جمله:
ــدازه: گ��دازه گونه ای تفتال اس��ت که بر اثر    گ
فعالیت های آتشفشانی به سطح زمین راه یابد. به تعریف 
دیگر آن بخش از تفتال که بر اثر کاهش فشار و فوران 
مقدار زیادی از گازهای محبوس در خود را از دس��ت 

داده است گدازه نامیده می شود.
  گرانروی: گرانروی، ویسکوزیته یا لزجت عبارت 
است از مقاومت یک مایع در برابر اعمال برشی. در یک 
سیال جاری )در حال حرکت(، که الیه های مختلف آن 
نسبت به یکدیگر جابه جا می شوند، به  مقدار مقاومت 
الیه های سیال در برابر لغزش روی هم گرانروی سیال 
می گویند. هرچه گرانروی مایعی بیش��تر باشد، برای 
ایجاد تغییر شکل یکسان، به تنش برشی بیشتری نیاز 
اس��ت. به  عنوان مثال گرانروی عسل از گرانروی شیر 

بسیار بیشتر است. با افزایش دما لزجت سیاالت مایع 
کاهش می یابد ولی در گازها، قضیه برعکس اس��ت، 
البته درصد تغییرات آن برای سیاالت مختلف متفاوت 

است.
ــیلیس: سیلیس یا اکسید سیلیس��یم با فرمول  س
شیمیایی SiO2 فراوان ترین ترکیب اکسیدی موجود 
در پوس��ته زمین است. سیلیس در طبیعت به  صورت 
آزاد و یا به  صورت ترکیب با س��ایر اکس��یدها وجود 

دارد.
ماگما: به مواد مذاب درون زمین که بس��یار گرم 
بوده و تحت فش��ار ش��دید در زیر پوسته زمین قرار 
گرفته اند ماگما می گویند. ماگما ممکن است از طریق 
شکستگی ها و س��ایر نقاط ضعیف پوسته زمین باال 
آمده و به صورت گدازه در س��طح زمین جریان یابد. 

گدازه ها از لحاظ فیزیکی دو نوع هستند:
1� گدازه های رقیق یا س��یال ک��ه راحت جاری 
می شوند مثل گدازه های آتشفش��ان های هاوایی که 
عل��ت رقیق بودن آنها وجود گازه��ا و بخارات فراوان 
و وجود آهن و منیزیم در آنها اس��ت و درجه حرارت 
زیادی دارند و سنگ های قلیایی را به وجود می آورند.

2� گدازه های غلیظ که س��رعت آنها کم است و 
شامل مواد سیلیسیم و آلومینیوم بوده و گاز و بخارات 
و حرارت کمی دارند و سنگ های اسیدی را به وجود 

می آورند.
الوا: ماگمایی اس��ت که به س��طح زمین راه یافته 

است.
                           تنظیم برای زاینده رود
                              سپیده نصر اصفهانی

آتشفشان
وزوو آتشفشانی که پمپیی را در خود گرفت

ک��وه وزوو ی��ا وزووی��وس از معروف تری��ن 
آتشفش��ان های فعال ایتالیا اس��ت. این آتشفش��ان 
چینه ای در ش��رق ناپل قرار دارد و تنها آتشفش��ان 
اروپا اس��ت که در صد سال اخیر فعال بوده است، 
هر چند به نظر می رس��د که مدتی است خاموش 
اس��ت، آخرین فوران آن در س��ال 1944 رخ داد. 
ش��هرت وزوو به دلیل تخریب ش��هر های پمپیی، 
هرکوالنوم و اس��تابیا است که در سال 79 میالدی 
در الیه ای از خاکس��تر و گل فرو رفتند و تا امروز 
در همان وضعیت باستانی نگاه داری شده اند. این 
آتشفشان در طول هزاره های اخیر بارها فوران کرده 
است و به دلیل فوران های انفجاری و نیز جمعیت 
زیادی که در این مح��دوده زندگی می کنند، جزء 
خطرناک ترین آتشفشان ها است. وزوو در کامپانیا، 
در جنوب رش��ته  کوه آپنین و در ش��رق ناپل قرار 
دارد. ای��ن آتشفش��ان ک��ه ارتف��اع آن 1/281 متر 

اس��ت تنها آتشفشان اروپا اس��ت که در صد سال 
اخیر فوران داش��ته است؛ دو آتشفشان فعال دیگر 
ایتالیا )اتنا و اس��ترومبولی( در جزیره سیسیل واقع 

هستند.
فوران سال ۷۹ میالدی: چگونگی پخش شدن 
ابرهای غبار و خاکس��تر پ��س از انفجار و مدفون 
شدن شهرها به زیر خاکستر. این آتشفشان حدود 
25 هزار س��ال س��ن دارد و در ط��ول تاریخ بارها 
به ش��دت های متفاوت فوران داشته است. فوران 
س��ال 79 میالدی معروف ترین فوران وزوو است 
که موجب تخریب ش��هر های پمپیی، هرکوالنوم، 

اوپلونتیس و استابیا شد. 
پیش از این فوران، فعالیت های این آتشفش��ان 
برای چند صد س��ال، به زمین ل��رزه و خروج گاز 

محدود بود. 

س��اکنان اط��راف وزوو نیز ب��ه زمین لرزه های 
مک��رر این مناطق ع��ادت کرده بودن��د. به همین 
دلیل، هنگامی که این فعالیت های آتشفشان افزایش 
یافت، توجهی به آنها نشد. همچنین، خشک شدن 
چاه ها و چشمه ها در اوایل ماه اوت 79 نیز هشدار 
محس��وب نشد. س��رانجام، وزوو در 24 اوت این 
سال فوران کرد. این فوران در دو مرحله انجام شد 
و دو روز به طول انجامی��د. ابتدا، فورانی پلینیایی 
به مدت 18 تا 20 س��اعت موجب بارش س��نگ 
و خاکس��تر بر روی دامنه جنوبی کوه کرد و شهر 

پمپیی را به زیر 2/8 متر خاکستر فرو برد. 
آن��گاه، فورانی دیگر از نوع پل��ه ای رخ داد و 
بهمن��ی از توده های داغ گاز و خاکس��تر جوش��ان 

زمین های اطراف را در بر گرفت. 
این بهمن ها موجب خفگی و سوختگی افرادی 
شد که در ش��هرهای اطراف آتشفشان باقی مانده 

بودند و این ش��هرها را به زیر الیه ای از خاکس��تر 
دف��ن ک��رد. ش��هرهای هرکوالن��وم و اوپلونتیس 

بیشترین مقدار این بهمن ها را دریافت کردند.
ــایر فوران ها: از س��ال 79 میالدی تاکنون،  س
وزوو بیش از 30 فوران داشته است. این آتشفشان 
در اواخ��ر قرن س��یزدهم به مدت چند صد س��ال 
غیر فعال بود، تا اینکه دوباره در س��ال 1631 بیدار 
شده و وارد یک مرحله جدید همراه با انفجارهایی 
بس��یار ش��دید و مخرب شد. فوران س��ال 1906 
موج��ب مرگ بیش از 100 نفر ش��د و بیش��ترین 
مق��دار گدازه ای که تاکنون برای وزوو ثبت ش��ده 

بود به بیرون فرستاد. 
آخرین فوران این آتشفش��ان در س��ال 1944 
بوده اس��ت، که موجب تخری��ب 4 دهکده و 88 

هواپیمای جنگی شد.

 آتشفشان ها به سه صورت هستند:
1( آتشفشان های خاموش: این آتشفشان ها مدت 
زمانی طوالنی فوران نکرده ان��د و هرگز دوباره فوران 

نخواهند کرد.
2( آتشفش��ان های خفت��ه یا نیمه خام��وش: این 
آتشفش��ان ها حدود 2000 س��ال فوران نکرده اند اما 

خاموش نیستند، چون در آینده فوران خواهند کرد.
3( آتشفشان های فعال: این آتشفشان ها به تازگی 
فوران کرده اند و احتماالً دوباره در آینده فوران خواهند 

کرد.
همچنین دو نوع اصلی از آتشفشان ها وجود دارند: 

آتشفشان های سپری و آتشفشان های مرکب
ــپری: این آتشفشان ها بسیار  آتشفشان های س
وسیع هستند و کناره هایی با شیب مالیم دارند. در این 
آتشفشان ها مواد ماگما و الوا بسیار داغ و روان است و 
معموالً از چند الیه تشکیل شده اند. این آتشفشان ها در 

هاوایی و جزیره ایسلند دیده شده اند.
ــب: این آتشفش��ان ها در  ــان های مرک آتشفش
مقایسه با آتشفشان های سپری شیب بسیار تندی دارند. 
این آتشفش��ان ها بس��یار انفجاری هستند و همچنین 
فوران های تماش��ایی دارند. در این آتشفشان ها مواد 

مذاب بسیار غلیظ هستند.
ساختمان آتشفشان:

ساختمان آتشفشان شامل 3 بخش است:
دودکش آتشفشانی: مجرایی است که به وسیله آن 
مواد آتشفشانی از درون زمین به سطح آن راه می یابند.

دهانه آتشفشان: به پایانه باالیی مجرای آتشفشان 
که اغلب از قسمتهای دیگر مجرا وسیع تر است، دهانه 
آتشفشان گفته می شود که ش��امل انواع مختلف ذیل 

است: 
- دیاترم )Diatreme( عبارت است از دهانه های 
انفج��اری که بر اثر انفجار ناش��ی از وج��ود گازهای 

آتشفشانی تش��کیل شده اس��ت. این گازها خاستگاه 
ماگمایی و غیر ماگمایی دارند. 

- مآر )Maar( دهانه های نسبتاً وسیع آتشفشانی 
ک��ه اغلب به وس��یله بخار آب حاص��ل از گرما ایجاد 
می شوند. مآرها اغلب در مناطق مرطوب و دریایی رخ 

می دهند. 
- کال��درا )Caldera( دهانه های خیلی وس��یع 

آتشفشانی که قطر آنها به چندین کیلومتر می رسد.
ــانی: برجستگی های مخروطی  مخروط آتشفش
شکل که از انباشتگی مواد آتشفشانی در پیرامون دهانه 
آتشفشان حاصل می شود و برحسب اینکه از کدام مواد 

آتشفشانی تشکیل شده است. به عنوان مثال:
- مخروط های گدازه ای که فقط از گدازه تشکیل 

شده است. 
 مراحل فعالیت آتشفشان:

هر آتشفشان را می توان برحسب مراحل فعالیت در 

دو گروه قرار داد:
آتشفشان یک مرحله ای: که فعالیت آن در طی 
یک مرحله به صورت محصول انفجاری یا جریان گدازه 
خاتمه می یابد. مدت این قبیل فعالیت ممکن است کوتاه 
و تا چندین س��ال طول بکشد ولی ترکیب و نوع مواد 
مذاب یک سال است و تنها یک مسیر ساده برای خروج 

مواد وجود دارد.
آتشفشان چند مرحله ای: که فعالیت آن شامل 
مراحل مختلف اس��ت و هر مرحله به وسیله دوره 
آرامش نس��بتًا طوالن��ی از هم جدا می ش��ود، مثاًل 
دماوند یا سبالن. در هر مرحله ممکن است مجاری 
خ��روج )دهانه و مخروط ه��ای فرعی( جدیدی به 
وجود آید بنابراین مس��یر خروج پیچیده و انشعابی 
اس��ت به نحوی ک��ه در زمانه��ای مختلف بعضی 
از آنه��ا فع��ال و بعضی به صورت غی��ر فعال باقی 

می مانند. 

انواع آتشفشان ها

خوش��بختانه در کش��ور ما در چند هزار س��ال 
اخیر آتشفش��انی رخ نداده اس��ت. اما این واقعیت 
را نباید فراموش کنیم که س��رزمین ایران در گذشته 
نه چندان دور )از نظر زمین شناس��ی(، پدیده های 
آتشفش��انی بس��یار فعالی را پش��ت س��ر گذاشته 
اس��ت که ش��واهد آنها به صورت صدها آتشفشان 
خام��وش و نیم��ه خاموش نمایان اس��ت. البته این 
احتمال وجود دارد که فعالیت آتشفش��انی دیگری 
در ای��ران رخ ندهد اما ب��ه هر حال با قاطعیت نمی 
توان گفت که تمام فعالیت های آتشفش��انی در این 
س��رزمین برای همیشه به خاموش��ی گرائیده است. 
از ط��رف دیگر ب��رای پیش بینی ه��ر گونه فعالیت 
مجدد آتشفش��انی در کش��ور باید برای هر یک از 
آتشفش��انهای خاموش، یک شناسنامه تهیه شود تا 
تمامی ویژگی ها و رفتارهای گذش��ته آتشفشانی را 
داش��ته باش��د تا بتوانیم با هر گون��ه تغییر در رفتار 
آنها، هش��دارهای الزم را به جامعه داده و اطالعات 
مفی��دی را در اختیار مردم قرار دهیم. در کش��ور ما 
فعالیت ها و پدیده های وابس��ته به آتشفشان بسیار 
چشمگیر هستند. شناخت آتشفشانها و پدیده های 
وابس��ته و نقشی که آتشفش��ان ها در زمین شناسی 

ایران و تأمین انرژی دارند، قابل تعمق است.
فعالیت های آتشفش��انی کواترن��ر در حقیقت 
ادامه فعالیت های ترش��یاری در ایران اس��ت و در 
مناطقی که آتشفش��انهای کواترنر فعالیت داشته اند، 
عموماً آتشفش��انهای ترشیاری نیز با شدت بیشتری 
فعال بوده اند. مهمترین مناطق آتشفش��انی در ایران 

به صورت ذیل است:
ــد: مخروط آتشفش��انی  ــان دماون 1- آتشفش
دماوند در ش��رق ته��ران و 60 کیلومت��ری )فاصله 
هوایی( آن واقع شده اس��ت. نزدیکترین شهرها به 
این آتشفش��ان به ترتیب عبارتند از: رینه )در دامنه 
جنوب��ی(، پلور، دماون��د و فیروزکوه )در ش��رق(. 
گس��ترش گدازه ها و م��واد آذر آواری در دماوند 
در ح��دود 400 کیلومتر مرب��ع و در محدوده ای به 
ط��ول 18 520 تا 59 510 و عرض 30  04 360 تا

 38  48 350 را شامل می شود.
ارتفاع قله آتشفشانی دماوند از سطح دریا 5610 
متر است. 2 مس��یر برای صعود به قله وجود دارد؛ 
مسیر اول جنوب شرق که مسیر نسبتاً آسانی است 
و مسیر دیگری مسیر شمالی که صعود از طریق آن 
معتدل است. در بیشتر ماه های سال قله آتشفشانی دماوند بسیار سرد همراه با یخبندان و تابستانهای آن بسیار مشکل و خطرناک است. زمستان های منطقه 

دماوند پوشیده از برف است و مناسبترین ماه برای 
صعود به قله، مرداد ماه است. بخشی از سفیدی قله 
دماوند که در مرداد ماه قابل مش��اهده است، متعلق 
به گوگردهای متصاعد شده از دهانه مخروط است. 
مخروط آتشفش��انی دماوند در ش��رق البرز مرکزی 
قرار دارد. اگر البرز غربی و ش��رقی را امتداد دهیم، 
در محل دماوند این دو امتداد از هم دور می شوند. 
تمامی س��اختمانهای تکتونیکی از جمله: گس��لها، 
تراس��ت ها و چین های البرز مرکزی که در منطقه 
دماوند وجود دارند، زمانی که به محدوده گدازه ها 
می رس��ند، مح��و می ش��وند. آتشفش��ان دماوند 
به صورت مخروط نامتقارنی اس��ت که در قسمت 
جنوب غرب آن گدازه ها گس��ترش بیشتری دارند. 
تعدادی دهانه جانب��ی در ارتفاعات باالی مخروط 
در س��مت جنوب غرب و ش��مال شرق قرار دارند 
اما فعالیت اصلی این آتشفش��ان از دهانه مرکزی آن 

صورت می گیرد.
ــهند: این آتشفش��ان در 40  ــان س 2- آتشفش
کیلومتری جن��وب تبریز با ارتف��اع حداکثر 3710 
متر واقع شده اس��ت. تعیین سن مطلق گدازه های 
مختلف آن س��ن 12 تا 140 هزار س��ال را نش��ان 
می دهد. فعالیت های آتشفش��انی سهند در چندین 
مرحل��ه صورت گرفته و در بین این مراحل آرامش 
نس��بی وجود داشته اس��ت. وفور خاکستر به همراه 

قطعات یومیسی تا فواصل دور پراکنده شده اند که 
نشانگر انفجارات شدید آتشفشان سهند است.

ــبالن: این آتشفشان در باختر  3- آتشفشان س
ش��هر اردبیل ب��ه ارتف��اع 4811 متر ق��رار دارد که 
در واق��ع خط تقس��یم حوضه های آبری��ز ارومیه 
و رودخان��ه ارس ب��ه ش��مار می رود. رش��ته کوه 
آتشفشانی خاموش سبالن از دره قره سو در شمال 
غ��رب اردبیل ش��روع و در جهت ش��رقی - غربی 
ب��ه طول 60 کیلومتر و ع��رض تقریبی 48 کیلومتر 
ت��ا کوه قوش��اداغ در جن��وب اهر ادام��ه می یابد. 
مخروط آتشفشانی سبالن از نوع چینه ای است که 
گدازه های آن س��طحی معادل 1200 کیلومتر مربع 

را اشغال کرده اند. 
4- آتشفشان تفتان: تفتان یک آتشفشان جوان 
و نیمه فعال در بلوچس��تان و 50 کیلومتری ش��هر 
خاش قرار دارد. ارتفاع این آتشفشان از سطح دریا 
4050 متر و از دشت های اطراف 2000 متر است. 
اولین فوران تفتان در 20 کیلومتری غرب - ش��مال 

غرب قله فعلی شروع شده است.
5- آتشفشان بزمان

6- آتشفشان آرارات: آرارات وسعتی در حدود 
یکهزار کیلومتر مربع را اشغال کرده است. این آتشفشان 
در محل تالقی شکستگی های بزرگ با جهت شرقی - 

غربی و غربی - جنوب شرقی قرار گرفته است.

مناطق آتشفشانی در ایران

فورانهای آتشفش��انی معموالً براس��اس ش��کل 
دهان��ه ای ک��ه از آن فوران ص��ورت می گیرد، محل 
قرارگیری دهانه در کوه آتشفشان، شکل و نوع مخروط 
آتشفشانی و باالخره خصوصیات عمومی فوران )آرام یا 
شدید، انفجاری یا غیر انفجاری( طبقه بندی می شوند. 

معموالً تحت عنوان فوران اصلی از مراحل تشکیل یک 
آتشفشان جدید صحبت می شود. این فورانها را نمی توان 
از فورانهایی که دودکش مسدود دارند مجزا کرد. ولی 
می توان ادعا کرد که در فورانهای اصلی دودکش جدید 
حاصل می ش��ود در حالی که در فورانهای گازی فقط 

دودکش قدیم��ی دوباره باز می گردد. از نظر توصیفی 
مراحل تولید یک آتشفشان به این شرح است:

اول خاکه��ای محل دهانه بر اثر انفجار به اطراف 
پراکنده می شود. این عمل با لرزشهای موضعی شدید 
همراه اس��ت. بعد فوران گاز شروع می شود که آبهای 
زیرزمینی و گل را به خارج پرتاب می کند و پس از باز 
شدن دودکش آغاز می شود که قطعات سنگ با شدت 
به اطراف پراکنده می شود و برش خاصی تولید می کند 
که به آن برش حفر دودکش می گویند و به این ترتیب 
آتشفشان متولد می شود و تمام آتشفشانهایی که در قرن 
اخیر فعالیت کرده اند در مجاورت آتشفشانهای قدیمی 

تولید شده اند.
انواع فوران:

فورانهای گازی: ف��وران گازی انفجاری ممکن 
است دهانه مسدود آتشفشان را باز کند و یا قله آن را 
به خارج پرتاب کند. در حالی که فاقد هرگونه گدازه 
است. نمی توانیم منش��اء گازهایی را که سبب انفجار 
می شوند با اطمینان تعیین کنیم زیرا انفجار ممکن است 
مربوط به خروج گازهای ماگمایی یا مربوط به آبهای 
زیرزمینی باشد که بر اثر گرما تبخیر شده اند. فورانهای 
گازی غالباً در آتشفش��انهای نیمه خاموشی که دهانه 
مسدود دارند، حاصل می شود. از بین گازها بخار آب 

دارای اهمیت فوق العاده است.

