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ایرانی ها در صدر 
کاربری اینترنت در 

خاورمیانه
56 درص��د از کل کارب��ران اینترن��ت در منطقه 
خاورمیانه ایرانی هستند و ایران از نظر رشد کاربران 

اینترنت نیز در منطقه، اول است.
به گزارش سایت آمارهای جهانی اینترنت ایران 
با داشتن 32میلیون کاربر اینترنت، بیش از 56 درصد 
کاربران اینترنت در خاور میانه را به خود اختصاص 

داده است . . .

  علم و صنعت / ادامه در  صفحه   

مدیر کمیسیون های ماده صد 
شهرداری اصفهان:

70 درصد گالیه ها، خارج 
از وظیفه شهرداری است

بیش از 70 درصد ش��هروندان اطالع ندارند، 
ش��هرداری در صدور آرای ماده صد نقشی ندارد 
و اغل��ب گالیه ه��ا در این خص��وص خارج از 

وظیفه شهرداری است.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط 
عمومی ش��هرداری اصفهان، مدیر کمیسیون های 
ماده صد ش��هرداری اصفهان ب��ا بیان این مطلب 

گفت . . . 

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

اجالس کپنهاگ؛ پشت 
درهای بسته  

درپی تظاهرات فعاالن محیط زیست، گفتگوهای 
سران اجالس کپنهاگ )نشستی درباره آب و هوا ( 

پشت درهای بسته از سرگرفته شد . . .

        سراسری / ادامه در  صفحه   
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

استاندار چهارمحال و بختیاری 
دانشگاه صنعتی را نیاز این 

استان دانست
استاندار چهارمحال و بختیاری 
در حاش��یه بازدی��د از نمایش��گاه 
دستاوردهای پژوهش��ی این استان 
در دانشگاه شهرکرد، ایجاد دانشگاه 
صنعتی را نیاز اس��تان چهارمحال و 

بختیاری برشمرد . . .   
شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

حاج رسولیها:
 اصفهان در 20 سال آینده رشد 

چشمگیری خواهد داشت
رییس شورای ش��هر اصفهان 
در همای��ش ملی س��ند راهبردی 
توسعه ورزش این شهر گفت: قبل 
از هر چیز باید در آغاز هر س��ال 
بودجه تربیت بدنی مشخص شود 
تا ورزش شهر را در بحث ورزش 

قهرمانی و همگانی سوق دهیم. حاج رسولیها ادامه داد . . .   
ورزشی / ادامه در  صفحه 7

چهارمحال و بختیاری، بیعت با 
امام و رهبری

م��ردم نمازگ��زار و والی��ت مدار 
ش��هرهای مختل��ف چهارمحال و 
بختیاری در زیر بارش شدید برف 
تظاهرات پرشوری را در محکومیت 
هتاکان به ساحت مقدس معمارکبیر 

انقالب اسالمی حضرت امام خمینی )ره( برگزار کردند . . .
شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

سراسری / ادامه در  صفحه 2

شهید آیت اهلل دکتر محمد مفتح
مظهر وحدت حوزه و دانشگاه

خطیب جمعه اصفهان:
 دشمن از شعارهای مردم در نماز جمعه هراس 
دارد

 مراسم افتتاح ساختمان جدید شعبه شهرستان فریدن با حضور 
صباغی مدیر شعب استان؛ رضایی معاون فرماندار این شهرستان 
این  ادارات  مدیران  و  استان  بانک  پست  مسئوالن  دیگر  و 
شهرستان در محل سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان 

برگزار شد.
در این مراسم رضایی معاون فرماندار این شهرستان طی سخنانی 
با تقدیر و تشکر از فعالیتهای پست بانک در روستاها باالخص 
در روستاهای مناطق محرومی همچون شهرستان فریدن اظهار 
داشت: پست بانک در روستاها یک مرکز خدمت رسانی ایجاد 
کرده است که با ارائه خدمات پیشرفته الکترونیکی بانکی  در 
حال فعالیت است و این ثمره انقالب اسالمی  و از برکات خون 
مدنظر  بدون  بانک  تاکید کرد: پست  شهداست. وی همچنین 
قراردادن صرفه اقتصادی به دورافتاده ترین مناطق روستایی- 
خدمات بانکی ارائه می دهد و جنبه خدماتی آن بر جنبه اقتصادی 
آن پیشی گرفته است و این خدمات از شاخصه های دولت نهم 

و دهم در مسیر توسعه عدالت اجتماعی است.
در ادامه این مراسم غالمحسین صباغی مدیر شعب استان  اصفهان 
نیز طی سخنانی با اشاره به سابقه پست بانک در دیگر کشورها 
و ایران اظهار داشت: با توجه به سابقه 200 ساله پست بانک 
در دنیا، در کشور ما بعد از انقالب اسالمی  نیاز به تاسیس یک 
بانک جهت ارائه خدمات بانکی در مناطق روستایی احساس شد 
و با توجه به زیر ساختهای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
این مهم بر عهده این وزارتخانه قرار گرفت و با ارائه الیحه ای از 
طرف دولت  و تصویب مجلس و تصویب شورای نگهبان  پست 
مالی از شرکت پست منفک و بصورت یک بانک تمام عیار در 

خدمت جامعه قرار گرفت.
ایشان ادامه دادند: قبالً شرکتهای بیمه مجوزی دریافت کردند 
تا بتوانند خدمات خود از طریق دفاتر کارگزاری  ارائه دهند اما 

با توجه به نیاز شبکه بانکی خوشبختانه پست بانک توانست این 
مجوز را بعنوان تنها بانک دولتی از بانک مرکزی اخذ نماید و 
هم اکنون با تفویض ارائه خدمات بانکی در روستاها از طریق  
کارگزاران، کلیه خدمات بانکی را با نرم افزار های تهیه شده 

بصورت ON LINE ارائه نماید.
صباغی با تاکید بر لزوم حذف سفرهای زاید روستائیان به شهرها 
اضافه کرد: هم اکنون کلیه خدمات مخابرات پست و پست بانک 
از طریق دفاتر ict روستایی در حال انجام است و طبق توافقنامه 
هایی که در آینده منعقد می گردد 10 سرویس جدید از جمله 

خرید اینترنتی از طریق پست  نیز ارائه می گردد.
انتظار است از این بستر  مدیر شعب پست بانک استان افزود: 
بوجود آمده همه به نحو عالی  استفاده کنند و از ادارات درخواست 
داریم اموری که امکان واگذاری آن به این دفاتر وجود دارد را به 
این دفاتر محول نمایند تا سفرهای زاید روستائیان حذف شود؛ به 
طورمثال در بخش  سهام عدالت با هماهنگی های بعمل آمده توزیع 
75 هزار سود سهام عدالت روستائیان توسط این دفاتر با کمترین 
هزینه انجام شد و روستائیان نیز از اینکه برای دریافت سود سهام 

خود مجبور به مسافرت به شهر نیستند رضایت داشتند.
مبرزه رئیس  پست  این مراسم هاشم  ابتدای  گفتنی است در 
بانک شهرستان فریدن با بر شمردن فعالیتهای پست بانک در 
این شهرستان  اظهار داشت: پست بانک هم اکنون گسترده ترین 
شبکه بانکی با بیش از 12 هزار دفتر خدمات بانکی را در اختیار 
دارد که از این تعداد450 دفتر در استان اصفهان فعال است که 
سهم این شهرستان  25 دفتر روستایی می باشد و امید است با 
استقبال روستائیان شاهد گسترش تعداد این دفاتر در روستاهای 

این شهرستان محروم باشیم.
وی همچنین گزارشی از عملکرد پست بانک در شهرستان فریدن 

طی سال جاری ارائه داد.

معاون فرماندار شهرستان فریدن در مراسم افتتاح شعبه پست بانک این شهرستان:

خدمت رسانی پست بانک در روستاها ثمره انقالب اسالمی

روابط عمومی پست بانک استان اصفهان

وحدت کلمه رمز پاسداری از 
آرمان های امام خمینی )ره(



درپی تظاه��رات فعاالن محیط زیس��ت، 
گفتگوهای س��ران اجالس کپنهاگ )نشس��تی 
درب��اره آب و هوا ( پش��ت درهای بس��ته از 

سرگرفته شد.
 ب��ه گزارش واحد مرک��زی خبر، گروهی 
متش��کل از 30 تن از سران کشورهای حاضر 
در اجالس کپنه��اگ جمعه در آخرین روز از 
این اجالس، گفتگوهای خود را در مورد پیش 
نویس بیانیه ای سیاس��ی ب��رای مبارزه با گرم 

شدن زمین پشت درهای بسته از سر گرفتند.
در این حال نظرس��نجی یورونیوز حاکی 
اس��ت بی��ش از نیمی از مردم جهان نشس��ت 

کپنهاگ را بی نتیجه می دانند. 
براس��اس این نظرس��نجی، 57 درصد از 
ش��رکت کنن��دگان در این نظرس��نجی به این 
سؤال که آیا رهبران جهان می توانند مذاکرات 
تغیی��رات جوی را به نتیجه برس��انند، پاس��خ 

منفی دادند.

س��خنگوی رئیس جمهور پاکس��تان وقوع 
کودتا در این کشور را تکذیب کرد.

 به گ��زارش واحد مرک��زی خبر، فرحت 
اهلل بابر، سخنگوی رسمی آصف علی زرداری 
گفت: هیچ کودتایی صورت نگرفته است. این 
ش��ایعه پس از آن پخش ش��د که دیوان عالی 
پاکس��تان وزیر دفاع این کش��ور را که قرار بود 
برای بازدید رس��می از چین به پکن سفر کند 

ممنوع الخروج کرد. وزیر دفاع پاکستان یکی از 
هزاران نفری است که براساس حکم چهارشنبه 
دیوان عال��ی، اجازه ندارد این کش��ور را ترک 

کند.
دیوان عالی پاکستان حکمی را لغو کرد که 
به موجب آن رئیس جمه��ور و وزیران دولت 
پاکستان از اتهامات فس��اد مصونیت پیدا کرده 

بودند.

زمین لرزه 5/2 ریشتری ژاپن که با 100 پس 
لرزه همراه بود، هفت زخمی برجای گذاشت و 

به بیش از 20 ساختمان خسارت زد.

 به گزارش واحد مرک��زی خبر، این زمین 
لرزه س��اعت 8:45 صبح جمعه به وقت محلی، 
ش��به جزیره ای��زو را در 90 کیلومت��ری توکیو 
لرزاند. در پی این زمین لرزه که در منطقه کانتو 
در ش��رق ژاپن روی داد، شیشه برخی پنجره ها 
خرد ش��د و سطح برخی جاده ها و پیاده رو ها 
ترک برداشت و دیوار یک هتل نیز فروریخت. 
مقام��ات محل��ی از اخت��الل در برنامه حرکت 
قطاره��ا در منطقه خبر دادن��د و احتمال وقوع 
زمین لرزه هایی با بزرگی بیش��تر را رد نکردند.
ح��دود 20 درصد زمین لرزه های بزرگ جهان 

در ژاپن روی می دهد.

اتحادیه اروپا از کاهش 12 درصدی درآمد 
کشاورزان این اتحادیه در سال 2009 به علت 

نزول قیمت مواد غذایی خبر داد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، بر اس��اس 

اع��الم اتحادیه اروپا، بیش��ترین کاهش درآمد 
مربوط به کشاورزان مجارستان به میزان 35/6 

درصد و ایتالیا به میزان 25/3 درصد بود.
در این مدت درآمد کش��اورزان فرانسوی 
19/8 درص��د و درآمد کش��اورزان آلمان 21 

درصد کاهش یافت.
کش��اورزان اروپایی امسال در اعتراض به 
کاهش ش��دید قیمت مواد غذای��ی تظاهرات 
کرده و خواس��تار دریافت یارانه های بیشتر و 

کمک به صادرات محصوالت خود شده اند.
همچنین کش��اورزان خشمگین فرانسوی 

فرشی از کاه در مقابل کاخ الیزه پهن کردند.
کشاورزان خش��مگین این فرش کاهی را 
در مسیر عبور نیکال سارکوزی، رئیس جمهور 

فرانسه پهن کردند.
هدف کشاورزان خش��مگین از این اقدام 
جلب توج��ه به کاهش درآم��د فعاالن بخش 

کشاورزی است.
درپی این اقدام، نیروهای امنیتی به سرعت 

کشاورزان را متفرق کردند.

خطیب جمعه تهران گفت: باید 
با وحدت کلمه، حول محور والیت 
فقی��ه و عمل ب��ه توصیه ها و ندای 
رهب��ری از آرمان ه��ای واالی امام 

راحل، حفاظت و حراست کنیم.
 ب��ه گزارش واحد مرکزی خبر، 
آیت اهلل امامی کاشانی تصریح کرد: 
اگر والیت نباش��د هم��ه چیز به هم 
می ری��زد و چیزی باقی نمی ماند و 

نمی شود کشور را اداره کرد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در عص��ر 
غیب��ت که به ولی ام��ر معصوم )ع( 
دسترس��ی نیس��ت بای��د از ولی امر 
مجته��د و جام��ع الش��رایط تبعیت 
ک��رد، گفت: حض��رت ام��ام )ره(، 
َعَلم، راهنما، پرچم، شناسنامه، اصل، 
اساس و سند انقالب اسالمی ایران 
است اما متأس��فانه نه تنها به عکس 
ایشان بلکه به ش��عارها و آرمانهای 
امام راحل هم اهانت می شود.آیت 
اهلل امامی کاش��انی گفت: »نه شرقی 
ن��ه غربی جمه��وری ایرانی« به چه 
معناست؟ علیه ش��هدا سخن گفتن 
برای چیست؟ از آن چه می فهمید؟ 
آیا این حرکت حق اس��ت یا باطل؟ 
خطیب جمع��ه تهران گفت : برخی 
مس��ائل اجتماعی که روی می دهد 
گاه��ی ابهام دارد ام��ا هرچه جلوتر 
م��ی رود، مش��خص می ش��ود که 
اس��اس آن، چه چیزی بوده است و 
درنهایت می توان فهمید این حرکت 

مبتنی بر حق بوده یا باطل است.

آیت اهلل امامی کاش��انی با اشاره 
به برخی مس��ائل گف��ت: انتخاباتی 
در کش��ور برگزار ش��د که در همه 
ج��ای دنیا ه��م برگزار می ش��ود. 
فردی، پیروز می ش��ود و فردی هم 
می بازد و مش��اجراتی هم می شود 
ام��ا ای��ن جدل ها صرفًا در رس��انه 
ها، س��خنرانی ها و مراکز سیاس��ی 
یا دانشگاهی اس��ت. آیت اهلل امامی 
کاش��انی افزود: اگر این مس��ائل به 
ح��وزه اجتماعی ی��ا در متن جامعه 
کشیده ش��د، باید بررس��ی شود که 
این پدیده چیس��ت و با آن چه باید 
کرد؟ وی گفت: 30 س��ال است که 
نظام، جواب دشمنان و ضد انقالب 
را داده است و آنها در همه توطئه ها 
شکس��ت خورده اند و راه به جایی 
نمی برند. ام��ام جمعه موقت تهران 
ب��ا بی��ان اینکه خطاب م��ن به تمام 
عالقه مندان به کش��ور، نظام و امام 
)ره( اس��ت، گفت: س��خنان من به 
طرفین مشاجرات و منازعات است، 
وقتی به مناسبتی راهپیمایی می کنند 
بای��د نگاه ک��رد که ای��ن حرکت به 
کجا می رس��د اگر چی��ز خوبی در 
آن دیده ش��ود دنبال��ش بروید، اگر 
ن��ه، از آن فاصله بگیری��د. آیت اهلل 
امامی کاش��انی افزود: وقتی گفتید، 
نوش��تید، پایداری و تشویق کردید، 
ظرف دشمنان را برای فعالیت آماده 
کردید و آنها توانس��تند کارش��ان را 
انجام دهند، آیا حق اس��ت؟خطیب 
نمازجمع��ه ته��ران اف��زود: پس از 
انتخابات دیدید چه حرکت هایی و 

چه ش��عارهای زشتی سر داده شد و 
اخیراً هم متأسفانه به تمثال امام )ره( 

جسارت شد.
امام جمعه موقت تهران در ادامه 
ب��ا تأکید بر ضرورت وحدت حوزه 
و دانشگاه از تالش شهید مفتح برای 
بنیانگ��ذاری این وح��دت قدردانی 
کرد و گفت: حضرت امام )ره( این 
پیوستگی را قدم اول می دانند، چرا 
داریم آن را سست می کنیم؟ برخی 
ش��عارهای منحرف برای چیس��ت؟ 
به نفع کیس��ت و چه کس��ی را احیا 

می کند؟

آی��ت اهلل امامی کاش��انی افزود: 
ای��ن رفتارها، حق نیس��ت و وقتی 
می بینیم این چنین اس��ت باید کنار 
رفت و وقتی کنار رفتیم ضد انقالب 
و دشمنان درمیدان مخالفت با نظام 
تنه��ا می مانند و راه ب��ه جایی نمی 

برند.
وی گفت: به همین خاطراست 
که مق��ام معظم رهب��ری همواره بر 
وح��دت و در نظر گرفتن اس��الم و 
حف��ظ والیت تأکی��د می کنند. امام 
جمعه موق��ت تهران با بی��ان اینکه 
ملت ایران، ظلم را قرن ها چشیدند، 
گفت: حاال که رهبری فقیه و جامع 
الش��رایط داری��م باید ب��ه نصایح و 
فرمانهای ایش��ان توج��ه کنیم. آیت 
اهلل امامی کاشانی با اشاره به کارکرد 
در چارچوب  مختلف  دستگاه های 
قان��ون و نظ��ام و اش��راف ولی امر 
ب��ر کار آنها گفت: نظ��ام مانند یک 
کش��تی، پیش می رود و اگر کس��ی 
چیزی می نویسد، نباید به پای نظام 
گذاشت و در برابر نظام حق ایستاد. 
ام��ام جمعه موق��ت ته��ران افزود: 
خطابم به این طرف مش��اجرات هم 
این است که فضا را آرام نگه دارید 
و پریش��ان نکنید، گاه عمل، عکس 

العمل درست می کند.
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه برخی 
راس��ت  و  دروغ  ه��م  س��ایت ها 
ب��ه  گف��ت:  می کنن��د،  منتش��ر  را 
سایت های ضد انقالب کاری ندارم 
ام��ا خطابم به س��ایت های طرفدار 
انقالب و نظام اس��ت که بی اطالع، 

بی ربط و بی تحقیق نوش��تن و گاه 
حاش��یه ها را آب و تاب دادن، فضا 
را خ��راب می کند. آی��ت اهلل امامی 
کاش��انی گف��ت: همه توج��ه کنید، 
دش��من همچنان، علیه اسالم، ایران 
و انقالب کار می کن��د. امام جمعه 
موق��ت تهران افزود: اگر هم کس��ی 
حرف یا مطلبی دارد در کرسی های 
آزاداندیشی و رسانه ها بگوید. امام 
جمع��ه موقت تهران نق��ش صدا و 
س��یما را در این میان مهم دانست و 
افزود: صدا و س��یما باید دانشگاهی 
سیاس��ی، اقتصادی و اخالقی و در 
یک کالم مجموعه ای از دانشگاه ها 
باش��د و اف��راد از هر ط��رف بیایند 
حرف هایش��ان را بزنند، راه و چاه 
را نش��ان دهند و راهکارهایشان را 
بی��ان کنند. آیت اهلل امامی کاش��انی 
تصریح کرد: هرگونه اهانت به ضرر 
انقالب است و ما وظیفه داریم فضا 
را تلطیف، ش��فاف و آرام کنیم و به 

کالم و سخن رهبری گوش دهیم.

امام جمعه موقت تهران درخطبه 
اول با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم 
الحرام گفت: درباره حادثه عاشورا، 
کتاب ها و مقاالت بس��یاری نوشته 
شده و س��خنرانی های بی شماری 
ارائه ش��ده اس��ت ام��ا همچنان این 
واقعه مهم ب��ه بازگویی و تبیین نیاز 
دارد. آیت اهلل امامی کاشانی با تبیین 
ش��رایط زمانی قیام امام حسین )ع( 
گفت: در آن زمان بنی امیه، بس��اط 
اس��الم را برچیده ب��ود و معاویه با 
موقعیت دینی و سیاسی خود کاری 
کرده بود ک��ه خانه اهل بیت )ع( به 
طور کامل تعطیل ش��ده بود و اسالم 
از خان��ه معاوی��ه نش��ر می یافت. 
آیت اهلل امامی کاش��انی با اش��اره به 
دوران 10 س��اله امام��ت حض��رت 
ام��ام حس��ین )ع( درعص��ر معاویه 
گفت: در این مدت آمد و شد برای 
ایش��ان و نقل حدیث همچون دیگر 
امام��ان به طور کام��ل تعطیل بود و 
صدایی از خانه پیغمبر اسالم )ص( 
به گوش کس��ی نمی رسید. خطیب 
نمازجمعه تهران افزود: دستگاه بنی 
امی��ه و معاویه همه نفس ها را خفه 

کرده و یاران حضرت امیرالمؤمنین 
علی)ع( را به شهادت رسانده بودند 
و می گفتند اس��الم همان است که 
معاوی��ه می گوید. آی��ت اهلل امامی 
کاشانی گفت: حکومت بنی امیه اگر 
می ماند دین اس��الم ب��ه طور کامل 
محو می ش��د و مسلمانان حتی اهل 
س��نت، اگر االن نمازی می خوانند 
مدیون قیام امام حس��ین )ع( هستند 
زیرا بنی امیه همه چیز را از بین برده 

بود.
وی با بیان اینکه امام حسین )ع( 
دو راه بیشتر نداش��ت یا باید کشته 
می ش��د یا با یزید بیع��ت می کرد، 
گف��ت: امام حس��ین )ع( اگر بیعت 
می کرد همه چی��ز از بین می رفت 
اما در مقابل کفر ایس��تاد و قیام کرد. 
امام جمعه موقت تهران با اش��اره به 
اینکه بس��یاری به امام حس��ین )ع( 
نصیحت کردند که ب��ه کربال نرود، 
گف��ت: حض��رت سیدالش��هدا )ع( 
هم در پاس��خ، به مأموریتش اش��اره 
می ک��رد و در روز عاش��ورا هم با 
بیاناتش می خواست حجت را تمام 
کند تا کسی در اش��تباه نماند. آیت 
اهلل امامی کاش��انی اف��زود: حضرت 
ام��ام حس��ین )ع( در پی ش��هادت 
با قی��ام بود تا عطر ش��هادت همراه 
ب��ا دی��ن اس��الم در هم��ه عصرها 
حفظ ش��ود و اگ��ر در مکه یا مدینه 
می ماند و به ش��هادت می رس��ید، 
ص��دای آن حضرت به کس��ی نمی 
رس��ید. خطی��ب نمازجمع��ه تهران 
تصریح کرد: حضرت امام حس��ین 
)ع( می خواس��ت نتیجه این قیام در 
دنی��ا و برای هم��ه زمان ها بماند و 
جهان بیدار ش��ود و آزادگان جهان 
در ای��ن راه حرکت کنن��د. آیت اهلل 
امامی کاشانی با بیان اینکه حضرت 
امام حس��ین )ع( بدون تردید قصد 
قیام داشت و می دانست به شهادت 
می رس��د و اهل بی��ت آن حضرت 
به اس��ارات می روند، گف��ت: این 
قیام درس��ی برای جامعه بش��ریت 
ش��د تا انس��انها زیر بار ظلم نروند 
و هرش��هیدی که در عالم اس��ت به 
قیام اباعبداهلل الحسین )ع( در کربال 

متصل است.

ایرانجهان نما

وحدت کلمه رمز پاسداری از آرمان های امام راحل
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تکذیب کودتا در پاکستان

7 زخمی در زمین لرزه ژاپن

کاهش درآمد کشاورزان اروپایی

بیش��تر بورس ه��ای مهم جهان��ی با افت 
شاخص های عمده خود مواجه شدند.

 ب��ه گزارش واحد مرکزی خبر، ش��اخص 
داوجون��ز در بازار مالی امری��کا با 1/05 درصد 

کاهش به 10 هزار و 331 واحد رسید.
شاخص نزدک نیز در همین بازار مالی یعنی 
بورس امریکا با 1/30 درصد کاهش به دو هزار 

و 184 واحد رسید.
ش��اخص اس اند پی در بازار مالی ایتالیا با 
0/93 درصد کاه��ش به 22  هزار و 677 واحد 
رسید. ش��اخص ایبکس در بازار مالی اسپانیا با 
1/4 درص��د کاهش به 11 ه��زار و 696 واحد 

رسید.
ش��اخص بِل بیست در بازار مالی بلژیک با 
1/46 درص��د کاهش به دو ه��زار و 490 واحد 

رسید.
ش��اخص پی اس آی در بازار مالی پرتغال 
ب��ا 1/38 درصد کاهش به هش��ت هزار و 187 

واحد رسید.
ش��اخص فوتسی صد در بازار مالی لندن با 
1/93 درصد کاه��ش به پنج هزار و 217 واحد 

رسید.

شاخص کک چهل در بازار مالی پاریس با 
1/16 درصد کاهش به س��ه هزار و 830 واحد 

رسید.
ش��اخص دکس در بازار مالی فرانکفورت 
نیز با ی��ک درصد کاهش به پنج ه��زار و 844 

واحد رسید.
شاخص اس ام آی در بازار مالی سوئیس با 
0/66 درصد کاهش به شش هزار و 489 واحد 

رسید.
شاخص یورواستوکس در بازار مالی اتحادیه 
اروپا ب��ا 1/19 درصد کاهش به دو هزار و 891 

واحد رسید.
شاخص هانگ س��نگ در بازار مالی هنگ 
کن��گ با 1/22 درصد کاهش به 21 هزار و 347 

واحد رسید.
شاخص س��هام نیکی در بازار بورس ژاپن 
ب��ا 121/30 واحد کاهش ب��ه 10 42/50 واحد 

رسید.
ای��ن درحالی اس��ت که در ای��ن بین فقط 
ش��اخص آر تی اس ای در بازار مالی روسیه با 
رشد شاخص مواجه ش��د. این شاخص با 0/4 

درصد رشد به هزار و 401 واحد رسید.

افت ارزش شاخص بورس های مهم جهان

زمینه  تشکیل استان 
البرز فراهم است

اس��تاندار تهران تأکید کرد: تشکیل استان البرز 
برای رشد و توسعه منطقه ضروری است و دولت 

با جدیت اجرای این مهم را پیگیری می کند.
به گزارش فارس مرتضی تمدن که در نشست 
مش��ترک شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران 
و کرج در این شهرس��تان س��خن می گفت، اظهار 
داشت: ریاس��ت محترم جمهوری و وزارت کشور 
به عنوان دستگاه ذیربط بر تشکیل استان البرز تأکید 

دارند.
وی تصریح ک��رد: دول��ت در آرامش و بدون 
حاش��یه مش��غول فراهم کردن زمینه های تش��کیل 
اس��تان البرز و همچنین سنجیدن شرایط و جوانب 
مختلف اجرای این طرح اس��ت و ب��ه هیچ عنوان 

تشکیل استان البرز منتفی نشده است.
عالی ترین مقام اجرایی استان تهران تأکید کرد: 
ش��خص دکتر احمدی نژاد به صورت جدی پیگیر 
تشکیل استان البرز است و تأکید دارد که الیحه این 

امر هر چه سریع تر به مجلس ارسال شود.
تمدن ادامه داد: برای تقسیمات جدید در استان 
ته��ران برنامه ری��زی الزم در دولت انجام ش��ده و 
اجرای آن بدون هیچ تأخیری در حال انجام است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اجرای 
مصوبات سفرهای رئیس جمهوری و هیأت دولت 
به شهرس��تان های مختلف اس��تان ته��ران به ویژه 
کرج اش��اره کرد و افزود: این مصوبات نمود عینی 
تالش های دولت عدالت محور و خدمتگزار اس��ت 

و مردم باید از ثمرات آن بهره مند شوند.
استاندار تهران اعالم کرد: اقدامات دستگاه های 
مختلف درباره میزان تالش برای اجرای مصوبات 
س��فر رئیس جمهوری به دقت بررس��ی می شود و 
ت��الش می کنیم ت��ا اجرای تم��ام مصوبات هر چه 

سریع تر به پایان برسد.
تمدن ب��ا تأکید بر اینکه م��ردم باید در جریان 
پیش��رفت مصوبات سفرهای اس��تانی قرار گیرند، 
گفت: ضعف در عملیاتی ک��ردن و همچنین اتمام 
پروژه های مصوب در س��فرهای استانی قابل قبول 

نیست.
وی در پای��ان اظه��ار امیدواری ک��رد با تالش 
دس��تگاه های اجرایی ه��ر چه س��ریع تر مصوبات 
س��فرهای اول و دوم رئی��س جمه��وری و هیأت 

دولت به شهرستان  کرج به اتمام برسد.

افتتاح تونل توحید به 
زودی

ش��هردار تهران گفت: با اتم��ام خرده کاریهای 
تونل توحید پس از عاشورای حسینی، بهره برداری 
از این تونل آغاز می شود. به گزارش واحد مرکزی 
خبر،  قالیباف درحاشیه مراسم افتتاح مسجد پیامبر 
اعظ��م)ص( در جمع خبرنگاران اف��زود: برخی از 
کارهای جزئی و پاکس��ازی داخ��ل و اطراف تونل 
باقی مانده اس��ت که امیدوارم با اتمام آن، این تونل 
پس از ایام تاس��وعا و عاشورای حس��ینی به بهره 
برداری برسد. شهردار تهران ریزش بخشی از تونل 
توحید را ش��ایعه دانست و گفت: محدودیت های 
ترافیک��ی ک��ه در ضلع جنوبی تونل ب��ه کار گرفته 
شده، تنها به علت احداث و نصب دیوار بتنی بوده 

است. 

تسهیالت مسکن مهر 
انفرادی

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
تهران گفت: تسهیالت مسکن مهر برای پوشش 
بیشتر جمعیت کشور در شهرهای زیر 25 هزار 
نفر جمعیت به صورت انفرادی ارائه می شود.

ملکی در حاشیه مراس��م اهدای اسناد مالکیت 
روس��تایی درمصاحب��ه با واح��د مرکزی خبر 
افزود: بنیاد مسکن مسئولیت این کار را بر عهده 
دارد و کس��انی که در این شهرها زمین ندارند 
می توانند از زمین های 99 س��اله استفاده کنند.

وی گفت: کسانی که حائز ش��رایط استفاده از 
مسکن مهر هستند و زمین دارند می توانند در 
قالب ساختمان تک واحدی یا آپارتمانی برای 
خود و بستگان درجه یکشان از این تسهیالت 

استفاده کنند.
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
تهران افزود: وام 14 میلیونی مسکن مهر همچنین 
شامل کسانی می ش��ود که بخواهند اضافه بنا 

احداث کنند.
ملک��ی گفت:  این افراد بای��د برای احداث 

اضافه بنا از شهرداری مجوز بگیرند.
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طرح های ارتق��ای کیفیت و کمیت بنزین 
در پاالیش��گاه های کشور از سال آینده به بهره 

برداری می رسد.
 ب��ه گزارش واحد مرکزی خبر، وزیر نفت 
در حاشیه راه اندازی ایستگاه تقویت فشار میدان 

گازی نار در شهرستان جم استان بوشهر گفت : 
چند طرح جدید در زمینه تولید بنزین در دست 
اجراست که مطابق سیاست های کلی اصل 44 
قانون اساس��ی دولت اجازه سرمایه گذاری در 
ای��ن بخش ها را ندارد ک��ه امیدواریم با تأمین 
اعتبار در بانک های عامل و مش��ارکت بخش 
خصوصی زودتر به بهره برداری برس��ند. سید 
مسعود میر کاظمی افزود: با اجرای طرح های 
ضربتی در مجتمع های پتروشیمی توانستیم 14 
میلیون لیتر بنزین تولید کنیم و به همین س��بب 

از تحریم ها زیاد نگران نیستیم.
وی همچنین ب��ر صرفه جویی در مصرف 
ان��رژی تأکید کرد و گفت: با مصرف درس��ت 
گازمی توانیم زمستان را به راحتی سپری کنیم.

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: 
نخستین صندوق طال مرداد سال آینده دربازار 

سرمایه تأسیس می شود.
احمد وفادار افزود : از س��ال گذشته مقرر 

ش��د تا تمام بخش های واقعی اقتصاد، دارای 
صندوق های س��رمایه گذاری  شوند. به همین 
 ETF دلیل ایجاد صندوق ه��ای طال که با نام
مع��روف هس��تند در دس��تور کار ش��رکت و 

سازمان بورس قرارگرفت.
وی اضاف��ه کرد: برهمین اس��اس از زمان 
اع��الم این خبر ش��رکت های تأمین س��رمایه 
ک��ه مطابق اساس��نامه خ��ود ملزم ب��ه ایجاد 
صندوق های طال هس��تند اقدامات اولیه خود 

را برای این کار آغاز کردند.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: 
مطالعات و امکان سنجی الزم برای ایجاد این 
صندوق ه��ا صورت گرفته اس��ت ام��ا از نظر 

اجرایی در مراحل ابتدایی هستیم.
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نرم افزار »پارس��ی« به هم��ت محققان قطب 
علمی تبدی��ل انرژی دانش��گاه صنعتی ش��ریف 

طراحی و ساخته شد.
مه��رداد تق��ی زاده منظ��ری، عض��و هی��أت 
علمی دانش��کده مهندس��ی مکانیک در خصوص 
کاربرده��ای این ن��رم افزار در گفتگو با باش��گاه 
خبرنگاران گفت: این نرم افزار قابلیت شبیه سازی 
مخازن نفتی به صورت سه بعدی با هر هندسه و 
هر تعداد چاه تزریق را داراست و توانایی تحلیل 
میزان برداش��ت از هر ی��ک از چاه های نفت را 

دارد ت��ا امکان بهره گی��ری از آن به صورت بهینه 
انجام شود.

وی اظهار داش��ت: نرم افزار پارسی عالوه بر 
اجرا در کامپیوترهای ش��خصی ق��ادر به اجرا در 
س��وپر کامپیوترها نیز هس��ت و در این راستا نیز 
قط��ب علمی تبدیل انرژی اقدام به س��اخت یک 
کالس��تر با 32 پردازنده کرده اس��ت که در حال 
حاضر س��خت اف��زار الزم برای اج��رای موازی 

برنامه پارسی را در اختیار می گذارد.
این عضو هیأت علمی دانش��کده مهندس��ی 

مکانیک دانش��گاه ش��ریف تصریح کرد: این نرم 
افزار توانایی مشخص کردن توزیع فشار در مخزن 
و اطالعات کام��ل مربوط به اجزای هیدروکربنی 

آن را نیز داراست.
وی خاطرنشان کرد: از خروجی های این نرم 
اف��زار می توان به دبی و فش��ار چاه های تولید و 
تزریق اشاره کرد و بهینه سازی استخراج نفت از 

چاه،دیگر مزیت این نرم افزار است.
یادآور می شود، این نرم افزار یکی از برترین 

پژوهش های دانشگاه صنعتی شریف است. 

نرم افزار شبیه سازی مخازن نفت و گاز طراحی و ساخته شد

اشارهگارانتی لپ تاپ فناوری

مدت ها اس��ت در ج��وار انبوهی 
کاغذ مچاله شده و مجله و روزنامه های 
کهنه و قدیمی ج��ا خوش کرده یا به 
عبارت بهتر خاک می خورد. کسی هم 

سراغی از او نمی گیرد.
به قول لپ تاپ قصه ما، تا زمانی 
که بدون مش��کل کاربرد داشته باشی 
روی چشم کاربرت جا داری اما همین 
که چند بار پش��ت سر هم هنگ کنی، 
برای صاحب خرج تراشی کنی و... از 

چشم می افتی!
اگر هم شرکت های گارانتی کننده، 
آب پاک��ی را روی دس��ت صاحبت 
بریزن��د و بگوین��د باب��ت معالجه و 
تعمیرت باید فالن قدر هزینه شود که 

دیگر هیچ!
حرف که به شرکت ضمانت کننده 
می رس��د داغ دل قهرمان داس��تان ما 
ت��ازه می ش��ود. از گارانتی های تقلبی 
می گوید، از خدم��ات پس از فروش 

محدود برخی از شرکت ها و از...
در نهایت نتیجه می گیرد، اگر خود 
را نزد شرکت معتبری بیمه می کرد یا به 
عبارتی شرکت معتبری خدمات پس 
از فروش آن را عهده دار می شد شاید 
حاال حاالها روی چش��مان صاحبش 

جا داشت!
پازل تکه تکه گارانتی لپ تاپ

لپ تاپ از دس��ته کاالهایی است 
که بر تعداد کاربران آن تا حدود بسیار 
زیادی افزوده شده است و شاهد رشد 
حجم واردات آن طی س��ال های اخیر 

در کشور هستیم.
اما متأسفانه با توجه به رشد آمار 
فروش این کاال در کشور به دلیل فقدان 
بسترهای الزم برای ارائه خدمات پس 
از فروش، کمتر برندی را می توان در 
بازار این کاال یافت که با نام و نش��ان 
یک شرکت ثابت و قدرتمند در بازار 

حضور یابد.
به همی��ن دلیل پی��ش می آید که 
کاربران لپ تاپ در کش��ور حتی پس 
از خرید لپ تاپ با یک برند معروف 
برای دریافت خدمات پس از فروش 
و گارانت��ی ی��ا تعویض قطع��ات با 
چالش ه��ای جدی مواجه ش��وند که 
گاه ی��ا برطرف کردن نق��ص فنی را 
غیرممکن می کند یا هزینه ای هنگفت 

روی دست مصرف کننده می گذارد.
البت��ه از حق نگذری��م برخی از 
شرکت های گارانتی کننده نیز در این 
مس��یر تالش های قاب��ل مالحظه ای 
داشته اند و توانسته اند تا حدودی نظر 
مصرف کنندگان را به خود جلب کند.

طبق اعالم فعاالن ب��ازار در حال 
حاضر ش��رکت های مختلفی به ارائه 
خدم��ات پ��س از ف��روش لپ تاپ 
می پردازن��د که تعداد این ش��رکت ها 
نسبت به چهار تا پنج سال گذشته در 

حد قابل توجهی افزایش یافته است.
گارانتی های معتبر

یک مسئول فروش در این زمینه 
می گوید: ب��ازار لپ تاپ حدود 7 تا 8 

س��ال بیشتر نیس��ت که شکل رسمی 
به خود گرفته اس��ت و طی سال های 
گذشته ارائه لپ تاپ با جعبه به معنی 
غیر قاچاق و معتبر بودن آن بود؛ چرا 
که در آن زمان گارانتی مفهوم چندانی 
برای مصرف کننده نداش��ت. اما طی 
سال های اخیر این مفهوم برای مشتری 

نمادین شد.
ب��ه گفت��ه وی، آفتاب ش��رق از 
نخستین ش��رکت هایی بود که به ارائه 
کاال با گارانت��ی پرداخت و پس از آن 

شرکت نقش این امر را آغاز کرد.
ایران رهجو، امرتات، زیگورات، 
ارتاک و... نیز از سایر نمایندگی هایی 
هس��تند که پس از آن آرام آرام قدم به 
بازار خرید و فروش لپ تاپ گذاشتند 
و خدم��ات مختلفی را ب��ه خریداران 

لپ تاپ ارائه می کنند.
طب��ق اعالم فعاالن ب��ازار در بین 
لپ تاپ های  ف��روش  نمایندگی های 
س��ونی، ایران رهجو و امرتات در بین 
لپ تاپ های  ف��روش  نمایندگی های 
DELL، زیگ��ورات و نقش و در بین 
لپ تاپ های  ف��روش  نمایندگی های 
توش��یبا، امرتات و آفتاب شرق جزء 

معتبرهای بازار هستند.
البته ش��رکت های دیگری چون 
الماس، رایان گس��تر، همراه پردازش، 
نگاران، ابزار پیش��رو و... در این زمینه 

فعالیت دارند.
شرایط گارانتی

یک ماه تعویض لپ تاپ، 12 ماه 
خدمات رایگان!

این قانون کار اکثر ش��رکت های 
گارانتی کننده لپ تاپ در ایران است.

البته این تعویض و خدمات رایگان 
به این سادگی ها صورت نمی گیرد.

بر اس��اس اع��الم ش��رکت های 
گارانتی کننده لپ تاپ، خرابی ناشی از 
ورود هرگونه مایع یا سیال به دستگاه، 
آتش س��وزی، حرارت، ضرب��ه، مواد 
شیمیایی، گرد و غبار، اتصال مودم یا 
دیگر پورت های دستگاه به برق، امواج 
مغناطیس��ی، تلفن همراه، نوس��انات 
برق و ویروس های کامپیوتری شامل 

گارانتی نمی شود.
همچنی��ن شکس��تگی و معیوب 
ش��دن قاب خارجی، کلیدهای روی 
دس��تگاه، صفحه نمایش )LCD( و 

هر مشکلی که مربوط به ظاهر دستگاه 
باشد و بر اثر ضربه یا تماس فیزیکی 
به وجود آمده باشد، باز شدن و تعمیر 
دستگاه توس��ط نیروی متخصص یا 
غیرمتخصص خارج از دفتر خدمات 
گارانتی، استفاده از کابل، شارژ وسایر 
متعلقاتی که مربوط به دستگاه نیست 

و... نیز شامل گارانتی نمی شود.
به گفته شرکت های گارانتی کننده 
لپ تاپ، به طور کلی قطعات مصرفی 

شامل گارانتی نمی شود.
ذکر این نکته نیز الزم اس��ت که 
بهتر اس��ت در صورت معیوب شدن 
لپ تاپ، آن را نزد شرکت گارانتی کننده 
آن دس��تگاه برده و از مراجعه به سایر 

نمایندگی ها خودداری شود.
مدی��ر یک��ی از نمایندگی ه��ای 
فروش لپ تاپ  نی��ز از خدمات پس 
از فروش س��ه ساله این شرکت برای 
لپ تاپ هایش خبر می دهد و می گوید: 
برخ��ی ش��رکت های گارانتی کنن��ده 
دس��تگاه ها را برای تعمی��ر به امارات 
می فرستند؛ چرا که در ایران نمایندگی 
این ش��رکت ها،  ندارند،  بین الملل��ی 
شرکت های غیررسمی هستند که یک 
کارت بی ارزش تح��ت عنوان کارت 
گارانتی چاپ کرده و به مشتری ارائه 
می دهند اما بابت مش��کالتی که برای 
دستگاه پیش می آید مسئولیتی به عهده 
نمی گیرند و در صورت بروز مشکل با 
دریافت هزینه ارسال و تعمیر دستگاه 
در ام��ارات از مش��تری، آن را تعمیر 

می کنند.
در این رابطه یک کارشناس فروش 
می گوی��د: در ای��ران نمایندگی ه��ای 
داخلی به پشتوانه غیررسمی شرکت 
مادر، خدمات پ��س از فروش را ارائه 
می دهند اما در بس��یاری م��وارد این 

پشتوانه غیررسمی هم وجود ندارد!
به گفته وی، شرکت هایی که بین 
ش��رکت م��ادر و مصرف کننده نقش 
واس��طه یا گارانتی کنن��ده را به عهده 
می گیرند، باعث افزایش هزینه خرید 

لپ تاپ برای مصرف کننده می شوند.
چ��را که یک بار تولید کننده بابت 
گارانتی بین المللی مبلغی را روی کاال 
می کشد و یک بار هم شرکت داخلی 
برای اینکه بتواند خدمات پس از فروش 
ارائه دهد مبلغی را از مشتری دریافت 

 می کند. پ��س در نتیجه مصرف کننده 
هزین��ه ای مضاع��ف ب��رای گارانتی 

می پردازد.
در ای��ن بین ع��ده ای از ن��ام آنها 
اس��تفاده یا بهتر بگوییم سوءاس��تفاده 
کرده و به نام شرکت های معتبر کارت 

گارانتی چاپ می کنند.
ــاپ ضعیف تر از  گارانتی لپ ت

PC
یک کارش��ناس ضمن تأیید این 
نکته می گوید: از آنجا که شرکت هایی 
که PC می فروش��ند ریسک کمتری 
در زمینه مال��ی می کنند خدمات پس 
از فروش گس��ترده تری ارائه می دهند 
چرا که در PC هر قطعه توس��ط یک 
ش��رکت خاص به ص��ورت جداگانه 
گارانتی می ش��ود و قیم��ت قطعات 
کامپیوتری در PC به صورت جداگانه 
پایین تر از قیمت یک لپ تاپ اس��ت. 
پس فروشنده بابت گارانتی یک قطعه 
حت��ی در صورت تعوی��ض آن قطعه 

متضرر نمی شود.
در حالی ک��ه در لپ تاپ قطعات 
به صورت منفک گارانتی نمی شوند و 
فروشنده یک لپ تاپ در قبال تعویض 
این کاالی گران قیمت متضرر خواهد 

شد.
از طرفی ی��ک متخصص تعمیر 
لپ تاپ بای��د در زمینه تمام قطعات، 
تخصص کافی داش��ته باش��د، اما در 
مورد PC به این صورت نیست و هر 
کدام از قطعات تخصص جداگانه ای 

را می طلبد.
این عوام��ل در کن��ار هم باعث 
ش��ده اند ش��رکت های گارانتی کننده 
لپ ت��اپ نس��بت ب��ه ش��رکت های 
گارانتی کنن��ده PC ضعیف ت��ر عمل 

کنند.
هزینه تعمیر لپ تاپ های فاقد 

گارانتی
لپ تاپ ش��ما چه شامل گارانتی 
ش��ود و مدت آن گذشته باشد و چه 
فاقد گارانتی باشد، در صورت تعمیر 
قطعات آن کاربر را مس��تلزم پرداخت 

هزینه می کند.
طبق اع��الم فعاالن ب��ازار، هزینه 
تعمیر LCD لپ تاپ بسته به سایز آن 

بین 100 تا 250هزار تومان است.
ذکر این نکته الزم است که هر چه 
صفحه LCD کوچک تر باشد قیمت 

آن گران تر است.
هزین��ه تعویض یا تهیه ش��ارژر 
لپ تاپ نیز بین 90 هزار تا  130 هزار 
تومان و هزین��ه تهیه باتری بین 60 تا 

150 هزار تومان است.
ب��رای تعمیر کیب��ورد نیز مبلغی 
حدود 35 تا 70 هزار تومان بس��ته به 

خرابی کیبورد دریافت می شود.
 WINDOWS همچنین نصب
روی لپ تاپ هزینه ای حدود 30 تا 40 
 WNDOWS هزار تومان و تبدیل
VISTA به XP نیز حدود 15 تا 25 

هزار تومان است.

56 درص��د از کل کاربران اینترنت در منطقه 
خاورمیانه ایرانی هستند و ایران از نظر رشد کاربران 

اینترنت نیز در منطقه، اول است.
به گزارش س��ایت آمارهای جهانی اینترنت 
ایران با داشتن 32میلیون کاربر اینترنت، بیش از 56 
درص��د کاربران اینترنت در خاور میانه را به خود 

اختصاص داده است.
این گزارش می افزاید تعداد کاربران اینترنتی 
در خاور میانه در فاصله سال های 2003 تا 2009 
میالدی، از رقم 16میلیون نفر در کل منطقه به رقم 
قابل مالحظه 85/5 میلیون نفر افزایش یافته که به 
این ترتیب، سهم 2 درصدی کاربران خاورمیانه ای 
از تعداد کل کاربران اینترنتی در دنیا به 5/2 درصد 
ارتقا یافته است. بخش اعظم این کاربران را جوانان، 

به خصوص افراد زیر 35 
سال تشکیل می دهند.

روند رو به گسترش 
استفاده از اینترنت در میان 
کشورهای خاورمیانه از 
س��ال 2003 میالدی با 
شتابی فزاینده همراه شده 
و ضمن تسهیل دسترسی 
به اطالع��ات، کاالها و 
خدمات مورد نیاز، زمینه 
بهبود فضای کسب و کار 

در منطقه را نیز فراهم ساخته است.
البته این فرایند پرشتاب توسعه فن آوری های 
ارتباطی به خصوص اینترنت، بدون اصطکاک نیز 
نبوده و در مواردی موجب اعمال سیاس��ت های 
سخت گیرانه و محدودکننده توسط دولت های 
منطقه در شکل ها و درجات مختلف شده است. 
ش��دیدترین نوع اعمال سانس��ور در این زمینه را 
باید متعلق به دولت عربستان سعودی دانست که 
مطابق با دستورالعمل های صادر شده از سوی آن، 
حتی کافی نت های این کشور نیز مجبور به نصب 
دوربین های مخفی مداربسته و ثبت مشخصات 

کلیه مشتریان و کاربران خود هستند.
این گزارش می افزاید: در این میان، روند رشد 
و بسط دامنه دسترسی به اینترنت در ایران، با شیبی 
فزاینده ادامه یافته است. در حال حاضر ایران حائز 
رتبه اول در میان کش��ورهای منطقه از نظر میزان 
دسترس��ی به اینترنت بوده و طی یک دوره رشد 

خیره کننده، تعداد کاربران اینترنتی در ایران از رقم 
250 هزار نفر در پایان سال 2000 میالدی به رقم 
32 میلیون و دویس��ت هزار نفر در س��ال 2009 
افزایش یافته که به این ترتیب، کش��ورمان در این 
دوره حدوداً 9 ساله، شاهد رشدی 127برابری در 
میزان دسترس��ی به اینترنت بوده است. شاخص 
»نفوذ جمعیتی اینترنت« در میان ایرانیان، اکنون در 
سطح 48/5 درصد قرار دارد که بدین ترتیب، از هر 
صد شهروند ایرانی، حدود 50 نفر را باید در میان 

کاربران اینترنت به شمار آورد.
در خاتم��ه این گزارش آمده اس��ت: به رغم 
جایگاه برتر کش��ورمان از حیث میزان دسترسی 
به اینترنت در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و 
شمال آفریقا )MENA(، کیفیت دسترسی به این 
شبکه اطالع رسانی و میزان 
بهره وری ایرانی��ان که بر 
اساس این داده های آماری، 
طبعاً زمان زیادی را در روز 
صرف جستجو در اینترنت 
تحول  نیازمند  می کنن��د، 
جدی و اساس��ی اس��ت. 
اس��تفاده بهینه از اینترنت 
می تواند به ارتقای سطح 
خدمت رس��انی توس��ط 
نهادهای دولتی و عمومی، 
بهبود فضای کسب و کار، کاستن از تعداد و شدت 
موانع بوروکراتیک، تس��هیل دسترس��ی عموم به 
اطالعات، ایجاد شفافیت در عرصه فعالیت های 
سیاس��ی و اقتصادی و آس��ان سازی روند جذب 

سرمایه های خارجی بینجامد.
در ای��ن می��ان می توان از توس��عه نیافتگی 
زیرساخت های ارتباطی، سرعت کم دسترسی به 
اینترنت، فقدان انسجام در استراتژی ملی توسعه 
ف��ن آوری اطالعات، فق��دان چارچوب قانونی 
جامع االط��راف برای مدیریت فض��ای آنالین، 
نبود عزم کافی در میان دستگاه های دولتی برای 
س��رمایه گذاری در زمینه ف��ن آوری اطالعات، 
ک��م تحرکی بخش خصوصی و ضعف فرهنگ 
عمومی در تشویق به استفاده ارزش زا از اینترنت 
به عنوان مهمترین موانع اس��تفاده از این پتانسیل 
عظی��م در تحقق اهداف دول��ت الکترونیک یاد 

می شود.

مایکروسافت تأیید کرد سایت میکروبالگی 
که در ماه گذش��ته به زبان چینی راه اندازی کرده 
است از شرکت کوچکی کپی برداری شده است 
که این کار مشخصاً در نقض حقوق ثبت مالکیت 

معنوی است.
 MSN Juku س��ایت مایکروس��افت ک��ه
نام دارد ماه گذش��ته راه اندازی شد و از آنجا که 
امکان میکروبالگ به زب��ان چینی را ارائه نمود، 
جلب توجه کرد. دیگر سایت های مشابه همچون 
Facebook و Twitter درچین قابل دسترسی 

نیستند.
اما شرکت Plurk، مایکروسافت را متهم به 
کپی غیرقانونی از کدهای سایتش کرد. Plurk که 
در سال 2008 راه اندازی شد متنی طوالنی روی 
 MSN سایت منتشر کرد که کدهای سایتش را با
Juku مقایسه می کرد و شباهت بیش از حد دو 
کد غیر قابل انکار بود. Plurk در س��ایت خود 
نوشت: تقلید شاید نوعی تعریف باشد اما دزدی 

ک��د، طراحی و عناصر رابط کاربر کار درس��تی 
نیس��ت به ویژه آنکه توسط بزرگ ترین شرکت 
نرم افزاری جهان صورت گرفته باشد. متن سایت 
تصریح می کرد که 80 درصد از کدهای س��ایت 

Juku کپی شده بود.
Plurk اعالم کرد قص��د ندارد وارد دعوای 
حقوقی با مایکروسافت شود و فقط می خواهد 
سایت MSN Juku تعطیل شود. بعد از انتشار 
این درخواست مایکروسافت سایت را حذف و 
اعالم کرد در حال بررس��ی موضوع است. روز 
بعد مایکروس��افت تأیید کرد کدهای سایت از 
plurk کپی برداری ش��ده بود. مایکروسافت در 
 MSN بیانیه ای اعالم کرد: فروشنده ای که سایت
Juku را تولید کرد تأیید کرده که بخش��ی از کد 
س��ایت کپی برداری شده است. این امر در نقض 
محتوای قرارداد بوده و همچنین با سیاست های 
مایکروس��افت ک��ه حق��وق معن��وی را محترم 

می شمارد در تضاد است.