ــدار: درحالت کل��ی هنگامی که  ــای آب فورانه
س��فره های آب��دار زیرزمینی در مجاورت س��تونهای 
ماگمای��ی قرار گی��رد، آب آن گرم و ب��ه بخار تبدیل 
می شود. افزایش فشار باعث انفجار مخزن بخار می شود 
و در این حالت از فورانهای آبدار صحبت می شود. این 
قبیل فورانها انفجاری   هس��تند و به همین دلیل به آنها 

انفجار آبدار می گویند.
نوع هاوایی: این نوع آتشفش��ان به شکل گنبدی 
اس��ت و بیشتر مخروط آن از گدازه رقیق با ضخامت 
زیاد و گسترش کم اس��ت. ارتفاع این نوع آتشفشان 
نسبتاً کم است. به علت وجود میزان کم گاز در گدازه 
این نوع آتشفشان، فوران جریانی در آن دیده می شود. 
ماگمایی که به س��طح می رس��د، معموالً به صورت 
فواره یا چش��مه های گدازه ای خارج می شود. این 
نوع آتشفش��ان در جزایر هاوای��ی به تعداد زیاد یافت 
می شود. در جزیره ایس��لند نیز از این نوع آتشفشان 

یافت می شود.
ــترومبولی: در آتشفش��ان های ن��وع  ــوع اس ن
استرومبولی ماگمای نسبتاً رقیق با ترکیب بازیک و مواد 
پرتابی کم تا زیاد است. عمده فعالیت این نوع آتشفشان 
در س��احل غربی ایتالیا دیده شده است. فعالیت های 
آرام اس��ترومبولی از دهانه های باز صورت می گیرد 
و گدازه های نس��بتاً سیال در افق های باالیی مجرای 

آتشفشان وجود دارند. به علت گرانروی باالی ماگما، 
خروج گاز، زیادتر از انواع ماگماهای سیال نوع هاوایی 
صورت می گیرد. فوران های طوالنی مدت استرومبولی 
می تواند مخروطهای مختلط را تشکیل دهد، در حالی 
ک��ه فوران های کوت��اه مدت معم��والً مخروط های 
اسکوری دار را تشکیل می دهند. خاکستر در این نوع 
آتشفشان کم بوده و به هنگام انفجار تولید ابرهای سبک 
وزنی را می کند. ش��یب مخروط این نوع آتشفشان از 

شیب آتشفشان نوع هاوایی خیلی بیشتر است.
نوع وولکانو: در نوع وولکانو، گدازه های خمیری 
شکل، دهانه آتشفشان را مسدود می کند و مانع خروج 
گازها و بخارات می شود. پس از آنکه فشار گازها و 
بخارات بر اثر تراکم زیاد ش��د، انفجارات شدید تولید 
می کند. بر اثر انفجار، ذرات مواد مذاب با فشار به خارج 
رانده شده و به اطراف پرتاب می شوند و تولید ابرهای 
ضخیم و وسیعی از خاکس��تر را می کنند. این ذرات 
خاکستر، پس از سرد شدن در اطراف دهانه آتشفشان 
ریخته شده و تولید مخروطی از خاکستر می کند. این 
نوع مخروط آتشفشانی اغلب دارای دو شیب است که 
یکی به طرف دهانه و دیگری به طرف خارج اس��ت 
گدازه مذاب در آنها به صورت روانه، خیلی کم و نسبتًا 
محدود اس��ت. یک کوه آتشفشان ممکن است مدتی 
به ش��کل یک نوع و مدتی دیگر به شکل نوعی دیگر 

آتشفش��انی می کند. چنان که آتشفشانی کوه وزوو و 
اتنا گاهی از نوع استرومبولی و زمانی از نوع وولکانو 

است.
ــوع پله: در آتشفش��ان نوع پله ک��ه در جزیره  ن
مارتینیک قرار دارد، مجرای آتشفشانی به وسیله گدازه 
بسیار لزج و خمیری شکلی مسدود می شود و در نتیجه 
گازها و بخارات برای خود سوراخ و راهی در دامنه و 
پهلوی کوه پیدا می کنند. ابرهای س��وزان در این نوع 
آتشفشان تقریباً شبیه نوع وولکانو هستند ولی شدت 
خروج آنها از دهانه زیادتر اس��ت. به عالوه، حرکت 
آنها موازی با س��طح زمین و گاهی مایل با آن اس��ت، 
در حالی ک��ه در نوع وولکانو این حرکت به صورت 
قائم است. در آتشفشان نوع پله، اغلب مواد مذابی که 
خیلی غلیظ و خمیری ش��کل هستند با فشار زیاد از 
دهانه خارج می شوند و به شکل سوزنی در دهانه کوه 
منجمد می شوند که به این مواد منجمد شده در دهانه 

کوه، سوزن پله می گویند.
ــکان یا کوپول: مخروط این نوع  نوع کومولوول
آتشفشان به شکل گنبد است که به یک طرف بیشتر 
متمایل است. این نوع آتشفشان در شرایطی تقریباً مشابه 
نوع پله ایجاد می شود. قطعات بزرگی از سنگ که از 
دهانه این نوع آتشفشان خارج می شود، ممکن است 

دارای سطوح صیقلی یا مختلط باشند.

فوران چگونه شکل می گیرد؟

ًَ ََ
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دستیابی فوالد مبارکه به دانش فنی
 ساخت آب بندهای مکانیکی احیای مستقیم

مس��ئول پ��روژه نوس��ازی مکانی��کال 
س��یل های بل��وور واح��د احیای مس��تقیم 
فوالد مبارکه از دس��تیابی ف��والد مبارکه به 
دانش فنی ساخت و نوس��ازی آب بندهای 
مکانیکی احیای مستقیم خبر داد. به گزارش 
فارس، افشین نادی افزود: با دستیابی فوالد 
مبارک��ه به دانش فنی س��اخت و نوس��ازی 
آب بندهای مکانیکی واحد احیای مستقیم 
)مکانیکال سیل های بلوور( عالوه بر ارتقای 
دان��ش فنی کش��ور در س��اخت قطعات و 
تجهیزات کارخانه های احیای مستقیم، بالغ 
بر 20 میلیارد ریال صرفه جویی حاصل شد 
و کشور از واردات این تجهیز بی نیاز شد. 
وی ادامه داد: این اقدام در راس��تای اهداف 
ف��والد مبارکه مبنی بر بومی س��ازی قطعات 
و به  ط��ور کلی صنعت فوالد کش��ور و از 
آنجا که 15 س��ال از عم��ر بهره برداری این 
دمنده ها )بلوورها( در واحد احیای مستقیم 
می گذش��ت، صورت گرفت. مسئول پروژه 
نوس��ازی مکانیکال س��یل های بلوور واحد 
احیای مس��تقیم فوالد مبارک��ه اضافه کرد: 
تعمیرات و نوسازی این تجهیز و یا تعویض 
آنها پس از این میزان کارکرد بنا به سفارش 
شرکت سازنده ضروری خوانده شد که البته 

با توجه به ش��رایط تحریم و سیکل وارداتی 
و به طور خالص��ه به لحاظ اقتصادی و زمان 
تحویل طوالنی امکان پذیر نبود. وی ادامه داد: 
بنابراین کارشناس��ان داخلی فوالد مبارکه به 
این فکر افتادند تا نه تنها عملیات نوسازی و 
تعمیر بلکه ساخت آن را نیز در کشور دنبال 
کنند و پس از بررس��ی های زیادی که روی 
نقشه ها و چگونگی ساخت آنها با همکاری 
ش��رکت پیما نکاری مربوطه صورت گرفت 
این اقدام بزرگ آغاز شد. وی افزود: در این 
رابطه پس از مطالع��ات فراوان روی پروژه 
اقدام به شناسایی پیمانکاران توانمند داخلی 
کردیم س��پس با ت��الش پیگی��ر مجموعه 
کارگاه مکانی��ک تعمی��رگاه مرکزی، واحد 
خرید اضطراری و ش��رکت های پیمانکاری 
بورگم��ن و نهادین آرمان تع��داد 64 عدد 
مکانیکال سیل توسط گروه مذکور نوسازی 
شد که بالغ بر20 میلیارد و 352 میلیون ریال 
صرفه جویی حاصل ش��د. نادی خاطرنشان 
ک��رد: اکن��ون پس از گذش��ت یک س��ال 
مکانیکال س��یل های تعمیر و نوسازی شده 
تمامی مراحل تست را با موفقیت پشت سر 
گذاشته اند و از نظر کیفی در حد مکانیکال 

سیل های نو است.

رئیس سازمان بهزیستی گفت: ساالنه 30 
هزار واحد مسکونی برای معلوالن سرپرست 
خانوار زیر پوشش این سازمان ساخته خواهد 
شد.  به گزارش ایرنا، ابوالحسن فقیه در حاشیه 
بازدید از چند مرکز نگهداری سالمندان، معلوالن 
و کودکان بی سرپرس��ت در کاش��ان در جمع 
خبرنگاران افزود: به این منظور تفاهمنامه ای بین 
وزیران رفاه و مس��کن و شهرسازی و رئیسان 
سازمان بهزیس��تی و بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی به امضا رسید. وی اظهار داشت:  بیش 
از 800 میلیارد ریال یارانه در سال جاری برای 

نگهداری و ارائ��ه خدمات به بیش از 70 هزار 
معلول زیر پوشش سازمان بهزیستی پرداخت 
ش��د. به گفته وی،  این تعداد معلول در 2 هزار 
مرک��ز غیردولتی نگهداری می ش��وند. رئیس 
سازمان بهزیستی کش��ور در سفر به کاشان از 
چند مرکز نگهداری س��المندان و معلوالن این 
شهرستان از جمله مجتمع سالمندان گالبچی 
و مراکز نگهداری نوجوانان بی سرپرست شهید 
قنایی زاده، نگهداری کودکان بی سرپرس��ت و 
مرکز توانبخشی شهدای جانبازان کاشان بازدید 
و از نزدیک با مسائل و مشکالت آنها آشنا شد.

شهرکرد
خبرنگار زاینده رود

کل  اداره  فن��ی  معاون��ت  سرپرس��ت 
اس��تان  آبخی��زداری  و  طبیع��ی  مناب��ع 
چهارمحال و بختیاری از بهره برداری از ذخیره 
گاه جنگلی گونه »ارژن« در »ارجنک« شهرکرد 
خب��ر داد. علی محمد محم��دی در گفتگو با 
زاینده رود، وسعت این ذخیره گاه را 88 هکتار 
اعالم کرد و افزود: این ذخیره گاه با بذر ارژن 
در پاییز امسال غنی سازی شد. وی با اشاره به 
انجام 24 هکتار حصارکشی این طرح افزود: 
برای انجام عملیات حفظ، احیا، غنی سازی و 
حفاظت از این طرح 360 میلیون ریال اعتبار 

اختصاص یافته اس��ت. محم��دی از وجود 9 
ذخیره گاه ارژن با سطح یکهزار و 5000 هکتار 
در این اس��تان خبر داد و افزود: گونه ارژن در 
سطح حدود20 هزار هکتار از مناطق جنگلی 
به تناوب دیگر گونه های جنگلی رویش دارد. 
وی از ارژن ب��ه عنوان یک گونه جنگلی نادر 
یاد ک��رد و گفت: ب��ذر ارژن کاربرد خوراکی 
و دارویی دارد. سرپرس��ت معاونت فنی اداره 
کل مناب��ع طبیع��ی چهارمح��ال و بختیاری، 
اجرای طرحهای غنی سازی جنگلی با هدف 
غنی سازی تراکم پوشش، افزایش سطح جنگل 
و حمایت از گونه های نادر را از اولویت های 

این معاونت اعالم کرد.

50 اثر دانش آموز مدارس تابعه ناحیه یک 
شهرستان شهرکرد در مرحله شهرستانی بیست 
و هش��تمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری 
پرسش مهر یادواره سال اصالح الگوی مصرف 
در رشته های شعر، داس��تان کوتاه، مطالعه و 
تحقیق، نشریه دیواری و وبالگ نویسی حائز 
رتبه های اول تا سوم شدند. فیروز مطهری نیا 

کارشناس فرهنگی و هنری آموزش و پرورش 
ناحیه یک شهرس��تان ش��هرکرد با اعالم این 
خبر افزود: بی��ش از 700 نفر از دانش آموزان 
ب��ا ارائه 340 اثر به صورت انفرادی و گروهی 
در مس��ابقات مذکور ش��رکت کردن��د. الزم 
به ذکر است آثار رتبه های اول به مرحله استانی 

مسابقات دانش آموزان راه یافتند.

رئیس س��ازمان مل��ی جوانان اس��تان 
اصفهان گفت: اس��تان اصفهان دارای 900 
ه��زار جوان در آس��تانه ازدواج اس��ت. به 
اس��المی،  گزارش خبرگ��زاری جمهوری 
س��ید مهدی صدری افزود: جمعیت جوان 
در آس��تانه ازدواج استان شامل دختران 18 
تا 30 س��ال و پسران 22 تا 30 سال برآورد 
شده است. وی اظهارداشت: در سال 87 با 
انج��ام حدود 54 هزار م��ورد ازدواج 108 
هزار نف��ر از جمعیت مجردین در آس��تانه 
ازدواج استان کاسته شد، این در حالی است 
که با ورود ساالنه 100 هزار نفر به جمعیت 
جوانان در آس��تانه ازدواج، تعداد افراد این 
جمعیت در عمل تغییری نداش��ته اس��ت. 

رئیس س��ازمان ملی جوانان استان با تأکید 
بر اینک��ه ازدواج نباید دولتی ش��ود، نقش 
سازمان ملی جوانان در قبال مسأله ازدواج 
جوانان را حمایتی، تبلیغی و نظارتی عنوان 
ک��رد. ص��دری از راه اندازی ش��بکه های 
تخصصی ازدواج در 11 شهرس��تان استان 
اصفهان و هش��ت اس��تان دیگر کشور خبر 
داد و یادآور ش��د: ش��بکه ازدواج به عنوان 
س��ازمان نمونه مردم نهاد کش��ور در سال 
88 از س��وی رئیس جمه��وری لوح تقدیر 
دریاف��ت ک��رد. وی مش��اوره، پژوه��ش، 
تولی��د محص��والت فرهنگی رس��انه ای و 
همس��ریابی را از جمله فعالیت های شبکه 

ازدواج برشمرد.

شهرکرد
خبرنگار زاینده رود

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری 
گف��ت: 97 درصد از یکه��زار و 789 پروژه 
عمرانی این اس��تان از رون��د کیفی مطلوبی 
برخوردار اس��ت. احمد ایرج پور در گفتگو 
با زاینده رود افزود: از ابتدای سال 88 تاکنون 
از مجموع 180 میلیارد و 490 میلیون تومان 
اعتبار طرحهای یاد ش��ده،  75 درصد اعتبار 
تخصیص داده ش��ده و 74 درصد آن جذب 

شده است.
 وی تصریح کرد: 162 پروژه از پروژه های 
مذکور به صورت امانی، یکهزار و 146 پروژه 
به ص��ورت پیمانی و 481 پروژه به صورت 

امانی پیمانی انجام می شود. 
وی بی��ان داش��ت: عملی��ات 613 پروژه 
عمران��ی از تعداد یکه��زار و 789 پروژه در 
س��ال جاری و عملیات اجرای��ی مابقی در 

سنوات گذشته آغاز شده بود.

آیت اهلل »س��ید یوسف طباطبایی نژاد« در 
خطبه ه��ای نماز جمعه اصفهان با اش��اره به 
چهارشنبه آخر س��ال عنوان کرد: رسانه های 
بیگانه و معاند،  دائم در گوش جوانان می خوانند 
که این چهارشنبه آخر سال متفاوت ازسال های 
دیگراست. وی تأکید کرد: دشمن ازهر فرصتی 
برای قرار دادن گروهی از افراد ناآگاه در مقابل 
نظم و لطمه زدن به مردم اس��تفاده می کند. به 
گزارش ایرنا، ام��ام جمعه اصفهان گفت: اگر 
گروهی جوان به بهانه این سنت خرافی قصد 
شادی و تفریح دارند ایرادی متوجه آن نیست 
ولی استفاده از ترقه با صدای مهیب که سبب 
ایجاد دلهره و وحشت در دل مردم شود، قطعًا 
فعل حرام اس��ت. آیت اهلل طباطبایی نژاد ادامه 
داد: صدای ناگهانی حاصل از انفجار این ترقه ها 
سال های گذشته در مواردی سبب فوت افراد 
بیمار شده و خون این فرد به گردن کسی است 
که ترقه را منفجر کرده، این فرد اگر به دس��ت 
قانون نیز گرفتار نش��ود در محکمه عدل الهی 
پاسخگو خواهد بود. نماینده مردم اصفهان در 

مجلس خبرگان رهبری بیان ک��رد: از جوانان 
متدین اصفهانی تشکر می کنیم که تا این لحظه 
با چنین مشکلی روبرو نشده ایم و امیدواریم 
دیگران از آنان درس بگیرند. فرهنگ و تمدن ما 

باالتر از انجام چنین اعمال خرافی است.
 امام جمعه اصفهان با اش��اره به ایام فوت 
حاج احمد خمینی فرزند حضرت امام در سال 
1373 گفت: پس از رحلت امام بسیاری سعی 
کردند حاج احمد آقا را از رهبر معظم انقالب 
جدا کنند، ولی وی تا آخرین روز تأکید داشت 
والیت منحصر به امام نیس��ت و به این ترتیب 
خیلی از افراد را که قصد انجام تحرکاتی داشتند نا 
امید کرد. طباطبایی نژاد تصریح کرد: کشورهایی 
که ادعای مبارزه با تروریست دارند پناهگاه این 
افراد شده اند. وی افزود: » احمدی« رئیس گروه 
تروریستی پژاک که دس��ت وی به خون دهها 
تن از جوانان غرب کشور آلوده است یک روز 
پس از دس��تگیری در آلمان توسط دولت این 
کش��ور آزاد ش��د تا دروغگویی آنان در ادعای 
مبارزه با تروریس��م برای همگان آشکار شود.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال وبختیاری و 
امام جمعه شهرکرد با اشاره به فرمان تاریخی 
امام راحل مبنی بر تشکیل بنیاد شهید انقالب 
اس��المی تأکید کرد: فرزندان و خانواده شهدا 
برای حف��ظ آرمان های انقالب اس��المی و 
شهدا وظیفه سنگینی برعهده دارند. به گزارش 
ایرن��ا، آیت اهلل »محمدرضا ناصری یزدی« در 
خطبه های نماز جمعه شهرکرد، در مصالی 
بزرگ امام خمینی )ره( این شهر، افزود: شهادت 
باالترین افتخار برای انسانهاست چرا که شهدا 
جان خود را برای حفظ دین اسالم فدا کردند. 
وی تصریح کرد: تجلیل از خانواده ش��هدا  از 
سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران امری نیکو 
و پس��ندیده است و وظیفه مسئوالن است که 
خانواده های شهدا و ایثارگران را تکریم کنند. 
نماینده ولی فقیه در چهارمحال وبختیاری و 

امام جمعه شهرکرد، به سالروز رحلت یادگار 
امام اشاره کرد و گفت: احمد آقا خمینی یکی از 
یاران صدیق امام راحل بود که همواره در کنار 
امام قرار داشت و با سیاست بی طرفی خویش 
امام راحل را متعلق به همه مردم می دانست. 
وی تصریح کرد:حاج احمد آقا خمینی پس از 
رحلت امام خمینی )ره( به مقام معظم رهبری 
به عنوان برگزیده ترین جانش��ین امام اش��اره 
می کرد و مقام معظم رهبری را شایسته ترین 
فرد برای رهبری ایران اسالمی می دانست.وی 
به سالروز بمب گذاری منافقان کور دل در نماز 
جمعه تهران اش��اره کرد و گفت: مقام معظم 
رهبری در آن سالها امام جمعه تهران بودند و 
با صالبت در برابر این توطئه منافقان کور دل 
ایستادند و به نماز جمعه ادامه دادند و دشمن 

نتوانست به اهداف خود دست یابد.