دبی��ر چهارمی��ن همای��ش ملی ف��ن آوری 
اطالع��ات و ارتباطات از بررس��ی ابعاد حقوقی 
استقرار شبکه های نسل آینده مخابرات در ایران 

خبر داد.
به گزارش ایسنا علی سپهری راد با اعالم اینکه 
تعیین راهبرده��ا و پیامدهای حقوقی، اقتصادی 
و اجتماعی س��رویس ها در فضای ش��بکه های 
نس��ل آینده در تعیین استراتژی های کالن حوزه 
ف��ن آوری اطالعات و ارتباط��ات، حائز اهمیت 
است، گفت: بر اساس محورهای تعیین شده از 
سوی کمیته  علمی همایش بررسی راهکارهای 
برآورد ارزش افزوده در اقتصاد مش��تریان، تأمین 
ارزش افزوده در اقتصاد مصرف کننده و استفاده 
بهینه از شبکه  موجود در گذر به شبکه های نسل 
آینده از جمله موارد قابل بررسی در این همایش 

خواهد بود.
وی با اع��الم اینکه دانش��جویان، مدیران و 

کارشناس��ان فن آوری اطالع��ات و ارتباطات تا 
30 آذرم��اه مهلت دارند، اص��ل مقاالت خود را 
به دبیرخان��ه چهارمین همایش ملی ارتباطات و 
اطالعات ارس��ال کنند، افزود: این زمان به هیچ 

عنوان تمدید نخواهد شد.
به گفته وی چهارمین همایش ملی فن آوری 
اطالع��ات و ارتباطات 23 دی م��اه با همکاری 
ارگانها و سازمانهایی از جمله وزارت ارتباطات 
و ف��ن آوری اطالع��ات، مرکز توس��عه تجارت 
الکترونیک وزارت بازرگانی، دفتر فن آوری های 
نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 
ش��رکت مخاب��رات ای��ران، ش��رکت ارتباطات 
زیرس��اخت، دانش��گاه تهران، دانشگاه صنعتی 
شریف، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه صنعتی 
امیر کبیر، دانش��گاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
طوسی و بانک ملی ایران در هتل المپیک تهران 

برگزار خواهد شد.

س��عید مهدی��ون، رئی��س هی��أت مدیره و 
مدیرعامل شرکت فناوری اطالعات در گفتگو با 
س��یتنا اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه باید 
به فناوری اطالعات و کاربردهای آن توجه ویژه 
داش��ته باشیم. وی تأکید کرد: این در حالی است 
که دربرنامه چهارم توسعه رشد کمی شاخص ها 
را دنب��ال می کردیم اما ن��وع نگاه دیگر در برنامه 

پنجم تغییر کرده است.
مهدیون اظهار داشت: افزایش ضریب نفوذ 
تلف��ن همراه، ثاب��ت، اینترنت و غی��ره که جزء 

شاخص های مخابراتی به حساب می آمدند برای 
برنامه چهارم تعریف شده بود. وی گفت: در برنامه 
چهارم توسعه اقدام چشمگیری درحوزه کاربردی 

شدن فناوری اطالعات انجام نشده است.
مدیرعامل ش��رکت فن��اوری اطالعات در 
پایان خاطر نش��ان کرد در برنامه پنجم توس��عه 
چالش ه��ای ج��دی و اساس��ی کاربردها، نظیر 
دیتابیس های یکپارچه و هدف گذاری های عمده 
روی کاربردها و توسعه آنها باید مورد توجه قرار 

گیرد.

ایرانی ها در صدر کاربری اینترنت در 
خاورمیانه

اعتراف مایکروسافت به کدبرداری غیر مجاز از 
سایت چینی

بررسی ابعاد حقوقی استقرار شبکه های نسل 
آینده مخابرات در ایران

در برنامه پنجم توسعه بیش از هر چیز به 
فناوری اطالعات نگاهی کاربردی داریم

گیگابایت کارت گرافیک 
ATI HD5970 را به 

بازار عرضه کرد
انتظاره��ا ب��ه س��ر رس��ید و باالخ��ره Ati و 
گیگابایت قدرتمندتری��ن کارت گرافیکی جهان را 
به بازار عرضه کردند. بعد از انتش��ار موفقیت آمیز 
کارت گرافیک 5870 این ش��رکت که با اس��تقبال 
بی نظیر مصرف کنن��دگان و مخاطبان کارت های 
گرافیک رده High end مواجه ش��د، طبق سنت 
 X2 س��الیان پیش��ین، همه منتظر خبری از نس��خه
ای��ن کارت گرافیک بودند ک��ه ناگهان همه چیز به 
هم ریخت و Ati با یک تغییر اس��م س��اده همه را 

شگفت زده کرد.
به گزارش ایس��تنا با خبر انتشار کارت گرافیک 
جدید Ati همه شگفت زده شدند! نام این محصول 
 Ati نیست و X2 5870 جدید بر خالف انتظارها
کارت جدی��د خ��ود را که از دو تراش��ه گرافیکی 
5870 بهره می برد، 5970  نامیده اس��ت. با عرضه 
این کارت عماًل Ati توانسته است بعد از مدت ها 
از س��ایه nVIDIA بیرون بیاید و قدرتمند ترین 
کارت گرافیک جهان را به مصرف کنندگان عرضه 
کند. در می��ان تولید کنندگان اصلی کارت گرافیک 
در جهان، طبق رسم یک س��ال گذشته، گیگابایت 
توانست گوی سبقت را از رقبا برباید و اولین نمونه 
از ای��ن کارت را راهی بازاره��ای جهانی کند. این 
 DDR5 کارت گرافیک که از دو گیگابایت حافظه
بهره می برد 2GD-B-GV-R597D5 نام دارد 

و به زودی به بازار کشور وارد خواهد شد.
GV- گیگابای��ت برای کارت گرافی��ک مدل
2GD-B-R597D5 خود، دو گیگابایت حافظه 
DDR5 سامس��ونگ در نظر گرفته اس��ت که هر 
هس��ته توان اس��تفاده از ی��ک گیگابای��ت آن را به 
ص��ورت اختصاصی دارد. ای��ن حافظه ها هر یک 
با ی��ک درگاه 256 بیت��ی به تراش��ه اصلی مرتبط 
هستند. گیگابایت در تولید این کارت از الیه های 
PCB دو اونس مس اس��تفاده کرده اس��ت. کاهش 
دم��ای PCB به واس��طه این امکان، به مهندس��ان 
این ش��رکت امکان داده است سرعت چرخش فن 
خنک کننده کارت را از میزان اس��تاندارد پایین تر 
آورده و بدین ترتیب ضمن حفظ دما، فش��ار برقی 
کمتری را به رایان��ه تحمیل کنند. گیگابایت جهت 
تکمی��ل کردن پن��ل خروجی کارت خ��ود، از دو 
درگاه DVI، ی��ک درگاه HDMI و ی��ک درگاه 
Mini Display-Port اس��تفاده ک��رده اس��ت. 
وج��ود Display-Port یعنی امکان اس��تفاده از 
فن آوری انقالبی Eyefinity و پش��تیبانی از دقت 
هایی تا مرز 5760x1200 که فقط به کمک استفاده 
از چند نمایش��گر ام��کان پذیر اس��ت. این کارت 
گرافیک به زودی در بازار ایران موجود خواهد شد 
و مثل همیش��ه انتظار م��ی رود اولین نمونه 5970 
 2GD-B-GV-R597D5 بازار کش��ور، کارت

گیگابایت باشد.

طوالنی ترین لیزر جهان با 
اهداف ارتباطاتی ابداع شد

محققان دانشگاه آستون با استفاده از فیبری بسیار 
بلند، طوالنی ترین سیس��تم ارتباطاتی لیزری جهان را 
ارائه کردند که می تواند زمینه ای نوین در انتقال ایمن 

اطالعات و ارتباطات ایمن به وجود آورد.
به گزارش مهر، فیبر نوری 270 کیلومتری به طوالنی 
ترین سیستم لیزری جهان تبدیل شده است، سیستمی که 
به اعتقاد سازندگان آن می تواند مرحله ای جدید را در 

انتقال اطالعات و ارتباطات ایمن به وجود آورد.
محققان دانشگاه آستون تحقیقات روی این فیبرهای 
طویل لیزری را به منظور ایجاد سکویی برای نسل بعدی 
سیستم انتقال اطالعات از جمله ارتباطات از راه دور و 

پهنای باند به عهده دارند.
زمان��ی که یک مکالمه معمولی تلفنی یا اطالعات 
روی اینترنت ارسال می شود، سیگنالهای آن به نور تبدیل 
شده و در حین گذشت از میان فیبرهای نوری استاندارد 
سیگنالهای اطالعاتی در حدود 5 درصد از قدرت خود 
را طی هر کیلومتر از مس��یر از دست می دهند. سپس 
س��یگنالها باید تقویت شوند تا از رسیدن آنها به هدف 
اطمینان حاصل شود، فرایندی که باعث ایجاد صدای 
پس زمینه و کاهش کیفیت داده ها و سیگنالها می شود.

محققان با استفاده از پدیده ای طبیعی به نام پدیده 
رامان، فرایندی طبیعی که طی عبور نور از میان مواد و 
شبکه های فیبری بر روی نور تأثیر می گذارد تا نور در 
هر دو انتهای فیبر بازتاب داده ش��ود، توانستند سیستم 
توزیع یکنواختی از ن��ور را میان حفره فیبرهای نوری 
به وجود آورند. این طرح همچنین فیبر نوری بس��یار 
طوالن��ی را ارائه می کند که می تواند فرصتی جدید را 
برای ایجاد ارتباطات فوق سریع در گنجایش عملیاتی 

باال به وجود آورد.
محققان معتقدند »اس��تفاده از فیبر نوری طوالنی 
رامان« فناوری لیزر را به صورت کامل وارد محدوده ای 
جدید کرده است، میزان تقاضا در رابطه با سیستمهای 
ارتباطاتی به صورتی چش��مگیر رو به افزایش گذاشته 
اس��ت و این فناوری جدی��د می تواند راه حلی جدید 
را برای افزایش سرعت، ایمنی و گنجایش عملیاتی در 

سیستمهای آینده ارتباطاتی نوری ارائه کند.

 ش��رکت مخابرات ایران با کس��ب دس��تاوردی تازه، مسئول تهیه سند 
 Strategic در موضوع )APT(پیشنهادی اتحادیه مخابراتی آسیا- اقیانوسیه
Plan برای Rapporteur CG3 )نماینده ش��رکت مخابرات ایران( جهت 

ارائه به کنفرانس جهانی توسعه مخابرات )wtdc( شد.
به گ��زارش آژانس خبری فناوری اطالع��ات و ارتباطات از واحد خبر 
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات، شرکت مخابرات ایران در 
دومین اجالس مقدماتی، منطقه ای آسیا – اقیانوسیه جهت اجالس »کنفرانس 
جهانی توس��عه مخابرات« که دهم تا سیزدهم آذرماه در کشور تایلند برگزار 
شد، مس��ئول تهیه بیانیه نهایی اجالس » کنفرانس جهانی توسعه مخابرات« 
پیشنهادی کشورهای عضو اتحادیه مخابراتی آسیا- اقیانوسیه )APT( نیز شد. 
بنابراین گزارش، شرکت مخابرات ایران در دومین اجالس مقدماتی منطقه ای 
 Strategic plan اقدام به ارائه گزارش با عن��وان APT کش��ورهای عضو
other matters& کرد. در این اجالس همچنین سند شماره 37 جمهوری 
اسالمی ایران، شامل پیشنهاد هفت آیتمی کشورمان در اجالس قبلی )مالزی( 
به عنوان یکی از س��ند های مرتبط با گروه س��ه درج شد. شرکت مخابرات 
ایران در این اجالس اقدام به ارائه پیش نویس جدید طرح اس��تراتژیک برای 
کنفرانس جهانی توس��عه مخابرات س��ال 2010 از سوی کشورهای عوض 

اتحادیه مخابراتی آسیا- اقیانوسیه APT کرد.

پایان جنگ مرورگرها  میان 
مایکروسافت و اتحادیه اروپا

سرانجام پس از مدتها جنگ و درگیری میان اتحادیه اروپا و مایکروسافت، 
کمیسیون اروپا پیشنهاد مایکروسافت را مبنی بر حق انتخاب آزاد کاربران سیستم 
عاملهای ویندوز از سایر مرورگرها پذیرفت. به گزارش مهر، نیلی کروز کمیسر 
بخش رقابت کمیس��یون اروپا در این خصوص اظهار داشت: میلیونها مصرف 
کنن��ده اروپایی می توانن��د از منابع آزادی انتخاب نوع مرورگری که اس��تفاده 
می کنند بهره مند شوند. با این سخنان جنگ مرورگرها که از ژانویه 2008 میان 
اتحادیه اروپا و غول نرم افزاری دنیا آغاز ش��ده بود، پایان یافت. مایکروسافت 
با ویندوز، مالک 90 درصد از بازار سیستم عاملهای دنیا است. تاکنون کاربران 
ویندوز مجبور بودند تنها از اینترنت اکسپلورر به عنوان مرورگر استفاده کنند اما 
از این پس می توانند سایر مرورگرها مثل فایرفاکس، گوگل کروم، اپرا و... را نیز 
روی ویندوز خود نصب کنند. مکانیزم الگوی انتخاب بسیار ساده خواهد بود به 
طوری که کاربر اروپایی ویندوز به محض آنکه وارد این سیستم عامل شد پنجره 
کوچکی با عنوان مرورگر خود را انتخاب کن! باز خواهد شد. به این ترتیب کاربر 
می تواند عالوه بر اینترنت اکسپلورر با کلیک روی آیکن هایی که پنجره ارائه 
می کند از 12 مرورگر دیگری که در اروپا رایج هستند برای جستجو در اینترنت 
استفاده کند. این پنجره که صفحه انتخاب نام دارد روی تمام رایانه هایی که از 
سیستم عاملهای ویندوز Xp، ویستا و ویندوز 7 استفاده می کنند به طور خودکار 
و با به روزس��ازیهایی که از مارس 2010 عرضه می شوند نصب خواهد شد. 
براساس این گزارش، کمیسیون اروپا تاکنون مایکروسافت را در مجموع 1/68 

میلیارد یورو برای نقض مقررات اروپا جریمه کرده است. 

مخابرات مسئول تهیه سند طرح 
 استراتژیک اتحادیه مخابراتی

 آسیا- اقیانوسیه شد
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مدیر کمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان:

70 درصد گالیه ها، خارج از وظیفه شهرداری است

تجلیل از برگزیدگان هنرستان های استان اصفهان

 گردهمایی مدیران کانونهای فرهنگی تربیتی 
و رؤسای اردوگاههای دانش آموزی در شهر اصفهان برگزار شد

برای اولین بار در استان اصفهان
تولید مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک

 مدیر مطالعات و پژوهش معاونت برنامه ریزی، 
پژوهش و فناوری اطالعات شهرداری:

نظرسنجی از شهروندان پایه بودجه ریزی سال 
آینده شهرداری اصفهان است

مسئول مرکز فنی و حرفه ای زواره خبر داد:
وجود 30 رشته فعال در مرکز فنی و حرفه ای 

زواره

زواره

شهرکردشهرکرد

اصفهان

شهرکرد

بیش از 70 درصد ش��هروندان اطالع ندارند، 
شهرداری در صدور آرای ماده صد نقشی ندارد و 
اغلب گالیه ها در این خصوص خارج از وظیفه 

شهرداری است.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط 
عمومی ش��هرداری اصفهان، مدیر کمیسیون های 
ماده صد ش��هرداری اصفهان با بی��ان این مطلب 
گفت: با توجه به اینکه ش��هروندان با قوانین ماده 
صد آش��نا هس��تند اما بی��ش از 70 درصد از آنها 
نق��ش ش��هرداری را در ص��دور آرای ماده صد 
پررنگ می دانند این در حالی است که اغلب این 

گالیه ها خارج از وظیفه شهرداری است.
غالمعلی فی��ض اللهی افزود: ای��ن مدیریت 
 وظیف��ه برنامه ریزی و امور اجرای��ی را به عهده 
رأی  ص��دور  در  نقش��ی  گون��ه  هی��چ  و   دارد 
پرونده های کمیس��یون های ماده ص��د ندارد و 
تصمیم گیری در این زمینه بر عهده کمیسیون های 

مربوطه است.
وی با بیان اینکه اعضای کمیسیون ماده صد، 
س��ه نفر شامل عضوی از شورای ش��هر، نماینده 
اس��تانداری و قاضی دادگس��تری اس��ت، اظهار 
داش��ت: این مدیریت در ص��دور رأی هیچ گونه 

دخالتی ن��دارد و فقط معاون شهرس��ازی منطقه 
مربوط��ه می تواند در جلس��ات این کمیس��یون 
ش��رکت کند و درباره پرونده ه��ا توضیح داده و 

از آنها دفاع کند.
فیض الله��ی تأکید کرد: مدیری��ت ماده صد 
ش��هرداری دارای 10 کمیس��یون اس��ت ک��ه هر 
کمیس��یون متش��کل از س��ه نماینده دادگستری، 
ش��ورای اسالمی و وزارت کشور است. همچنین 
نماینده ای از ش��هرداری ب��دون حق رأی مکلف 
است برای ارائه توضیحات الزم در جلسات این 

کمیسیون حضور یابد.

به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان آموزش 
و پ��رورش اس��تان اصفه��ان، مراس��م تقدی��ر از 
برگزیدگان فنی و حرفه ای و کاردانش استان در 

محل تاالر ادب برگزار شد.
در این مراس��م رئیس گ��روه آموزش فنی و 
حرف��ه ای و کاردان��ش س��ازمان ارتقای س��طح 
کیفی آموزش��های فنی و حرف��ه ای و کاردانش، 
شکوفایی استعدادها و ایجاد خودباوری همچنین 
ایجاد تحرک و نش��اط آموزشی را از اهداف این 
مس��ابقات و جش��نواره ها اعالم ک��رد و افزود: 
هنرس��تانهای ما باید پیشرو در اس��تاندارد کردن 
واحدهای آموزش��ی مطابق با روند جهانی باشند 

لذا هنرس��تانها با مدیریت مشارکتی شکل گرفته 
و همه هنرآموزان و س��ایر عوامل مدرسه در کنار 

هنرجویان در ح��ال یادگیری هس��تند. همچنین 
استفاده الزم از فناوری TCT و IT در هنرستانها 
ب��ه عمل آم��ده و برنامه ه��ا بر اس��اس نیازهای 
هنرجویان تنظیم و ب��ر آموزش دروس کارگاهی 

و مهارتی تأکید می شود.
در این مراس��م از برگزیدگان جشنواره تولید 
محتوای الکترونیکی هنرستانهای فنی و حرفه ای 
و کاردان��ش، نهمی��ن دوره مس��ابقات علم��ی و 
کاربردی هنرس��تانهای کاردانش، چهارمین دوره 
جش��نواره مهارتهای هنری هنرستانهای کاردانش 
و دوازدهمین دوره جش��نواره هنرهای تجس��می 

هنرستان تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

به گ��زارش رواب��ط عمومی س��ازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان برای اولین بار در استان 
اصفهان با نظ��ارت و پیگیری کمیته کدکس مواد 
غذایی س��ازمان جهاد کشاورزی تولید مرغ بدون 

استفاده از آنتی بیوتیک انجام شد.
به گفته دکتر مس��عود پزش��کی مشاور ریاست 
سازمان و مسئول کیمته کدکس سازمان در راستای 
ایجاد امنیت غذای س��الم با پیگیری کمیته کدکس 
موادغذایی، معاونت بهبود تولیدات دامی س��ازمان 
و نظ��ارت اداره کل دامپزش��کی اس��تان اصفه��ان 
 توس��ط بخش خصوصی مرغ س��الم بدون مصرف 

آنتی بیوتیک تولید و به بازار مصرف عرضه شد.
مس��ئول کمیته کدکس اف��زود: در این مرحله 
حدود 60 تن مرغ تولید که توسط تعداد محدودی 
از فروشندگان گوشت سفید مرغ در سطح شهر و 
ش��رکت تعاونی مصرف سازمان جهاد کشاورزی 

استان اصفهان عرضه می شود.
ایش��ان در ادامه در خصوص چگونگی تولید 
این محصول بدونه استفاده از آنتی بیوتیک گفت: 
برای ای��ن امر با اس��تفاده از دس��تورالعمل های 
مربوطه اقداماتی از قبیل: اصالح ساختار مدیریتی 

واح��د پ��رورش دهنده طی��ور از نظ��ر مدیریت 
پرورش مناس��ب، مدیریت س��اختار بهداش��تی، 
تهیه جوجه مناس��ب و دیگر اقدامات مورد نیاز، 
 به ص��ورت دقیق توس��ط تولید کننده، ش��رکت 
ارائ��ه دهنده خدمات تضمین کیفیت و با پیگیری 
کمیته کدکس مواد غذایی سازمان و نظارت اداره 

کل دامپزشکی به انجام رسیده است.
محاس��ن و مزایای تولید م��رغ بدون مصرف 
آنتی بیوتیک ش��امل: افزایش کیفیت گوشت مرغ 
به دلیل عدم اس��تفاده از آنت��ی بیوتیک، کمک به 
افزایش س��المت و بهداش��ت جامع��ه، اقتصادی 

ک��ردن تولید، کاهش هزینه ه��ای مربوط به دارو 
و واکس��ن و به وجود آوردن بس��تر مناسب برای 

صادرات است.
الزم به توضیح اس��ت تفاوت این محصول با 
مرغ بسته بندی بهداشتی معمولی در این است که 
در فرآیند تولید مرغ ممکن اس��ت در اثر بیماری 
از داروهای شیمیایی و آنتی بیوتیک استفاده شود 
ول��ی این مرغ تولی��دی در ط��ول دوره پرورش 
به دلیل ع��دم ابتال به بیم��اری از آنتی بیوتیک و 

داروهای شیمیایی استفاده نشده است.
ش��ایان ذکر اس��ت کمیت��ه کدکس س��ازمان 
جهاد کش��اورزی اس��تان اصفهان در سال 1385 
ب��ا کارشناس��ان خب��ره ای از مرک��ز تحقیق��ات 
کشاورزی، معاونت بهبود تولیدات دامی، معاونت 
بهب��ود تولی��دات گیاه��ی، اداره کل دامپزش��کی 
استان، مدیریت صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون، 
مدیریت ترویج کشاورزی، سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی و شرکت پشتیبانی امور 
دام اس��تان به صورت فعال سیاست های خود را 
برای تولید محصوالت س��الم کشاورزی و دامی 

دنبال می کنند.

به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان آموزش و 
پرورش استان اصفهان، گردهمایی یک روزه مدیران 
کانونه��ای فرهنگی تربیتی و رؤس��ای اردوگاههای 
دان��ش آم��وزی اس��تان اصفه��ان در مح��ل کانون 
فرهنگ��ی- تربیتی حضرت امام خمینی )ره( ش��هر 
اصفهان برگزار شد. در این همایش سلمانی معاون 
پرورش��ی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش 
گفت: کانون ها و اردوگاههای دانش آموزی با هدف 
ساماندهی به فعالیت های فوق برنامه به نوعی، مکمل 
فعالیت های آموزشی مدارس هستند و به همین دلیل 
باید ارتباط و تعامل الزم را با مدارس داشته باشند تا 
بتوانند متناسب با نیازهای دانش آموزان برنامه هایی 

را تدارک و اجرا کنند.
وی در ادامه افزود: فضاهای پرورشی موجود 
در صورت برنامه ریزی صحیح و ش��ناخته شدن 
توس��ط مردم می توانند بهترین فضا برای نهادینه 
ک��ردن ارزش های دین��ی و اس��المی در وجود 

نونهاالن اسالمی باشند.
در این جلس��ه همچنین ش��رکت کنندگان با 
حضور کارشناس��ان س��ازمان به بررس��ی مسائل 
و مش��کالت کانونه��ا و اردوگاهه��ا در بخ��ش 
نیروی انس��انی، اعتبارات عمرانی و تجهیزاتی و 

برنامه های اجرایی پرداختند.
ش��ایان ذکر است در استان اصفهان تعداد 89 

باب کان��ون فرهنگی تربیت��ی و 11 باب اردوگاه 
در 40 منطق��ه آموزش و پ��رورش فعالیت دارند 
و ب��ا تش��کیل کارگاهه��ای مهارت آم��وزش در 
رش��ته های فرهنگی، هنری، ورزش��ی، علمی و 
اجتماعی و همچنین تشکیل انجمن های مختلف 
به دانش آموزان داوطلب سرویس دهی کرده و از 
مش��ارکت آنان در اداره کانونها استفاده می شود. 
تشکیل مجامع بحث و گفتگو پیرامون موضوعات 
مختلف و مورد نیاز دانش آموزان دوره راهنمایی 
و متوسطه و تدارکات برنامه جوانه ها ویژه دانش 
آموزان ابتدایی از جمله فعالیت هایی است که در 

کانون دنبال می شود.