شهرکرد
خبرنگار زاینده رود

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری 
چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: 30 نقطه 
حادثه خیز در جاده های این استان با اعتبار
 1/5 میلیارد ریال در س��طح استان اصالح 
ش��ده اس��ت. علی علیخان��ی در گفتگو با 
زاین��ده رود افزود: رفع نقاط حادثه خیز در 
س��الهای اخیر به عنوان یکی از سیاستهای 
مهم در راستای کاهش تصادفات جاده ای 

و تلفات ناشی مؤثر واقع شده است. وی با 
اشاره به ایمن کردن جاده ها برای ایام نوروز 
از شروع اجرای طرح ایمن کردن جاده های 
مواصالتی اس��تان به منظور امنیت مسافران 
نوروزی در تم��ام محوره��ای مواصالتی 
خبر داد. وی تصریح ک��رد: اداره کل راه و 
ترابری اس��تان همزمان با سراسر کشور از 
25 اس��نفد ماه لغایت 20 فروردین ماه سال 
89 به مدت 25 روز آماده خدمت رسانی به 

مسافران نوروزی است.

مدیرعام��ل بان��ک ص��ادرات اس��تان 
چهارمح��ال و بختی��اری گفت: 79 ش��عبه 
آنالی��ن بان��ک ص��ادرات در چهارمحال و 
بختی��اری فعالیت دارد. به گ��زارش فارس، 
حسینعلی ش��هریاری در جمع خبرنگاران با 
اعالم این مطلب اظهار داشت: این بانک در 
راستای توس��عه اقتصادی کشور و کمک به 
اش��تغالزایی پس از جذب نقدینگی جامعه 
نس��بت به مش��ارکت اعتباری در راه اندازی 
طرح های ملی در سراس��ر کشور اقدام کرده 
است. وی با بیان اینکه بانک صادرات استان 
در سال  جاری 100 درصد منابع جمع آوری 
شده را جذب و هزینه کرده است، افزود: این 
در حالی است که با توجه به مواد قانون نظام 

بانکداری کش��ور، هر بانکی موظف اس��ت 
80 درصد منابع جمع آوری  شده را هزینه کند. 
شهریاری با تأکید بر نقش مؤثر مشارکت در 
جذب سرمایه گذاری در راستای دستیابی به 
اهداف توس��عه پایدار گفت: در این استان با 
تالش و همت مسئوالن بانک صادرات موفق 
شده است گام های جدی در راستای افزایش 
مشارکت در بخش سرمایه گذاری بردارد. وی 
به مهمترین اقدامات بانک صادرات استان در 
راستای ارائه خدمات الکترونیکی به مشتریان 
اشاره کرد و افزود: این بانک خدمات ویژه ای 
را از طریق نصب دستگاه  های خودپرداز در 
مراکز ف��روش، فرودگاه ها و مراکز خرید به 

مشتریان ارائه کرده است.

مشکل اساسی شهرداری، فرهنگ شهروندی است
   اصفهان

  خبرنگار زاینده رود
در آس��تانه س��ال جدید آخرین نشست 
مطبوعاتی- خبری سال جاری شهردار کالنشهر 
اصفهان با حضور مدیر روابط عمومی و رئیس 
اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان در 
محل میهمانسرای شهرداری اصفهان برگزار 
ش��د. یکی از مسائل مطرح شده در نشست، 
موضوع ساماندهی و افزایش کیوسک های 
مطبوعاتی ش��هر بود.  دکتر س��قائیان نژاد از 
حس��ینی، مدیرکل ارشاد استان، اجرای طرح 
جامع در این زمینه را درخواست کرد. شهردار 
کالنش��هر اصفهان در مورد هویت بخشی به 
سیمای شهر گفت: اصفهان در حال گذار است 
و ساخت و س��ازهای زیادی در آن در حال 
انجام اس��ت و در برخی موارد، مردم جلوتر 
از شهرداری حرکت می کنند. سقائیان نژاد با 
ابراز ناخرسندی از عدم وجود برنامه جامع در 
40 سال گذشته برای اصفهان، عمده کارهای 
مسئوالن را رفع نابسامانی ها عنوان و اضافه 
کرد: متأسفانه هنوز محدوده گسترش اصفهان 
مش��خص نش��ده و با وجود اینکه ش��ورای 
عالی معماری 3 س��ال پیش، هویت بخشی 
به سیمای شهرداری کالنشهرها را مطرح کرد 
اصفهان به علت قرار گرفتن در مرحله گذار، 
هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است. شهردار 
اصفهان، معماری اسالمی را یکی از جنبه های 
مهم معماری این شهر ارزیابی و عنوان کرد: 
نمای ساختمان، جنس و مواد مقرر در پروانه 
س��اخت با رعایت هویت اسالمی معماری، 
باید در ساختمان سازی اصفهان رعایت شود. 
دکتر سقائیان نژاد همچنین در مورد ساماندهی 

محله ها عنوان کرد: اصفهان دارای 14 منطقه 
است و هر منطقه باید حداقل 10 محله داشته 
باشد، یعنی 140 محله در اصفهان هست که 
معاون��ت برنامه ریزی و پژوهش��ی طی یک 
سال گذش��ته به دنبال رفع نیاز مردم در آنها 
اس��ت و این موضوع در سال آینده نیز دنبال 
خواهد شد. شهردار اصفهان، بزرگترین مشکل 
شهرداری را فرهنگ شهروندی عنوان کرد و 
افزود: اگر مردم یک شهر خود را عضو خانواده 
شهر بدانند بسیاری از مشکالت حل خواهد 
ش��د. وی با ابراز ناخرسندی از عدم رعایت 
برخی اصول مربوط به فرهنگ شهروندی از 
سوی شهروندان ابراز داشت: سازمان فرهنگی، 
تفریحی شهرداری، قسمت اعظم فعالیت خود 
را در جهت ارتقای فرهنگ شهروندی گذاشته 
اما بدون مش��ارکت مردم نم��ی تواند موفق 
شود. سقائیان نژاد از مطبوعات و صدا و سیما 
درخواست کرد در جهت رفع این مشکالت 
پویا باش��ند. دکتر سقائیان نژاد تعامل با سایر 
ارگانها در اصفهان را در چارچوب تبعیت از 
اصول و وحدت و س��ازندگی ارزیابی کرد و 

افزود: اختالفاتی که در بخشهای اجرایی میان 
دستگاهها به وجود می آید نشانگر این است 

که کارها رو به جلو و در حال رشد است.
شهردار کالنش��هر اصفهان رسیدگی به 
مشکالت مسافران نوروزی را جزء وظایف 
معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی 
عنوان و اضافه کرد: با این حال افتتاح پارکینگ 
خاقانی و توحید به حل مشکل ترافیک مردم 
در نوروز کمک خواهد کرد. دکتر سقائیان نژاد 
در رابطه با پروژه میدان امام علی )ع( نیز گفت: 
تاکنون نزدیک به 30 میلیارد تومان و فقط از 
سوی ش��هرداری برای این طرح، هزینه شده 
است. شهردار کالنشهر اصفهان در پایان اعالم 
کرد: تا نفس دارم در تمام حرفه ها از معلمی 
تا س��رکارگری در راستای خدمت رسانی به 
مردم گام برمی دارم. وی گفت: س��عی دارم 
ش��هر را هر چه بیش��تر آباد کنم و مردم را از 
هر گونه تشویش دور نگه دارم زیرا از جوانی 
در میدان ه��ای مختل��ف از جبه��ه تا جهاد 
سازندگی بودم و افتخار دارم در تمام حرفه ها 
در راستای خدمت رسانی به مردم حرکت کنم.

  زاینده رود
معاون وزیر مسکن و شهرسازی برای 
پیشگیری از تولید بافت های فرسوده جدید 
در کشور به کارگیری مقررات ملی ساختمان 
را در س��اخت و سازها ضروری دانست و 
گفت: هر چه عمر س��اختمان افزایش یابد 
در آینده شاهد بافت های فرسوده کمتری 
خواهیم بود. وی با اش��اره به سیاست های 
برنامه پنجم توسعه برای بهسازی و نوسازی 
بافت های شهری کشور گفت: چون امکان 
نوسازی 93 درصد باقیمانده کار در پنج سال 
آینده وجود ندارد با یک برخورد منطقی و 
تحلیل گذشته به این نتیجه رسیدیم که برای 
پنج سال آینده امکان 16 درصد رشد نوسازی 
وجود دارد یعنی بیش از دو برابر 30 س��ال 
گذشته. معاون وزیر مسکن و شهرسازی و 
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و 
بهسازی ایران پیش بینی کرد تا پایان برنامه 
پنج��م 10 هزار و 625 هکتار از بافت های 
فرسوده کشور احیا شود که با اضافه شدن 
به هفت درصد گذش��ته مجموع کار به 23 
درصد می رسد. وی با اشاره به تخریب 35 
هزار واحد مسکونی فرسوده تا قبل از سال 
84 و نوسازی 82 هزار واحد گفت: به این 
ترتیب به ازای هر واحد فرسوده 2/5 واحد 

جدید ساختیم.
ساخت ۷5 هزار واحد جدید

 در سال آینده
صادق��ی پیش بین��ی کرد س��ال 89 و 

با ش��روع برنام��ه پنجم توس��عه 55 هزار 
واحد فرس��وده تخریب و 130 هزار واحد 
نوسازی شوند. وی گفت: به عبارت دیگر 
ت��ا پایان س��ال 1393 مجموع��اً 510 هزار 
واحد مس��کونی در بافت فرسوده تخریب 
و یک میلیون و 210 هزار واحد مس��کونی 
نوسازی می شود یعنی به طور متوسط سالی 
120 هزار واحد جدید در بافتهای فرسوده 
می س��ازیم. وی اعتبار نوسازی بافت های 
فرس��وده در س��ال 89 را 25 ه��زار و 204 
میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: دولت توجه 
ویژه ای نسبت به احیا و نوسازی این بافتها 
دارد و ب��ه ش��دت از آن حمایت می کند، 
از جمله اینکه در سال جاری از خط اعتباری 
مسکن مهر 4 هزار و 500 میلیارد ریال برای 
احداث و نوسازی 30 هزار واحد مسکونی 
در این بافت اختصاص یافت و تاکنون برای 
21 هزار متقاضی در بانکها تشکیل پرونده 
ش��ده است. براساس موافقت هیأت دولت 
وی از افزای��ش وام نوس��ازی خب��ر داد و 
گفت: عالوه بر باال رفتن س��قف وام تا 20 
میلیون، مالکانی که با مشارکت همسایه ها 
بافت فرسوده 50 متری خود را به 150 متر 
برسانند 5 میلیون تومان وام اضافه دریافت 
می کنند. معاون وزیر مسکن و شهرسازی 
با اشاره به وجود 2 هزار و 157 هکتار بافت 
فرسوده در شهر اصفهان گفت: به طور کلی 
سهم استان از کل بافتهای فرسوده کشور 11 
درصد است که طبق تفاهمنامه استانداران، 

شهرداران و مسکن و شهرسازی کشور باید 
هر یک از اعضای کمیته 55 میلیارد ریال در 

بافت فرسوده سرمایه گذاری کنند.
وی ای��ن اقدام را ش��روع خوب��ی برای 
حمایت همه جانبه از احیا و نوسازی بافت های 
فرسوده خواند و گفت: انتظار دارم مسئوالن 
استان از ساخت واحدهایی که در برنامه سال 
آینده پیش بینی ش��ده حمای��ت کنند که 10 
هزار واحد مسکونی آن سهم اصفهان است.

اصفهان پیشرو باشد
صادقی برنامه آینده سفرش به اصفهان 
را با هدف کلنگ زنی برای س��اخت این 
واحدها تنظیم ک��رد و گفت: امیدواریم با 
تس��هیالتی که رئیس جمهور برای س��ال 
آینده دس��تور داد جهش خوبی در توسعه 
و احی��ای بافت های فرس��وده کش��ور و 
استان اصفهان داش��ته باشیم. وی اصفهان 
را در تمامی ش��اخص ها پیشرو و پیشتاز 
نامی��د و گفت: در احیا و نوس��ازی بافت 
تاریخی و فرس��وده نیز بین اس��تان های 
کش��ور پیشرو باش��ید. مدیرعامل شرکت 
مادر تخصصی عمران و بهس��ازی شهری 
ایران از جمله اقدامات صورت گرفته برای 
فرهنگ س��ازی حضور م��ردم در بافتهای 
فرس��وده را اس��تفاده از پای��ان نامه های 
دانش��جویی بیان کرد و گفت: امس��ال 10 
پایان نامه دانشجویی در استان اصفهان به 
بافت فرس��وده پرداخته اند و انتظار داریم 
سال آینده به دو تا سه برابر افزایش یابند.

ب��رای اولین بار ط��رح حذف گردش 
فیزیک��ی 80 ه��زار پرونده در ش��هرداری 
منطق��ه هفت ب��ه اجرا درآم��د. به گزارش 
اداره ارتباط��ات رس��انه ای روابط عمومی 
ش��هرداری اصفهان، ش��هردار منطقه هفت 
اصفهان با بی��ان این مطلب گفت: با توجه 
به اینکه در این منطقه 80 هزار پرونده ثبتی 
وجود دارد همچنین روزانه 300 نفر به این 
ش��هرداری مراجعه می کنند به همین دلیل 
طرح حذف گردش فیزیکی پرونده ها در 

جهت توسعه و ارتقای سیستم خدماتی در 
حوزه شهرسازی و تسهیل کار شهروندان، 
کاهش مراجعات حضوری به ش��هرداری 
و جلوگیری از مخدوش ش��دن پرونده ها 
به طور آزمایش��ی در منطقه هفت اصفهان 
به اجرا درآمده و در نیمه اول س��ال آینده 
به صورت ص��د در صد به به��ره برداری 
می رسد. احمدرضا مصور افزود: تکمیل، 
به روز رسانی و تصویربرداری رایانه ای از 
مدارک موجود در پرونده های شهرسازی، 

حذف فیزیک��ی پرونده ها در ش��هرداری 
منطق��ه هفت در حال انجام اس��ت. وی با 
بی��ان اینکه ب��ا تصویرب��رداری از مدارک 
موجود در پرونده ها س��عی خواهد ش��د 
کلیه اطالعات رایانه به روز رس��انی شود 
تا دیگ��ر نیازی به جابه جای��ی پرونده ها 
نباش��د، افزود: ب��ا به کارگی��ری نیروهای 
مج��رب و توانمن��د در ش��هرداری منطقه 
هف��ت این ط��رح مهم در راس��تای تحقق 
شهرداری الکترونیکی به اجرا درآمده است.

وجود ابهام در جدول باالنس آب )AWWA( کش��ف و به نام 
آب و فاضالب اس��تان اصفهان ثبت شد. در پی تحلیل علمی نتایج 
به دس��ت آمده از آزمایش و تعویض دو هزار دستگاه کنتور خانگی 
در شهر جدید بهارستان توسط معاونت بهره برداری و دفتر مدیریت 
مصرف و کاهش آب بدون درآمد ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
اصفهان، وجود این ابهام در جدول باالنس کشف شد و پس از تأیید 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و مراجع علمی خارج از کشور، 
به نام اصفهان ثبت شد.  اضافه می شود وجود این ابهام مربوط به قسمت 
تلفات ظاهری و بخش محاس��بات مرب��وط به عدم دقت تجهیزات 
اندازه گیری است و هنگامی که متوس��ط وزنی خطای اندازه گیری 
کنتورهای پر کار )خطای مثبت( و کم کاری )خطای منفی( یکس��ان 
باشد، تلفات ظاهری این بخش صفر می شود، در حالی که این صفر 
به معنای نبودن خطا نیست بلکه معرف ابهام در جدول باالنس است.

س��تاد توسعه فناوری نانوی ریاس��ت جمهوری، مؤسسه 
س��لول های بنی��ادی رویان و 5 تی��م دانش��جویی در زمینه 
ماش��ین های الکترونیک��ی از پژوهش��کده صنعتی دانش��گاه 
صنعتی ش��ریف ب��رای حضور در نمایش��گاه توانمندی های 

ایران در قطر اعالم آمادگی کردند.
 به گزارش واحد رسانه نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان توانمندی های محققان ایرانی در زمینه فناوری برای 
نخس��تین بار در نمایشگاه دس��تاوردهای جمهوری اسالمی 

ایران در دوحه قطر به نمایش گذاشته می شود. 
در این نمایش��گاه دس��تاوردهای فناوری محققان ایرانی 
ب��ا موضوعات رباتیک، ژنتیک، فناوری ه��ای نانو، هوا فضا، 
دارویی، لیزر و بیوتوریسم در قالب »ما توانستیم« در روزهای 

23 تا 26 اردیبهشت ماه سال آینده برپا می شود. 

97 درصد از پروژه های عمرانی
 چهارمحال و بختیاری پیشرفت کیفی خوبی دارند

امام جمعه اصفهان: 
منفجر کردن ترقه، فعل حرام است

خطیب جمعه شهرکرد:
 فرزندان شهدا وظیفه سنگیني بر عهده دارند

اصالح 30 نقطه حادثه خیز
 در جاده های چهارمحال و بختیاری 

فعالیت 79 شعبه آنالین بانک صادرات
 در چهارمحال و بختیاری

ساخت 30 هزار واحد مسکونی
 برای معلوالن در سال

بهره برداري از ذخیره گاه جنگلي
 گونه ارژن در شهرکرد

معرفی برگزیدگان مسابقات ادبی 
دانش آموزان ناحیه یک شهرکرد

اصفهان 900 هزار جوان 
در آستانه ازدواج دارد

کسب یک دستاورد جدید علمی 
توسط معاونت بهره برداری
 آب و فاضالب استان اصفهان

حضور ستاد توسعه فناوری نانوی 
ریاست جمهوری ایران 

در نمایشگاه قطر 
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رعایت مقررات ملی ساختمان
 از تولید بافت فرسوده جلوگیری می کند

حذف گردش فیزیکی 80 هزار پرونده 
در شهرداری منطقه هفت اصفهان
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حوادث

سقوط از ساختمان نیمه کاره
به گزارش معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی 
چهارمحال و بختیاری خبری مبنی بر وقوع حادثه در 
یک ساختمان نیمه کاره به کالنتری مرکزی فارسان 
واصل ش��د. بالفاصله مأموران در محل حاضر شده 
و مش��اهده کردند فرد 27 ساله ای، حین کار در یک 
ساختمان نیمه کاره به علت نامعلومی از ساختمان به 

پایین س��قوط کرده اس��ت. لذا پس از اقدامات اولیه 
مصدوم به بیمارستان منتقل و تحت درمان قرار گرفت 
اما شدت جراحات وارده به حدی بود که تالش کادر 
پزشکی مؤثر واقع نشد و او جان خود را از دست داد.
علت وقوع این حادثه، توسط کارشناسان در دست 

بررسی است. 