تدوی��ن بانک های اطالعات��ی، همکاری 
مؤثر با مراکز پژوهش��ی، تش��کیل اتاق های 
 فکر ب��ا موضوع��ات تخصص��ی، حمایت از 
پای��ان نامه های کارشناس��ی ارش��د و دکترا، 
حضور فعال در جش��نواره ها و همایش های 
علم��ی، رویکرد علم��ی و اجرایی به اصالح 
الگ��وی مصرف و نظرس��نجی در حیطه های 
مختل��ف از مهمترین فعالیت های پژوهش��ی 

انجام شده از سوی شهرداری اصفهان است.
ب��ه گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای 
رواب��ط عموم��ی ش��هرداری اصفه��ان، مدیر 
مطالع��ات و پژوهش معاون��ت برنامه ریزی، 
پژوهش و فناوری اطالعات شهرداری با بیان 
این مطلب به جایگاه پژوهش در ش��هرداری 
اش��اره و تأکید کرد: پژوه��ش و مطالعه رکن 
اساس��ی و گام آغازین حرکت در هر طرح یا 
فعالیت شهرداری اس��ت به گونه ای که هیچ 
فعالیتی در ش��هرداری اصفهان بدون بررسی 

انجام نمی شود.
س��عید ابراهیمی با بیان اینکه پژوهش به 
عنوان بس��تر و زیربنای برنامه ریزی برای هر 
س��ازمان آینده س��ازی می کند اظهار داشت: 
اگر حتی از 10 مورد یک مورد پژوهش��ی در 
هر دستگاهی به نتیجه برسد دستاوردهای آن 

جبران موارد دیگر را خواهد کرد.
وی اضاف��ه ک��رد: جای��گاه پژوه��ش در 
 ش��هرداری اصفه��ان ب��ا تش��کیل معاون��ت 
برنامه ری��زی، پژوهش و فناوری اطالعات و 
پیش بینی مدیریت مشخص با عنوان مطالعات 
و پژوهش ارتقا یافته اس��ت ک��ه ضمن بهره 
گیری از پتانس��یل باالی خانواده شهرداری به 
نحوی برنامه های راهبردی و سیاس��تگذاری 

را بر عهده دارد.
 مدی��ر مطالع��ات و پژوه��ش معاون��ت 
برنامه ری��زی، پژوهش و فن��اوری اطالعات 
ش��هرداری ب��ه تش��ریح اه��م فعالیت ه��ای 
پژوهش��ی انجام ش��ده از س��وی ای��ن حوزه 
پرداخت و گفت: تدوین بانک های اطالعاتی 
پژوهش��ی ش��امل بانک مجریان، پیشنهادها، 
مراک��ز و طرح های پژوهش��ی و حمایت از 
طرح های پژوهش��ی و مطالعات��ی کاربردی 
جهت رفع مش��کالت شهر و ش��هروندان در 
س��ه مرحله ش��ناخت و تبیین صحیح نیازها، 
شناس��ایی مجریان توانمن��د و کارفرمای قابل 
از مهمترین طرح های پژوهش��ی اجرا ش��ده 

شهرداری اصفهان به شمار می آید.
وی هم��کاری مؤثر با مراکز پژوهش��ی، 

دانشگاهها و مؤسسات علمی نظیر پژوهشکده IT و 
حمل و نقل را از دیگر فعالیت های پژوهشی 
شهرداری اصفهان دانست و ادامه داد: تشکیل 
اتاق های فکر با موضوعات تخصصی شامل 
ب��رق و ان��رژی، ف��اوا )فن��اوری اطالعات(، 
درآمده��ای پایدار، حمایت از پایان نامه های 
کارشناس��ی ارش��د و دکترا و حضور مؤثر در 
جش��نواره ها و همایش ه��ای علم��ی و بین 
المللی از اقداماتی است که شهرداری اصفهان 

در حوزه پژوهشی انجام داده است.
ابراهیم��ی از توج��ه ویژه ش��هرداری به 
مقوله اصالح الگوی مصرف خبر داد و اذعان 
کرد: این مهم با دیدگاه علمی و پژوهش��ی در 
شهرداری دنبال شد و دبیرخانه اصالح الگوی 
مصرف به این مدیریت سپرده شده و اقدامات 
قابل توجهی در ای��ن زمینه همچون دریافت 
حدود 900 پیش��نهاد از کارکنان و شهروندان 
در این خصوص، تشکیل کمیته های اصالح 
 الگ��وی مص��رف در معاونت ه��ا و مناطق، 
راه ان��دازی اتاق های فکر ب��ا این رویکرد از 
جمله اتاق فکر برق و انرژی، فرهنگ سازی، 
آم��وزش و اط��الع رس��انی اص��الح الگوی 
مص��رف )آفا( و غیره را در دس��تور کار خود 

قرار داده است.
وی با اش��اره به نظرسنجی در حیطه های 
مختلف به منظور ش��ناخت نیازهای مردمی و 
سنجش رضایتمندی از طرح ها و فعالیت های 
شهرداری اصفهان در بخش پژوهش تصریح 
کرد: امس��ال برای اولین بار با استفاده از این 
نظرس��نجی بودجه ریزی سال 89 به تفکیک 

مناطق صورت گرفته است.
مدی��ر مطالع��ات و پژوه��ش معاون��ت 
برنامه ری��زی، پژوهش و فن��اوری اطالعات 
ش��هرداری تأکید کرد: پژوهش های کاربردی 
در حیطه های اقتصادی، ش��هری و اجتماعی 
از اهم فعالیت های ش��هرداری اصفهان قرار 

دارد.
وی از برنامه های آتی این مدیریت سخن 
ب��ه میان آورد و ادام��ه داد: تقویت ارتباط باز 
مراک��ز علمی و پژوهش��ی، افزای��ش دقت و 
کیفی��ت مهندس��ی خواس��ته ها در گام اول، 
تقوی��ت تحویل گی��ری و دریافت طرح های 
پژوهش��ی از مجریان توانمن��د، تقویت رابطه 
عم��ودی و افق��ی پژوه��ش در بخش ه��ای 
مختلف شهرداری و ایجاد شبکه پژوهشگران 
و محققان شهری از شاخص ترین برنامه های 

پژوهشی شهرداری در آینده است.

مسئول مرکز فنی و حرفه ای زواره گفت: 
هم اکنون 30 رشته فعال در این مرکز در حال 

ارائه خدمات به کارآموزان است.
مقداد مددی ب��ا بیان اینکه امروزه احتیاج 
کشور به سوی رش��ته های فنی است، اظهار 

داشت: فنی و حرفه ای 
زواره دارای 30 رش��ته 
هنری و فنی اس��ت که 

اکثر آنها فعال است.
به  اش��اره  ب��ا  وی 
اینکه اس��تقبال مردم از 
رش��ته های جدید فنی 
خ��وب  حرف��ه ای  و 
نیست، افزود: با وجود 
و  متخص��ص  مربی��ان 
تجهیزات کامل به دلیل 

عدم آگاهی مردم استقبال از برخی رشته های 
جدید خوب نبوده است.

مس��ئول مرکز فن��ی و حرف��ه ای زواره 
تصریح کرد: بیش از 20 درصد افرادی که در 

این مرکز آموزش دیده اند در رشته های خود 
جذب بازار کار شده اند.

مددی کیفیت آموزش در این مرکز را خوب 
ارزیابی کرد و بیان داشت: متخصصان این مرکز 

در جوار دانشگاههای معتبر فعالیت دارند.
وی اضاف��ه ک��رد: 
گذش��ت  با  امی��دوارم 
م��دت زمان��ی کوت��اه 
اس��تقبال م��ردم از این 
جدی��د  رش��ته های 
افزای��ش یاب��د چرا که 
مهارت در این رشته ها 
سبب کارآموزی شده و 
افراد  کاری  آینده  برای 

بسیار مفید است.
مددی خاطرنش��ان 
کرد: اکثر این 30 رش��ته در حال حاضر فعال 
اس��ت و عالقه مندان می توانند برای ثبت نام 
و کسب اطالعات بیشتر به این واحد مراجعه 

کنند.

شهرکرد – خبرنگار زاینده رود: استاندار 
چهارمح��ال و بختی��اری در حاش��یه بازدید از 
نمایشگاه دس��تاوردهای پژوهشی این استان در 
دانشگاه شهرکرد، ایجاد دانشگاه صنعتی را نیاز 

استان چهارمحال و بختیاری برشمرد.
اس��تاندار  صادق��ی  رجبعل��ی  مهن��دس 
چهارمحال و بختیاری با حضور در دانش��گاه 
ش��هرکرد از نمایش��گاه آخرین دستاوردهای 
پژوهشی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و سایر 

دستگاه های اجرایی این استان بازدید کرد.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری حضور 
س��ایر  و  پژوهش��ی  مراک��ز  ه��ا،  دانش��گاه 
دس��تگاه های اجرایی استان در این نمایشگاه 
را از لحاظ کمی و کیفی بسیار خوب ارزیابی 
ک��رد و ای��ن نمایش��گاه را در تب��ادل نتای��ج 
تحقیق��ات و ارائ��ه ی آخرین دس��تاوردهای 
تحقیقاتی ب��ه بخش های اجرایی و صنعتی و 
همچنین کاربردی کردن این دستاوردها بسیار 

تأثیرگذار دانست.
مهن��دس صادقی با اش��اره ب��ه تغییرات 
صورت گرفته در زمینه ی اعتبارات پژوهشی 
کش��ور و همچنین اختص��اص یک درصد از 
اعتب��ارات بانک ها و ش��رکت های دولتی به 
امور پژوهش��ی، اب��راز امیدواری کرد ش��اهد 

ارتقا، رشد و توسعه ی این بخش باشیم.

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به حرکت این اس��تان به س��مت توس��عه ی 
صنعت��ی، موقعیت خاص جغرافیایی به عنوان 
پل ارتباطی فالت مرکزی ایران با خوزس��تان 
و بن��ادر آن و همچنین واقع ش��دن در جوار 
دو اس��تان صنعتی و اهمیت نقش دانشگاه ها 
در تربی��ت نیروی متخص��ص و مورد نیاز در 
توس��عه ی صنعت��ی، ایجاد دانش��گاه صنعتی 
در چهار محال و بختیاری را نیاز این اس��تان 

برشمرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری دانشگاه صنعتی 
رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( چهارمحال و را نیاز این استان دانست

بختیاری گفت: این ن��گاه که افراد به طور دائم تحت 
پوشش کمیته امداد قرار خواهند گرفت، مردود است. 
مختاری در گفتگو با ایس��نا افزود : کمیته امداد با 
محوریت ایجاد اشتغال و خودکفا ساختن خانواده های 

تحت پوشش به نیازمندان ارائه خدمت می کند.
وی تصریح کرد: برای باال بردن آمار خانواده های 
موفق تحت پوش��ش کمیته امداد ام��ام خمینی )ره( 
کالس��های آموزش خان��واده ب��ه دو روش چهره به 
چهره به منظور بررس��ی و رفع موان��ع خانواده های 
تحت پوشش و آموزش به روش گروهی برای سنین 
مختلف در زمینه های فنی و حرفه ای و مهارت های 

زندگی توسط این نهاد برگزار می شود.
مختاری با بیان اینکه هم اکنون 34 هزار خانوار در 
استان تحت حمایت کمیته امداد قرار گرفته اند که 45 
درصد آنها را زنان سرپرست خانواده تشکیل می دهد، 
خاطرنش��ان کرد: حدود نیم درصد این آمار با توجه 
به آموزش��های صورت گرفته و طبق ش��اخص های 
تعیین ش��ده جزء خانواده های موفق قرار گرفته اند، 
این در حالی است که سایر خانواده های تحت پوشش 
 نیز در ش��رایط مطلوب برای رسیدن به این شاخص 

قرار دارند.
وی ادامه داد : مهمترین برنامه های کمیته امداد بر 
محور ایجاد اشتغال است و برای افرادی که محدودیت 
جسمی و سنی ندارند ظرفیت ایجاد شغل فراهم شده و 
سرمایه الزم برای تأمین زیرساخت ها و کسب مهارت 
و آم��وزش در اختی��ار این افراد ق��رار خواهد گرفت 
اگرچه تش��کیل مجتمع های تولیدی برای هر 4 تا 5 
خانواده از برنامه هایی است که برای اشتغالزایی افراد 

تحت پوشش این طرح در نظر گرفته شده است. 
رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( اس��تان اظهار 
داش��ت: در صورتی که برای خانواده ای امکان ایجاد 
شغل وجود نداشته باش��د، توسط این نهاد، آموزش، 
مشاوره و حمایت الزم صورت می گیرد. این در حالی 
اس��ت که در این زمینه با کس��ب توفیقات باال از 50 
درصد خانواده هایی که توان کار دارند به استثنای یک 

هزار خانواده برای مابقی شغل ایجاد شده است.
وی افزود: تا اواخر س��ال آینده نس��بت به اتمام 
شغل برای خانواده ها و سرپرستان بیکار اقدام خواهد 
ش��د و به لطف الهی دیگر سرپرستی بدون شغل در 
استان نخواهیم داشت. پس از آن با جدیت بیشتر برای 
اجرای برنامه های فرزندان، دانشجویان و دانش آموزان 

بازمانده از تحصیل اقدام خواهیم کرد.
مختاری تصریح کرد : نیازمندان تحت پوش��ش 
معم��والً یا با مراجعه به دفاتر پذیرش و درخواس��ت 
ش��ده یا با معرفی یک معرف پس از بررسی و تحقیق 
مددکاران تحت پوش��ش قرار می گیرند که متأسفانه 
برخی از خانواده های نیازمند به دلیل عدم مراجعه و 
معرفی نکردن خود برای دریافت حمایت از این نهاد 

تاکنون شناسایی نشده اند.
وی ادام��ه داد: در یک دوره 5 س��اله برای افرادی 
که صاحب شغل شده اند، بازدیدهای نظارتی از روند 
اجرایی طرح آنها صورت می گیرد به طوری که پس 
از اس��تقالل فرد و کس��ب درآمدی باالتر از مستمری 
کمیته امداد برای داشتن یک زندگی مطلوب، مرحله به 
مرحله مستمری فرد کاهش و در نهایت قطع خواهد 
شد و به این ش��یوه از وابستگی خانواده ها نسبت به 
کمک های امداد و عدم خودکفایی آنها جلوگیری به 

عمل خواهد آمد.
وی در خص��وص کمک های کمیته امداد جهت 
تشکیل خانواده جوانان و تأمین لوازم اولیه و ضروری 
زندگی آنها افزود: کمیته امداد موفق به تأمین جهیزیه 
25 درصد از 12 هزار ازدواج ثبت ش��ده در س��ال 87 

در اس��تان شده یعنی چیزی معادل یک چهارم از کل 
ازدواجهای ثبت ش��ده در سال گذشته مورد حمایت 

کمیته امداد قرار گرفته اند.
مختاری از تأمین جهیزیه 1050 دختر در آس��تانه 
ازدواج در 8 ماهه امس��ال خبر داد و گفت: این میزان 
شامل تأمین جهیزیه افراد تحت پوشش و افرادی است 
که تحت پوش��ش کمیته امداد نیس��تند و به صورت 
موردی و تنها برای تهیه جهیزیه توس��ط کمیته امداد 

حمایت شده اند.

جهیزیه بیش از هزار زوج کمیته امداد در ۸ ماهه اول امسال تهیه شده است

خطیب جمعه اصفهان:
 دشمن از شعارهای مردم 
در نماز جمعه هراس دارد

عضو مجل��س خبرگان رهب��ری و امام جمعه 
موق��ت اصفه��ان گف��ت: دش��من از ش��عارها و 
راهپیمایی ه��ای م��ردم در نماز جمعه به ش��دت 

هراس دارد.
به گزارش ایرنا، آیت اهلل سیدابوالحسن مهدوی 
در خطبه ه��ای نماز جمعه این هفت��ه اصفهان در 
مس��جد امام افزود: مردم ایران به یک اش��اره رهبر 
معظم انق��الب حرکت می کنند و همین امر باعث 

هراس و وحشت دشمن می شود.
وی با اش��اره به هت��ک حرمت س��احت امام 
خمین��ی )ره ( در دو هفته گذش��ته اظهار داش��ت: 
حرکت خروش��ان و انبوه مردم در سطح جامعه و 
دانش��گاه ها در محکومیت این توهی��ن از برکاتی 
اس��ت که پس از انقالب اس��المی نصیب ما شده 

است.
آی��ت اهلل مهدوی با بیان اهمیت وحدت حوزه 
و دانشگاه گفت: رشد و اعتالی علوم دانشگاهی و 
حوزوی در نهایت منجر به س��عادت انسان در دنیا 

و آخرت می شود.
وی تصری��ح ک��رد: عل��وم دانش��گاهی باعث 
می ش��ود انس��ان از منابع الهی و طبیعی به خوبی 
اس��تفاده کند و بهره گیری از علوم حوزوی باعث 

آرامش روح و تثبیت ایمان می شود.
وی گفت: الزم است هر دو قشر دانشگاهی و 
حوزوی آگاه به مسائل روز باشند تا بتوانند همگام 
با شرایط موجود و در جهت اعتالی سطح زندگی 

جامعه قدم بردارند.
خطیب جمعه اصفهان با اش��اره به فرا رسیدن 
ایام محرم و صفر گفت: برکات معنوی بسیاری در 
این دو ماه به سبب وجود مراسم و سخنرانی های 

زیاد در اصفهان وجود دارد.
آیت اهلل مهدوی افزود: الزم اس��ت هیئت های 
ع��زاداری ب��ه همان روش های س��نتی و با حذف 

خرافات، مراسم عزاداری را برپا کنند.
وی از مردم و هیئت های عزاداری خواس��ت 
 از هرگون��ه اعمال خالف ش��أن ائم��ه اطهار مانند 
قمه زنی که باعث س��وء اس��تفاده دشمن می شود، 

پرهیز کنند.
وی تأکی��د کرد: الزم اس��ت اعمالی که هدف 
امام حسین )ع( را ترویج می کند در این ایام انجام 

شود.
راهپیمایی نمازگزاران اصفهانی در محکومیت 
هتک حرمت ساحت امام خمینی )ره( پس از نماز 

جمعه در محل میدان امام اصفهان برگزار شد.

چهارمحال و بختیاری، 
بیعت با امام و رهبری

م��ردم نمازگ��زار و والیت مدار ش��هرهای مختلف 
چهارمح��ال و بختی��اری در زیر بارش ش��دید برف 
تظاهرات پرشوری را در محکومیت هتاکان به ساحت 
مق��دس معمارکبیر انقالب اس��المی حض��رت امام 

خمینی )ره( برگزار کردند.
در این تظاه��رات مردم نقاط مختلف این اس��تان با 
وجود بارش ش��دید برف با س��ر دادن شعارهای اهلل 
 اکب��ر، مرگ بر ض��د والیت فقیه، اس��تقالل، آزادی، 
جمهوری اس��المی خش��م و انزجار خود را از هتک 
حرمت به س��احت مق��دس بنیانگ��ذار کبیر انقالب 

اسالمی ایران ابراز کردند.
شرکت کنندگان در این تظاهرات در شهرکرد از مقابل 
مصالی بزرگ امام خمینی )ره( حرکت اعتراض آمیز 
خود را آغاز کردند و قش��رهای مختلف و گروههای 
مختلف مردم مؤمن و والیت مدار شهرها و روستاهای 
استان چهارمحال و بختیاری، تشکل های دانشجویی 
و دانش آموزی، حوزه های علمیه، طالب و روحانیون 
علوم دینی، بازاریان، کسبه و اصناف بازار، کارمندان، 
کارکنان دستگاه های اجرایی و اداری و سایر صنوف 
به خیابانها آمدند تا پاسخی کوبنده به اهانت گستاخانه 
و نابخردانه جمعی از فرصت طلبان و اغتشاش��گران 
به ساحت قدسی و عظیم الشأن بنیانگذارکبیرانقالب 

اسالمی حضرت امام خمینی )ره( بدهند.



جامعه

بروجن – خبرنگار زاینده رود:
با ت��الش مأم��وران فرمانده��ی انتظامی 
شهرستان بروجن، پنج دستگاه موتورسیکلت 
سرقتی کشف و ضبط شد. چندی پیش توسط 
مأم��وران شهرس��تان بروجن ط��رح عملیاتی 
اس��تانی، با هدف شناس��ایی و کشف وسائط 
نقلیه سرقتی در تعمیرگاه ها و پارکینگ ها، به 

مرحله اجرا گذاش��ته شد. این گزارش حاکی 
اس��ت پس از اج��رای این طرح تع��داد پنج 
دس��تگاه موتورسیکلت سرقتی کشف و ضبط 
شد. گفتنی است در این رابطه یک نفر سارق 
دس��تگیر و پس از تش��کیل پرونده به همراه 
موتورسیکلت های کشف شده تحویل مراجع 

قضایی شد.

سورشجان – خبرنگار زاینده رود:
مأموران کالنتری 19 سورش��جان سارقی 
را حی��ن اوراق کردن خودرو پیکان دس��تگیر 
کردند. مأموران کالنتری 19 سورشجان، حین 
گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی، سارقی 

را که اقدام به جدا کردن قطعات یک دس��تگاه 
خودرو پیکان کرده و قصد متواری شدن داشت 
را شناس��ایی و دس��تگیر کردند. گفتنی اس��ت 
تحقیقات از متهم دس��تگیر ش��ده برای کشف 

سایر اقدامات مجرمانه ادامه دارد. 

ته��ران  دادس��تان 
در  تس��ریع  دس��تور 
قتل  پرونده  به  رسیدگی 
ی��ک دختربچه 5 س��اله 
را ک��ه به طرز فجیعی به 
قتل رس��یده ب��ود صادر 
کرد. به گزارش باش��گاه 
خبرن��گاران ب��ه نقل از 

روابط عمومی دادسرای عمومی و انقالب تهران، 
عباس جعف��ری دولت آبادی در دس��تور خود 
همچنین با توجه به جریحه دار شدن احساسات 
عمومی و اهمیت موضوع، بررسی دقیق پرونده 
و تعقیب قانونی همه متهمان درگیر در این زمینه 

را خواستار شد.
این گ��زارش حاکی 
است، جسد سوخته شده 
ساناز 5 ساله چندی پیش 
آپارتمانی در جنوب  در 
شرق تهران در حالی که 
دهان وی با چسب بسته 

شده بود کشف شد.
در پی گزارش عوامل انتظامی، پرونده ای در 
این زمینه در دادسرای ویژه امور جنایی تشکیل 
و به دستور بازپرس شعبه مربوطه تا کنون 4 نفر 
از بستگان دختر بچه یاد شده به اتهام دخالت در 

این قتل بازداشت شده اند.

قرمز س��ارقان حرفه ای که در زمان توقف 
خودرو ها درترافیک یا پشت چراغ قرمز اقدام به 

سرقت از رانندگان می کردند دستگیر شدند.
 به گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران از اداره 
اجتماع��ی پلیس آگاهی ناجا، دو س��ارق کیف 
ق��اپ در زمان توقف خودروه��ا در ترافیک یا 
پش��ت چراغ قرمز با باز کردن درب یا شکسن 
شیشه اتومبیل با تهدید و ارعاب اقدام به سرقت 
اموال رانندگان کرده و با استفاده از ازدحام منطقه 

متواری می شدند.
 با اعالم چندین شکایت از سوی شهروندان 
استان خراس��ان رضوی و افزایش فعالیت های 
س��ارقان اکیپی از مأموران مجرب پلیس آگاهی 

رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار 
داده و به چهره نگاری از متهمان پرداختند.

 با به دس��ت آمدن تصوی��ر فرضی متهمان 
و ق��رار گرفت��ن تصوی��ر آنها در اختی��ار  کلیه 
واحد های گشت انتظامی یکی از سارقان به نام 

ع.ق شناسایی و در مخفیگاهش دستگیر شد.
 پس از انتق��ال  متهم به پلیس آگاهی، وی 
منکر هرگونه دخالت در سرقتها شد اما در نهایت 
با قرار گرفتن در برابر ادله قانونی لب به اعتراف 
گش��ود و به همدس��تی با فردی به نام م.م اقرار 
کرد.  الزم به ذکر است، با دستگیری دیگر متهم 
پرونده نامبردگان به دهها فقره سرقت کیف قاپی 

اعتراف کردند.

جدول
افقی

1- همبستگی، از آثار تاریخی شیراز 
2- س��خنان بیهوده و باطل، ش��هری در استان 

خراسان 
3- پرنده، قصر و عمارت عالی، فراخ دس��تی، 

دودمان 
4 -ترکیب اکسیژن و هیدروژن،  پیمانه مایعات،  

بام دنیا، کلمه تصدیق 
5- نصیب و قس��مت، قانون چنگیزی،  آگاهی 
6- خوش��حال نیست،  از اجس��ام هندسی، ته 

نشین شونده 
7- یکدفعه،  انعکاس،  از ویتامینها 

8- ضایع و باطل،  صدا،  گندم س��وده،  وسیله 
درو 

9- خم پارچه، درهم و برهم، دارایی 
10- خوراک��ی از ش��یر و نشاس��ته، یار قدیمی 

آفتابه، قرارداد 
11- کوتاه،  دربند است،  متاع و کاال 

12- موی بلند زنانه، پول فلزی، ش��الوده،  شهر 
تاریخی 

13- روز سپری شده،  ساز ایرانی، قوای نظامی،  
بانو 

14- از نیروهای س��ه گان��ه،  تنوع و گوناگونی 
15- علک الروح،  به پایان رسیده.

عمودی
1- گوشزد کردن، ش��اهکار معروف الکساندر 

دوما 
2- کرسی سخنرانی،  ثروت و مال 

3- گرم و سوزان، مسافر امکنه مقدسه، پرستار، 

تصدیق روسی 
4- حرف تأس��ف، باجه بلیت فروش��ی سینما،  

قطار  
5- مرکز بنگالدش، سقف فرو ریخته، فراغت 

6- حاصل و فرآورده، چاهی در جهنم، ساحل 
دریا 

7- آب ورزی، محل ورزش��ی، حرف گزینش 
8- آب دیده، از ستارگان، الفت، ناامید 

9- طرف و جهت سلطان دوپای جنگل، همدم 
10- کج و خمیده، واحد طول، پیک بهار 

11- دهکده، شیر خام خورده، نوشنده 
12- پسوند شباهت، شادی و سرور، برآمدگی 

پوست، رودی در اروپا
13- بخیه درشت، آفت، واحد پول امریکا، قصد 

و آهنگ 
14- سرزمین اسکیموها، تازه سبز شده 
15- از گلهای شیپوری، باالترین رنگ.
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حوادث 
دستور دادستان تهران برای تسریع در رسیدگی به 

پرونده قتل کودک 5 ساله

سرقت در زمان توقف خودرو پشت چراغ 

دستگیری سارق و کشف پنج فقره سرقت در بروجن 

دستگیری سارق حین ارتکاب سرقت

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
5                شنبه 28 آذرماه 1388 / 2 محرم 1431 Saturday 19 December 2009جامعه

مظهر وحدت حوزه و دانشگاه

شورای عالی انقالب فرهنگی

شهید آیت اهلل دکتر محمد مفتح از جمله روحانیون 
روشنفکر و روشنگری بود که نقش مهمی در نهضت 
اس��المی مردم ایران به رهبری امام خمینی ایفا نمود. 
ایشان، همچنین قدم های مؤثری در راه ایجاد وحدت 
بین حوزه های علمیه و دانشگاه و دو قشر روحانی و 
دانشگاهی برداشت. ایشان که از اعضای اولیه شورای 
انقالب هم ب��ود روز 27 آذر 1358 در حیاط خلوت 
دانشکده الهیات دانشگاه تهران با شلیک چند گلوله از 
سوی تروریس��ت ها به شهادت می رسد و این روز 
به پاس تالش های آن بزرگوار روز وحدت حوزه و 
دانشگاه نامگذاری شده است. این مقاله به زندگی و 

فعالیت های ایشان می پردازد.
فعالیت های ایشان در مسائل اجتماعی و سیاسی 
و آشنایی ای که از نزدیک با حوزه و دانشگاه و کلیه 
مسائل آن پیدا کرده بودند سبب شد که استاد شهید از 
سالهای بسیار قبل به اهمیت وحدت حوزه و دانشگاه 

پی برد.
کودکی و تحصیالت مقدماتی

ش��هید آی��ت اهلل دکت��ر محم��د مفتح در س��ال
 1307 ه.ش در خان��واده ای روحان��ی در همدان به 
دنیا آمد. پدر ایشان مرحوم حجت االسالم حاج شیخ 

محمود مفتح از وعاظ بزرگ همدان بود.
اس��تعداد فراوان و عش��ق زیاد شهید به تحصیل 
باعث ش��د  ب��ه زودی مراحل مختل��ف تحصیل را 
بگذران��د، به نحوی که دیگر ح��وزه همدان برای او 
قابل استفاده نبود و لذا در سال 1322 در حالی که تنها 
15 سال داشت برای ادامه تحصیل به حوزه علمیه قم 

مهاجرت کرد.
تحصیالت تکمیلی

پ��س از ورود به ق��م در حجره ای در مدرس��ه 
دارالش��فاء اقامت کرده و شبانه روز به تحصیل علم 
پرداخته. از محضر اس��اتید بزرگی همچون حضرت 
آی��ت اهلل العظمی ام��ام خمین��ی )ره(، مرحوم آیت 

اهلل عالمه طباطبائی، مرحوم آی��ت اهلل داماد، مرحوم 
آیت اهلل حجت و... اس��تفاده کرد و ب��ه زودی دوره 
کامل علوم مختل��ف حوزه را گذارند و جامع منقول 
و معقول ش��د تا اینکه به درجه اجتهاد نائل آمد و به 
عنوان مدرسی در حوزه به تدریس پرداخت، به نحوی 
که حوزه های درسی ایش��ان در زمینه های مختلف 
به خصوص فلسفه از رونق خاصی برخوردار بوده و 
از پراستفاده ترین حوزه های درسی برای فضالی قم 

محسوب می شد.
شهید مفتح در کنار تحصیل در حوزه، به تحصیل 
عل��وم جدید پرداخته و م��دارج مختلف تحصیالت 
علوم روز را نیز گذرانده و پس از مدت نسبتاً کوتاهی 
موفق به اخذ درجه دکترا )P.H.D( در رشته فلسفه 

شد.
مقاله ایش��ان تح��ت عنوان »وحدت مس��جد و 
دانش��گاه« که در سال حدوداً 1340 در نشریه مکتب 
اسالم قم چاپ شده خود به خوبی نشانگر نوع تفکر 
و تالش عملی استاد مفتح در زمینه ایجاد این وحدت 

از آن سالها است.
با شروع قیام حضرت امام خمینی)ره(، شهید مفتح 
که یکی از شاگردان نزدیک ایشان بود، از روز اول قیام 

پشت سر امام مبارزات خود را اوج بیشتری داد.
منبرهایی که ایشان در شهرهای آبادان، خرمشهر، 
اهواز و... می رفتند بارها منجر به دستگیری و تبعید 
ایشان شد ولی شهید مفتح مجدداً در مناسبت بعدی 
ب��رای منبر ب��ه آن ش��هرها می رفتند ت��ا باالخره در 
آخرین بار ایشان را دستگیر و تبعید کرده و به استان 

خوزستان ممنوع الورود کردند.
تدریس در دانشکده الهیات

غنای علمی استاد، تبحر و تسلط ایشان به علوم 
جدی��د و قدی��م، بیان ش��یوا و قلم قدرتمند ایش��ان 
مدیریت دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه 
تهران را برآن داشت تا رسماً از ایشان دعوت به عمل 
آورد تا به تدریس در آن محل بپردازد. شهید مفتح به 
شوق همکاری با استاد شهید آیت اهلل مطهری تدریس 
در دانش��کده الهیات را پذیرفت و از س��ال 1349 در 

تهران اقامت گزید.
مسجد جاوید؛ سنگر مبارزه با ظلم و الحاد

شهید آیت اهلل دکتر مفتح با قبول امامت جماعت 
مس��جد جاوید در س��ال 1352 هسته ای دیگر را در 
جهت تجمع نیروهای مسلمان مبارز و سنگری برای 
ارائه اسالم راس��تین و جبهه ای برای مبارزه با رژیم 
پهلوی ایجاد کرد. وی ابتدا اقدام به تشکیل کتابخانه ای 
در مسجد کرد و سپس با تشکیل کالس های مختلف 
از جمله اصول عقاید، فلس��فه، اقتصاد، تفسیر قرآن، 
نهج البالغه، عربی، تاریخ ادیان، جامعه شناس��ی و... 
برای دانشجویان و نیز کالس های دیگری در سطح 
دانش آموزان اقدامی مؤثر در جهت باالبردن س��طح 

آگاهی های مذهبی به صورتی منظم و سیستماتیک و 
همچنین ایجاد زمینه برای آشنایی و تشکل در جهت 
پیش��برد انقالب اسالمی کرد تا اینکه در سوم آذر ماه 
1353 با دستگیری ش��هید آیت اهلل مفتح و حضرت 
آیت اهلل خامنه ای مس��جد جاوید تعطیل شد. شهید 
مفتح حدود 2 م��اه در زندان رژیم زیر ش��دیدترین 

شکنجه ها بسر برد.
مسجد قبا؛ قلب تپنده انقالب

حدود 2 س��ال پ��س از آزادی از زندان ش��هید 
آی��ت اهلل دکتر مفت��ح امامت مس��جدی در نزدیکی 
حسینیه ارشاد را پذیرفته و آن مسجد را »قبا« نامید و 
بدین صورت مسجد قبای دیگری در راستای مسجد 
قبا در صدر اسالم بنیاد نهاده شد تا سنت های اصیل 

رسول خدا و خاندان پاکش را احیا کند.
این مسجد را به عنوان بزرگترین سنگر در جریان 
مب��ارزات انق��الب اس��المی درآورد. جمعیت های 
در  و 57  س��الهای 56  در  ک��ه  نف��ری  صده��زار 
س��خنرانی های ماه مبارک رمضان در مس��جد گرد 
می آمد، تا آن زمان بی سابقه بوده و رعب و وحشت 

زیادی در دل رژیم منفور پهلوی ایجاد می کرد.
ــی عملی در تعمیق و  ــت در لبنان؛ اقدام فعالی

گسترش انقالب اسالمی
در جری��ان جنگ ه��ای داخلی لبن��ان که رژیم 
صهیونیستی اش��غالگر با همکاری رژیم های مرتجع 
منطقه برای سرکوبی شیعیان و فلسطینی های مسلمان 
به پا خاس��ته مقیم لبنان برپا کرده بود، شهید آیت اهلل 
دکتر مفتح اقدام به جمع آوری اعانه به مقدار زیاد کرد 
و آنها را به لبنان فرستاد. او معتقد بود اساسی ترین کار 
برای پیشرفت هرچه بیشتر شیعیان لبنان، باالتر بودن 
س��طح آموزش و فرهنگ آنان اس��ت، بنابراین برای 
جنگ زدگان لبنان دو برنامه کوتاه مدت و درازمدت 
داش��ت. در برنامه کوتاه مدت س��عی بر آن داشت تا 
مخارج تحصیلی کودکان شهدای لبنان را تأمین کند و 
در این راه موفق شد عده زیادی از بازماندگان شیعیان 
جنگ زده را با تأمین مخارج تحصیل و پوشاک و غذا 

راهی مدارس کند.
هدف وی از اجرای برنامه درازمدت این بود که 
یک مرکز و مجتمع آموزشی شیعه در لبنان ایجاد کند 
و با این اقدام دست به اساسی ترین کار در جهت از 

بین بردن عقب افتادگی شیعیان لبنان زد.
نماز عید فطر؛ نقطه عطفی در حرکت انقالب

شهید مفتح در رمضان سال 1356 اقدام به تشکیل 
جلسات سخنرانی در مسجد قبا و از کسانی که رژیم 
آنها را از انجام س��خنرانی من��ع کرده بود دعوت کرد 
و ب��ا این عمل قدم مؤثری را در جهت رس��وا کردن 

رژیم برداشت.
پس از روزهای س��ازندگی ماه رمضان 56 شهید 
آیت اهلل دکتر مفتح اعالم کرد که نماز عید فطر را در 

زمینهای قیطریه خواهد خواند.
ساعت 8 صبح پنجشنبه 16 شهریور دکتر مفتح به 
زمینهای قیطریه آمد و مشاهده کرد که سرتاسر زمین 
توسط نیروهای مسلح ارتش شاهنشاهی اشغال شده 

است.
در اوائل راه ارتش ش��روع به شلیک تیر هوایی و 
گاز اشک آور به سوی جمعیت مؤمن و مبارزه کرد اما 
مردم با روشن کردن آتش و سوزانیدن مقوا در اطراف 
شهید مفتح مانع از آسیب رسانی گاز به ایشان شدند.

نظامیان شاه کمی پایین تر )خیابان دکتر شریعتی، 
سر راه شهید کالهدوز( حمله کردند و دکتر مفتح را 
با سرنیزه و قنداق تفنگ به سختی مجروح و مضروب 

کردند به طوری که امکان حرکت از وی سلب شد.
شهید مفتح که صبح جمعه 17 شهریور برای مداوا 
و پانسمان زخمهای ناشی از تظاهرات به بیمارستان 
رفته بود، موقع بازگش��ت به منزل به وس��یله ساواک 

دستگیر شد.
بدین ترتیب در اولین س��اعات حکومت نظامی 
وی با تن و بدنی مجروح دستگیر و روانه زندان کمیته 

ضد خرابکاری شاه شد.
بع��د از 2 ماه ک��ه رژیم س��ابق در اثر اوجگیری 
انق��الب ناچار به گش��ودن در زندانها ش��د، ش��هید 

آیت اهلل دکتر مفتح از زندان آزاد شد.
پس از انقالب

کوشش های ش��بانه روزی اس��تاد مفتح پس از 
انقالب با شدتی بیشتر دنبال شد، لیاقت و جدیت و 
کاردانی ایشان ناشی از ایمان و اعتقاد عمیق به انقالب 

اسالمی بود.
وی ع��الوه ب��ر عضویت در ش��ورای انقالب با 
درخواست دانش��جویان دانش��کده الهیات و بعد از 
مشورت با استاد مطهری سرپرست دانشکده الهیات 
شد و عالوه بر این سرپرستی کمیته منطقه4 تهران نیز 

برعهده وی بود.
دکتر مفتح در ادامه سالیان دراز کوشش و تالش 
برای وحدت حوزه و دانش��گاه که اس��الم بر جامعه 
حاکم و کش��ور تحت رهبری ه��ای حضرت امام به 
پیش می رفت به کوشش خود در این زمینه افزود و 
در سالگرد شهادت آیت اهلل حاج سیدمصطفی خمینی 
اقدام به تش��کیل سمینار وحدت حوزه و دانشگاه در 
دانش��کده الهیات کرد که این اولین سمیناری بود که 

تحت این عنوان برگزار می شد.
شهادت

دکتر مفتح در س��اعت 9 صبح روز سه شنبه 27 
آذر 1358 در حیاط خلوت دانشکده الهیات دانشگاه 
تهران با شلیک چند گلوله از سوی ضاربین به شدت 
زخمی می ش��ود و معالجات در بیمارس��ت�ان اث�ری 
نمی بخش��د و حدود ساعت 2 بعدازظهر همان روز 

به شهادت می رسد. یادش گرامی باد.

ام��ام خمینی )ره( در جمع اعضای س��تاد انقالب 
فرهنگی  دستور می دهد برای بازگشایی دانشگاه ها، ستاد 
انقالب فرهنگی سابقه ی تک تک افراد را بازبینی کند 
و از اعضای ستاد می خواهد »سازمانی« درست کنند که 
فعالیت های کلیه اساتید و دانشجویان را زیر نظر داشته 

باشد.  وی وظایف آنها را چنین برشمردند:
»االن که ش��ما بخواهید دانشگاه را برای پذیرفتن 
معلم و پذیرفتن ش��اگرد مهیا کنید، ی��ک عده زیادی 
چهره هایشان را از آنی که هستند بر می گردانند به یک 
چهره  ی اسالمی و خودش��ان را در دانشگاه به عنوان 
معلم، به عنوان - مثاًل - شاگرد جا می زنند. این را باید 
یک فکری برایش بکنید. همه مسلمانند و همه متقی، 
همه با این نهضت اس��المی موافق، لکن سوابقشان را 
بای��د االن مالحظه کرد؛ یعنی بنا بر این باش��د که یک 
گروههایی ]باشند[ برای رسیدگی به سوابق معلمها، به 
سوابق اینهایی که می خواهند مثالً وارد بشوند، تا دوباره 
این مرکز تجمع افرادی ]نشود[ که آنجا بیایند و قضیه 
تحصیل نباشد و قضیه جهات سیاسی باشد و اینطور 

چیزها. 
از اولی که بناست دانشگاه باز بشود و بناست معلم 
پذیرفته بش��ود، مهم این اس��ت این معلم ]هایی [ که 
االن می آیند و اظهار چه می کنند و ش��هادت می دهند 
و می گویند ما مسلمان و چه و چه هستیم، به این اکتفا 
نشود؛ سوابق دیده بشود که این چطور آدمی بوده است، 
چکاره بوده است، در دانشگاه که بوده، چه می کرده، چه 
درس می داده، چه جور برخورد می کرده با جوانها و چه 
توطئه ها داشته یا نداشته. این مسائل خیلی باید بررسی 
بشود که دانشگاه وقتی باز می شود، یک دانشگاهی باشد 

که حاال صد در صد نشد، ]طوری [ باشد که اشخاصش 
اشخاص صحیح باشند و بعد هم که باز می شود، یک 
بازرس هایی الزم اس��ت به اینک��ه در همه جا حاضر 
باشند؛ برای اینکه معلمین با دانشجوها چه جور برخورد 
دارند و غیر برنامه درسی شان چه حرفها آنجا هست، 
چه چیزها آنج��ا مطرح می کنند. اگر دیدند چیزهایی 
انحرافی است، اطالع بدهند و یک سازمانی باشد برای 
اینکه اگر هر یک از معلمین یک همچو کاری بخواهند 
بکنند،]بررسی [ بشود. اگر - مثالً - گروهها بخواهند 
در دانشگاه باز این بساط را درست کنند، حاضر باشند 

اشخاصی برای اینکه مانع از این امور بشوند.« 
امام خمینی )ره( در حکم خود به اعضای منتخب 
س��تاد انقالب فرهنگی به صراحت مسئولیت انتخاب 

اساتید را به عهده ی این ستاد گذاشته و گفتند :
»از بین اساتید مسلمان و کارکنان متعهد و دانشجویان 
متعهد با ایمان و دیگر قشرهای تحصیلکرده، متعهد و 
مومن به جمهوری اس��المی دعوت نمایند تا شورایی 
تشکیل دهند و برای برنامه ریزی رشته های مختلف و 
خط مشی فرهنگی آینده دانشگاهها، بر اساس فرهنگ 
اسالمی و انتخاب و آماده سازی اساتید شایسته متعهد 
و آگاه و دیگر امور مربوط به انقالب آموزشی اسالمی 

اقدام نمایند.« 
امام خمینی همچنین در پیام نوروزی خود، در 

فروردین 5۹ تأکید کرده و گفتند:
»باید انقالب اسالمی در تمام دانشگاه های سراسر 
ایران به وجود آید تا اس��اتیدی که در ارتباط با شرق و 
یا غرب اند تصفیه گردند و دانشگاه محیط سالمی شود 

برای تدریس علوم عالی اسالمی.« 

اهداف این شورا عبارت اند از:
 1- گس��ترش و نفوذ فرهنگ اس��المی در شئون 
جامعه و تقویت انقالب فرهنگ��ی و اعتالی فرهنگ 

عمومی
2- تزکی��ه محیط های علم��ی و فرهنگی از افکار 
مادی و نفی مظاهر و آثار غربزدگی از فضای فرهنگی 

جا معه
3- تحول دانشگاه ها، مدارس و مراکز فرهنگی و 
هنری براس��اس فرهنگ صحیح اسالمی، گسترش و 
تقویت هر چه بیشتر آنها برای تربیت متخصصان متعهد، 
اسالم شناسان متخصص، مغزهای متفکر و وطن خواه، 
نیروهای فعال و ماهر، استادان، مربیان و معلمان معتقد به 

اسالم و استقالل کشور
4- تعمی��م س��واد، تقویت و بس��ط روح تفکر و 
علم آموزی و تحقیق و استفاده از دستاوردها و تجارب 
مفی��د دانش بش��ری ب��رای نیل به اس��تقالل علمی و 

فرهنگی
5- حف��ظ و احیا و معرفی آثار و مآثر اس��المی و 

ملی
6- نشر افکار و آثار فرهنگی انقالب اسالمی، ایجاد 
و تحکیم روابط فرهنگی با کشورهای دیگر به ویژه با 

ملل اسالمی.
همچنین وظایفی را که بر عهده شورای عالی انقالب 
فرهنگی گذاشته ش��ده اس��ت، می توان در سه حوزه 
سیاستگذاری، تدوین ضوابط و نظارت تقسیم بندی کرد. 
تهیه و تدوین سیاس��ت ها و طرح های راهبردی کشور 
در زمینه های مختلف فرهنگی از جمله در حوزه های 
زنان، تبلیغات، اطالع رس��انی، چاپ و نشر، بیسوادی، 
دانشگاه ها، برقراری روابط علمی و پژوهشی و فرهنگی 
با سایر کشورها، همکاری حوزه و دانشگاه، فعالیت های 
دینی و معن��وی، تهاجم فرهنگی و س��ایر حوزه های 
فرهنگی مربوطه از جمله وظایف سیاس��تگذاری این 
شورا محسوب می شود. همچنین تعیین ضوابط تأسیس 
مراکز علمی و آموزش��ی و نیز ضوابط گزینش مدیران 
و اس��تادان و دانش��جویان از جمله وظایف این شورا 
است. بررسی و تحلیل شرایط فرهنگی ایران و جهان، 
بررسی الگوهای توسعه و پیامدهای فرهنگی آن، بررسی 
وضع فرهنگ و آموزش کشور و نیز نظارت بر اجرای 
مصوبات شورا از جمله وظایف نظارتی شورای عالی 

انقالب فرهنگی است. 

فعالیت شورای عالی انقالب فرهنگی به رغم 
ــگاه ها منحصر  ــم و تفکر اولیه به امور دانش تصمی
ــه فعالیت و جایگاهی که  ــد، در حالی که حیط ش
برای آن در نظر گرفته شده بود بسیار فراتر از این 
ــت.  امر بود. دانش، خارج یا فراتر از فرهنگ نیس
ــگاه ها در قالب  ــدا قرار بود که دانش دانش در ابت
ــالمی، بومی شود و سخن این  فرهنگ ایرانی و اس
ــت که شورای عالی انقالب فرهنگی تا چه حد  اس

در این امر موفق بوده  است؟ 
اگر در ماده اول سند چشم انداز بیست ساله دقت 
کنیم، خواهیم دید که بحث از زمان و تاریخ یا تناسب 
تاریخ و جغرافیا را مطرح می کند. برنامه شورا باید این 
باشد که با همکاری دستگاه های مرتبط، چارچوب های 
جغرافیای��ی و تاریخی ایران را اس��تخراج کند. مانند 
جغرافی��ا و تاریخی که در آن تش��یع ش��کل گرفته و 
جغرافیا و تاریخی که در آن اس��الم شکل گرفته است 
یا فرهنگ هزارساله قبل از اسالم و 1400 ساله بعد از 
اسالم. این فرهنگ باید باز تولید می شد و این بازتولید 
در هم��ه جای جامع��ه جریان پیدا می ک��رد. حتی در 
س��خنان حضرت امام خمینی )ره( هست که دانشگاه 
را اسالمی کنید. دانش��گاه را ایرانی کنید. یعنی بحث 
حضرت امام خمینی )ره( بر دانشگاه اسالمی � ایرانی 
است، چون این اسالم، عضو جداناپذیر فرهنگ ایرانی 

است؛ شورای عالی انقالب فرهنگی باید مرکز وحدت 
حوزه و دانشگاه باشد.

ــئول ایجاد  ــورای عالی انقالب فرهنگی مس ش
وحدت حوزه و دانشگاه بوده است. ظرفیت هایی 
در دانشگاه و حوزه وجود دارد که باید در راستای 

این سیاست استفاده شود؟
ح��وزه، وارث میراث فرهنگی ایران اس��ت؛ االن 
بیش��تر از هزار سال است که بحث های اسالمی در آن 
مطرح می شود. از بوعلی و فارابی به این سو، دانشگاه 
مظهر علوم جدید است. بزرگ ترین کاری که باید در 
این باره انجام می شود، سیاستگذاری معرفتی و فرهنگی 
اس��ت که می تواند از حوزه و در بعد انتقال فرهنگ و 
معارف اس��المی و سنتی ایرانی به دانشگاه برود و نیز 
بحث های جدید دانشگاه در حوزه که نتیجه آن تولید 
علم ایرانی و اسالمی است. اگر اختالفی بین حوزه و 
دانشگاه باش��د، بر اثر جهل هر یک نسبت به دیگری 
است. شورای عالی انقالب فرهنگی باید این امور را به 

صورت سیاستگذاری و تئوریک دنبال کند.
ــت،  ــیار مطرح اس بحثی که در این روز ها بس
بحث ناتوی فرهنگی است. شما به این امر چگونه 

نگاه می کنید و نظر شما در این باره چیست؟
جامعه آینده، جامعه اطالعاتی و ارتباطی اس��ت. 
کسانی در جامعه آینده حضور دارند و حاکم هستند که 

بتوانند بیشترین اطالعات را تولید کنند و این اطالعات 
را به گونه ای پردازش کنند که در آن به فرهنگ خودشان 
پرداخته شود. فرهنگ غالب و متعالی در غرب همان 
صهیونیس��م است. صهیونیس��م معرفتی است که در 
دانشگاه های غرب حاکم است. در هیأت امنا و در بین 
استادان برجسته دانشگاه ها، سیطره با صهیونیست ها 
است. این صهیونیس��م معرفتی، در صدد آن است که 
با اسالم به مقابله جدی بپردازد. حتی با تفکر مسیحی 
نیز برخورد می ش��ود؛ نمونه اش برخوردی است که با 
هایدگر شده است و ما باید باالتر به امپریالیسم فرهنگی 
توجه کنیم که در جهان در حال سیطره یافتن است. اگر 
ما بتوانیم باز تولید فرهنگ و علم ایرانی داشته باشیم، 
خواهیم توانس��ت با آن مقابله کنی��م. چون غرب، به 
بن بست رسیده است؛ یعنی دچار کمبود معنا در علوم 
انس��انی اس��ت و اکنون در حال رو آوردن به شرق و 
خصوصاً بودیسم است. چون بودیسم شباهت بسیار به 
یهودیس��م دارد. اگر اکنون بر اتحاد چین و اروپا تأکید 
می شود، به دلیل آن است که چین مظهر کنفوسیوس و 
بودیسم است. این امر حتی در فیلم های غربی هم نمود 
دارد. ایران شناسان بزرگ هم به این امر اعتراف کرده اند 
که اگر فرهنگ و تمدن ایرانی باز تولید شود به راحتی 
خواهد توانست به فرهنگ غالب و جهانی تبدیل شود. 
در این امر ش��کی نیست. در حال حاضر دو جبهه در 

حال شکل گیری است: یکی فرهنگ ایرانی که جهانی 
است و دیگری فرهنگ صهیونیسم.

با توجه به این بحث، چه ویژگی هایی را برای 
فرهنگ ایرانی می توانیم برشماریم که به آن وجهه 
جهانی می دهد؟ شاخصه های عمده فرهنگ ایرانی 

چیست؟
ایرانی را با عدالت و حق می شناسند؛ از فردوسی 
به بعد هم این عدالت و حق محوری در فرهنگ ایرانی 
نم��ود عینی و خاص دارد و گرایش ایرانی به س��مت 

فرهنگ تشیع هم به همین دلیل است.
معنویت با محوریت انس��ان کامل، ویژگی دیگر 
این فرهنگ اس��ت؛ چه در فلسفه قبل از اسالم و چه 
در فلس��فه بعد از ظهور اسالم، معنویت در این تفکر 
موج می زند. پیوس��تن عدالت و معنویت، شاخصه ای 
اس��ت که در هیچ جای جهان رقیب ندارد و آنچه در 
لیبرالیس��م اتفاق افتاده است ظلم اس��ت به نام آزادی! 
دوم غریزه گرای��ی در مقاب��ل معنویت گرایی اس��ت. 
محور لیبرالیس��م جهانی که در غرب مطرح می شود، 
غریزه گرایی اس��ت که از معنویت تهی است. این، دو 
ویژگی عمده فرهنگ ایرانی و فرهنگ غربی است که 
در مقابل یکدیگر قرار دارند و اگر عدالت و حق گرایی 
ایرانی � اسالمی مطرح شود، خواهد توانست جهانی و 

فراگیر شود و بر فرهنگ غربی فائق آید.