آیین های نوروزی در چهارمحال و بختیاری

شماره 232             جدول

افقی:
1- گرانمایه- کشتن قانونی- آغشته

2- بقال- کیمیای زمانه
3- ش��هری در ای��ران- همس��ر ابراهی��م)ع(-    

    شماره های پشت پرونده
4- سالحی در دست تنیسور- شگون- سوءعاقبت
5- که ای ش��اعرانه- دویدن- نیشتر رگ زنی- 

     ساز موالنا
6- حرف درد- شرف- پی

7- تباهی- فرهیختگان- حیوان نجیب
8- بازیگر سریال خوش رکاب- تارک- میمون

     عظیم الجثه
9- بله- سریالی با بازی ایرج نوذری- راه هوا
10- نویسنده کتاب ویس و رامین- لقب رسول

      حق)ص(- عنصری شیمیایی
11- نازی آخر- لق��ب تیمور مغول- غریب و 

       بی کس- از راه زدن یا رد کردن
12- مرکز کشور پرو- ناپدری- نوعی کتاب

13- تهدی��د ک��ردن و ترس��انیدن- بلندپای��ه-
      خیلی کم

14- پلوی رشتی- ورزشگاه تیم شیاطین سرخ یا
     همان منچستر یونایتد

15- خالی- رودی در همدان- در حمام به کار
      می آید.

عمودی:
1- برگردان زمین جهت کش��اورزی- نویسنده 

     کتابهای دیوار چین و مسخ- نابودی و فنا
2- سرزمین ابراهیم)ع(- ول

3- مهاج��م فرانس��وی تیم پرآوازه بارس��لونا-
    گرفتار و دربند- سمک

4- سرکه وطنی- آموخته لقمان- واحد کاموا
5- چاش��نی غذا- کتابها- آحاد- فیلمی با بازی 

    پل نیومن
6- شهر مرزی گیالن- ترمز کشتی- فالنی

7- چندین رأی- لجباز و یکدنده- ارجمندتر
8- هیوال و دیو- هذیان- رد و بدل کردن

9- نمای��ش غ��م انگیز- مدرس��ه- کهنه پارچه
     گردگیری

10- نه من نه تو- رمان امیل زوال- راعی یا چوپان
11- بر دوش سقاست- کودن و ابله و احمق- 

       دوست مهربان- واحد سطح
12- دختر کارل مارکس که به اتفاق شوهرش پل
       الف��ورک با تزریق مرفین خودکش��ی کرد-
       نویس��نده نام��ی کتاب از زمی��ن تا کره ماه-

      کتاب آلفونس دوده
13- آسیس��تان- کرمین��ه ی��ا تخم حش��رات- 

       وسیله ای برای نوشیدن مایعان
14- کتاب��ی ک��ه ش��اهکار آلبرکام��و اس��ت- 

       برداشت محصول
ج��ال و  بی رن��گ  ارتف��اع-  اهم��ال-   -15

       و تیره و مات.
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    ناهید شفیعی
علیرضا ذاکر اصفهانی گفت: از مسائلی که دولت 
در ح��ال حاضر روی آن تمرکز جدی دارد اش��تغال 
ناکامل در کشور است که باید تدابیری برای حل این 

مشکل اندیشیده شود.
نماینده عالی دولت در استان که معتقد است این 
موضوع مورد توجه اصفهان نیز بوده و به همین دلیل 
طرحهایی در معاونت برنامه ریزی آماده ش��ده اند از 
نخبگان، نمایندگان، فرمانداران و تمامی صاحبنظران 
استان خواست نظرات و پیشنهادهایشان را برای مطرح 

شدن در جلسه هیأت دولت ارائه دهند.

بودجه امسال، انقالب بخش کشاورزی
ذاکر اصفهانی یادآور ش��د: در بودجه امسال سه 
بخش، تقویت شده اند و از همه برجسته تر کشاورزی. 
وی از پیش بینی امتیازات قابل توجهی برای گسترش 
شبکه های آبیاری تحت فشار و مدیریت کشت خبر 
داد و گف��ت: ای��ن بودجه انقالبی اساس��ی در بخش 

کشاورزی خواهد بود بنابراین مدیران کشاورزی استان 
آمادگی جذب و صرف این اعتبارات را داشته باشند.

وی همچنین از هدایت صنایع بانکی به س��مت 
قرض الحسنه گفت و ادامه داد: در بخش اشتغال برای 
هر دو حوزه صنعت و کشاورزی رقم خوبی تخصیص 
یافته و پس از آنها موضوع مسکن در اولویت بودجه 

قرار گرفته است. 
شهرکهای اقماری اصفهان رونق می یابند

اس��تاندار اصفهان که معتقد است کارهای خوبی 
در بخش مسکن اصفهان در حال انجام است، گفت: 

وضعیت مسکن مهر استان بسیار خوب است.

وی یادآور ش��د: در فوالدش��هر 20 ه��زار واحد 
مس��کونی در دست اجرا اس��ت که 6 هزار واحد آن 
ب��ه زودی آماده بهره برداری می ش��وند. همچنین در 
مقایس��ه با آغاز تأس��یس یعنی 1348 تا 84 جمعیت 
فوالدش��هر در چهار س��ال گذش��ته دو برابر شده، با 
ای��ن موفقیت برای ش��هر جدید مجلس��ی هم چنین 

برنامه هایی داریم.
پرونده متروی جنوب اصفهان باز شد

علیرضا ذاکر اصفهانی از باز شدن پرونده متروی 
جن��وب اصفه��ان که ایس��تگاههای صفه به س��مت 
س��پاهان شهر، راه آهن، بهارس��تان، سه راه مبارکه، ده 
سرخ و تا شهر جدید مجلسی و از آنجا به فوالدشهر، 
ذوب آهن و درچه را شامل می شود خبر داد و گفت: 
این رینگ مترو زمینه س��از آس��ان شدن حمل و نقل 

عمومی در اصفهان خواهد بود.

نماینده عالی دولت در استان تأکید کرد: از این پس 
جلسات شوراها و کارگروههای اصفهان باید هر یک 
منجر به برنامه ای شود که از دل آن کلنگ زنی بیرون 
آید زیرا نمی خواهیم نتیجه این جلس��ات مصوبه ای 
باشد که سالها خاک بخورد. به همین دلیل در جلسات 
اخیر چندین مصوبه داشتیم که از همه مهمتر شورای 
آلودگ��ی زاینده رود بود که در آن قرار ش��د موضوع 
فاضالب چادگان که از منابع آالینده رودخانه اس��ت 
ح��ل ش��ود و در اولین فرصت کلن��گ زنی صورت 

گیرد.
ــهرداری، مسئوالن بهداشت آماده باش به ش

 و درمان و راهها
دکتر ذاکر در ادامه سخنانش شهرداری را مسئول 
تعمیرات اساس��ی معابر، اماکن، گلکاری، س��تاد رفاه 
مس��افران، ایجاد فضای ش��اد در اصفهان، جلوگیری 
از س��د معبر و کشیک در ش��هر خواند و از مسئوالن 
بهداشت و درمان خواست برنامه کشیک و آماده باش 

بیمارستان ها، اورژانس ها، کلینیک ها و درمانگاههای 
استان را آماده کنند.

وی به مسئوالن پلیس راه، راهنمایی و رانندگی و راه 
و ترابری نیز توصیه کرد اس��تقرار نیرو در نقاط حساس، 
تنظیم ترافیک، برخورد مناسب با مردم و به ویژه مسافران، 
تأمین امنیت جاده ها، مرمت خط کشی ها، آماده کردن 
پایگاهه��ای ویژه و... را در دس��تور کار قرار دهند. از 
دیگ��ر خواس��ته های اس��تاندار از مدی��ران، پذیرش 
بازدیدکنندگان در بناه��ای تاریخی، تأمین موجودی 

دستگاههای خودپرداز و بازماندن برخی شعب عالوه 
ب��ر وق��ت اداری و خدماتی مانند آب، ب��رق، گاز و 
مخابرات بود که پس از اعالم آنها نماینده عالی دولت 
در اس��تان گفت: سال آینده هم مسائل فرهنگی مورد 
توجه و رس��یدگی ویژه قرار می گیرند و هم دامنه و 

عمق فعالیت های فرهنگی بیشتر می شود.
این تمامی تکلیفمان نیست

س��ردار علی فضلی جانش��ین س��ازمان بس��یج 
مستضعفان و رئیس ستاد راهیان نور کشور هم یادآور 
ش��د: راهپیمایی 22 بهمن امسال حکایت از وفاداری 
امت به امام داشت. کانون فتنه قصد داشت از 22 بهمن 
امس��ال و تجمع مردم بهره گیرد تا جشن پیروزی را 
در می��دان آزادی تهران برگزار کنند. وی با اش��اره به 
حضور 300 خبرنگار خارجی برای مخابره این رویداد 
به سراس��ر دنیا گفت: چون امکانی برای فتنه گری و 

شیطنت نبود این دوربین ها قطع ارتباط کردند.
رئیس س��تاد راهیان نور کشور پس از گذشت دو 

دهه از برگزاری اردوهای راهیان نور معتقد است: این 
اردوها هر روز با شکوه بیشتری انجام شده اما آیا تا به 
حال از خود سؤال کرده ایم همه تکلیفمان این است یا 

انتظار فراتر می رود؟
وی گفت: مقام معظم رهبری حدود دو دهه پیش 
از وقوع »هجمه فرهنگی« در کشور خبر دادند. سپس 
»شبیخون فرهنگی« و یک دهه پیش »براندازی نرم« را 
هشدار دادند و دیدیم که حادثه کوی دانشگاه کاماًل در 
مسیر براندازی نرم فرهنگی بود تا امسال که با حادثه 
بزرگی روبه رو شدیم و فتنه عمیقی از آن بیرون آمد و 
پیوند نامبارکی بین عناصر داخل و خارج مشکالت و 

زحمات فراوانی ایجاد کرد تا به جنگ نرم رسید.
یک قرن طول می کشد همه کربالهای ایران 

را زیارت کنند
در این شرایط سردار علی فضلی از مدیران پرسید 
آیا گارد جنگی گرفته و همه شرایط را برای رویارویی 
با آن فراهم کرده ایم؟ س��پس در پاس��خ به این سؤال 
گفت: تالش هایی صورت گرفته اما فاصله با آنچه باید 
باشد بسیار زیاد است. به ویژه در خصوص دوران دفاع 
مقدس که انتظار گام هایی فراتر از خاکسپاری شهیدان 
گمنام و راهیان و زائران نور می رود. جانشین سازمان 
بس��یج مس��تضعفان قرآن، عترت و مردم را پایه های 
اصلی انقالب اس��المی معرفی ک��رد و گفت: اردوی 
راهیان نور میهمانی ش��هدا اس��ت و با اقدامات دیگر 
متفاوت است. وی با اشاره به اعزام 700 هزار متقاضی 
س��فر به کربالهای ایران در س��ال گذشته گفت: این 
رقم نزدیک به یک درصد جمعیت کش��ور را تشکیل 
می دهد که نسبت آن در استان اصفهان نیز با 44 هزار 
زائر همان یک درصد است. با این شرایط رئیس ستاد 
راهیان نور کشور معتقد است یک قرن طول می کشد 
تا همه مردم از کربالهای ایران بازدید کنند و حتی اگر 
س��رعت اعزام ها دو برابر ش��ود این عدد به 50 سال 
می رسد آن هم با احتساب 30 تا 50 درصد زائرانی که 

بار اول اعزامشان نیست.
سرعت اعزام کاروانها دو برابر می شود

س��ردار علی فضلی جانش��ین س��ازمان بس��یج 
مس��تضعفان و رئیس س��تاد راهیان نور کشور اظهار 
امیدواری کرد زم��ان اجرای این عملیات فرهنگی به 

10 تا 12 سال کاهش یابد و گفت: در این صورت هر 
ایران��ی یک بار می تواند یکی از 15 تا 20 نقطه جبهه 

را بازدید کند.
وی گفت: فرآیند اعزام کاروانها به مناطق عملیات 
جنگی ش��ش مرحل��ه دارد که ثبت ن��ام و مدیریت 
کاروانها، تغذیه مناس��ب ب��ا ذائقه بومی و محلی هر 
دیار، حمل و نقل و ترابری، اس��کان در حد ش��أن 
زائران، روایتگری و کار فرهنگی را شامل می شود. 
وی گواه کندی اعزام را دست نخورده ماندن بسیاری 
از سنگرهای استان ایالم دانست و گفت: در تالشیم 
برای سال آینده کار اعزام را در طول سال انجام دهیم 
چرا که به جز ماه مبارک رمضان امکان ادامه کار در 
ی��ازده ماه دیگر وجود دارد اما برای اینکه چنین کار 
بزرگ و فرهنگی از قرن به دهه برسد باید 7 میلیون 
نفر در سال زائر مناطق جنگی داشته باشیم.جانشین 
سازمان بسیج مس��تضعفان از واگذاری چند مرحله 
فرآیند اعزام به بخش کشوری خبر داد و گفت: ثبت 
نام و مدیری��ت در تمام حوزه ها وظیفه عالی ترین 
مقام مس��ئول آن حوزه اس��ت مثاًل در هر دانش��گاه 
رئیس دانش��گاه، کاروان س��االر  و پاسخگو است و 
باید از همه ظرفیت های اس��تان و شهرس��تان برای 
انجام کار استفاده کند.وی نخبگان، اساتید دانشگاه و 
حوزه های علمیه، دانشجویان، طالب، دانش آموزان، 
فرهنگیان و معلمان را برای اعزام به کربالهای ایران 
در اولویت دانست و گفت: پس از ثبت نام موضوع 
تغذیه مطرح می ش��ود به ویژه آنک��ه زائران برخی 
استانها پنج تا شش روز در راه هستند بنابراین خوب 
اس��ت صفوفشان را در شهرستانها بسیج کنند تا این 
هزینه ها کاهش یابد و کار با مشارکت مردم صورت 
گیرد. سردار فضلی مسئولیت بخش های دیگر یعنی 
حم��ل و نقل، تأمین زیرس��اختهای قرارگاهها، محل 
اسکان و زائرسراها و روایتگری را بر عهده نیروهای 
مسلح که بسیج، سپاه، ارتش و نیروی انتظامی را شامل 
می شود معرفی کرد و گفت: در بخش کار فرهنگی 
50 درصد وظایف روی دوش دستگاههای کشوری، 
صدا و سیما، ارشاد، مطبوعات و جراید، دانشگاهها و 
بخش های دیگر فرهنگی است و اگر همه این جزایر 

یکی شوند خروجی کار بهتر خواهد بود.

    سمیه آخشی
نوروز در چهارمحال و بختیاری هم مانند سایر 
اس��تانها سه مرحله و س��ه نوع آیین خاص خود را 
دارا اس��ت. پیش از نوروز، هنگام تحویل س��ال و 

بعد از آن.
در صفح��ات اینترنت که جس��تجو می کنیم تا 
درباره آداب ن��وروز مطلبی بخوانیم همگی درباره 
چهارش��نبه سوری اس��ت و ماهی قرمز و آدابی که 
کمتر بر جغرافیای آن کار شده است. ولی از آداب 
چهارمحال و بختیاری چیزی نصیبم نشد در حالی 
که می دانس��تم با وجود فرهنگ عشایر و بسیاری 
آیین های کهن در باورهای مردم گوشه و کنار این 

استان حرفها برای گفتن وجود دارد.

آیین های پیش از نوروز 
پاس��خ بسیاری از سؤاالتم را در گفتگو با آقای 
قنبری اس��تاد دانش��گاه و رئیس بنیاد ایران شناسی 

چهارمحال و بختیاری دریافتم.
وی در ای��ن باره به ما گفت: آیین های پیش از 
نوروز در چهارمحال و بختیاری با کاشت حبوباتی 
مانن��د گندم، لوبیا، برنج، عدس، باقال و ارزن روی 
12 خش��ت خام که ع��دد مقدس��ی در فرهنگ ما 
اس��ت، به صورت نیم س��تون های گلی در حیاط 

خانه ها رسمیت می یابد.
زنان خانه این حبوبات را به نش��انه کشاورزی 
می کارند تا به نوعی تفألی داشته باشند که کدامیک 
از این دانه ها را در سال آینده بکارند. حال هرکدام 
از این دانه ها که سبزتر شد کشت سال آینده همان 

خواهد بود.
خانواده های بختیاری این سبزه ها را گاهی به 
تعداد عروس��ها یا فرزندان متأهل خانواده انتخاب 
می کنند. البته در ایام دیگر سال مانند سفر زیارتی 
و آوردن نوعروس هم این رسم در خانواده ها اجرا 

می شود که بر گرفته از همین ایام است.
همچن��ان ک��ه به ای��ام پایان��ی س��ال نزدیک 
می شویم، خانواده های بختیاری هم به خانه تکانی 
روی می آورند که این نظافت عمومی هم به گفته 
استاد قنبری ریشه در فرهنگ گذشتگان دارد. استاد 
قنبری می گوید: به عقیده پیش��ینیان در پایان سال، 
ارواح برای بازگش��ت به خانه آزاد می شوند و این 
خانه تکانی اس��تقبال از فروه یا روح مردگان است. 
اگر خانه تمیز باش��د روح مرده شاد است و پس از 
فروردین با شادی به آن جهان بازمی گردد ولی اگر 
خانه آماده نش��ده باش��د روح وی تا سال آینده به 

حالت ناراحت در همان جا باقی می ماند.
گاه��ی در خانه تکانی مردان هم به کمک زنان 
بختیاری می رون��د و همه اعضای خانواده در این 

امر مشارکت همگانی دارند.

سه شنبه آخر س��ال یا همان چهارشنبه سوری 
که در تمام کش��ور با تصاویر آتش در ذهنمان زنده 

می شود نیز باورهای ویژه ای دارد.
ب��ه اعتقاد مردم چهارمحال هر بیماری یا عیبی با 

آتش از بین می رود. در قدیم 7 کپه آتش به نشانه
ع��دد مقدس ایرانی��ان در خانه ه��ای قدیمی بر پا 
می شد و مردم با پریدن از آن سعی داشتند بیماریها 
را از بین ببرند. وقتی آتش خاموش می شد خاکستر 
آن را به دس��ت دختر ازدواج نکرده می دادند تا آن 
را بیرون از خانه بریزد. س��پس مادر یا خاله دختر، 
در را پش��ت سرش می بستند و قول خانه بخت را 
از دختر برای سال آینده می گرفتند که به نوعی هم 
یک شوخی بود و هم آرزویی در قالب یک آیین.

قنبری می گوید: هنوز این رس��م در بس��یاری 
مناطق روس��تایی و عش��ایری اس��تان وجود دارد 

اگرچه 7 کپه آتش گاهی به 3 کپه رسیده است.
در جمعه آخر سال هم مردم بختیاری حلوایی به 
نام حلوای علفه می پزن��د که این آیین را به پیش از 
اسالم نسبت می دهند. اس��تاد قنبری می گوید: با 
ورود اسالم در آماده کردن این حلوا تغییراتی ایجاد 
ش��ده و هنگام طبخش دعاهای اسالمی می خوانند 
و نام درگذشتگان را می برند و در پایان برای همه 
مردگان��ی که نام برده نش��ده اند دعا می کنند. این 
حلوا را آخرین جمعه س��ال ب��رای مردگان صدقه 
می دادند وگاهی غذای آبکی یا خشکی هم درست 
می کردند. امروزه این حلوا را از خرما و ش��کر و 

آرد درست می کنند.
از دیگ��ر آیین های پیش از نوروز در اس��تان 
چهارمحال و بختیاری این اس��ت که خانواده های 
افراد تازه درگذشته به خانه های اطرافیان می روند 
و برای زنان س��یاه پوش پارچه ای به عنوان تحفه 
می برند که لباس س��یاه را از تن آنان  بیرون کنند. 
البته هم اکنون با تغییر ش��رایط اقتصادی این رسم 
کمتر اجرا می ش��ود ولی در رگ��ه هایی از مناطق 

بختیاری همچنان به آن پایبند هستند.
کار مه��م دیگر برای پیش از نوروز بردن لباس 
دوخته ی��ا پارچه برای دختران نامزد کرده اس��ت. 
مردم بختیاری اصرار دارند با این کار، دختر س��ال 
را با لباسی که شوهر برای وی هدیه آورده نو کند. 
البته اس��تاد قنبری با ابراز تأسف یادآوری می کند: 
اینگونه رسوم قدیمی را فراموش کرده ایم و دیگر 
به مراس��می همچون ولنتاین که تقلیدی از فرهنگ 

غربی است بهای بیشتری می دهیم.
خالی کردن آب اس��تخر ی��ا حوض هم قبل از 
شروع س��ال جدید صورت می گیرد. بختیاری ها 
معتقدند  نباید س��ال را با آب کهنه آغاز کرد چون 

آب مظهر برکت است.