شورای عالی انقالب فرهنگی، باید حد واصل نخبگان و جامعه باشد
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عوارض تنفسی جراحی بینی زندگی سالم

نقطه

داروخانه گیاهی
مشکل تپش قلب

مشاوره روان و درمان سرطان

مراقبت از دندان کودکان

فریب بعضی مراکز ترک اعتیاد را 
نخورید

بیماری شالیکاران شایع ترین بیماری 
شمال کشور است

ایران یکی از 10 کشور بالخیز جهان است

تپ��ش قلب، همان چیزی اس��ت که همه 
م��ا را زنده و امیدوار نگاه داش��ته اس��ت اما 
همین تپش دوست  داشتنی اگر به طور واضح 
احساس شود نشانه چندان خوبی نیست. این 
احس��اس واقعی تپش قل��ب همانند کوبیدن 
قفسه سینه اس��ت و فرد مبتال را وحشت زده 

می کند.
اگ��ر می خواهید بدانید چ��را بعضی افراد 
تپش قلبشان را احساس می کنند، گفتگوی ما 
را با دکتر ارش��میدس صنعتی، فوق تخصص 
قلب و عروق و عضو هیأت علمی دانش��گاه 

علوم پزشکی تهران بخوانید.
ــان را به طور  چه موقعی ضربان قلب م

واقعی احساس می کنیم؟
این احساس تپش قلب که اشاره می کنید 
دالی��ل متفاوت��ی دارد، مثاًل اخت��الل هراس 
می تواند تپش قلب ایجاد کند. به طور معمول 
اختالل ترس )فوبیا( شامل احساس وحشت 
به طور ناگهانی اس��ت و بی اختی��ار و اغلب 

بدون دلیل تکرار می شود.
در طول مدتی که می ترس��ید قلب ش��ما 
تند می زند و ممکن است عرق کنید یا تنفس 
سریع، احساس ضعیف بودن، بیهوش شدن و 

سرگیجه داشته باشید.
عالئم بدنی این اختالل ترس چیست؟

عالئ��م بدن��ی آنق��در ش��دید اس��ت که 
ممکن اس��ت فکر کنید در حال مرگ هستید 

آن  نش��انه های  و 
همانن��د  می توان��د 
عالئ��م ی��ک حمله 
ممکن  باش��د.  قلبی 
قفس��ه  در  اس��ت 
س��ینه احساس درد 
نفس  آهس��ته  کنید، 
احس��اس  بکش��ید، 
خفگی کنید و حتی 
کنت��رل خ��ود را از 
بدهید. حمله  دست 
یا  در خانه  می تواند 
بی��رون خان��ه روی 
ده��د و حتی ش��ما 
را از خ��واب عمیق 
بیدارکند. یک حمله 
به  دقیقه  چن��د  تنها 
ط��ول می انجامد اما 
ب��رای ده دقیق��ه یا 
بیش��تر ادامه می یابد 

و بعد از آنکه متوقف ش��د، ش��ما احس��اس 
کوفتگی و خستگی می کنید.

از آنج��ا که زم��ان بروز حمل��ه غیرقابل 
پیش بین��ی اس��ت، اغلب باع��ث ایجاد ترس 
و هیجان ش��دید و نگرانی مداوم می ش��ود و 
احتمال می دهید حمله در هر زمانی به وجود 

آید.
ــکل قلبی هم می تواند تپش  وجود مش

قلبمان را دچار اختالل کند؟
بله. فیبریالس��یون دهلی��زی قلب یکی از 
مواردی است که تپش قلب را تشدید می کند. 
مش��خصه این بیماری، ضربان قلب نامنظم و 
اغلب سریع اس��ت. این حالت یک بی نظمی 

شایع قلب است که اغلب افراد مسن را مبتال 
می کن��د. در فیبریالس��یون حفره ه��ای باالیی 
قلب بسیار س��ریع و نامنظم می تپند. سرعت 
ضربان بطن ها نیز افزایش می یابد و یک ریتم 

قلبی سریع و نامنظم ایجاد می کنند.
ــب نیز می توانند  انقباضات زودرس قل
ــب را ملموس  ــاس تپش و ضربان قل احس

کنند؟
انقباضات ی��ا ضربان های زودرس، اغلب 
ضربان هایی هستند پراکنده که گاهی فرد آنها 
را اینگون��ه توصیف می کند: ان��گار بند قلبم 
پاره می شود. این ضربان ها معموالً خطری را 

متوجه فرد نمی سازند.
همچنین برخی اوقات با افزایش فعالیت 
بدنی مثل ورزش، ضربان قلب تند می ش��ود 
که فرد به خوبی تپش قلب خود را احس��اس 
می کند اما مش��کلی برای ش��خص به وجود 

نمی آید.
ــم می تواند  ــکالت تیروئید ه ــا مش آی

موجب احساس تپش قلب  شود؟
بله، به نکته خوبی اش��اره کردید. پرکاری 
تیروئید می تواند چنین عالمتی داش��ته باشد. 
در این بیماری، ضربان س��ریع و نامنظم قلب 
یا تپش قلب را احس��اس می کنی��م. البته باید 
به یاد داش��ته باشیم که ضربان قلب در چنین 
بیم��اری ی��ک موقعیت اورژانس اس��ت و با 
حالت های طبیع��ی متفاوت اس��ت، بنابراین 
پرکاری  دچ��ار  اگر 
باید  هستید  تیروئید 
حتمًا درمان ش��وید 
می توان��د  وگرن��ه 
ش��دیدی  عوارض 
در پی داش��ته باشد. 
این عوارض ش��امل 
مشکالت قلبی نظیر 
قلب،  سریع  ضربان 
قلب  نامنظم  ضربان 
یا فیبریالسیون بطنی 

است.
موارد  برخی  در 
نیز نارسایی احتقانی 
می دهد.  روی  قلب 
این بیماری نزد زنان 
مردان  با  مقایسه  در 
بیشتر است. اگر چه 
این بیماری می تواند 
ایجاد  در هر س��نی 
ش��ود اما در جوانان و میانس��االن بیشتر روی 

می دهد.
تعداد ایده آل ضربان قلب

ضرب��ان قلب حاصل ی��ک دوره انقباض 
کام��ل قل��ب یعنی پ��ر و خالی ش��دن آن از 
خون اس��ت. هر دوره این انقباضات در یک 
فرد بزرگس��ال س��الم کمتر از یک ثانیه طول 
می کش��د. به همین دلیل تع��داد ضربان قلب 
طبیع��ی در هر دقیقه ب��رای آقایان حدود 70 
و ب��رای خانم ها حدود 75 ضربه اس��ت. این 
تعداد برای نوزادان که گردش خون س��ریع تر 
و تنفس تندتری دارند تا 130 ضربه در دقیقه 

هم طبیعی است.

در یک س��وم بیماران س��رطانی درجاتی 
از اضط��راب یا افس��ردگی دیده می ش��ود که 
حتمًا ب��ه درمان روانی نیاز دارد. در گذش��ته 
اغلب نش��انه های تنش روانی ناشناخته مانده 
و تشخیص داده نمی شد اما امروزه پاسخ های 
طبیعی بدن در مقابل س��رطان و ش��ایع ترین 

عوارض روانی، ش��ناخته ش��ده و ب��ه موقع 
درم��ان داروی��ی یا رفتاری مناس��ب صورت 
می گیرد. وقتی کس��ی خبر ابتال به سرطان را 
دریافت می کند در دوره اولیه عدم باور، انکار 
ی��ا ناامیدی که اغلب فقط چند روز ادامه پیدا 

می کند، قرار می گیرد.

حتمًا  ه��م  ش��ما 
یک  ندارید  دوس��ت 
روز دخت��ر کوچول��و 
کوچولوی  پس��ر  ی��ا 
شما پیش ش��ما بیاید 
دندان هایش  بگوید  و 
و  خ��ورده  ک��رم  را 
اس��ت.  ش��ده  س��یاه 

پوس��یدگی های دندان های کودکان معموالً از 
عمق ش��یارهای عمیق دندان های عقبی  آغاز 
و باعث می ش��ود در ص��ورت بی توجهی به 

وسیع  پوسیدگی های 
ول��ی  ش��ود.  منج��ر 
دندانپرش��ک می تواند 
دندان ه��ای  ب��رای 
کاری  ش��ما  ک��ودک 
انج��ام دهد. فیش��ور 
یا مهر موم  س��یالنت 
ک��ردن ش��یار دندان، 
روش��ی ک��ه از پوس��یدگی دندا ن های کودک 
ش��ما جلوگیری می کن��د و در عین حال فقط 

به اندازه یک جلسه زمان می برد.

»ت��رک  اعتی��اد ب��دون درد، بدون 
ع��وارض، ص��د درص��د تضمینی و 
زیر نظر پزش��کان متخص��ص«. حتمًا 
این آگهی ه��ای رنگی��ن و فریبنده را 
دیده اید. تعداد این آگهی ها آنقدر زیاد 
اس��ت که فقط کافی اس��ت صفحات 
مج��الت خانوادگ��ی را ورق بزنید و 
یا چن��د دقیقه ای در اینترنت گش��ت 
بزنید. اما همه ای��ن آگهی ها واقعی و 
قانونی نیستند و بسیاری از آنها توسط 
افرادی س��ودجو اداره می شوند. پیش 
از این رئیس سازمان بهزیستی کشور 
اعالم کرده بود تاکن��ون تعداد زیادی 
از کمپ های غیرقانون��ی ترک اعتیاد 
تعطیل ش��ده اند و این در حالی است 

که هن��وز تعداد کمپ ه��ای غیرمجاز 
فرمانده  اس��ت. همچنین  چش��م گیر 
انتظام��ی تهران بزرگ هم با بیان اینکه 
90 درصد کمپ های استان تهران فاقد 
مجوز هس��تند، به مراکز و تشکل های 
غیرمجاز س��ه ماه فرص��ت داده برای 
دریاف��ت مج��وز از بهزیس��تی اقدام 
کنند. ش��واهد امر نشان می دهد تعداد 
کمپ های غیرقانونی ت��رک اعتیاد در 
ح��ال افزایش اس��ت و معتادانی که با 
هدف ترک به آنه��ا مراجعه می کنند، 
با محیطی ناس��الم و غیرعلمی مواجه 
می ش��وند که نه تنها بهب��ود نمی یابند 
بلکه حتی گاهی به انواع بیماری های 

خطرناک نیز مبتال می شوند.

 اصلی ترین بیم��اری در مناطق 
بیماری ش��الیکاران  شمالی کش��ور 
اس��ت که به دلیل شرایط زندگی و 

کش��اورزی ش��یوع باالیی دارد. 
حس��ن جانی  محمدرضا  دکت��ر 
 روش��ن اظه��ار داش��ت: ب��ه علت 
اقلیم��ی خاص��ی که در  وضعی��ت 
شمال ایران وجود دارد، بیماری های 
مختلفی ش��یوع پیدا می کند. اس��تاد 
دانش��گاه علوم پزشکی بابل بیماری 
بیم��اری  مهم تری��ن  را  ش��الیکاران 
مناطق ش��مالی خواند و یادآور شد: 
ب��ه دلیل بارندگی بس��یار و آلودگی 
آب منطق��ه به فض��والت حیوانات 

به خص���وص م���وش، ش��الیکاران 
زیادی به این بیماری مبتال شده اند. 
وی با اش��اره به بیم��اری تب مالت 
اف��زود: بیماری تب مال��ت از دیگر 
بیماری های ش��ایع در منطقه اس��ت 
ک��ه به دلی��ل کش��اورزی، دامداری 
و نیز یی��الق و قش��الق، در اواخر 
شهریور ماه با شیوع باالی آن مواجه 
یادآور  حسن جانی روش��ن  بودی��م. 
ش��د: بیماری های منتقل ش��ونده از 
راه آب مانند اس��هال و اس��تفراغ از 
دیگر بیماری های ش��ایعی است که 
بیش از س��ه درصد از شهروندان را 

درگیر کرده اس��ت.

وزیر بهداش��ت عنوان کرد: ایران 
چهارمین کش��ور بالخیز در منطقه و 
یکی از 10 کشور بالخیز جهان است 
ک��ه 30 حادث��ه طبیع��ی در آن اتفاق 

می افتد.
 مرضیه وحیددس��تجردی با بیان 
اینکه بسیج جامعه پزشکی برحوادث 
و بالیا و خدمات بهداش��ت و درمان 
و پیشگیری از حوادث و بالیا همیشه 
پیش��تاز ب��وده اس��ت، گفت: بس��یج 
جامعه پزشکی تالشهای زیادی کرده 
و س��المت و تندرس��تی مردم کشور 
مدیون تالش بس��یج بوده است. وی 
با بیان اینکه بس��یجیان با حضور در 
مناطق محروم و ویزیت بیماران نقش 

ارزنده ای داشته اند، اظهار کرد: بسیج 
جزء ارگان هایی ب��وده که نقش اول 
را در واکسیناس��یون عمومی داش��ته 

است.
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  دس��تجردی 
خوشبختانه در پیشگیری از حوادث 
طبیع��ی پیش ق��دم هس��تیم، گفت: 
می ش��ود  برگزاری س��مینار موجب 
بحران ه��ا  براب��ر  در  را  خودم��ان 
آماده ک��رده و نیروهای متناس��ب با 
اولویت های��ی ک��ه ممکن اس��ت در 
حوادث و بالیای طبیعی اتفاق بیفتد 

را تربیت کنیم.
وی وزارت بهداش��ت را متولی 
س��المت مردم در کش��ور دانست و 

افزود: در حوادث غیرمترقبه دو عامل 
س��المت و امنی��ت مهمترین عواملی 
هستند که باید به آنها توجه شود. اما 
مدیریت بحران در حوادث و بالیای 
طبیعی اهمیتش به اندازه س��المت و 
امنیت مردم اس��ت. وزیر بهداش��ت 
ب��ا بیان اینکه در مواق��ع بحرانی باید 
با هماهنگی عمل کنی��م، گف�ت: در 
حادث��ه زلزل��ه بم کارهای ف��راوان و 
خدم��ت رس��انی خوبی انجام ش��د 
اما یک سری مش��کالت در خدمت 
رس��انی وجود داش��ت که با استفاده 
از تجربی��ات زلزله بم توانس��تیم در 
زلزله لرس��تان با کمتری��ن عارضه و 
مش��کل روبه رو ش��ویم. دستجردی 

با بیان اینکه بس��یج جامعه پزش��کی 
و همه دس��تگاه های همکار و ذیربط 
فعالیت ه��ای خوب��ی در خص��وص 
و  بالی��ا  و  از ح��وادث  پیش��گیری 
خدمت رسانی داشته اند، یادآور شد: 
با انجام مانوره��ای نظامی، میدانی و 
علم��ی می توانیم آمادگ��ی الزم برای 
بحران ها به وجود آوریم. وی کشور 
ایران را کش��ور ژئوپلتیک دانست و 
گف��ت: به ای��ن علت ممکن اس��ت 
حوادث��ی چون جنگ و ت��رور اتفاق 
افت��د که پدافند غیرعامل نقش خوبی 
دارد و بای��د در تمام نقاط کش��ور و 
با اس��تفاده از دستگاه های مختلف از 

پدافند غیرعامل استفاده شود.

جراحی پالس��تیک بین��ی مانند 
ه��ر جراحی دیگری ممکن اس��ت 
عوارضی داشته باشد اما در صورت 
دقت و مه��ارت ج��راح و رعایت 
نکات و دس��تورات توس��ط بیمار، 
احتم��ال ای��ن عوارض ب��ه حداقل 

می رسد.
عوارض جراحی بینی را به دو 

دسته می توان تقسیم کرد:
ال��ف( ع��وارض در عملک��رد 
بین��ی، مانند چس��بندگی های داخل 
بینی یا تنگ ش��دن بی��ش از اندازه 
س��وراخ های بینی که موجب بروز 

مشکل تنفسی می شود.
ب( ع��وارض در ظاهر بینی که 
عمدتًا ناش��ی از برداش��تن بیش از 
اندازه بافت های بینی اس��ت، مانند 
کوچک ش��دن بیش از حد بینی که 
با دیگر اجزای صورت نامتناس��ب 

می شود.
عوارض تنفسی

ک��م نیس��تند بیماران��ی که پس 
از جراح��ی بینی دچار مش��کالت 
تنفس��ی می ش��وند. ای��ن موضوع 
اهمیت توجه به مس��ائل داخل بینی 
را در حین جراحی بینی خاطر نشان 

می کند.
ابعاد جراحی بینی بسیار فراتر از 
ایجاد تغییرات در ظاهر بینی اس��ت 
و توج��ه چن��د جانبه ی ج��راح به 
تمام این ابعاد، میزان بروز عوارض 

تنفسی را به حداقل می رساند.
اخت��الل در عملکردهای حیاتی 
بینی، عواقب ناگواری را در سالمت 

افراد بر جای خواهد گذاشت.
تنف��س حیاتی تری��ن عملک��رد 
زندگی اس��ت که نتیجه آن رسیدن 
اکس��یژن به بافت های بدن اس��ت. 
هنگامی که تنفس از مس��یر طبیعی 
خود منحرف ش��ود، ع��وارض آن 
تمام بافت های ب��دن را تحت تأثیر 

قرار خواهد داد.
فردی که تنفس از راه بینی را از 
دس��ت می دهد، نه تنها در زندگی 
فردی، بلکه در روابط اجتماعی نیز 
مش��کالت زیادی را تجربه خواهد 
ک��رد. بی حال��ی، خ��واب آلودگی، 
عصبی  و  بی حوصلگ��ی  کس��الت، 
ب��ودن ممکن اس��ت در اثر اختالل 

تنفسی بینی پدید آید.
محرومیت از تنفس بینی باعث 
خش��کی مجاری تنفس��ی و ضعف 

سیستم دفاعی آن می شود.
تنفس   از راه دهان  س��بب  ایجاد 
خشکی ، زخم  و درد در ناحیه دهان 
و حلق می شود و ممکن  است   فرد 
احس��اس کند  ت��وده ای  در گلویش 

است.
گاه��ی الته��اب  بین��ی  موجب  
بس��ته ش��دن موقتی و ع��دم تخلیه  
سینوس های  اطراف  بینی  و نیز درد 
سینوسی، س��ردرد، سنگینی و فشار 

در ناحیه سر و صورت می شود.
بس��ته شدن ش��یپور استاش  در 
اثر گرفتگ��ی بینی  می تواند س��بب  
احس��اس  گرفتگی یا پُ��ری  گوش  

شود.
س��وزش  چش��م  یا اشک ریزش  
ممکن  است  نشان دهنده  بسته شدن 

مج��رای  اش��کی  در بخ��ش پایینی 
بینی  باش��د. ترشحات  مزمن  بینی  یا 
خش��کی  حلق  ممکن  اس��ت  سبب 
تحریک  حنجره  شود که  با خشونت  
صدا، سرفه  و احس��اس  نیاز مداوم  
برای  صاف  کردن  گلو همراه است.

عالمت��ی   تودماغ��ی  ص��دای  
بین��ی  هوای��ی   راه   گرفتگ��ی  از 
 اس��ت . اخت��الل بویایی، احس��اس 
س��رماخوردگی طوالن��ی، خرخ��ر 
ک��ردن و مش��کالت تنفس��ی حین 
خ��واب از عالئم دیگ��ر اختالل در 

عملکرد بینی است.
وجود مش��کالت فوق موجب 
اف��ت قابل مالحظ��ه ای در کیفیت 

زندگی افراد خواهد شد.
بینی  تنفس��ی جراحی  عوارض 
ممکن است از مش��کالت مختلفی 

ناشی شوند که عبارتند از:
ــل  داخ ــبندگی های  چس  -1

بینی
ایج��اد زخ��م در ه��ر بافتی از 
ب��دن، موج��ب ب��روز واکنش هایی 
برای ترمیم زخم می ش��ود. در بینی 
هم، واکنش های ناشی از برش ها و 
زخم های جراحی ممکن است باعث 
چسبندگی بافت های پوشاننده بینی 

به هم شده و راه تنفسی را ببندد.
اقدامات زیر توسط جراح بینی، 
احتم��ال این عارض��ه را به حداقل 

می رساند:
حداق��ل دس��تکاری های داخل 
بین��ی در حی��ن جراح��ی و ایجاد 
حداقل برش در داخل بینی؛ گذاشتن 
ورقه های سیلیکونی به طور موقت 
)چن��د روز تا چند هفت��ه( بین تیغه 
بین��ی و بافت ه��ای کن��اری بینی و 

اصالح همزمان انحراف تیغه بینی.
ــی ماندن انحراف تیغه  2- باق

بینی
یک��ی از معضالت جراحی های 
پالس��تیک بین��ی، وج��ود همزمان 

انحراف تیغه بینی اس��ت. گاهی این 
انحراف ها از دید جراح مخفی مانده 
و عالئم خ��ود را پس از عمل بروز 

می دهند.
ب��ا معاینه ی دقی��ق تیغه داخل 
بین��ی قبل از جراح��ی و اصالح آن 
حین عم��ل می توان از ب��روز این 
عارضه پیش��گیری کرد. گاهی برای 
یافتن انحراف های مخفی تیغه بینی 
الزم اس��ت جراح پیش از عمل، به 
کم��ک آندوس��کوپ ب��ه معاینه ی 

کامل داخل بینی بپردازد.
3- بزرگی شاخک های بینی

در بعضی از بیمارانی که دارای 
انحراف تیغه بینی هستند، در سمت 
مخال��ف انحراف، ش��اخک تحتانی 
و ی��ا میان��ی دارای رش��د بیش از 
حد اس��ت. بزرگ��ی بی��ش از حد 
شاخک های بینی موجب تنگ شدن 

راه هوایی بینی می شود.
4- آلرژی بینی

آلرژی به دلیل جراحی بینی ایجاد 
نمی شود، ولی حداقل 20 درصد از 
مردم، به نوعی ب��ه آلرژی های بینی 
مبتال هس��تند. بنابرای��ن حداقل 20 
درصد از بیمارانی که تحت جراحی 
زیبایی بینی ق��رار می گیرند، آلرژی 
نیز دارند. در جراحی بینی، با کمک 
درمان ه��ای دارویی و کنترل آلرژی 
پیش و پس از عمل می توان عوارض 

تنفسی را به حداقل رساند.
5- تنگی سوراخ های بینی 

کوچ��ک ش��دن پره ه��ا و ی��ا 
س��وراخ های بینی موج��ب کاهش 
قط��ر مج��رای ورود هوا ب��ه داخل 
بین��ی می ش��ود. اگ��ر طب��ق قوانین 
فیزیکی این اصل را در نظر بگیریم 
ک��ه کاهش قطر مج��رای عبور هوا 
به می��زان نصف، موج��ب افزایش 
مقاوم��ت در مقابل عب��ور هوا نه به 
میزان دو، چهار یا هشت برابر بلکه 
به میزان شانزده برابر می شود، آنگاه 

عواقب کوچک ش��دن سوراخ های 
بینی کاماًل قابل درک می شود.

در  بسیاری از جراحی های بینی 
با خودداری از برداشتن پره های بینی 
و برش های کن��اری می توان از این 
عارضه پیشگیری کرد. حائز اهمیت 
اس��ت که بیماران نباید به هیچ وجه 
به جراح خ��ود برای کوچک کردن 
پره ها و یا س��وراخ های بینی اصرار 

کنند.
6- تنگی دریچه داخلی بینی

تنگ��ی دریچه داخل��ی بینی از 
وخیم تری��ن ع��وارض جراحی های 

بینی است.
دریچه داخلی بین��ی در فاصله 
کوتاه��ی پس از س��وراخ بینی قرار 
دارد. تنگی ای��ن دریچه معموالً در 
اثر برداش��تن بیش از حد بافت ها و 
غضروف های بینی ایجاد می ش��ود. 
حمایت  ش��دن  ضعی��ف  متعاقب��ًا، 
اس��کلتی بینی موجب فرو افتادگی 
غضروف های بین��ی و بروز اختالل 

شدید در تنفس می شود.
برداش��تن بیش از ح��د بافت ها 
و غضروف های بین��ی در جراحی، 
باعث ایج��اد چاله های عمیق در دو 
طرف نوک بینی می شود. اگر میزان 
برداشته شدن بافت از این هم بیشتر 
باشد، موجب افتادگی پره های بینی 
و بسته شدن س��وراخ های بینی در 
هنگام دم )فرو ب��ردن هوا به داخل 
بینی( می ش��ود. در حی��ن جراحی 
پالس��تیک بینی، ج��راح باید دقت 
زیادی کند تا نگهداری بینی توسط 

این غضروف ها تضعیف نشود.
ــر مردان جراحی  زنان 3 براب

بینی می کنند
الملل��ی  بی��ن  انجم��ن  عض��و 
جراحان پالس��تیک ایران گفت: بر 
خالف تصور عموم در حال حاضر 
یک س��وم از عم��ل جراحی زیبایی 

بینی روی مردها صورت می گیرد.
مجید راستی در گفتگو با فارس 
در اصفهان اظهار داشت: در 5 سال 
گذش��ته، اکثر اعمال جراحی زیبایی 
بینی روی بان��وان انجام می گرفت، 
این در حالی اس��ت که امروز بیشتر 
اعم��ال جراحی زیبای��ی بینی روی 

مردان انجام می گیرد.
وی گف��ت: اکث��ر مراجعان مرد 
ب��ه جراحان زیبایی خود را زش��ت 
تص��ور می کنند و این گمان غلط از 
خویش که از روح و افکار آش��فته 
آنها بلند می ش��ود باع��ث رجوع به 
مطب های پزشکی ش��ده اما توجیه 
بانوان در خصوص جراحی زیبایی 

معقول تر از مردان است.
وی با اش��اره به اینکه جراحی 
زیبایی روی افتادگی پلک، گذاشتن 
گونه و چانه، کشیدگی صورت برای 
افراد مسن و برجسته کردن گوش ها 
بع��د از جراح��ی زیبای��ی رتبه های 
باالی��ی را به خ��ود اختصاص داده 
اس��ت، ادامه داد: اکثر افراد مس��ن 
با ای��ن تفکر ک��ه با جوانتر ش��دن 
می توانند به فرزندانش��ان نزدیک تر 
شوند، درخواس��ت جراحی زیبایی 
کش��یدگی صورت یا جوان تر شدن 

می کنند که توجیه پذیرنیست.