در همین ایام شرایط برای پخت سمنو هم فراهم 
است و پس از آن مردم به خرید عید می روند. 

خری��د نوروزی در این ایام با دادن س��که های 
براق یا اسکناس خشک به بچه ها هم همراه است.

هنگام تحویل س��ال افراد معتقدن��د که باید به 
حمام بروند و ب��ا نظافت عمومی و بدن پاک وارد 

سال جدید شوند.
آیین های پس از نوروز 

پس از اتمام آیین های پیش از نوروز خانواده ها 
شروع به چیدن سفره هفت سین می کنند. 

به اعتقاد برخی هفت س��ینی بوده که در  هفت 
طبق گذاشته می ش��ده و هر طبق نماد زایش بوده 

است.
روی س��فره عالوه بر س��ین های رایج، قرآن، 
آب، آین��ه و ماهی قرمز ه��م می گذارند. در آداب 
بختیاری ش��اهنامه یا حافظ و نظامی هم بر س��فره 
ق��رار می گیرد ت��ا موقع تحویل س��ال تفألی به آن 
زده ش��ود. یک نفر دعای اول سال را می خواند و 
بقیه آمین می گویند و اعتقاد بر این است که لحظه 

تحویل سال دعا حتمًا اجابت می شود.
همه فامیل خانواده های بختیاری دور یک سفره 
گ��رد هم می آیند و این ب��ه نوعی احترام به بزرگان 
و صله رحم اس��ت. پس از تحویل س��ال پدربزرگ 
و مادرب��زرگ نماز مس��تحب می خوانن��د و دید و 

بازدیدها و تبریک ها و روبوسی ها آغاز می شود.
در خانواده های بختیاری که اغلب عروس ها 
هم در یک خانه بوده اند رس��م بر این بوده که در 

کنار سفره کدورت های یک ساله بخشیده شود.
در این ایام ش��عرهای نوروزی نیز رواج دارد. 
شعرهای کوتاهی که بیشتر بچه ها برای بزرگتر ها 

می خوانند و اغلب کوتاه و دو بیتی هستند.
»بابا بده نوروزیم               

نوروز پیروز آمده
بابا بده نوروزیم              

 امروز نوروز آمده« 
این شعر، یکی از اینگونه شعرهاست.

به قول استاد قنبری نوروز متعلق به بچه هاست. 
بچه ها در این دید و بازدید ها معموالً از پدربزرگ 
و مادرب��زرگ هدیه گرفته و عروس��ها و دختر ها 
لباس و پارچه ای که در صندوقچه برای این لحظه 

نگهداری شده را دریافت می کنند.
بازی های بچه ها در این  ایام هم لی لی، هفت 

سنگ و... است.
پس از تحویل سال خانواده ها به امامزاده هایی 
که در محلشان است می روند. مثاًل مردم شهرکرد 
به زیارت امامزاده حلیمه و حکیمه خاتون می روند 
و چراغی را روش��ن می کنند و به خانه می برند تا 
نشانه روشنی و س��ال با برکت برایشان باشد. البته 
اعتقاد بر این اس��ت که از پیش از اس��الم هم این 

رس��م با رفتن مردم به معبدها و آتش روشن کردن 
صورت می گرفته که پس از اس��الم به این شیوه با 

آداب اسالمی هماهنگ شده است.
عموم��ًا مردم هدایا و ن��ذورات خود را هم به 
امامزاده می برند و پارچه ای به نش��انه توس��ل به 
ضریح می بندند تا آرزوهایش��ان در س��ال جدید 

بر آورده شود.
در چهارمحال و بختیاری اولین ش��نبه سال را 
هم مردم به نام ش��نبه گردی می شناس��ند و اعتقاد 
دارند که در این روز نباید در خانه ماند. خانواده ها 
غذایی طبخ می کنند و ب��ا اعضای فامیل به بیرون 

از منزل می روند.
نوروز در عشایر 

عشایر معموالً نواختن ساز و دهل و رقص محلی 
را در مراس��م ش��ادی خود دارند. برای تحویل س��ال 
عشایر توشمال و آیین دستمال بازی بختیاری را برگزار 
می کنند و همهمه می کنند. خواندن ش��اهنامه و لیلی 
و مجنون و خس��رو و شیرین هم جزء جدایی ناپذیر 
فرهنگ بختیاری در این مراسم است و در عشایر هم 

طرفداران بسیار دارد.
پس از آن مراس��م اسب دوانی انجام می شود که 
گاهی دختران و زنان جسور هم پابه پای مردان در آن 

شرکت می کنند.
البته دستخال بازی و چوب بازی دیگر مختص به 

مردان  بختیاری است که انجام می شود.
بازی دیگر این ایام کشتی گرفتن بختیاری  است که 

مانند کشتی خراسانی وکشتی فرنگی است.
در گیالن و قش��قایی هم این نمونه کشتی یافت 
می شود که البته اصل آن مربوط به پیش از اسالم است. 
روش آن به اینگونه است که کمربندی می بندند و باید 

حریف دست خود را برای گرفتن آن به کار اندازد.
حنابندان عید هم رسم دیگر عشایر در نوروز است 
ک��ه حنا را دختران برای مادران و مادران برای دختران 

خود  می گذارند.
در عشایر مسأله مهم ایام نوروز آشتی کنان است 

و خون بس.
در این ایام کینه ها توسط بزرگان طایفه حل می شود 
و حتی عهد و پیمان ها و مراسم عقد و عروسی را نیز 
بیشتر در همین ایام برگزار می کنند چرا که به اعتقاد آنان 

مقدس است.
زنان طایفه هم س��عی می کنند ب��ه زنان دیگر 
ک��ه قالی در دس��ت دارند برای باف��ت آن کمک و 

مشارکت کنند.
در روز س��یزدهم هم خانواده های بختیاری به 
طبیعت می آیند تا س��یزدهم و نحس��ی آن را به در 

کنند و اینگونه می خوانند:
13 به در 
14 به تو 

لعنت به دال غر غرو...  

استاندار اصفهان:

هر جلسه مدیران 
منجر به یک پروژه کلنگ زنی شود

اباتباتکامنیس
ناردامریشمارد

ابایبناکرابم
ناجرموسارتورم
ارارماشیوردن
سکیبتکاررایبا
یمیدقبایدریر
امهیلیگرانتشه

لیمابکییهابت
نارابتریسرارف
گینتاناهوانو
ورانیهارسییات
یکدنازاریشوب
دشایمتایلیتسا
اهراکادنوهزرل

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
5شنبه 22 اسفند ماه 1388 / 26 ربیع االول 1431 Saturday 13 March 2010

جامعه



نسخه گیاهی

    دکتر هانیه ترکمان
تیروئید چیست؟ 

تیروئید یک غده کوچک شبیه یک پروانه 
واقع  گردن  تحتانی  قسمت  در  و  است 
که  است  این  غده  این  کار  است.  شده 
هورمون ترشح کند. هورمونهای تیروئید 
انرژی را به سلولهای بدن منتقل می کنند.
چه بیماریهایی تیروئید را تحت تأثیر 

قرار می دهند؟
ش��ایعترین مش��کالتی که تیروئید را 
تحت تأثیر قرار می دهند شامل این موارد 

هستند:
- کم کاری تیروئید )هایپوتیروئیدی(

- پرکاری تیروئید )هایپرتیروئیدی(
- بزرگی غده تیروئید )گواتر(

- توده های تیروئید
- سرطان تیروئید

- التهاب تیروئید )تیروئیدیت(
 کم کاری تیروئید

وقتی غده تیروئید کمتر از حد طبیعی 
فعالیت کند یا از بدو تولد ناقص ش��کل 
گرفته باش��د یا ب��ه وس��یله جراحی کل 
تیروئید یا قس��متی از آن برداش��ته شده 
باش��د و ی��ا ید کاف��ی در رژی��م غذایی 
موجود نباش��د دیگ��ر نمی تواند هورمون 
کافی تولید کند و به این حالت کم کاری 
تیروئید گفته می ش��ود. یکی از شایعترین 
عل��ل کم کاری تیروئید یک بیماری خود 
ایمنی اس��ت که به آن بیماری هاشیموتو 
گفته می ش��ود. در این بیماری به تدریج 
پادتن هایی علیه تیروئید س��اخته می شود 
که تیروئید را تخری��ب می کند و توانایی 
تولی��د هورمون را از بی��ن می برد. عالئم 
کم کاری تیروئید معم��والً در اثر کاهش 
متابولیس��م بدن ایجاد می ش��ود و ممکن 
اس��ت ش��امل خس��تگی، افزایش وزن و 

افسردگی باشد.
عالئم کم کاری تیروئید

- خستگی و فرسودگی
- کندی حرکات و تنبل شدن

- مشکل در تمرکز و فعالیتهای مغزی
- افزایش وزن بدون علت مشخص

- پوست خشک، خشن و خارش دار
- خشک شدن، خشن شدن و نازک شدن 

موها
- احس��اس س��رما مخصوصًا در انتهای 

دست و پا
- یبوست

- گرفتگی عضالنی
- افزای��ش تع��داد و می��زان خونری��زی 

ماهیانه
- ناباروری و یا سقط جنین.
پرکاری تیروئید

وقتی تیروئی��د بیش از اندازه فعالیت 
کن��د و هورمون زیادی تولی��د کند گفته 
می ش��ود که فرد مبتال به پرکاری تیروئید 
است. ش��ایعترین علت پرکاری تیروئید 
یک بیم��اری خود ایمنی ب��ه نام بیماری 
گریوز اس��ت ک��ه در آن علی��ه تیروئید 
پادتن ساخته می شود که موجب می شود 

سرعت تولید هورمون افزایش یابد. 
عالئم پرکاری تیروئید

- عصبی شدن
- تحریک پذیری
- افزایش تعریق

- نازک شدن پوست
- نازک و شکننده شدن موها

- ضع��ف عضالنی مخصوص��ًا در باالی 
بازو و رانها

- لرزش دستها
- اضطراب و اختالل حواس

- بی خوابی
- تپش قلب

- افزایش حرکات روده
- کاهش وزن به رغم افزایش اشتها

- کم ش��دن تع��داد و می��زان خونریزی 
ماهیانه.

بیماری خود ایمنی تیروئید
بیشتر اختالالت تیروئید مانند پرکاری 

یا کم کاری تیروئید مربوط به بیماریهای 
خود ایمنی است. در بیماری خود ایمنی 
ش��رایطی ایجاد می ش��ود که بدن توانایی 
خود در تش��خیص بین بافته��ای بدن با 
باکتریها، ویروسها و سایر عوامل بیماریزا 
را از دست می دهد. به همین دلیل سیستم 
ایمن��ی علیه این بافتها پادتن می س��ازد و 
اشتباهًا به این بافتها حمله می کند. در این 
بیماریها پادتنی که علیه تیروئید س��اخته 
می شود موجب تخریب تدریجی تیروئید 
می شود و کم کاری تیروئید ایجاد می کند 
و یا موجب می ش��ود تا بیش از حد فعال 

شود و پرکاری تیروئید ایجاد شود.
گواتر و توده های تیروئید

برخی اوق��ات غ��ده تیروئید بزرگ 
می شود. ممکن اس��ت این حالت در اثر 
بیم��اری هاش��یموتو، گریوز و ی��ا در اثر 
کمب��ود ید یا ع��دم تع��ادل هورمونهای 
تیروئید ایجاد ش��ود. ب��ه بزرگی تیروئید 
گواتر گفته می شود. ممکن است در برخی 
موارد توده های نرم یا سفت، برجستگی، 
کیست و یا تومور س��رطانی ایجاد شود. 
درصد کمی  از برجس��تگیها و توده های 
تیروئیدی ممکن اس��ت س��رطانی باشند. 
س��رطان تیروئید نادر است ولی میزان آن 

رو به افزایش است.
التهاب تیروئید

ممکن اس��ت غ��ده تیروئی��د در اثر 
تأثیر باکتریها یا ویروس��ها ملتهب شود و 

تیروئیدیت ایجاد شود.
درمان

درمان بیماریهای تیروئیدی بس��تگی 
به نوع بیماری و ش��دت آن دارد. درمان 
داروی��ی در درم��ان بس��یاری از بیماران 
نقش مهمی  دارن��د. در کم کاری تیروئید 
بس��ته به علت آن ممکن اس��ت هورمون 
تیروئی��د به ص��ورت دارو تجویز ش��ود. 
در پرکاری تیروئید از روش��های مختلفی 
می��زان هورم��ون زی��ادی کاه��ش داده 
می ش��ود. درمانهایی برای التهاب تیروئید 

و بیماریهای خود ایمنی وجود دارند.
ب��رای درمان س��رطان تیروئید معموالً 
جراحی به کار می رود. همچنین جراحی در 
درمان برخی از موارد گواتر یا بزرگ شدن 
تیروئید، توده های تیروئی��دی و در موارد 

نادری از پرکاری تیروئید به کار می رود.

مثل آینهبيماری تيروئيد

گروهی از محققان ایتالیایی یک س��ری از تغییرات ژنتیکی را یافتند که بدن را مس��تعد 
آلودگیهای ویروس��ی می کند. به گزارش مهر، دانشمندان دانشگاه میالن در بررسیهای خود 
کشف کردند که پاشنه آشیل ابتال به بسیاری از بیماریهای ویروسی در ژنها نهفته است. این 
محققان در مجموع 139 ژن را یافتند که برخی تغییرات در آنها موجب می شود بدن مستعد 
ابتال به بیماریهای عفونی شود. این محققان در این خصوص اظهار داشتند: به نظر می رسد 
برخی از تغییرات ژنتیکی نفوذپذیری آلودگیهای ویروسی را افزایش می دهند، درحالی که 
برخی دیگر از بدن محافظت می کنند. به هرحال ویروسها منجر به ایجاد تغییرات ژنتیکی در 
انسان می شوند. این محققان پس از آنکه بیش از 600 هزار تغییر ژنتیکی بیش از 52 جمعیت 
انس��انی را بررسی کردند به این نتایج دس��ت یافتند. بر اساس گزارش آنسا، در طول تاریخ، 
جمعیتهای انسانی در معرض تهدید ویروسهایی قرار داشته اند که حتی امروزه نیز در تمام 
دنیا سبب بیماریها و مرگ می شوند بنابراین شناسایی تغییرات ژنتیکی که منجر به این مستعد 
شدن می شوند، می تواند برای تولید واکسن و ارائه روشهای درمانی مؤثر نقش مهمی ایفا کند.

کلیات گیاه شناسی
درخت سیب در بیشتر نقاط دنیا پرورش 
داده می شود و سیب میوه ای است که می توان 
گفت در هر جای دنیا وجود دارد و همه مردم 
دنیا آن را می شناس��ند. در کشور ما ایران این 
درخ��ت به صورت وحش��ی در جنگل های 
ش��مال وجود دارد. در الهیجان و رودسر آن 
را آسیب، هسی و هسیب و در مازندران به آن 
سه می گویند. سیب انواع مختلف دارد. انواع 
وحشی آن کوچک و پرورش یافته آن درشت 

و زرد است. سیب نوع ترش و شیرین دارد.
ترکیبات شیمیایی

سیب دارای ویتامین و مواد مغذی زیادی 
است و بی مناسبت نیست که یک ضرب المثل 
انگلیسی می گوید »خوردن یک سیب در روز 
شما را از رفتن نزد دکتر بی نیاز می کند.« موادی 
که در یک سیب متوسط وجود دارد بدین شرح 
است: انرژی، پروتئین، چربی، مواد نشاسته ای، 
 ،B1ویتامین ،A کلسیم، فسفر، آهن، ویتامین
ویتامین B2، ویتامین B3 و ویتامین ث. ناگفته 
نماند که ویتامین های وجود در سیب بیشتر 
در پوس��ت سیب و زیر پوس��ت آن قرار دارد 
بنابراین آنهایی که می توانند پوست سیب را 
هضم کنند بهتر اس��ت که آن را با پوست میل 
کنند و اگر می خواهید پوست آن را بکنید بهتر 
است که س��یب را خیلی نازک پوست کنید.

خواص دارویی
1( س��یب یک میوه قلیایی و تمیز کننده بدن 
اس��ت و به علت دارا بودن پکتی��ن زیاد آب 

اضافی بدن را خارج می سازد.
2( سیب را می توان برای برطرف کردن اسهال 
حتی برای کودکان به کار برد. بدین منظور سیب 
را باید رنده و اس��تفاده کرد. سیب را می توان 
پخت و برای آنهایی که روده تنبل دارند آن را 
روی آت��ش مالیمی بپزید البته حتماً از ظرف 
لعابی یا تفلون استفاده کنید زیرا به این طریق 
پکتی��ن  و ویتامین های آن حفظ می ش��ود.
3( ش��ربت س��یب بهترین دارو ب��رای درمان 
سرفه و گرفتگی صدا است. برای تهیه شربت 
س��یب یک کیلو سیب راشس��ته و با پوست 
قطعه قطعه کنید و در یک لیتر آب بپزید سپس 
آن را با پارچه نازکی صاف کنید و چند تکه قند 
به آن اضافه کنید و دوباره روی آتش مالیم قرار 
دهید تا قوام بیاید و آن را از روی آتش بردارید، 
روزی سه تا چهار فنجان از این شربت بنوشید.
4( س��یب دارای مقدار زیادی کلسیم است و 
کلسیم سیب به بدن کمک می کند که کلسیم 

غذاهای دیگر را نیز جذب کند.
5( خوردن سیب یبوست را برطرف می کند و 

برای خستگی مفرط مفید است.
6( دم ک��رده برگ درخت س��یب ادرار آور و 

درمان کننده التهاب کلیه و مثانه است.
7( نوشیدن آب سیب داروی مؤثری برای درمان 
سرماخوردگی و گرفتگی صدا و سرفه است.

8( سیب مقوی برای کبد و اشتها آور است.
9( س��یب برای درمان تنگی نفس بسیار مفید 
است حتی بوییدن سیب نیز این خاصیت را دارد.

10( س��یب پخته تقویت کننده معده و کبد و 
دفع کننده سودا و سموم بدن است.

11( سیب حرارت را از بدن خارج می سازد.
12( سیب را رنده کنید و در دستمال بپیچید و روی 
چش��م بگذارید، درد چشم را برطرف می کند.
13( خ��وردن س��یب حتی ب��رای آنهایی که 
بیماری قند دارند مفید اس��ت چون قند خون 

را باال نمی برد.
14( کسانی که می خواهند الغر شوند حتمًا 

باید سیب را با پوست بخورند.
15( دم کرده گل س��یب داروی سرفه و تورم 

مجرای تنفسی است.
16( س��یب داروی خوب��ی ب��رای درمان 

زخم ها است.
17( سیب بهترین دارو برای سوء هاضمه است 

زیرا دارای مقدار زیادی پکتین است.
18( آب س��یب را حتی می توان برای تنقیه 
اس��تفاده کرد. این تنقیه برای بیماریهای روده 

بسیار مؤثر است.
19( پوست س��یب را مانند چایی دم کنید و 
بیاشامید؛ این چایی بهترین دوست کلیه است.

20( آب س��یب برای زیبایی پوست استفاده 
زیادی دارد به خصوص برای از بین بردن چین 
و چروک پوست مؤثر است، بدین منظور آب 
سیب را صبح و ش��ب روی پوست گردن و 
صورت بمالید و ماساژ دهید البته همیشه آب 
سیب تازه استفاده کنید. استفاده دیگر از سیب 
برای لطافت پوس��ت است؛ سیب را بپزید و 
س��پس له کنید و با ش��یر مخلوط کنید و این 
مخلوط را به صورت نیمه گرم روی پوس��ت 

بگذارید و پس از چند دقیقه آن را بردارید.
خواص سیب ترش 

1( سیب ترش قابض است و حالت استفراغ و 
دل بهم خوردگی را از بین می برد.

2( سیب ترش را بپزید درمان اسهال خونی است.
3( آب سیب ترش مخلوط با انار برای تقویت 
معده و درمان اس��هال و دل بهم خوردگی به 

کار می رود.
4( رب س��یب ترش عالج اسهال، استفراغ و 

درد و غم است.
5( مربای ش��کوفه سیب برای ضعف معده و 

ازدیاد نیروی جنسی مفید است.
6( س��یب ترش برای آنها که مزاج گرم دارند 
بسیار مفید است، بالعکس آنها که مزاج سرد 
دارند باید سیب شیرین بخورند. سیب در قدیم 
معالج نقرس و بیماریهای عصبی بوده است.

مضرات
همان طور که قبالً گفته ش��د سعی کنید 
همیش��ه سیب را با پوست بخورید زیرا مقدر 
زیادی پکتین در پوس��ت س��یب وجود دارد. 
سیب هایی که در بازارهای داخل ایران یا امریکا 
و کانادا به فروش می رسد روی آن دارای یک 
الیه چربی برای حفاظت آن است بنابراین حتمًا 
این سیب ها را به دقت بشویید، آنها که دارای 
معده ضعیف هستند باید سیب را بسیار نازک 
پوست بگیرند که پکتین ها و ویتامین های آن 

از بین نرود. 

اتاق کودک، به علت حساس��یت خاص 
چند ماه نخس��ت، باید 

مرتباً تمیز شود. 
بدین منظور:

- هرگ��ز ب��ا حض��ور 
ک��ودک ات��اق را جارو 
نکنید، باالخص با جارو 

دستی.
- مناس��بترین راه، عدم 
و  ف��رش  از  اس��تفاده 
موک��ت در ات��اق بچه 
است که متأس��فانه در 
کشور ما امکان آن زیاد 
فراه��م نیس��ت. فرش 
از  دو  ه��ر  موک��ت  و 
کف پوشهایی محسوب 

می ش��وند که گرد و غبار را به خود گرفته و 
جارو کردن آنها همراه با بلند شدن این ذرات 
ریز و آلوده ک��ردن هوای داخل محیط منزل 
اس��ت. از مش��کالت دیگر این کف پوشها، 
فراه��م نبودن امکان شستش��وی روزانه و یا 

حداقل چند روز به چند روز آنها است.
- هرگاه قصد جاروکشیدن یا گردگیری دارید، 
کودک را به محل دیگری ب��رده و در اتاق را 
ببندی��د. ب��رای گردگیری کردن از دس��تمال 
مرطوب و آغش��ته به الکل صنعتی اس��تفاده 

کنید.
- هر چند وقت یکبار، 
اس��باب بازیهایی را که 
کودک با آنها در تماس 
اس��ت، با محل��ول آب 
کنن��ده  و ضدعفون��ی 
های��ی که معم��والً در 
داروخانه ه��ا موج��ود 
است، ضد عفونی کنید.

- هر چن��د روز یکبار، 
لبه های تخت و زوایای 
نرده ه��ا را ب��ا پارچ��ه 
گردگی��ری  مرط��وب 

کنید.
- هفته ای یک بار لوازم 
خ��واب او را در هوای 

آزاد و به وی��ژه زیر نور آفتاب قرار داده و آن 
را جابه جا کنید.

دمای اتاق کودک
دم��ای 20 درجه س��انتیگراد، از س��وی 
متخصصین به عنوان دمایی مناسب برای اتاق 

کودک از همان دوران نوزادی ش��ناخته شده 
کودک  اس��ت، معموالً 
ه��وای گرم و مطبوع را 
به هوای س��رد ترجیح 
می دهد اما به این نکته 
نیز باید توجه ش��ود که 
نیز  هوای خیلی گ��رم 
عالوه بر اینکه موجب 
خش��ک ش��دن مخاط 
حل��ق و بینی ش��ده، از 
ابتال  این طری��ق زمینه 
تنفسی  بیماری های  به 
آم��اده  را  ک��ودک  در 
می س��ازد، باعث عرق 
ک��ردن و بیقرار ش��دن 
او نیز می ش��ود. درجه 
حرارت ات��اق کودک را می توان به راحتی با 
نصب دماسنجی در آن کنترل کرد. البته تا حد 
امکان باید همه فضای خانه از دمای یکسانی 
برخوردار باشد تا بدین ترتیب بردن کودک از 
اتاقی به اتاق دیگر موجب سرماخوردگی او 
نش��ود. شایان ذکر است که یکی از مهمترین 
دالیل سرماخوردگی، تغییرات ناگهانی دما از 
یک محیط به محیط دیگر اس��ت. همزمان با 
کنترل درجه حرارت اتاق نوزاد، تنظیم درصد 
رطوبت نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
بدین منظور رطوبتی در حدود 40 تا 55 درصد 
بس��یار مناس��ب است. 
البته در فصل زمس��تان، 
درص��د رطوبت را باید 
تا ح��دی کاهش داد اما 
این کاهش نباید طوری 
باشد که شیشه ها دیگر 
بخ��ار نکنن��د. بنابراین 
دستگاه  کردن  روش��ن 
بخ��ور و یا ق��رار دادن 
یک کتری یا هر ظرف 
ح��اوی آب دیگری بر 
روی ش��وفاژ یا بخاری 
به منظور تأمین رطوبت 
کاف��ی ام��ری ضروری 
است. در فصل سرما که 
وس��ایل گرمازا مرتباً روشن هستند، از مقدار 
اکس��یژن موجود در هوای داخل منزل کاسته 
می شود، بنابراین می توان با بردن کودک به 
اتاقی دیگر و بستن در آن و باز کردن یکی از 

پنجره ها هوای داخل را تعویض کرد.

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970350901418
شماره پرونده: 8809980350900953

شماره بایگانی شعبه: 880953
تاریخ تنظیم: 1388/12/11

خواهان: آقای علی حاجی زرگرباشی با وکالت آقای علیرضا حمزه به نشانی اصفهان، 
خ مطهری، خ ابوذر، کوی باغ جنت، پالک 20، ک پ 8133746851

خواندگان: 1- آقای گودرز عالی پور هفشجانی به نشانی مجهول المکان 
2- شرکت سپهر خطوط هفشجان به نشانی: اصفهان، هفشجان، خ نهضت، کوچه24، پالک 1

خواسته: مطالبه وجه چک
گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر 

مبادرت به اصدار رأی مینماید.
رأی دادگاه

دع��وی خواهان آقای علی حاجی زرگرباش��ی با وکالت آق��ای علیرضا حمزه 
به طرفیت خواندگان 1- آقای گودرز عالی پور هفش��جانی 2- ش��رکت سپهر 
خطوط هفش��جان دائر بر مطالبه س��یصد و هفتاد و ش��ش میلی��ون ریال وجه 
دو فقره چک به انضمام خس��ارات دادرس��ی و تأخیر تأدیه می باش��د نظر به 
دادخواس��ت تقدیم شده و فتوکپی مصدق چک ها شماره 135849 – 88/5/5 
به مبلغ هفتاد و ش��ش میلیون ریال عهده بانک سپه شعبه هفشجان و 212180 
– 88/4/1 به مبلغ س��یصد میلیون ریال عهده بانک تجارت ش��عبه هفشجان و 
گواهینام��ه عدم پرداخت بانک محال علیه و با توجه به عدم حضور خواندگان 
و عدم ایراد و دفاع در قبال دعوی مطرح شده و با توجه به اینکه چک شماره 
135849 توس��ط خوانده ردیف اول از حساب خوانده ردیف دوم صادر شده 
است و چک ش��ماره 21280 صرفًا توسط خوانده ردیف اول از حساب خود 
وی صادر شده است و با توجه به وجود اصل چک ها در ید خواهان که دلیل 
بر اش��تغال ذمه صادرکننده آن دارد دادگاه دعوی را وارد دانسته به استناد ماده 
19 قان��ون صدور چک و م��اده 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 
قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ هفتاد و شش 
میلیون ریال و خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بابت 
اصل خواسته محکوم می کند خواندگان مکلف به پرداخت مبلغ هفت میلیون 
و پانصد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل 
وفق تعرفه قانونی در حق خواهان می باشند خسارات تأخیر تأدیه وفق آخرین 
شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک ها در زمان اجرا محاسبه 
می گردد. رأی صادر شده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
و ظرف بیس��ت روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی است. 17723/ م الف
نش��انی:اصفهان، خ چهارباغ باال، خ ش��هید نیکبخت، س��اختمان دادگس��تری 

اصفهان،طبقه1،اتاق  شماره 135
اصالنی - رئیس شعبه 9 دادگاه حقوقی اصفهان 

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970350901422
شماره پرونده: 8809980350900952

شماره بایگانی شعبه: 880952
تاریخ تنظیم: 1388/12/11

خواهان: آقای علی حاجی زرگرباشی با وکالت آقای علیرضا حمزه به نشانی: اصفهان، 
خ مطهری، خ ابوذر، کوی باغ جنت، پالک 20، ک پ 8133746851

خوانده: خانم فروغ عباسی
خواسته: مطالبه وجه چک

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

رأی دادگاه
آقای علیرضا حمزه با وکالت آقای علی حاجی زرگرباش��ی دادخواستی به طرفیت 
خانم فروغ عباسی بخواسته مطالبه مبلغ دویست و یازده میلیون و چهارصد هزار ریال 
به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه تقدیم داشته است با توجه به دادخواست 
تقدیمی و فتوکپی مصدق چک شماره 143634 مورخ 1388/8/1 عهده بانک ملت 
شعبه هفشجان و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و با توجه به عدم حضور 
خوانده و عدم ایراد و دفاع در قبال دعوی مطرح شده و با توجه به وجود اصل چک در 
ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده آن دارد دادگاه دعوی را وارد دانسته به 
استناد ماده 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده 
را به پرداخت مبلغ دویست و یازده میلیون و چهارصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ چهارمیلیون و دویست و بیست و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق 
خواهان محکوم می نماید و نیز خواهان مکلف به پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه 
قانونی و خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید وفق آخرین شاخص اعالمی بانک 
مرکزی تا زمان اجرا می باشد. رأی صادر شده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ
 قاب��ل واخواه��ی و ظ��رف بیس��ت روز پ��س از آن قاب��ل تجدی��د نظرخواه��ی

 است. 17722 / م الف
اصالنی – رئیس شعبه 9 دادگاه حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ 
شماره دادنامه: 8809970353001492
شماره پرونده: 8709980365801504

شماره بایگانی شعبه: 880805
تاریخ تنظیم: 1388/10/19

شاکی: خانم محبوبه احمدی دهقی به نشانی خ زینبیه، چهارراه عاشق اصفهانی، 
بن بست آزادگان، پ 311 تلفن: 5510402

متهم: آقای امیرحسین فرخ بخش )فرح بخش( به نشانی مجهول المکان
اتهام: تهدید

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

رأی دادگاه
در خصوص اتهام آقای امیرحسین فرخ بخش)فرح بخش( فرزند محمد دایر بر تهدید 
به مرگ موضوع ش��کایت خانم محبوبه احمدی دهقی فرزند علی از توجه به مفاد 
ش��کایت شاکی، شهادت شهود، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان و اینکه متهم علیرغم دعوت به رسیدگی از طریق نشر در روزنامه در جلسه 
دادگاه حاضر نشده و دفاعی از خود به عمل نیاورده است بزه انتسابی نسبت به وی 
محرز به نظر می رسد لذا دادگاه به استناد ماده 669 قانون مجازات اسالمی و با رعایت 
بند 2 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 
متهم را به پرداخت 3/000/000 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و تحمل 
30 ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت 10 روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه اس��ت و پس از انقضای مدت مذکور 

ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی است.
1 1805/ م الف

رفیعی - رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزائی اصفهان  

آگهی احضار 
تاریخ: 88/12/3

شماره: 881432 ب4
چون آقای حسین خانی فرزند قربانعلی شکایتی علیه آقای جمشید رضایی نیسانی 
مبنی بر سرقت مطرح نموده که پرونده به کالسه 881432 ب 4 این بازپرسی ثبت 
گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 قانون آئین 
دادرسی کیفری مراتب یک 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.  17352 / م الف
 مدیر دفتر شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970350101248
شماره پرونده: 8809980350100531

شماره بایگانی شعبه: 880531
تاریخ تنظیم: 88/10/21

خواه��ان: آق��ای امی��ن حق ش��ناس ب��ا وکال��ت خان��م مرضیه رئیس��ی نژاد 
به نشانی: اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی، جنب چاپ ندا، ساختمان 384،

 طبقه 2، دفتر وکالت مجتبی داوری 
خوانده: آقای امید شفاعت به نشانی: مجهول المکان

خواسته: مطالبه طلب
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص دعوی آقای امین حق شناس فرزند قدرت با وکالت خانم مرضیه رئیسی 
نژاد بطرفیت آقای امید شفاعت بخواسته مطالبه مبلغ 64/000/000 ریال وجه چک 
شماره 420455 بانک صادرات به مبلغ 22/000/000 ریال و دوازده فقره حواله مؤسسه 
پس انداز و قرض الحسنه قوامین به شماره های 7573217 – 7573215 – 7573216 
 – 7573214 – 7573219 – 7573221 – 7573220 – 088370 – 7573210 –
7573205 – 7573218 و 7573208 بانضمام خس��ارات دادرس��ی و تأخیر تأدیه با 
عنایت به جامع محتویات پرونده رونوشت مصدق چک و حواله های مذکور و گواهی 
عدم پرداخت وجه آنها و وجود اصول مدارک در ید خواهان و اینکه خوانده با وصف 
اب��الغ اخطاری��ه از طریق نش��ر آگهی در جلس��ه دادگاه حضور نیافت��ه و در قبال 
دع��وی خواهان ای��راد و دفاعی بعمل نی��اورده دعوی خواه��ان وارد و ثابت بوده 
و مس��تنداً ب��ه م��اده 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی خوانده 
بپرداخت مبلغ ش��صت و چهار میلیون ریال بعنوان اصل خواس��ته و نیز پرداخت 
مبل��غ ی��ک میلیون و دویس��ت و هش��تاد و ی��ک هزار ری��ال بعنوان خس��ارات 
دادرس��ی و ح��ق الوکاله وکیل طبق تعرف��ه و نیز پرداخت خس��ارات تأخیر تأدیه
 از تاریخ مطالبه و تقدیم دادخواست مورخ 88/6/16 لغایت وصول بر اساس شاخص 
نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعالم و حین اجرای حکم محاسبه خواهد شد در 
حق خواهان محکوم می گردد رأی صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین دادگاه وپس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی

در محاکم تجدید نظراصفهان می باشد.  16985/ م الف
سید مجید نبوی – دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

آگهی ابالغ
تاریخ: 88/12/18

شماره: 610/88
بموجب رأی شماره 793 تاریخ 88/10/10 حوزه 27 شورای حل اختالف شهرستان 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه آقای عبدالکریم عظیمی نشانی محل اقامت: مجهول 
المکان محکوم است به: تنظیم و انتقال سند رسمی یک دستگاه اتومبیل سواری اپل 
استرا به شماره انتظامی 492 ج 28- تهران 11 مدل 1994 به نام محکوم له آقای سهراب 

خدری غریبوند نشانی محل اقامت: فرح آباد، نبش مادی، کوچه روح انگیز پالک 27
به اس��تناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س��وم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف ده 
روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد 
و مف��اد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام 

دادگاه به دادگستری محل تحویل خواهد شد.18036/ م الف
شورای حل اختالف شعبه 27 حقوقی اصفهان

بهداشت اتاق کودک

تغییرات ژنتیکی 
بدن را مستعد ویروسی شدن می کنند

سیب

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
شنبه 22 اسفند ماه 1388 / 26 ربیع االول 1431                6Saturday 13 March 2010

سالمت



   پژمان سلطانی
از 12 امتیاز ممکن، تیم های ایرانی با 
3 تساوی و یک باخت 9 امتیاز را از دست 
دادند. از گروه یک تیم استقالل تهران در 
ورزشگاه آزادی مقابل تیم الجزیره امارات 
با تس��اوی ب��دون گل متوقف ش��د و در 
دیگر بازی الغرافه قطر با حس��اب 3 بر 2 از 
سد االهلی عربستان گذشت و با 6 امتیاز در 
صدر جدول رده بندی این گروه قرار گرفت 
و اس��تقالل ب��ا 4 امتی��از در رده دوم جدول 
رده بندی ایس��تاد. در گ��روه دوم این رقابتها 
ذوب آه��ن اصفهان توانس��ت نایب قهرمان
 فص��ل گذش��ته ای��ن مس��ابقات االتحاد 
عربس��تان را با حساب 2 - 2 متوقف کند 
و تیم بنیادکار ازبکس��تان با نتیجه 2 بر 1 
الوح��ده امارات را از پیش رو برداش��ت. 
پاختاکور ازبکس��تان در گروه سوم نتیجه 
را 3 بر 1 به الشباب عربستان واگذار کرد 
و تیم العین امارات توانست سپاهان را در 
حض��ور نزدیک به ده هزار نفر تماش��اگر 
اصفهان��ی با نتیجه صف��ر - صفر متوقف 

کند. در دیداری ک��ه ابراهیم توره مهاجم 
زردپوشان اصفهانی دو سه فرصت خوب 
را نتوانست به گل تبدیل کند تا شاگردان 
امیر قلعه نویی چشم به بازی با پاختاکور 
داشته باش��ند. در دیگر بازی تیم الشباب 
عربس��تان با حس��اب 3 بر 1 بر میزبانش 

پاختاکور ازبکس��تان غلبه کرد و در صدر 
جدول گروه س��وم جای گرفت. در گروه 
چهارم الهالل عربس��تان ب��ا نتیجه 3 بر 1 
م��س کرمان را با شکس��ت رو به رو کرد 
و الس��د قطر 5 بر صفر االهلی امارات را 

در هم کوبید.