وقتی برف می بارد و همه جا را 
زمستان دوست  می کند،  سفیدپوش 
داش��تنی تر می ش��ود. ام��ا از آنج��ا 
که بارش برف و س��رمای س��وزان 
م��وارد  از  بس��یاری  در  زمس��تانی 
مش��کالتی را برای خانه ه��ا ایجاد 
می کند، الزم اس��ت ب��ه فکر تعمیر 
برخی قسمت های خانه و تجهیز آن 
باشید. بهتر است هر چه زودتر دست 
به کار شوید تا این 90 روز زمستانی 
را بدون مشکل سپری کنید. هر چند 

در اغلب موارد تنها یک سرکشی و 
بازرسی از قسمت های مختلف خانه 
می تواند ب��دون هیچ هزینه مالی در 
رفع بسیاری از خطرات و مشکالت 
کم��ک کن��د. البته قب��ل از همه ی 
این کارها ب��ا دعوت از متخصصان 
مربوط��ه باید از س��المت و ایمنی 
خانه  خ��ود در برابر مس��مومیت با 
مونواکس��ید کرب��ن اطمینان حاصل 
کنید و س��پس توصیه ه��ای ما را به 

کار ببندید.

توصیه های زمستانی

آشنایی با خواص آویشن  

 )Thymus vulgaris آویش��ن )در انگلیسی
یکی از ش��ناخته ش��ده ترین گیاهان دارویی است 
از تیره نعنا. آویش��ن درختچه ای کوتاه و پر شاخه 
 اس��ت که برگه��ای ن��ازک و متقاب��ل دارد. دارای 
گل هایی س��فید و چتری و منفرد است. گونه های 
مختلف��ی از آن در کوهس��تان های ایران می روید و 
نام های گوناگون��ی دارد. از جمله در همدان به آن 
آزربه و در کوخرد هرمزگان به آن اَوُشه می گویند.
آویشن در طب سنتی ایران و اروپا، مصرف دارویی 
دارد.این گیاه علفی و معطر، دارای خواص دارویی 
بسیاری اس��ت و از آن در صنایع غذایی، دارویی، 
بهداش��تی و آرایش��ی اس��تفاده متنوعی می ش��ود. 
قس��مت های دارویی این گیاه، سرشاخه های آن و 

برگ خشک شده آن است.
آویش��ن گیاهی کوهس��تانی و معطر است که 
تن��وع زیادی دارد. این گی��اه دارای طبیعتی گرم و 
خشک اس��ت و از آن معموالً به عنوان ادویه برای 
طعم  دار کردن انواع غذاه��ا مانند پیتزا، ماکارونی، 

الزانیا و بعضی خوراک ها استفاده می  کنند.
این گیاه در کشور ما معموالً به صورت خشک 
ش��ده و پودر مورد اس��تفاده قرار می گیرد ولی در 
کشورهای دیگر عالوه بر پودر آن، نوع تازه اش را 
نیز در غذا مصرف می  کنند زیرا آویش��ن تازه عطر 

و بوی بیشتری نسبت به نوع خشک آن دارد.

 خواص درمانی

آویشن برای تقویت اعصاب، درمان افسردگی، 
خس��تگی و بی خوابی مفید بوده و همچنین نشاط 

 آور است.
آویش��ن خاصیت ضد میکروبی، ضد قارچی و 
ض��د انگلی دارد و این به جهت وجود ماده تیمون 
در آن اس��ت ولی با توجه به اینکه تیمون خاصیت 
س��می نیز دارد، در مصرف آویش��ن زی��اده  روی 

نکنید.
مصرف آویش��ن ب��ه صورت جوش��انده برای 
رفع تنگی نفس، برونش��یت، س��رفه، نفخ ش��کم، 
سوءهاضمه، آس��م، سیاه سرفه، سرگیجه، سردرد و 
زکام توصیه می  ش��ود. برای ای��ن منظور 10 گرم 
آویشن را در یک لیتر آب ریخته و جوشانده آن را 

در طول روز میل کنید.
اگ��ر از درد مفاصل، نقرس، ورم مفاصل و درد 

سیاتیک در رنج هستید نیز آویشن بخورید.
بعضی ه��ا معتقدند مالیدن جوش��انده آویش��ن 

روی سر از ریزش موی سر جلوگیری می  کند.

ــوری پورد برگ  ــق چای خ یک چهارم قاش
آویشن خشک  شده شامل مواد زیر است:

انرژی: 0/8 کیلو کالری، 
هیدرات کربن:  0/02 گرم                                  

پروتئین:0/04 گرم                           
چربی: 0/01 گرم

فیبر: 0/01 گرم



رییس ش��ورای شهر اصفهان در همایش ملی 
سند راهبردی توسعه ورزش این شهر گفت: قبل 
از ه��ر چیز باید در آغاز هر س��ال بودجه تربیت 
بدنی مشخص ش��ود تا ورزش شهر را در بحث 
ورزش قهرمان��ی و همگان��ی س��وق دهیم. حاج 
رس��ولیها ادامه داد: اصفهان باید در زمینه ورزش 
قهرمان��ی حرف اول را در س��طح کش��ور بزند و 
ما باید غیر از فوتبال همه رش��ته های ورزشی را 
حمایت کنیم تا آنها مقتدرانه در مسابقات داخلی 
و برون مرزی ش��رکت کنند. وی افزود: اصفهان 
س��ند 20 س��اله در دس��تور کار دارد تا چند سال 
آینده حرفی برای گفتن در جهان داش��ته باش��د. 
رئیس شورای شهر اصفهان در پایان اظهار داشت: 
بودجه های دولت در بخش های دیگر 15 درصد 
با کمبود مواجه اس��ت و این مس��أله باعث عدم 

انجام طرحها به طور کامل خواهد شد.
ــه  ــن را ب ــو: زمی ــی آجرل ــردار مصطف  س

سرمایه گذاران واگذار کنید
مدی��ر تربی��ت بدنی ش��هرداری ته��ران در 
ای��ن مراس��م گف��ت: در چه��ار بخ��ش، ورزش 
 می تواند در جامعه رشد چشمگیری داشته باشد 
1- ورزش و پ��رورش که عهده دار آن س��ازمان 
آموزش و پرورش است. 2- ورزش همگانی که 
مسئولیت آن بر عهده شهرداری است. 3- ورزش 
قهرمانی ک��ه در اینجا می توان در موردش بحث 
ک��رد. 4- بنگاه های اختصاصی و باش��گاه های 
حرفه ای که در سطح کشور وجود دارد. مصطفی 
آجرل��و در مورد ورزش بان��وان تصریح کرد: اگر 
در کشورمان توقع داشته باشیم که بانوان در زمینه 
ورزش پیش��رفت داشته باشند ش��هرداری باید از 

قب��ل مکانهایی را برای آنها پی��ش بینی کند. وی 
در مورد ورزش حرفه ای ابراز داش��ت زمانی که 
مدیرعامل پاس تهران بودم جواد نکونام را با مبلغ 
250 میلی��ون تومان به خدمت گرفتم و بعد آن را 
به مبلغ 1/200 میلیارد به تیم اوساس��ونای اسپانیا 
دادم ورزش حرف��ه ای یعن��ی همین، در اصفهان 
کفعمی، آذری و ساکت این کارها را انجام دادند 
و می دهند، آجرلو به بودجه شهرداری اشاره کرد 
و گفت: بودجه ش��هرداری را صرف س��اخت و 
س��از نکنید و س��عی کنید با حذف واسطه گری 
ش��هرداری، زمین را در اختیار سرمایه گذار قرار 
دهید تا آنان خودش��ان س��اخت و س��از را انجام 
دهن��د. وی در پایان توضی��ح داد: توصیه ی من 
به ش��ما این است اش��تباهاتی که شهرهای تبریز، 
بندر عباس و... مرتکب ش��ده اند را انجام ندهید 
مث��ل تبریز ک��ه 60 درصد بودج��ه را صرف تیم 
فوتبال تراکتورس��ازی و مابق��ی آن را به خدمات 
ش��هری اختصاص داد که این موجب کم توجهی 
ب��ه ورزش همگان��ی می ش��ود و یا چند س��ال 

پیش اولیای��ی و غمخوار پیش��نهاد کردند که دو 
تیم تهرانی اس��تقالل و پی��روزی را زیر مجموعه 
شهرداری قرار دهند اما من به علت اینکه بودجه 
خدمات ش��هری کاهش می یافت با پیشنهاد آنان 

مخالفت کردم.
ــیس کتابخانه تخصصی  انصاری مهر: تأس

ورزشی در اصفهان 
دکتر مس��عود انصاری مهر دبیر همایش سند 
راهبردی ورزش اصفهان در این مراسم گفت: این 
طرح از بهمن س��ال گذش��ته برنامه ریزی شد که 
باید 4 مسیر مرحله مطالعاتی، تنظیم سند، تعامل و 
همیاری متعهدانه دسترسی به اهداف استراتژیک 
را ط��ی کن��د. وی ادامه داد: س��ازمان آموزش و 
پ��رورش، اداره کل تربی��ت بدن��ی، دانش��گاه ها 
و دانش��کده های تربی��ت بدن��ی و تربیت بدنی 
شهرداری در مدل ارگانیکی مدیریت ورزش این 
تشکیالت هم تأثیر گذار و هم تأثیر پذیر خواهند 
بود. انصاری مهر 3 مرحله را موجب توسعه همه 
جانبه ورزش شهر دانست: 1- مرحله آموزش که 
20 درص��د موضوع اس��ت 2- هدایت و رهبری 
30 درص��د و در پای��ان مرحله آماده س��ازی که 
50 درصد اس��ت وی در پایان بعد نرم افزاری را 
مورد بررسی قرار داد و اظهار داشت: در این بعد 
یکی از اهداف آن گذر از سیس��تم سنتی ورزش 
 محور به س��وی سیس��تم های نوین و اثر بخش 
تربیت بدنی محور در بین خانواده ها و شهروندان 
اصفهانی اس��ت و ایجاد بانک اطالعات ورزشی 
مشترک و تأس��یس کتابخانه تخصصی ورزش از 
اهداف سند راهبردی توسعه ورزش شهر اصفهان 

است.

ــگار زاینده رود: بع��د از مدت ها  خبرن
که گویا مس��ئوالن دس��ت ان��درکار ورزش 
ب��ه خواب عمیق��ی رفته بودن��د خبرهایی از 
دور و نزدیک ش��نیده می ش��ود که محققان 
و اندیش��مندان عرص��ه تربیت بدنی کش��ور 
دس��ت به دس��ت هم داده اند تا با تنظیم یک 
س��ند راهبردی در ورزش مشکالت ورزش 
 را از ریش��ه ح��ل و به نوعی آین��ده را با این 
آتی نگری خود تأمین کنند. البته این حرکت 
از سوی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری 
اصفهان و نه از س��وی س��ازمان تربیت بدنی 
 ص��ورت گرفته اس��ت. حرکتی ک��ه بیش از 
ه��ر چی��ز از س��ازمان ورزش کش��ور انتظار 
می رف��ت اما ب��ه هر جهت فاع��ل این عمل 
هر ارگان یا س��ازمانی که هس��ت مهم نیست 
مهم نفس عمل است که این بار یک تالش و 
یک عزم ملی را به میدان کش��یده است. سند 
راهب��ردی طرح توس��عه ورزش یک حرکت 
اصولی و ارزش��ی است که از سوی معاونت 
فرهنگ��ی اجتماعی ش��هرداری اصفهان و با 
استادان  اندیش��مندان و  همت پژوهشگران، 
برجسته تربیت بدنی کش��ور در حال تنظیم 
اس��ت. ای��ن طرح در چه��ار مرحل��ه انجام 
خواه��د پذیرف��ت ک��ه مرحل��ه مطالعاتی و 
در اص��ل مرحله نخس��ت آن در آخرین فاز 
عملیات��ی خود قرار دارد. مرحل��ه مطالعاتی 
با پشت سر گذاش��تن هزار ساعت جلسات 
بح��ث و پیگی��ری به برگ��زاری همایش دو 
روزه ط��رح توس��عه ورزش در روزه��ای 
چهاش��نبه و پنجش��نبه هفته جاری ختم شد. 
در روز نخس��ت وضعیت موجود تندرستی 
در ش��هر اصفهان، اوقات فراغت و مدیریت 
ش��هری، رویکرد ورزش ایران در قبال ماده 
88 قان��ون تنظیم بخش��ی از مق��ررات مالی 
دولت، مدل تعالی ورزش با تأکید بر توسعه 
کیفی مدیری��ت طراحی پارک ها و فضاهای 
تفریحی شهری، دیدگاههای کاربران وسایل 
ورزشی شهر اصفهان از بعد سالمت محوری 
از س��وی پژوهش��گران عرصه تربیت بدنی 

مورد بح��ث و تب��ادل نظ��ر ق��رار گرف��ت.
رویکرد محله محوری در ورزش

اجتماعی ش��هرداری  فرهنگ��ی  مع��اون 
اصفه��ان در این همایش با اعالم اینکه تنظیم 
س��ند راهبردی حاصل هم اندیشی جمعی از 
سوی س��ازمانها، اندیش��مندان و متخصصان 
ورزش اس��ت، گفت: امید اس��ت با تشکیل 
کارگروهه��ای تخصص��ی در این همایش در 
راس��تای عمومی ک��ردن فعالیتهای ورزش��ی 
تحت عنوان محل��ه محوری به رهنمون های 

تازه ای دست یابیم.
حبی��ب ا... تحویل پور اف��زود: در برنامه 
پیشرفت و عدالت به صورت جنبی به ورزش 
اش��اره دارد و امید اس��ت عملی شدن الیحه 
تصوی��ب ط��رح توس��عه ورزش اثرگذاری 
بدن��ی،  تربی��ت  دانش��گاهها،  در  مطلوب��ی 

سازمان ها و باشگاه ها داشته باشد.
وی اظه��ار داش��ت: در برنام��ه »اصفهان 
95« ارتقای جایگاه فضاهای ورزشی شهر در 
دس��تور کار قرار گرفته بود امام س��رانه کمتر 
از ی��ک و نی��م متر فضای ورزش��ی برای هر 
ش��هروند و قرار گرفت��ن اصفهان در رتبه 25 
از این حی��ث دغدغه م��ا را دو چندان کرده 

است.
وی در ادام��ه صحبت ه��ای خ��ود ب��ه 
خأله��ای قانون��ی در ورزش اش��اره کرد و 
گفت: قانون برنامه سوم ماده 88  تربیت بدنی 
را به س��وی بخش خصوصی سوق داده و در 
واقع پای تربیت بدن��ی را در ایجاد فضاهای 
ورزشی بسته است. تحویل پور تصریح کرد: 
در برنامه چهارم و ماده 117 و همچنین ماده 
145 قانون اساس��ی محدودیت دستگاههای 
دولت��ی را در ایج��اد فضاه��ای ورزش��ی به 

صراح��ت اعالم کرده اس��ت و به این ترتیب 
تا پایان سال سوم برنامه چهارم کلیه امکانات 
دولتی در ورزش در اختیار بخش خصوصی 

قرار خواهد گرفت.
ــورای  ــک اصل حیاتی در ش ورزش ی

شهر
عباس حاج رس��ولیها رئیس شورای شهر 
نی��ز ب��ا پراکن��ده گویی های مختلف س��عی 
داش��ت به این موضوع اشاره کند که ورزش 
به عنوان یک اصل حیاتی در ش��ورای ش��هر 

مطرح است.
وی تصری��ح ک��رد: در راس��تای تنظی��م 
 این س��ند هم��کاری هم��ه جانب��ه اداره کل 
تربی��ت بدنی، ش��ورای ش��هر، مجموعه های 
ورزشی دانش��گاهها همراه با رؤسای علمی و 
پژوهشی خود و آموزش و پرورش را می طلبد 
تا با تنظیم این س��ند، اصفهان به جایگاه اصلی 
خ��ود در ورزش یعن��ی قرار گرفت��ن در رده 
نخست تمامی رشته های ورزشی دست یابد.

وی با اعالم اینکه بودجه هایی که دولت 
در اختیار بخش ه��ای مختلف قرار می دهد 
با 15 درصد اش��کال رو به رو اس��ت اظهار 
داشت: سند راهبردی توسعه ورزش اصفهان 

در بودجه سال 89 قرار خواهد گرفت.
اصفهان زیبا و شهر سالم

دبیر علمی همایش نیز گفت: در اصفهان 
ب��ا زیبایی ه��ای زیادی رو به رو هس��تیم اما 
آرمان، اصفهان زیبا و شهر سالم است و باید 
در کنار اطالعات پژوهشی محور سالمت به 
عن��وان محور اصلی جریانات ورزش��ی قرار 

گیرد.
مس��عود انصاری مهر با اع��الم اینکه در 
طرح توس��عه ورزش چهار مرحله پیش بینی 
شده اس��ت افزود: مرحله مطالعاتی به عنوان 
مرحله اول این طرح با برگزاری این همایش 
دو روزه آخری��ن روزه��ای خود را س��پری 
می کن��د. وی از مرحله تنظیم س��ند، مرحله 
تعام��ل و همی��اری متعهدانه ب��ه عنوان دیگر 
مراحل تنظیم س��ند راهبردی توسعه ورزش 

نام برد.
دبیر علمی همایش طرح توس��عه ورزش 
اضافه کرد: امید اس��ت توس��عه هم��ه جانبه 
ورزش در 3 مرحله آماده س��ازی، آموزش و 

هدایت و رهبری صورت گیرد.
 وی از بعد نرم افزاری طرح به عنوان اصل 
کار س��ند ی��اد ک��رد و اظهار داش��ت: بهبود 
 سیس��تم های مدیری��ت در حوزه ورزش��ی 
تنظیم برنامه های راهبردی و عملیاتی، تأمین 
مناب��ع مادی و مال��ی انس��انی و اطالعاتی و 
س��اختار تش��کیالتی و ارتباطی از مهم ترین 

اصول این بخش است.
انص��اری مهر به برخی از سیاس��ت های 
توانمندس��ازی  ح��وزه  در  اس��تراتژیک 
جریانات ورزش��ی ش��هر اصفهان اشاره کرد 
و اف��زود: افزای��ش مش��ارکت عمومی مردم، 
س��ازمان، ارگان و تقوی��ت بخش خصوصی 
در فعالیت ه��ای ورزش��ی، بهب��ود مدیریت 
مناب��ع و اس��تفاده کارآم��د از ظرفیت ه��ا و 
امکان��ات موجود ورزش��ی اصفه��ان، جذب 
منابع مالی مل��ل، ارتقای کیفیت فعالیت های 
فراس��ازمانی،  س��اختار  اص��الح  ورزش��ی، 
گ��ذر از سیس��تم های س��نتی ورزش محور 
 ب��ه س��وی سیس��تم های نوی��ن و اثربخش 
تربیت بدنی محور در بین خانواده ها از مهم 
ترین سیاست های استراتژیک طرح توانمند 

سازی جریانات ورزشی خواهد بود.
وی همچنی��ن ب��ه راه ان��دازی کتابخانه 
تخصصی ورزشی اصفهان اشاره کرد و اظهار 
داش��ت: ایجاد چنین پایگاهی در بخش سازه 
در تربی��ت بدنی به عنوان یک نیاز مطرح بود 
ک��ه با راه اندازی این کتابخان��ه این نیاز مهم 

مرتفع شد.

حاج رسولیها:

  اصفهان در 20 سال آینده رشد چشمگیری 
خواهد داشت

کوتاه از ورزش

اصفهان در برنامه ۹5ورزش چهارمحال و بختیاری
ورزش و دست اندازهای قانونی پیش روی آن مدیرکل تربیت بدنی چهارمحال و 

بختیاری:
بهبود  وضعیت 
استخرهای شنا

مدیرکل تربیت بدنی چهارمح��ال و بختیاری گفت:  
هم اکنون عملیات احداث 7 استخر شنا در شهرهای 
اردل، فارسان، لردگان، بروجن، بن، بلداجی و سامان 
در حال اجراس��ت این در حالی است که کلنگ زنی 
دو اس��تخر شنای دیگر در شلمزار و کوهرنگ نیز در 

دستور کارقرار دارد.
محسن حسین میرزایی در گفتگو با ایسنا افزود: 
امیدواریم در آینده ای نزدیک 11 استخر شنا در اختیار 

ورزشکاران رشته های آبی استان قرار گیرد.
به گزارش ایس��نا استاندار اس��تان نیز با تأکید بر 
حمای��ت ش��رکت ها و صنایع بخ��ش خصوصی از 
ورزش اس��تان اظهار داش��ت: چهارمحال و بختیاری 
یکی از مراکز مهم قهرمان پرور کش��ور در ورزشهای 
انفرادی اس��ت که به دلیل وجود شرایط آب و هوایی 
مناسب و ارتفاع باال، مکانی مطلوب برای پرداختن به 

ورزش های هوازی است.

تیم بسکتبال شهرکرد با 
اقتدار پاسارگاد شیراز را 

شکست داد

شهرکرد - خبرنگار زاینده رود: دیدار تیم های 
بسکتبال شهرکرد و پاسارگاد شیراز از سری مسابقات 
لیگ برتر درهفته دوم دور برگش��ت با حساب 84 بر 

48 به سود شهرکرد خاتمه یافت.
در ای��ن دی��دار که با قض��اوت »محم��ود حاج 
اس��ماعیلی«، »نصر سعیدی نیا« و »عباس عثمانی« در 
مجموعه ورزش��ی »تختی« ش��هرکرد برگزار شد،تیم 
میزب��ان با اقت��دار در مقابل تیم پاس��ارگاد به پیروزی 

رسید.
در نیمه نخست این دیدار نیز که درحضور بیش 
ازیک هزار و500 تماشاگر شهرکرد برگزار شد، هیأت 
بسکتبال شهرکرد با حساب 32 بر 28 تیم شیرازی را 

پشت سر گذاشت.
در این دیدار شاگردان ناصر مهدیان سرمربی تیم 
بسکتبال شهرکرد توانس��تند در ضربات آزاد و ریباند 
زیر حلقه بیشترین امتیازات را کسب کنند و دو بازیکن 
ترکمنستانی بیش��ترین امتیاز را برای شهرکرد کسب 

کردند.
تیم شهرکرد در این دیدار که دومین پیروزی خود 
را در مقابل تیم های شیرازی پشت سرگذاشت، در هر 

چهار زمان بازی از تیم پاسارگاد پیش افتاد.
تیم ش��هرکرد با این پیروزی خانگ��ی به دومین 
پیروزی خود در لیگ برتر دست یافت و یک پله باالتر 

از تیم پاسارگاد در جدول رده بندی قرار گرفت.

حضور یک ورزشکار 
چهارمحال و بختیاری 

در اردوی تیم ملی آبهای 
خروشان

طبق دعوتنامه ارس��الی از فدراس��یون قایقرانی و 
اسکی روی آب، میالد نجفی از ورزشکاران قایقرانی 
اس��تان به اردوی تیم ملی آبهای اساللوم دعوت شد. 
نجف��ی در ح��ال حاض��ر در اردوی تیم مل��ی آبهای 
خروش��ان که در استان خوزس��تان در حال برگزاری 
است به سر می برد و پس از اتمام اردو در معیت دیگر 
ملی پوشان کشورمان در مسابقات اساللوم گوانگجوی 

چین شرکت خواهد کرد.

کسب مقام دوم مسابقات 
شطرنج توسط یکی از 

کارکنان شرکت گاز 
شهرکرد-خبرنگار زاینده رود: احسان فروزنده 
یکی از کارکنان شرکت گاز چهارمحال و بختیاری در 
مسابقات فکری آزاد استان با کسب 4 امتیاز از 5 امتیاز، 
موفق به کسب رتبه دوم این مسابقات در رشته شطرنج 
ش��د. وی همچنین کسب رتبه اول در المپیاد ورزشی 
کارکنان شرکت ملی گاز ایران در رشته شطرنج و نایب 
قهرمانی مسابقات کارمندان ادارات در این رشته را در 

کارنامه خود دارد. 

 امتیاز +/-   خورده   زده   باخت   مساوی   برد   بازی     تیم ها    ردیف  

1940 16 35 3 4 12 19 سپاهان 1 

1137 20 31 3 7 10 20 ذوب آهن اصفهان 2 

732 23 30 4 8 8 20 پرسپولیس 3 

532 19 24 4 8 8 20 پیکان 4 

731 21 28 5 7 8 20 استقالل تهران 5 

730 19 26 3 9 7 19 مقاومت شیراز 6 

329 32 35 5 8 7 20 استیل آذین 7 

228 26 28 6 7 7 20 تراکتورسازی 8 

628-24 18 6 7 7 20 ملوان ۹ 

327-30 27 7 6 7 20 استقالل اهواز 10 

026 31 31 10 2 8 20 صبای قم 11 

626-32 26 8 5 7 20 سایپا 12 

122-25 24 6 10 4 20 شاهین 13 

922-38 31 10 4 6 20 مس کرمان 14 

818-29 21 10 6 4 20 پاس همدان 15 

1018-33 23 10 6 4 20 راه آهن 16 

516-20 15 8 10 2 20 فوالد خوزستان 17 

1514-31 16 10 8 2 20 ابومسلم 18 

قضاوت داوران اصفهانی در مسابقات 
مختلف کشوری 

طبق ابالغهای صادر شده از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال، داوران استان 
اصفهان در هفته گذشته جهت قضاوت مسابقات کشوری رکورد به جا گذاشتند.

ب��ر این اس��اس 31 نفر از داوران فعال اس��تان در رده ه��ای مختلف )لیگ برتر 
فوتبال تا نونهاالن، فوتس��ال و فوتبال ساحلی( از 88/9/25 تا 88/9/27 در مسابقات 

کشوری سوت زدند.
شایان ذکر است کالس های توجیهی دو هفتگی، همایشهای داوری و آموزشهای 
مدون و به روز انجام ش��ده از س��وی واحد داوران هیأت فوتبال توانسته است گامی 
مؤث��ر در جهت ارتقای س��طح کیفی قض��اوت در داوران اصفهانی و در نتیجه اعالم 

ابالغهای ارسالی باشد.

و  تفن��گ  تیران��دازی   رقابته��ای 
تپانچ��ه ب��ادی قهرمان��ی آس��یا در دوحه 
پایتخت قطر آغاز ش��د و تیر اندازان ایران 
در تفنگ بادی 10 متر مردان و در رده سنی 
بزرگساالن به مقام سوم و برنز تیمی آسیا 
دس��ت یافتند. به گ��زارش واحد مرکزی 
خبر در مس��ابقات این قسمت تیم ایران با 
1764 امتیاز بر س��کوی سوم ایستاد اما در 
رقابت های انفرادی تیر اندازان کشورمان از 

رسیدن به دور پایانی باز ماندند.
در این مس��ابقات تیم هن��د با 1782 

 امتی��از در ص��در ایس��تاد و تی��م مل��ی 
امتی��از 1779  ب��ا  ان��دازی چی��ن   تی��ر 

نایب قهرمان شد و مدال نقره گرفت.
ضمن اینکه در انفرادی حسین باقری از 
ایران نفر نهم شد، صابر پرستی دیگر شرکت 
کننده ای��ران دررده یازدهم جای گرفت و 
احمد خوب شهمیرزادی به رده دوازدهمی 
بسنده کرد. رقابت های تیراندازی قهرمانی 
آسیا در رده های سنی نوجوانان - جوانان 
 و بزرگس��االن در دو بخش زنان و مردان 

بر گزار می شود.