1- حضور مس��ئوالن سیاس��ی- ورزش��ی اس��تان و کشور در 
ورزش��گاه فوالدش��هر از جمله دکتر علی س��عیدلو رئیس سازمان 
تربیت بدنی کش��ور، دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان، 
مرتضی س��قائیان نژاد ش��هردار اصفهان، مهندس غالمرضا شیران 
مدیرکل تربیت استان اصفهان با هیأت همراه، عزیز محمدی رئیس 
س��ازمان لیگ فوتبال کشور، حسین شمس س��رمربی تیم فوتسال 
کشورمان، مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی، اوگورا رئیس کمیته 

فوتسال آسیا و عباس ترابیان رئیس کمیته فوتسال ایران.
2- اطراف زمین اسم خلیج فارس را با 3 زبان عربی، فارسی و 
انگلیسی روی پارچه نوشته بودند تا به کشورهای حوزه خلیج فارس 
بگویند خلیج فارس همیشه خلیج فارس است. روی یک بنر نوشته 
بود Persian GULF )خلیج فارس( و جایی دیگر نوشته بودند )انا 

نحب الخلیج الفارسی و سپاهان االیرانی(
3- س��عید آذری مدیرعامل سابق باش��گاه فرهنگی ورزشی ذوب 
آهن اصفهان قبل از دیدار با امیر قلعه نویی گپی دوستانه داشت که مربی
طالیی پوشان اصفهانی به آذری گفت: ای امثال شما در ورزش خالی است.
4- قبل از اینکه بازی ش��روع شود هادی عقیلی در جمع دیگر 

بازیکنان سپاهان با فرزندش عکس یادگاری انداخت.
5- ب��ازی با یک دقیقه تأخیر برای بزرگداش��ت یاد مرحوم 
امیر آصفی بازیکن پیشکسوت فوتبال کشورمان که به تازگی به 

دیار باقی شتافت آغاز شد.
6- نزدیک به 20 نفر همراه تیم العین امارات به فوالدشهر آمده 

بودند و با طبل به شدت تیم خود را تشویق می کردند.

پس از تساوی بدون گل سپاهان مقابل العین امارات در ورزشگاه 
فوالدش��هر امیر قلعه نویی در جمع خبرنگاران گفت: به نظر من چند 
هفته ای س��پاهان به دلیل خستگی و فشرده بودن بازی ها و همچنین 
حضور در سه جبهه لیگ برتر، جام حذفی کشور و جام باشگاه های 
آس��یا دچار افت خفیفی ش��ده و باید از نظر روحی و روانی روی تیم 
کار شود. وی پیرامون بازی اظهار داشت: در نیمه نخست ما با دو تغییر 
به زمین مس��ابقه آمدیم. بازی دادن به علی موالئی به این دلیل بود که 
او بتوان��د از تکنیک خود برای باز کردن دفاع حریف اس��تفاده کند اما 
متأسفانه این حربه جواب نداد و ما نیمه دوم با آمدن محرم نویدکیا و 
مهدی جعفرپور توانستیم بازی را در اختیار بگیریم و فرصت هایی را 
روی دروازه حریف ایجاد کنیم ولی ابراهیم توره نتوانست ما را به گل 
برس��اند و به عقیده من غیبت عماد رضا در این بازی حس ش��د و او 
بازیکن کلیدی تیم سپاهان است. قلعه نویی افزود: پنج، شش ماهه که 
ما دنبال مهاجم سومی از برزیل و کشورهای اروپایی بودیم که بازیکنی 
در سطح باشگاه سپاهان پیدا نکردیم و مجبور شدیم با همین نفرات به 
کار خود ادامه دهیم. سرمربی سپاهان به آفسایدگیری تیم حریف اشاره 
کرد و توضیح داد: در نیمه اول نزدیک به 10 مرتبه ابراهیم توره در تله 
آفساید تیم حریف گرفتار شد که در بین نیمه به او گفتیم وقتی صاحب 
توپ تیم سپاهان است به گوشه ها برود تا در منطقه آفساید گیر نکند 
و دیدیم که در نیمه دوم توره دیگر در آفس��اید حریف گرفتار نش��د. 
قلعه نویی درباره بازی آینده خود مقابل پاختاکور ازبکس��تان در پایان 
گفت: در چنین مسابقاتی نباید در خانه امتیاز از دست دهیم و در بازی 
بعدی سعی می کنیم با هر 3 امتیاز ممکن از زمین مسابقه خارج شویم تا 

از صعود به دور بعد باز نمانیم.

هفته دوم ليگ قهرمانان فوتبال آسيا
  زاینده رود

آنتونی کارلوس س��رمربی العین امارات 
از نتیجه به دست آمده ابراز خشنودی کرد و 
گفت: بازی سنگینی برای تیم ما بود از اینکه 
یک امتیاز را به دست آوردیم خیلی خوشحالم 
از بازیکنان��م به خصوص خ��ط دفاع که در 
آفسایدگیری خوب عمل کردند و بیش از ده 
بار ابراهیم توره را در تله آفساید گرفتار کردند، 
متش��کرم. وی وقت تلف کردن را جزئی از 

فوتبال دانست و افزود: این یک تاکتیک برای 
از بی��ن بردن روحیه حریف اس��ت و به نظر 
م��ن این کار ناجوانمردانه نیس��ت. کارلوس
 ادامه داد: محرم نویدکیا بازیکن بزرگی است، 
زمانی ک��ه او به بازی آمد فش��ار روی خط 
دفاع ما بیش��تر شد. آنتونی کارلوس در پایان 
اضافه کرد: وضعیت در این گروه پیچیده شده 
و پی��ش بینی در مورد اینکه چه تیمی صعود 

می کند خیلی سخت و دشوار است.

   زاینده رود
عمادرض��ا، مهاجم تیم فوتبال س��پاهان، 
ک��ه به علت مصدومیت از کش��اله ران بازی 
با العین امارات را از دس��ت داد به زاینده رود 
گفت: بازی از کیفیت فوق العاده ای برخوردار 
بود. فرصت های خوبی نصیب ما ش��د که با 
بدشانسی توپ های ما تبدیل به گل نشد. وی 
ادامه داد: بچه ها خیلی زحمت کشیدند. توپ 
و می��دان در اختیار تیم م��ا بود ولی بازینکان 
ما نتوانستند با کس��ب هر سه امتیاز از زمین 
بازی خارج شوند. وی به غیبت خود اشاره 
کرد و افزود: س��پاهان تیم بزرگی است و 
نب��ود من هیچ تأثی��ری روی روند این تیم 
نخواهد گذاش��ت و در پایان قول می دهم 

که سعی و تالش��مان را برای قهرمانی در 
لیگ برتر و جام حذفی و صعود به مرحله 
بعدی جام باشگاه های آسیا مضاعف کنیم 
و خوش��حالی را بین ه��واداران اصفهانی 

بیاوریم.

تیم فوتبال پرسپولیس پس از 7 برد متوالی 
برابر ملوان با نتیجه تساوی یک بر یک متوقف 
شد. مهرداد اوالدی در دقیقه 5 برای ملوان 
گلزنی کرد و کریم باقری در دقیقه 66 گل 
پرسپولیس را به ثمر رساند. پرسپولیس پیش از 
این مسابقه با 5 برد در لیگ برتر و 2 پیروزی 
در جام حذفی در 7 مسابقه متوالی با مربیگری 
تساوی  این  با  بود.  رسیده  برتری  به  دایی 
پرسپولیس 50 امتیازی شد و با یک بازی بیشتر 
نسبت به استقالل در مکان سوم جدول باقی  
ماند و ملوان هم 37 امتیازی شد. در همین 
چارچوب تیم فوتبال مقاومت سپاسی موفق 
شد در خانه با نتیجه 3 بر 2 از سد استقالل 
تراکتورسازی  تیمهای  دیدار  بگذرد.  اهواز 
و استیل آذین هم با نتیجه 2 بر یک به سود 
تیم تبریزی پایان یافت. مسابقه تیمهای پیکان 
قزوین و صبا قم هم با تساوی یک بر یک 
خاتمه یافت. سایپای کرج هم بایک گل از 

دایی  علی  اما  مشهد گذشت.  ابومسلم  سد 
پس از تساوی یک بر یک برابر ملوان انزلی 
اظهار داشت: بازی بسیار خوبی بود. به غیر از 
15 دقیقه اول که بازیکنان ما تمرکز الزم را 
نداشتند در سایر دقایق مسابقه صاحب توپ 
و میدان بودیم و موقعیت هایی گلزنی فراوانی 
به دست آوردیم که از آنها استفاده نکردیم. 
از نتیجه تساوی اصاًل راضی نیستم. بازیکنان 
خوب کار کردند و زحمت خود را کشیدند 
اما نتوانستیم به گل برسیم. سرمربی پرسپولیس 
با انتقاد از هدایت ممبینی داور مسابقه گفت: 
داور فشار حمالت تیم ما را گرفت و بی دقت 
سوت می زد. بازیکن پرسپولیس حتی زمانی 
که از کنار بازیکن ملوان رد می شد به نفع این 
تیم خطا اعالم می شد. کمیته داوران باید نحوه 
قضاوت کامل یک بازی را مورد ارزیابی قرار 
دهد، نه فقط چند صحنه در محوطه جریمه 

را بررسی کند.

    پژمان غفاری
دی��دار س��پاهان و العی��ن ام��ارات یک 
میهمان ویژه داشت و او کسی نبود جز دکتر 
علی سعیدلو ریاس��ت سازمان تربیت بدنی،
ک��ه در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: این 
بازی از کیفیت خوبی برخوردار بود. سپاهان 
فرصت ه��ای فراوان��ی به دس��ت آورد اما 
نتوانس��ت آنها را تبدیل به گل کند و به نظر 
من فوتبال همین اس��ت. برد و باخت در آن 
وجود دارد. وی به تکمیل ورزش��گاه نقش 
جهان اش��اره کرد و توضیح داد: قرار است 
اجرای تکمیل این پروژه را به استان اصفهان 
واگذار کنیم و این استان ظرفیت این را دارد 
تا بتواند در سال 89 این ورزشگاه را جهت 
بهره برداری افتتاح کند. سعیدلو ادامه داد: در 
جشن تقدیر از مدال آوران کشورمان رئیس 
جمهور ق��ول داده که بودجه ورزش را به 5 
برابر افزایش دهد و اگر اینگونه شود به غیر از 

ورزشگاه نقش جهان اصفهان،  ورزشگاه های 
اهواز، بندرعباس و ی��ادگار امام تبریز را به
 بهره برداری می رسانیم.  رئیس سازمان تربیت 
بدنی در مورد  تیم ملی خاطرنشان کرد: خدا را 
شکر تیم ملی به جام ملتهای آسیا صعود کرد. 
همه باید از تیم ملی و افشین قطبی حمایت 
کنند تا در جام ملتها برای کش��ورمان افتخار 
آفرینی کند. نه فقط تیم ملی بلکه چهار تیم راه 
یافته به جام باشگاههای آسیا را باید مورد توجه 
قرار داد تا یک تیم ایرانی را در مرحلعه نهایی 
ببینیم. سعیدلو در خصوص اینکه سعید آذری 
مدیرعامل پرسپولیس می شود یا نه، صحبتی 
نکرد )حتی سعید آذری به خبرنگاران تأکید 
می کرد که از دکتر سعیدلو سؤال کنید.( وی 
در پایان خاطرنشان کرد: سعی بر این داریم تا 
میزبانی مسابقات فوتسال جام جهانی 2012 را 
برای اصفهان یا تهران بگیریم و مشکالتی که 

بر سر راه بود در حال حل شدن است. 

بازیکن برزیلی تیم الس��د قطر گفت: 
تماشاگران فوتسال ایران شگفت انگیزند و 
جو س��الن اصفهان مرا یاد برزیل انداخت. 
رودریگو ژاویر داروچا اظهار داش��ت: ما 
هم در برزیل همین قدر تماش��اگر داریم، 
ب��ه همین دلیل جو س��الن اصفه��ان برایم 
خیلی آشنا است اما قطر چنین تماشاگرانی 
ندارند. این بازیکن 23 س��اله که 5 س��ال 
اس��ت در تیم الس��د قطر بازی می کند در 
م��ورد س��وابقش در برزیل ادام��ه داد: در 
تیم های واس��کودوگاما، کاپوفیرو و ماکایا 
که هر سه در لیگ برتر برزیل هستند، بازی 
کرده ام. سابقه بازی کردن مقابل فالکائو را 
هم دارم اما چون در ابتدای جوانی به قطر 
رفتم از تیم ملی کشورم دور شدم. اگر در 
برزیل می ماندم حتما ب��ه تیم ملی دعوت 

می ش��دم. رودریگو که در جام باشگاه های 
آسیا چندین گل برای السد به ثمر رسانده، 
گفت:  می خواهم 5 تا 6 سال دیگر هم  در 
قطر بمانم و برای الس��د بازی کنم، ش��اید 
دیگر به برزیل بازنگردم، زندگی کردن در 

قطر خیلی راحت است.
این بازیک��ن برزیلی در م��ورد فوالد 
ماهان تصریح کرد: ایران تیم بسیار خوبی 
دارد که از چندین بازیکن ملی پوش س��ود 
می برد، فوالدی ها تکنیک و تاکتیک خوبی 
دارند. وی در مقایس��ه تیم های ملی ایران 
و برزیل خاطرنش��ان س��اخت: ما در جام 
جهان��ی 2008 تیم ای��ران را یک بر صفر 
شکست دادیم اما حاال نمی توان پیش بینی 
کرد نتیجه بازی دو تیم چه می شود. ایران 

بازیکنان خیلی خوبی دارد.

سرمربی العین: 
محرم بازیکن بزرگی است

  رودریگو: 
جو سالن اصفهان مانند برزیل بود

دکتر سعیدلو: 
شاید جام جهانی فوتسال 2012 به ایران برسد

عمادرضا: 
نبود من تأثیرگذار نبود

هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال
ملوان نوار پیروزي هاي پرسپولیس را پاره کرد

آگهی ابالغ
تاریخ: 88/12/18
شماره: 1078/88

بموجب رأی شماره 1277 تاریخ 88/10/30 حوزه هفت شورای حل اختالف 
شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای بهزاد رهسپار یکتا 
نام پدر: یداهلل نش��انی محل اقامت: مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت 
مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه سفته به شماره خزانه داری 0470777 و سی هزار 
ریال هزینه دادرس��ی و خس��ارات تأخیر و تأدیه قابل محاسبه در واحد اجرای 
اح��کام از تاریخ ارائه دادخواس��ت )88/8/26( در حق محکوم له آقای مهرداد 
رضایی نام پدر: اصغر نشانی محل اقامت: اصفهان، خیابان وحید، کوچه مسجد 

ائمه اطهار، کوچه مظاهری، بن بست صالحی پالک 41.
ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: 

چنانچ��ه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت 
نیاید با تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء، 

محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگستری اعالم می شود.
17913/ م الف

شورای حل اختالف شعبه هفتم حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/12/9
شماره: 1242/88 ش 39

در خصوص پرونده کالس��ه 1242/88 خواهان فتحعلی احمدی دادخواس��تی 
مبنی بر تقاضای الزام خوانده به حضور در دفتر اس��ناد رس��می و انتقال س��ند 
پ��ژو 504 به ش��ماره 98997- تهران 3 ب��ه طرفیت ش��رکت لیزینگ خودرو 
به نمایندگی مجتبی محس��نی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز 
سه شنبه مورخ 89/2/21 ساعت 5 بعدازظهر تعیین گردیده، با توجه به مجهول 
الم��کان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
17920/ م الف

مدیر دفتر 39 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/12/9
شماره: 1242/88 ش 39

در خصوص پرونده کالس��ه 1242/88 خواهان فتحعلی احمدی دادخواس��تی 
مبنی بر الزام خوانده به حضور در دفتر اس��ناد رس��می و انتقال سند پژو 504 
به ش��ماره 98997- تهران 3 به طرفیت ذبیح اهلل س��ربندی تقدیم نموده است. 
وقت رس��یدگی برای روز سه شنبه مورخ 89/2/21 ساعت 5 بعدازظهر تعیین 
گردی��ده، با توجه به مجهول الم��کان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 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.
17921/ م الف

مدیر دفتر 39 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1388/11/20
شماره: 693/88 ح ش 19

در خصوص پرونده کالسه 693/88 خواهان ایرج کریمی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت مجید آرمان فر تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز 
ش��نبه مورخ 89/2/4 س��اعت 5/15 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل 
ازوقت رس��یدگی به این شعبه مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود.
17783/ م الف

مدیر دفتر 19 شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرس��ی به داریوش س��ورچه موضوع دادخواست مؤسسه 
قوامی��ن مبنی ب��ر مطالبه وجه یک فقره چک که تحت کالس��ه 801/88 ح/ 9 
ثبت ش��عبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ش��ده اس��ت به علت نامعلوم 
بودن محل اقامت خوانده درخواس��ت ابالغ بوس��یله نشر آگهی شده است که 
مرات��ب طبق ماده 73 ب��رای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار 
محل��ی درج و منتش��ر می گردد. بدینوس��یله به نامبرده ابالغ می ش��ود که در 
تاریخ 89/3/3 ساعت 9/30 صبح جهت رسیدگی در شعبه نهم دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان حاضر ش��وید در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه 
دفاعی��ه و ی��ا عدم معرفی وکی��ل دادگاه غیابًا رس��یدگی و رأی مقتضی صادر 

خواهد نمود. 18050 / م الف
مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 1388/12/10

شماره: 1034/88
آگهی ابالغ وقت دادرس��ی به موس��ی روزبهانی موضوع دادخواست قنبر علی 
رجبی جعفرکی مبنی بر اس��ترداد الشه 4 فقره چک که تحت کالسه 1034/88 
ح / 9 ثبت شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شده است به علت نامعلوم 
بودن محل اقامت خوانده درخواس��ت ابالغ بوس��یله نشر آگهی شده است که 
مرات��ب طبق ماده 73 ب��رای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار 

محلی درج و منتشر می گردد.
بدینوسیله به نامبرده ابالغ می شود که در تاریخ 89/2/22 ساعت 10/30 صبح 
جهت رس��یدگی در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حاضر شوید در 
ص��ورت عدم حضور و یا عدم ارس��ال الیحه دفاعیه و یا ع��دم معرفی وکیل 

دادگاه غیابًا رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود.
18049 / م الف

مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 8809980350100239- ح/ 1

شماره دادنامه: 88/6/16-8809970350100727
مرجع رسیدگی کننده: شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

خواهان: بهنام الهی با وکالت جالل الدین قیاسی به نشانی خ فردوسی روبروی 
بانک توسعه صادرات ساختمان میخک واحد 11

خوانده: میالد اله یاری فرزند محسن مجهول المکان
خواسته: مطالبه 

گردش��کار: دادگاه پس بررس��ی محتویات پرونده ختم دادرس��ی را اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رای دادگاه
در خص��وص دعوی آقای بهن��ام الهی فرزند غالمرضا ب��ا وکالت آقای جالل 
الدین قیاس��ی به طرفیت آقای میالد اله یاری فرزند محس��ن به خواسته مطالبه 
مبلغ 60/000/000 ریال وجه چک ش��ماره 089829-88/2/20 بانک صادرات 
و خس��ارات دادرس��ی و تأخی��ر تأدیه با عنای��ت به جامع محتوی��ات پرونده 

رونوش��ت چک و گواهی عدم پرداخت ص��ادره از بانک محال علیه و وجود 
اصول مدارک در ید خواهان و اینکه خوانده با وصف ابالغ اخطاریه در جلسه 
دادگاه حض��ور نیافت��ه و در قبال دعوی خواهان و برائ��ت ذمه خویش ایراد و 
دفاعی بعمل نیاورده دعوی خواهان وارد و ثابت بوده و مس��تنداً به ماده 198-
515-519 قانون آئین دادرس��ی مدنی و تبصره ذیل ماده 2 قانون چک خوانده 
به پرداخت مبلغ ش��صت میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ 
یک میلیون و یکصد و پنجاه و یک هزار ریال بعنوان خسارات دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 
لغایت وصول براس��اس ش��اخص نرخ تورم که توس��ط بانک مرکزی اعالم و 
حین اجرای حکم محاسبه خواهد شد. در حق خواهان محکوم می گردد رأی 
صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه 
و پس از آن ظرف بیس��ت روز قاب��ل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر 

اصفهان می باشد.
17361/ م الف 

سید مجید نبوی- دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

رونوشت آگهی حصر وراثت 
تاریخ: 1388/12/16

شماره: 88/ 5350 ح/10
آقای حس��ین رضائی برزانی دارای شناسنامه ش��ماره 76 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 5350/88 ح/10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان محمدعلی رضائی برزانی بشناسنامه 756 در تاریخ 
88/9/15 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به چهار پسر و یک دختر و یک عیال دائمی به نامهای ذیل:
1 – مجید رضائی برزانی ش ش 34 پسر متوفی

2 – حسین رضائی برزانی ش ش 76 پسر متوفی
3 – عبداله رضائی برزانی ش ش 25 پسر متوفی
4 – اسداله رضائی برزانی ش ش 27 پسر متوفی

5 – خدیجه رضائی برزانی ش ش 70 دختر متوفی 
6 – سکینه رضائی برزانی ش ش 1422 عیال متوفی و الغیر 

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. 17817/م الف
فریدون فانیان - رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
تاریخ: 88/12/10

شماره: 657/88 ش ح /31
در خصوص پرونده کالسه 657/88 ش ح/31 خواهان محمد دین دار اصفهانی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت اسماعیل ستوده تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 88/2/8 ساعت 4 عصر تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 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. 17835 / م الف
محل حضور: 

اصفهان، خیابان حکیم نظامی، اول خیابان محتشم کاشانی – مجتمع شوراهای 
حل اختالف 

رئیس شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
تاریخ: 88/12/10

شماره: 662/88 ش ح /31

در خص��وص پرون��ده کالس��ه 662/88 خواهان محمد دین دار دادخواس��تی 
مبن��ی بر مطالبه چک به طرفیت اس��ماعیل س��توده تقدیم نموده اس��ت وقت 
رس��یدگی ب��رای روز چهارش��نبه مورخ 89/2/8 س��اعت 3:30 عص��ر تعیین 
گردی��ده اس��ت. با توجه ب��ه مجهول المکان ب��ودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواه��ان مراتب در جراید منتش��ر، ت��ا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این 
ش��عبه مراجع��ه و نس��خه ثان��ی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخ��ذ نماید. در 
ص��ورت عدم حض��ور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمی��م مقتضی 

اتخاذ می شود.
 17836 / م الف

محل حضور: 
اصفهان، خیابان حکیم نظامی، اول خیابان محتشم کاشانی – مجتمع شوراهای 

حل اختالف 
رئیس شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی ابالغ
اخطار اجرایی

تاریخ: 88/12/10
شماره: 35/87ش 31

بموج��ب رأی ش��ماره 54 تاری��خ 88/2/6 ح��وزه 31 ش��ورای حل اختالف 
شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمدرضا ناجی نشانی 
محل اقامت: مجهول المکان محکوم اس��ت به: استناد مواد 198 ق آ د م حکم 
ب��ر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیون تومان بابت پیش پرداخت 
قرارداد س��اخت کابینت و رفع ضرر و زیان بدلیل انجام عدم تعهد از س��وی 
خوانده مس��تند به قرارداد 87/5/5 می باش��د در حق محکوم له حس��ن علی 
کیهانی ف��رد فرزند رضاقلی نش��انی محل اقامت: بهارس��تان، خ ایثار، مجتمع 
محتش��م کاش��انی، بلوک E، پالک 305 به اس��تناد ماده 19 آئی��ن نامه اجرایی 
ماده 189 قانون برنامه س��وم 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 به و یا انجام تعهد و مفاد رأی 
بده��د در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه 

یا دادگستری محل تحویل خواهد شد. 
  17875 / م الف

شورای حل اختالف شعبه 31 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ اجرائیه 
کالسه: 523/88 ح/6

شماره دادنامه: 88/9/9 - 969 )غیابی(
محکوم له: علی اکبر جعفری باقرآبادی آدرس: تهران
محکوم علیه: امیر مسعود نوری فعاًل مجهول المکان

ب��ه موجب دادنامه ش��ماره 88/9/9-969 صادره از ش��عبه 6 حقوقی اصفهان 
محکوم علیه آقای امیر مس��عود نوری محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ سیصد 
میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ شش��صد و چهل و شش هزار ریال به 
عنوان هزینه دادرسی و مبلغ هشت میلیون و چهارصد و نود ریال به عنوان حق 
الوکاله وکیل و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت )88/6/18( 
لغایت اجرای حک��م در حق محکوم له و پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال به 
عن��وان حق االج��راء در حق صندوق دولت، مفاد و مرات��ب در اجرای ماده 9 
ق اجرای احکام مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی 
اصفه��ان درج و آگهی می ش��ود تا محک��وم علیه از تاری��خ درج آگهی ابالغ 
اجرائی��ه ظ��رف ده روز مفاد اجرائی��ه را به موقع اجرا بگ��ذارد یا ترتیبی برای 
آن بگ��ذارد و در ص��ورت توافق موافقت نامه را به این مرجع تس��لیم نمایند. 
در این صورت اجرای احکام شعبه برابر مقررات ق اجرای احکام مدنی اقدام 

خواهد کرد.
 18052 م الف

فانی - مدیر دفتر شعبه 6 محاکم حقوقی اصفهان 

حواشی دیدار
 سپاهان ایران و العین امارات

قلعه نویی:
 عمادرضا بازیکن کلیدی ما است

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
7شنبه 22 اسفند ماه 1388 / 26 ربیع االول 1431 Saturday 13 March 2010

ورزشی



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

2۷ °

21 °6 °

8 °
حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
27160  هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
284000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
267000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10001004دالر امریکا
13641367یورو

265268ریال عربستان
274276درهم امارات

وب سایت :
WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO@ ZAYANDE-ROUD.COM

پست الکترونیک :

علیرضا افتخاری خواننده شهیر موسیقی سنتی ایران به زودی ایران را ترک 
کرده و برای ادامه زندگی به کشور فرانسه خواهد رفت. افتخاری تصمیم گرفته 
است فعالیت های گسترده و پر مشغله موسیقی را کنار گذاشته و دیگر همچون 

سابق در عرصه موسیقی ظاهر نشود.
گفتنی اس��ت علیرضا افتخاری مهیاری دهم فروردین 1337 در اصفهان 
به دنیا آمد. نخس��تین اس��تاد موسیقی وی، اس��تاد طباطبایی نوازنده روشندل 
ویولون بود که به پیشرفت افتخاری کمک های شایانی کرد. در 14 سالگی نزد 
استاد تاج اصفهانی به شاگردی پرداخت. استاد تاج اصفهانی در کنار تسلط بر 
منابع غنی موسیقی ایرانی دارای منش های اخالقی نیکویی هم بود و یکی از 
آموخته های وی به تمامی شاگردانش منش های اخالقی بود. افتخاری در سال 
1357 با حضور بزرگانی همچون دکتر صفوت، دکتر فروغ، اس��تاد شهنازی، 
اس��تاد تجویدی و... در آزمون باربد موفق به کسب رتبه نخست شد. در سال 
1360 که استاد تاج درگذشت، افتخاری به نزد استاد دادبه رفت؛ استادی که سهم 
بسزایی در احیای موسیقی دشتستانی داشت. با اینکه شغل اصلی علیرضا افتخاری 
س��اخت و ساز و کارهای ساختمانی است اما وی در همین سالها نزد بزرگانی 
چون کس��ایی، شهناز و شجریان کس��ب علم می کرد. از این استاد پر طرفدار 
موسیقی آلبوم های زیادی منتشر شده است که عبارتند از: به دنبال دل، بردی 
از یادم، ش��کوه عشق، یاد اس��تاد، غم زمانه، خاطرات جوانی، عشق گمشده، 
قصه ش��مع، شب عاش��قان، عطر سوس��ن، گل میخک، نیلوفرانه، مهمان تو، 
هنگامه، کاروان، آتش دل، راز و نیاز، بابا طاهر، سرمستان، مستانه، مهر ورزان، 
ش��ور عشق، سرو س��یمین، راز گل، امان از جدایی، خنده بارون، خوش آمدی، 
پاییز، تازه به تازه، غریبس��تان، زیباترین، نازه نگاه، افس��انه، گل هزار بهار، شبان 
عاشق، نسیما، صدایم کن، ماه پنهان، همسایه، کنسرت لندن، صیاد، ماه خراسان، تو 
می آیی، سفر، قلندروار، هوای تو، عطر مهر و رازگشا که در میان مخاطبان ایرانی 
طرفداران زیادی نیز دارد. آلبوم نیلوفرانه وی نزدیک به 3 میلیون نسخه فروش 
داش��ته و بی شک یکی از ماندگارترین کارهای این خواننده شهیر ایرانی است.

    زاینده رود
ره آورد س��یر در هنره��ای تجس��می در هفت��ه ای ک��ه گذش��ت چگون��ه ب��ود؟ آی��ا هنرمندان 
توانس��تند ذائقه هنری ش��ما را راض��ی کنند؟ اما این هفت��ه گالری ها برای ما چه تحف��ه ای دارند؟ از 
م��وزه هنره��ای معاصر ش��روع می کنی��م؛ آثار نقاش��ی و هن��ری فارغ التحصی��الن دانش��گاه هنر تا 
23 اس��فند از تجرب��ه هایش��ان برای م��ا می گویند، اس��تاد رفوگران با ی��ک عمر آثار نقاش��ی خود 
م��ا را به دیدن یک نمایش��گاه حرف��ه ای فرا می خواند. از م��وزه هنرهای معاصر که دور ش��ویم، به 
کتابخانه مرکزی می رس��یم. ش��فیعی  و رضایی یک نمایش��گاه نقاش��ی  در گالری شماره یک  دارند 
و گال��ری ش��ماره دو  کتابخانه، با آثار نقاش��ی مری��م علی اکبریان ما را به پایان س��ال دعوت می کند. 

بازیگ��ر س��ینمای ای��ران هم��ه جوایز هنری خ��ود را به م��وزه س��ینما اهدا کرد. ب��ه گزارش 
رواب��ط عموم��ی موزه س��ینما، جوای��ز اهدایی هدی��ه تهرانی ک��ه در آینده ای نزدی��ک در معرض 
دی��د عم��وم قرار خواه��د گرفت، ش��امل 16 مورد اس��ت. تندیس و دیپل��م افتخار از جش��نواره 
پیون��گ یان��گ برای فیلم »پارتی«، س��یمرغ و دیپلم افتخ��ار بهترین بازیگر نق��ش اول زن در فیلم 
»قرم��ز« و تندی��س بازیگ��ر برگزیده فصل ب��رای بازی در فیل��م »دنیا« از جمله این جوایز اس��ت.

ــد حقیقت     حمی
هنگام��ی ک��ه وارد 
نمایش��گاه می شویم، در 
هم��ان  ابتدا  ب��ا آثاری 
مدرن روبه رو می شویم، 
خودنویس،  ناخن گی��ر، 
کلی��د، پس��تانک و یک 
مشت اشیای جورواجور 
دیگر اما این اشیا حیات 
دارند، درون آب هستند و 

از خود اکسیژن بیرون می دهند. هنرمند در واقع به اشیا جان بخشیده و می گوید 
آنها از دست ما انسان ها خسته شده اند و بهتر است حاال دیگر برای لحظه ای هم 
ش��ده دست از سر آنها برداریم. کلیدها 
گم نمی شوند، آنها فرار می کنند، علت 
آن هم این اس��ت که انس��ان ها آنها را 
می کنند داخل گوشش��ان، آخر آنها از 
ماده تلخ گوش بیزار هس��تند.  و همین 
طور تا انتهای آثار با اش��یا و یک سری 
نوش��ته ها از زبان جانداران به بیان آقای 
تحویلیان همراه هستیم. نمایشگاه »حافظ 
اشیا« نمایشگاهی متفاوت و با تلفیق چند 
هنر به دست آمده است و برای چندین 
بار ارزش دیدن  را دارد. این نمایش��گاه 
ای��ن هفته نی��ز در نقش خان��ه حوزه 
هنری دایر اس��ت و پیشنهاد می کنیم 
از ای��ن  آث��ار ماندگار دی��دن فرمایید.

با یک هنرمند جوان؛ هومان مدنی فراتر از سن و سال
جوان ترین شاگرد »استاد کیخسرو پورناظری« از هنرش گفت

شکوفه های بادام- شهرکردعکس روز

   رضا بیات
از مهمترین مباحثی که همواره در موسیقی شناسی 
بومی مطرح بوده، مبحث سازشناس��ی اس��ت که 
همواره در بررس��ی تحلیلی موس��یقی ملل نقش 
اصل��ی را ایف��ا می کند، چ��را ک��ه ویژگی های 
گوناگ��ون یک س��از از لحاظ ص��دا دهی، جنس 
)مواد تش��کیل دهنده(، تکنیکهای رایج و در کل 
ش��یوه اس��تفاده مردم محلی از آن همیشه بهترین 
ابزار شناخت موسیقی یک منطقه به حساب آمده 
و بدیهی اس��ت که سازهای یک محل و اطالعات 
مربوط به آن برای اینگونه پژوهش ها نقش منبعی 

بسیار ارزشمند را ایفا می کند.
یک��ی از مفید ترین و مفص��ل ترین کتاب ها 
در این زمینه، دایره المعارف س��ازهای ایرانی اثر 
محمد رضا درویشی اس��ت که ریزبینانه به شرح 
تمام نکات مربوط به سازهای ایران زمین پرداخته. 
ای��ن کتاب از حیث پرداخت��ن به جزئیات، نه تنها 
برای عالقه مندان موسیقی شناسی بلکه برای تمام 
طرفداران و اهالی فن در موسیقی ایرانی به عنوان 
منبعی ارزشمند تلقی می ش��ود. درویشی در این 
کتاب ابت��دا مقدمه مفصلی را به اتنوموزیکولوژی 
و سازشناس��ی، طبقه بندی س��ازها از دیدگاههای 
مختلف، ریش��ه یابی و سمبولیسم سازها در یک 
منطقه پرداخته و س��پس تک تک سازها را معرفی 
کرده اس��ت. روال معرفی ساز در این کتاب بدین 
صورت است که ابتدا توسط نقشه، پراکندگی ساز 

در مناطق مختلف مش��خص ش��ده سپس شمای 
کامل��ی از آن آورده ش��ده اس��ت )البت��ه همراه با 
اندازه ها و تصویر(. در قس��مت معرفی ساز ابتدا 
کلیات، سپس معرفی کامل ویژگی های ظاهری و 
ساختاری، نظام کوک، دستان بندی، محاسبه دقیق 
دستان ها و آس��تانه صدا دهی، همچنین مقامات 
رایج و تکنیک های مورد اس��تفاده در ساز آورده 

شده که در نوع خود بی نظیر است.
درویشی در پیشگفتار این کتاب آورده است: 

»مس��تندات من در این پژوهش، برجس��ته ترین، 
قدیمی ترین و س��الخورده ترین موس��یقی دانان 
نواح��ی مختلف ایران بوده اند. ای��ن افراد راویان 
راستین فرهنگ ایران زمین و انتقال دهنده میراث 
گرانبه��ای موس��یقی و ادبیات ش��فاهی قوم های 
ایرانی به دوران ما محس��وب می شوند. متأسفانه 
بس��یاری از این راویان اکنون در میان ما نیس��تند 
و با درگذش��ت آنها بخش قابل توجهی از میراث 

فرهنگی ایران نیز از میان رفته است...  

   حامد قصری 
اولین س��ازی که آغاز ک��رد تنبور بود. دوازده 
سالگی با اولین کنس��رتی که دید، دیگر نتوانست 
رهایش کند. ب��ا آقای صادقی پرده ه��ای تنبور و 
مضراب راس��ت و چپ آن  را آغ��از کرد. اما این 
پایان راه نبود، تهران، یک نوجوان س��یزده س��اله، 
ب��ا س��ختی های راه، ی��ک نوج��وان، کوچکترین 
ش��اگرد اس��تاد کیخس��رو پورناظری، سرپرست 
گ��روه ش��مس، اگر یک نفر با این س��ن و س��ال 
غیر از هومان مدنی بود، پس��ران اس��تاد تعلیمش 
می دادن��د. اما جنس هومان جنس موس��یقی بود. 
اس��تاد با دیدن این اس��تعداد ناب، کم نگذاشت، 
این جوان شهرس��تانی را حتی در یک جلس��ه با 
دو تا س��ه درس بدرقه می ک��رد. در انجمن های 
موس��یقی  اصفهان س��از می زند،کنسرت گروهی 
برگ��زار می کن��د و آموخته های س��از  تنبور را  با 
قدمت سه هزار ساله به دوستداران این هنر عرضه 

می کند. تک نوازی هایش جانس��وز اس��ت و از بن 
جان می  آید، بداهه نوازی می کند و بعضاً، قطعات 

استاد را بر زخمه های ساز افسون می کند. 

آقای مدن��ی  می گوید:»موس��یقی ایرانی و آن 
حس ش��رقی که دارد، قدیمی ترین س��ازها، دف، 
عود، تنبور که مضراب در آنها کمتر نقشی دارد و با 
اجزای بدن به طور مستقیم سروکار دارند و با روح 
و روان انس��ان رابطه ای نزدیک دارد. می خواهم تا 
آخر راه، این سازها را ادامه دهم و امید دارم جوانان 
این مرز و بوم خود س��از را بشناسند و یا  الاقل به 
آن گ��وش فرا دهن��د.« در این بی��ن  یک چیز مرا 
بی��ش از پیش ب��ه تفکر واداش��ت، ای��ن هنرمند 
جوان بیش از س��ن و س��الش مطالعه کرده  بود و 
به دو س��ه ساز مس��لط بود. امروز چندین شاگرد 
از س��ختی هایی که طی این س��ال ها کشیده  است 
کسب دانش موسیقی می کنند. این هنرمند که امروز 
20  س��ال دارد مرا را با یک بیت ش��عر و نواختن 

قطعه ای از ساز تنبور بدرقه می کند:
ما همه از اجزای آدم بوده ایم   

در بهشت این لحن ها بشنود ه ایم

کالم نور
امام زمان )عج(:

ــیت خداست پس هرگاه او چیزی را اراده کند، ما نیز  دل های ما ظرف اراده و مش
همان چیز را اراده می کنیم.

روی خط فرهنگ

دایر   المعارف سازهای ایرانی؛ اثر محمد رضا درویشی

رنا
: ای

س
عک

علیرضا افتخاری برای همیشه از ایران می رود؟
افتخاری به فرانسه می رود

آثاری از احسان تحویلیان
نمایشگاه عکس و آثار چند رسانه ای 

»حافظ اشیا« ؛

از گالری های شهر چه خبر؟

روابط عمومی موزه سینما خبر داد؛
هدیه تهرانی همه جوایز خود را به موزه سینما بخشید

سردار شهید رمضانعلی مولوی
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... ام��ا در این زم��ان که ب��ار دیگر فریاد 

حس��ین گونه ام��ام امت ای��ن فرزند پاک 
زه��را)س( که هل من ناصر ینصرنی خود 
را سر داده است و جوانان پاک که از سالله 
یاران پاک حسین هستند او را پاسخ گفتند 
و به محراب ش��هادت نم��از خون خود را 
برپا داش��تند و عاشقانه به میدانگاه معشوق 
ش��تافتند و در این زم��ان باید تداوم دهنده 
راه آنان باش��یم. پس بناب��ر وظیفه ای که 
در قبال خون ش��هیدان دارم به عنوان یک 
فرد پاسدار اسالم به فریاد امام لبیک گفته 
و توانس��تم به یاری دین خدا بش��تابم که 
امی��دوارم این م��ورد قب��ول خداوند قرار 
گی��رد و خداوند همچنین ک��ه این فیض 
را ب��ه من عطا کرده ش��هادت در این راه 

را نیز نصی��ب من گرداند تا کفاره 
گناه صغیره و کبیره ام باش��د. 
از پدر و م��ادرم و برادران و 
می طلبم  حاللیت  خواهرانم 

و امیدوارم مرا ببخش��ید از
 اینکه فرزن��د الیقی برای 

شما نبودم...
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