فیفا و س��ونی اعالم کردند مسابقات 
فوتب��ال ج��ام جهان��ی 2010 در آفریقای 
جنوبی به صورت س��ه بعدی فیلمبرداری 

خواهد شد.

مس��ابقه   25 کردن��د  اع��الم  آنه��ا 
از مس��ابقات قهرمان��ی فوتب��ال ک��ه در 
م��اه ژوئ��ن و ج��والی برگزار می ش��ود 
 ب��ا اس��تفاده از دوربین ه��ای حرف��ه ای 
سه بعدی سونی تهیه و در شهر های مختلف 

در سراسر جهان نمایش داده خواهد شد.
سونی گفت: »تماشاچیان سه بعدی در 
اطراف جهان  با تماشای سه بعدی مسابقات 
حس حضور در استادیوم آفریقای جنوبی 

را تجربه خواهند کرد.«
در طول مسابقات تصاویر ضبط شده 
سه بعدی در برلین، مکزیکو سیتی، پاریس، 
رم و سیدنی  در معرض دید عموم و بعد  ها 
در فروشگاه در دس��ترس دیگر مردم دنیا 

قرار خواهد گرفت.

جام خلیج فارس
هفته بیس��تم رقابتهای فوتبال لیگ برتر ایران 
)جام خلیج فارس(  دیروز با یک بازی نیمه تمام 
به پایان رسید. در این رقابتها پرسپولیس تهران با 
نتیجه یک بر صفر پاس همدان را شکس��ت داد. 

تراکتورسازی تبریز با ش��اهین بوشهر یک- یک 
مس��اوی کرد. فوالد خوزس��تان و استقالل تهران 
نیز به نتیجه مس��اوی یک- ی��ک رضایت دادند. 
مل��وان بن��در انزلی بازی را با ی��ک گل به پیکان 
قزوین واگذار کرد. ابومس��لم مش��هد با نتیجه پر 
گل 3 ب��ر ی��ک به صبای قم باخ��ت. مس کرمان 
با 2 گل اس��تقالل اهواز را پش��ت س��ر گذاشت. 

س��ایپای کرج 2 بر یک از س��د راه آهن شهر ری 
گذش��ت. استیل آذین تهران با ذوب آهن اصفهان 
2-2 مس��اوی کرد و دی��دار مهم ف��والد مبارکه 
س��پاهان اصفهان و مقاوت سپاس��ی شیراز که در 
نیمه نخس��ت یک- یک خاتمه یافته بود به علت 
بارش ش��دید برف متوقف و ادامه بازی به زمان 

دیگری موکول شد. 

قرعه کش��ی مرحله یک هشتم پایانی 
لی��گ قهرمانان اروپا روز جمعه در ش��هر 

نیون سوئیس برگزار شد.
به گ��زارش رویت��رز، دیدارهای این 
مرحله از رقابتها که ب��ه صورت دو بازی 
رفت و برگش��ت و حذفی برگزار خواهد 

شد به شرح زیر است :
اشتوتگارت آلمان........ بارسلونا اسپانیا
المپیاکوس یونان........ بوردو فرانسه
اینترمیالن ایتالیا........ چلسی انگلیس
بایرن مونیخ آلمان........ فیورنتینا ایتالیا
زسکا مسکو روسیه........ سویا اسپانیا

المپیک لیون فرانسه........ رئال مادرید اسپانیا

پورتو پرتغال........ آرسنال انگلیس
آث می��الن ایتالی��ا........ منچس��تر یونایتد 

انگلیس
تیمهایی که نام آنها اول آمده است میزبان 

بازی رفت هستند.
دور رف��ت ای��ن رقابته��ا روزه��ای 
شانزدهم، هفدهم،  بیست و سوم و بیست 
و چهارم فوریه )بیس��ت و هفتم، بیس��ت 
و هش��تم بهمن و چهارم و پنجم اسفند( 
برگزار خواهد ش��د و دور برگش��ت این 
رقابتها نهم، دهم، شانزدهم و هفدهم مارس 
)هجدهم، نوزدهم، بیست و پنجم و بیست 

و ششم اسفند( برگزار خواهد شد.

قرعه کشی مرحله یک هشتم جام قهرمانان 
اروپا برگزار شد

برگزاری یک دوره کالس داوری درجه 3

مسابقات تیراندازی آسیا و سومی ایران

همکاری سونی و فیفا برای پخش سه بعدی 
مسابقات

دریاچه ورزشگاه آزادی توسعه می یابد
در جلسه ای با حضور سجادی معاون سازمان تربیت بدنی و رییس مرکز توسعه 

ورزش قهرمانی، طرح توسعه در یاچه ورزشگاه آزادی بررسی می شود.
به گزارش واحد مرکزی خبر، در راس��تای درخواس��ت برخی از فدراس��یون ها 
مبنی براس��تفاده مناس��ب از امکانات ورزش��گاه آزادی در جهت پیشرفت بیشتر این 
رش��ته ها و توجه به مدال آوری در مس��ابقات برون مرزی، نشس��تی برای توس��عه 
دریاچه ورزش��گاه آزادی و اس��تفاده بهینه از امکانات آن با حضور حمید س��جادی 
معاون سازمان تربیت بدنی ومسئوالن ورزشگاه آزادی ومسئوالن فدراسیون های در 

خواست کننده برگزار می شود.
فدراس��یون های قایقرانی، اس��کی روی آب، ورزش های سه گانه و جانبازان و 
معلوالن از جمله درخواس��ت کنندگان اس��تفاده از امکانات دریاچه ورزشگاه آزادی 

تهران هستند.

بر اساس مجوز کمیته داوران فدراسیون 
فوتبال کالس داوری درجه سه با شرکت 27 

نفر افراد واجد الشرایط برگزار می شود.
ای��ن دوره از کالس داوری در مرک��ز 

تخصصی هی��أت فوتبال اس��تان واقع در 
ورزش��گاه تختی از 88/9/25 به مدت یک 
هفته و زیر نظر واحد داوران هیأت فوتبال 

اصفهان تشکیل می شود.
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روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099

شهرکرد :
تلفن : 0381-3347774   

فکس : 0381-3336021

نشانی : اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 
اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

روزی بود...

قیمت طال )تومان(
26290  هر گرم طالی 18 عیار

121140 هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
263000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

262500  یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10011004دالر امریکا

948954دالر کانادا

14521459یورو

163164پوند  انگلستان

263266ریال عربستان

34903510دینار کویت

273275درهم امارات

سردار شهید 
حشمت اهلل کیانی 

تاری��خ تول��د: 1340، محل تول��د: بروجن، 
مح��ل   ،1365  /10/24 ش��هادت:  تاری��خ 
شهادت: شلمچه، مسئولیت: فرمانده گروهان 
از گردان حمزه سیدالش��هدا )ع( )تیپ بیت 

المقدس(
از دل نوشته های شهید

... پ��روردگارا! چه زیباس��ت جلوه جمالت 
و چه با ش��کوه است نمایشگاه جاللت، در 
حیرتم ای خداوند بی همتا این من گناهکار 
هس��تم که افتخ��ار راز و نیاز ب��ا تو در بین 
رزمندگان پاک مخلص، بی ریا و دلیر اسالم 
نصیبم گشته. آری جبهه های نبرد با حضور 
ش��یفتگان امام حسین )ع( و عاشقان به اهلل، 
به تمام ابعاد زندگی جنبه الهی بخش��یده و 
حقانی��ت خدا و دین رس��ولش را مثل روز 
روش��ن گردانی��ده و کوچک ترین ش��بهه 
و تردی��د را توانای��ی مقابله با انس��ان های 

بیداردل نمی باشد.
خداون��دا! ب��ه تو و روز قیام��ت ایمان دارم 
و ب��ا توجه ب��ه همین امر بود که به س��وی 
جبهه جنگ روانه ش��دم، حال که قرار است 
زندگی مادی با مرگ انس��ان ها پایان پذیرد 
دوست دارم که آخرین مرحله زندگی من با 
شهادت در راه حق پایان پذیرد. من آمده ام 
و تکه تکه ش��دن و کشته شدن در راهت را 

می طلبم...

کالم نور

کاریکاتور

امام حسین )ع( :
اگر دین ندارید الاقل آزاده باشید. سینمای دفاع مقدس می تواند روی دیگر ژانرها 

تأثیرگذاری مثبت داشته باشد

در امتداد زاینده رود

نگین نقیه

بهینه سازی مصرف سوخت !!

مراسم سوگواری در ایل بختیاری

عکس: حسن مقیمی

رسانه

روی خط فرهنگ

معاون س��ینمایی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اس��المی ایکنا گفت: سینمای 
دفاع مق��دس در عین وی��ژه بودن، 
می توان��د روی دیگ��ر ژانره��ا نیز 

تاثیرگذاری مثبت داشته باشد.
»جواد شمقدری« با بیان این مطلب 
اظهار ک��رد: دفاع مق��دس به علت 
اینکه ی��ک مقطع طالی��ی از تاریخ 
کشور ما را ش��کل می دهد، باید به 
شکلی ویژه در س��ینما مورد توجه 
قرار گیرد، در همین راس��تا س��ینما 
ی��ا تلویزیون می تواند ب��ا تولید آثار 
فاخر به ش��کلی صحیح معرف این 
دوران پرافتخار باش��ند. وی افزود: 
در س��ینمای ای��ران تنه��ا ژانر دفاع 
مقدس نیست که مورد غفلت واقع 
شده زیرا هس��تند گونه های دیگری 
ک��ه از جایگاه��ی شایس��ته به��ره 
نمی برن��د. معاون س��ینمایی اضافه 
ک��رد: البته این نکت��ه را باید یادآور 
ش��وم که س��ینمای دفاع مقدس در 
عی��ن وی��ژه ب��ودن، می تواند روی 
دیگر ژانرها نی��ز تأثیرگذاری مثبت 
داشته باش��د. در ضمن نسل جوان 
هم خود را وام دار این دفاع می داند، 
بنابراین س��ینما باید معرفی شایسته 
در ای��ن زمینه باش��د. این کارگردان 
س��ینما در پاس��خ به این س��ؤال که 
رابطه مخاطبان س��ینما با ژانر دفاع 

مقدس چگونه است، گفت: سینمای 
جنگ بعد از انقالب همیش��ه جزء 
گونه های پرمخاطب بوده، این ادعا 
را می توان با مقایس��ه ای سطحی به 
روش��نی مش��اهده کرد. برای نمونه 

بای��د به فیلم های چ��ون کانی مانگا، 
عقاب ها، گذرگاه، آژانس شیش��ه ای 
و اخراجی ها اش��اره ک��رد. هرچند 
فیلم ه��ای رس��ول مالقلی پور را نیز 
 باید جزء همین  گونه آثار ذکر کرد.

ای��ن مدیر س��ینمایی ادام��ه داد: در 
زم��ان حال بخ��ش گس��ترده ای از 
مخاطب��ان هن��ر هفتم به س��ینماها 
نمی  آیند چرا که به بحث س��لیقه ای 
این بخش عظیم توجهی نمی ش��ود. 
ما در برنامه های خود س��عی داریم 
با حمای��ت از دیگر ژانرها از جمله 
دفاع مقدس، مجدداً تمامی مخاطبان 

را به سالن های نمایش بکشانیم.
ش��مقدری در بخش��ی دیگ��ری از 
س��خنان خود به بحث سخت افزار 
در س��ینمای جن��گ اش��اره کرد و 
گف��ت: در معاونت س��یما، دفتری 
تحت عنوان توسعه فن  آوری وجود 
دارد که به بحث امکانات در س��ینما 
می پ��ردازد. این دفتر ب��ا حمایت از 
ساخت ش��هرک  های سینمایی سعی 
دارد ام��کان س��اخت فیلم ه��ا را با 
ش��رایط بهتر فراهم آورد. ش��هرک 
س��ینمایی دفاع مق��دس نیز یکی از 
همین بخش هاس��ت که حتمًا به آن 

توجه ویژه خواهد شد.
کارگ��ردان فیل��م »طوفان ش��ن« در 
پایان اع��الم کرد: ب��ا وزارت دفاع 
وارد مذاکره ش��ده ایم که یک سری 
تجهی��زات نظام��ی را ب��ه صورت 
ماکت بسازند تا بتوان فیلم های دفاع 
مقدس را به شکلی مناسبت تر تولید 

کرد.

بررس��یهای خود  در  پژوهش��گران 
دریافتند که انس��ان به این دلیل قادر 
اس��ت موس��یقی را درک کند چون 
ارتباط بسیار فش��رده ای میان زبان 
انس��ان و میزانهای موس��یقی وجود 

دارد.
به گ��زارش مهر، محققان دانش��گاه 
دوک در این تحقیقات نش��ان دادند 
که تع��داد نامح��دودی می��زان در 
موسیقی وجود دارد که تقسیم بندی 
ی��ک اوکتاو را امکان پذیر می کنند. 
بخش اعظم موس��یقی برپایه میزانی 
اس��ت که تنها پنج یا ش��ش نت را 

درک می کند. 

به گفته این دانشمندان، تمایل انسان 
ب��ه این میزانهای وی��ژه به این دلیل 
اس��ت که این میزانها به یکسری از 
هارمونیهای نتهایی که توسط صدای 
انسان تولید می شوند بسیار نزدیک 

هستند.
تمایل انس��ان به این میزانهای ویژه 
به این دلیل اس��ت که این میزانها به 
یک سری از هارمونیهای نتهایی که 
توسط صدای انسان تولید می شوند 

بسیار نزدیک هستند.
نته��ای زب��ان گفت��اری انس��ان از 
یک س��ری بس��امدهای هارمونیک 
برخوردار اس��ت که ارتباط نسبیتی 

می��ان آنها، آواهای مختلف را از هم 
متمایز می کند.

ای��ن محقق��ان در ای��ن خص��وص 
توضیح دادند: پایه بیولوژیکی بسیار 
محکم��ی در اس��تاتیک صدا وجود 
دارد. انس��انها ترکیبات��ی از نته��ا را 
ترجیح می دهند که شباهت بسیاری 
به ترکیبات آوایی دارند که در زبان 
گفتاری وجود دارند. بررسیها نشان 
می دهند دلیل اصلی که ما به خاطر 
آن موس��یقی را درک می کنی��م این 
اس��ت که موس��یقی تقلیدی از زبان 

گفتاری انسان است.
ای��ن محقق��ان در ادام��ه تحقیقات 

خود نتهایی ک��ه ملودیهای ماژور و 
مین��ور را از هم متمای��ز می کنند با 
نته��ای زبان گفتاری ک��ه تفاوتهای 
حالت های روحی را بیان می کنند 
مقایس��ه و کشف کردند که طیفهای 
صوتی این ملودیها منطبق با طیفهای 
زبان��ی نش��ان دهن��ده حالت های 

روحی انسان است.
براساس گزارش س��افت پدیا، این 
دانشمندان اظهار داش��تند: درک ما 
از موس��یقی یک مزیت بیولوژیکی 
اس��ت که زب��ان و نیاز م��ا به درک 
حالت ه��ای روحی عاطف��ی به ما 

عرضه کرده اند.

مراس��م اختتامیه س��ومین جش��نواره 
سراسری آموزش��گاههای آزاد هنری 
به هم��ت دفت��ر آموزش و توس��عه 
فعالیت های هنری وزارت ارش��اد در 
سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران 

برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای 
مراسم مهران ش��یراوند دبیر جشنواره 
و مدی��ر کل دفتر آموزش و توس��عه 
فعالیت های هنری گف��ت: از آنجا که 
گس��تره فعالیت آموزش��گاههای آزاد 
هنری در س��طح کش��ور اس��ت، این 
جش��نواره نیز در سطح ملی برگزار و 
س��نین کمتر از هفت تا باالی 50 سال 

را دربر می گیرد.

وی با اش��اره به آمادگی وزارت ارشاد 
برای تقوی��ت تخصصی زنگ هنر در 
مدارس یادآور شد: چنانچه دوره های 
تربیت دبیر در رش��ته های موس��یقی، 
تجس��می و نمایش راه اندازی ش��ود، 
فارغ التحصیالن آنها تا 10 س��ال آینده 

هیچ مشکلی برای استخدام نخواهند 
داش��ت و می توانند در آموزشگاههای 
آزاد هن��ری مش��غول به کار ش��وند. 
ش��یراوند در پایان افزود: دفتر آموزش 
و توس��عه فعالیت های هنری با توجه 
به بخش پشتیبانی کننده که دارد آماده 
صدور مجوز برای 1000 آموزش��گاه 
نمایش��ی در کشور اس��ت تا مشکل 
آموزش و توسعه تئاتر را با این حرکت 

کم کند.
دکتر محمدحس��ین ایمانی خوشخو 
مع��اون هنری وزیر ارش��اد هم ضمن 
ابراز خرسندی از وضع هنر در کشور 
گفت: خوشبختانه در حال حاضر شاهد 
پررونق تری��ن دوران ب��رای هنر ایران 
هستیم. سال آینده همه کسانی که در 
عرصه هنر هستند اعم از مدیر و هنرمند 
و هنرجو و مخاطب، شاهد اتفاق هایی 
بسیار خوب خواهند بود.وی در ادامه 
س��خنان خود با اش��اره به جش��نواره 
سراسری آموزش��گاههای آزاد هنری 
یادآور شد: در این فکر هستیم که این 

جشنواره پوسته داخلی خود را بشکند 
و وارد عرصه های بین المللی شود. به 
همین منظور سال آینده از عرصه ملی 
ارتقا یافته و در س��طح جهانی برگزار 
خواهد ش��د. ایمانی خوشخو افزود: 
طرح المپیاد هنری که چند سال پیش 
توس��ط خودم در اولی��ن دوره همین 
جش��نواره مطرح ش��د، روزهای آخر 
تدوین را پشت سر می گذارد و به امید 
خدا با تصویب ش��ورای عالی انقالب 
فرهنگی در سال آینده شاهد برگزاری 
این المپیاد خواهیم ب��ود. معاون وزیر 
ارش��اد با اش��اره به ورود به ماه محرم 
گفت: امام حسین )ع( تابلویی را رسم 
کرد که پس از 1400 س��ال هنوز هم 
هر سال یکبار رونمایی می شود. ورود 
به ماه محرم تعطیلی هنر نیس��ت و از 
دوم ماه محرم تا پایان صفر برنامه های 
نمایش و موس��یقی در تاالر وحدت 
اجرا خواهد شد. در این جشنواره 457 
هنرجو از آموزش��گاههای آزاد هنری 
رقابت و در موس��یقی 230 نوازنده در 

قالب 92 اجرا ب��ه صورت گروهی و 
انف��رادی و در نمای��ش 60 هنرجو در 
قالب 10 گروه نمایش��ی آثارش��ان را 
اجرا کردند. 137 هنرجوی تجس��می 
175 اثر طراحی، نقاش��ی، کاریکاتور، 
خوشنویسی، نگارگری و پوستر ارائه 

کردند.
در پای��ان آموزش��گاههای هنری برتر 
معرفی شدند: آموزشگاه هنر و اندیشه 
ب��ه مدیری��ت سیدحس��ین مناجاتی، 
آموزشگاه آزاد تجسمی ویژه به مدیریت 
حبیب هادی زاده مقدم، آموزشگاه آزاد 
موسیقی دلش��دگان شیراز به مدیریت 
سیدکمال صندوق ساز، آموزشگاه آزاد 
نمایش پژوهش شاهین شهر به مدیریت 
رضا کشانی، آموزشگاه آزاد تجسمی 
ساحل کرمان به مدیریت لیال یزدانیان.

جشنواره آموزشگاههای آزاد هنری هر 
دو س��ال یکبار به همت دفتر آموزش 
و توس��عه فعالیت های هنری وزارت 
فرهن��گ و ارش��اد اس��المی برگزار 

می شود

کشف دالیل درک موسیقی توسط انسان

المپیاد بین المللی هنر در ایران برگزار می شود
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فرهنگ و هنر

2012 رکورد فروش سینمای هند را شکست

همزمان با ایام محرمرادیو قرآن صبغه ی معرفتی 
و معنوی قیام سید الشهدا را بررسی می کند

کارگردان��ی  ب��ه   2012 س��ینمایی  فیل��م 
رولن��د امریش با 900 میلی��ون روپیه فروش به 
پرفروشترین فیلم هالیوودی تاریخ سینمای هند 

تبدیل شد.
ب��ه گزارش مه��ر، ورایتی اع��الم کرد فیلم 
آخرالزمان��ی 2012 ک��ه از پنج هفت��ه پیش در 
سینماهای هند به نمایش عمومی درآمده در این 
مدت 19/2 میلیون دالر فروخته و لقب موفقترین 
فیلم هالیوود تاریخ س��ینمای هند را از آن خود 
کرده است. استودیو سونی این فیلم را در هند به 

نمایش گذاشته است.
رکورد پیشین پرفروشترین فیلم هالیوودی 
در هند در اختیار »اس��پایدرمن 3« به کارگردانی 

س��م ریمی بود که س��ال 2007 بی��ش از 14/2 
میلیون دالر فروخته ب��ود. »2012« پس از فیلم 
هندی راجکومار سانتوشی دومین فیلم پرفروش 
سینمای هند در سال 2009 است. فیلم سانتوشی 

تا امروز 21 میلیون دالر فروخته است.
اکشن ماجراجویانه و علمی تخیلی »2012« 
ب��ا بازی ج��ان کی��وزک، آماندا پی��ت، چیوتل 
اجیوفور و تندی نیوتن درباره به پایان رس��یدن 
دنیا و تالش گروهی از انسان ها برای زنده ماندن 
اس��ت. این فیلم 200 میلیون دالری در نخستین 
هفته اکران در 3404 س��ینمای امریکای شمالی 
65 میلیون دالر فروخت و فروش آن تا شش��م 

دسامبر به 150 میلیون دالر رسیده است.

گروه قرآن و تفسیر رادیو قرآن به مناسبت فرا 
رسیدن ایام محرم پخش برنامه ی »میثاق مهر« را 
به منظور بررسی صبغه ی معرفتی و معنوی قیام 
سیدالشهدا با اس��تعانت از آیات قرآن کریم آغاز 

می کند.
به گزارش ایس��نا، در این برنامه به بررس��ی 
آیات با موضوع��ات بیداری،اعتصام،توبه، حزن، 
رجاء، زهد، اخبات، ریاضت، تسلیم، انابه و غیره 
پرداخته می شود تا شنوندگان با صبغه ی معرفتی 
و معن��وی قیام سیدالش��هدا )ع( ک��ه برگرفته از 
آیات قرآن کریم اس��ت آشنا شوند. این برنامه ی 
55 دقیقه ای به نویس��ندگی زهرا نوری لطیف، 
تهیه کنندگی منصوره خس��روی، سردبیری مونا 
توسلی، گویندگی میثم آقا بیگی و فریال ترکاشوند 
هم چنین کارشناسی حجت االسالم دکتر محمد
شیخ االسالمی از پنجشنبه 26 آذر ماه مصادف با 

نخستین شب ماه محرم آغاز و تا سه شنبه 30 آذر 
ماه تقدیم شنوندگان عزیز می شود.

برنام��ه ی »میثاق مهر« متناس��ب با موضوع 
مطرح شده به یکی از حماسه سازان واقعه کربال 
از جمله زهیر، مسلم بن عوسجه، حر، عبداهلل بن 
حسن، قاسم بن حس��ن، علی اصغر، علی اکبر، 
حضرت ابوالفضل)ع(، حضرت سیدالشهدا )ع(، 

حضرت زینب )س( و وهب اختصاص دارد.
الزم ب��ه ذکر اس��ت آیات م��ورد بحث در 
این مجموعه عبارتند از 46 س��وره س��باء، 103 
آل عم��ران، 8 تحریم،  92توب��ه، 50 ذاریات، 21 
احزاب، 86 هود، 34 حج، 60 مؤمنون، 65 نساء، 
23 انف��ال و 54 زمر که عالقه مندان می توانند در 
بخش های مختلفی از جمله گفتار، کارشناس��ی، 
تالوت، ادعی��ه، مقتل خوانی، مرثی��ه، روایت و 

شنونده ی این برنامه باشند.

عاشورا مکتبی فرهنگ  ساز

تاری��خ هر ملتی جزئ��ی از هویت ملی 
آن ملت اس��ت و گذش��ته هر قوم، در واقع 
بخش مهمی از شناس��نامه ملی او به ش��مار 
م��ی رود. تاریخ درخش��ان هر کش��ور و هر 
ملت��ی، در فرهن��گ آن جلوه گر می ش��ود، 
چرا که یکی از پایه های فرهنگ درخش��ان، 
تاریخ درخش��ان و پر افتخار اس��ت. از این 
نظر، تاریخ برجس��ته هر ملت را می توان از 
»سرمایه « ها و »گنجینه « های معنوی عمومی 
آن به ش��مار آورد که در صورت بهره برداری 
صحی��ح از آن آث��ار و نتایج فراوان��ی به بار 

می آورد.
از این دیدگاه، تاریخ حماسی و پر افتخار 
تشیع، سرمایه ای عظیم و گنجینه معنوی پر بها 
و ارزنده ای است که یکی از پایه های تاریخی 

فرهنگ شیعه را تشکیل می دهد و می توان از 
آن بهره های کالن برد.

در تاریخ تش��یع، حادثه عاشورا بر فراز 
قله ای با عظمت می درخشد و سرچشمه ای 
جوش��ان برای فرهنگی پربار و انس��ان ساز 
است. حادثه کربال گرچه به ظاهر یک حادثه 
ب��ود ام��ا تبدیل به یک مکتب ش��د، مکتبی 
فرهنگ آفرین. فرهنگ عاش��ورا طی قرون 
و اعصار، همواره مای��ه حرکت و جنبش و 
پایگاهی برای جهش به سوی طاغوت ستیزی 
و کفر زدایی بوده است. در دهه ها و قرن های 
پس از عاشورا، حرکت های عدالت خواهانه و 
آزادی طلبانه متعددی شکل گرفت و دل های 
فراوانی را به س��وی خود جلب کرد که همه 

الهام گرفته از حادثه کربال بود.
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