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داور ژاپنی دیدار ذوب آهن را سوت 
می زند
به گزارش فارس، داوران بازی دو 
تیم  ذوب آهن اصفهان و برنده پلی آف 
که روز سه ش��نبه 4 اسفند در اصفهان 
ورزشگاه فوالدشهر برگزار خواهد شد 
از س��وی کنفدراس��یون فوتبال آسیا به 

این شرح اعالم شد... 
ورزشی / ادامه در  صفحه 7

برگزیدگان جشنواره پژوهش برتر 
شهری و روستایی معرفی شدند

ه گ��زارش روابط عمومی س��ازمان 
همیاری شهرداریهای استان اصفهان،  این 
جش��نواره با هدف ارتقای سطح جایگاه 
پژوه��ش در حوزه ی مدیریت ش��هری 
و روس��تایی و تش��ویق پژوهش��گران و 
دست اندرکاران امر پژوهش در حوزه های 

مدیریت شهری و روستایی از سوی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی 
سازمان شهرداریها و دهیاریها برگزار شد...

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

معاون عمرانی شهرداری منطقه 5 
شهر اصفهان اعالم کرد:

هزینه 25 میلیارد ریالی 
شهرداری برای پارک صفه

امس��ال ش��هرداری منطق��ه 5 ش��هر اصفهان 
برای پارک کوهس��تانی صفه بالغ ب��ر 25 میلیارد 
ری��ال هزینه می کند. به گ��زارش اداره ارتباطات 
رس��انه ای رواب��ط عمومی ش��هرداری اصفهان، 
معاون عمرانی شهرداری منطقه پنچ شهر اصفهان 

با بیان این مطلب افزود...

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

بارش برف سنگین و 
قطع ارتباط گردنه های 

کوهرنگ
اس��تان  در  س��نگین  ب��رف  ب��ارش  براث��ر 
چهارمحال و بختیاری ارتباط گردنه های شیخ علیخان، 
شاه منصوری، تاراز و چری  در شهرستان کوهرنگ با 

بخش بازفت قطع شده است...

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

لزوم حفظ زبان فارسی 
در دنیای فناوری 

زبان و خط فارس��ی به سبب استفاده از زبان یا خط 
انگلیس��ی )التین( در محاورات رایانه ای یا پیام های 
کوتاه توس��ط فارسی زبانان، مورد تهدید واقع شده 
اس��ت. تهدی��د نه آنکه ت��ا چند وق��ت دیگر خط 
رسمی فارسی عوض ش��ود. )بعضی ها از مدت ها 
قبل به دنبال تغییر خط فارس��ی بودن��د و االن هم 
می خواهن��د از آب گل آل��ود ماهی بگیرن��د. مانند 
بی بی س��ی ک��ه بالفاصل��ه نظرس��نجی اش را راه 
انداخ��ت و صد البته بی��ش از نیم��ی از مخاطبان 
خواس��تار تغیی��ر خ��ط فارس��ی ش��ده بودن��د...

            جامعه / ادامه در  صفحه   

اصفهان  استان  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  کل  مدیر 
با اشاره به سفر بازرسان یونسکو برای بازدید از روند 
تعدیل برج جهان نما در ماه ژانویه )دی ماه(، گفت: ایران 
تا اول فوریه ی سال 2010 میالدی )12 بهمن ماه 1388( 
طبقه   اصفهان  استانداری  هماهنگی  با  دارد،  فرصت 

چهارم این برج را تخریب کند.
در  ایسنا  خبرگزاری  با  گفتگو  در  حیدری پور  اسفندیار 
بیان این که نهاد ریاست جمهوری، معاونت  با  اصفهان، 

حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی و 
استانداری اصفهان برای تعدیل برج جهان نما 30میلیارد 
فقط  تاکنون  داشت:  اظهار  داده اند،  اختصاص  ریال 
معاونت حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی پنج میلیارد ریال 
از مجموع 10میلیارد ریال تعهد خود را پرداخت کرده 

است.
 700 فاصله ی  در   1375 سال  جهان نما  متری   50 برج 
کاروانسرای  تخریب  با  اصفهان  )ره(  امام  میدان  متری 

صفوی و با وجود مخالفت های سازمان میراث فرهنگی 
و نهادهای فرهنگی ساخته شد.

از  برج  این  دیدن  با  یونسکو  بازرسان   1380 سال  در 
پله سوم مسجد شیخ لطف اهلل در میدان امام )ره( اعالم 
این  فرهنگی  و  تاریخی  منظر  و  آسمانی  خط  کردند، 
برای  ایران  دولت  اگر  و  است  شده  مخدوش  میدان 
اقدام نکند، میدان نقش جهان در  تعدیل برج جهان نما 

فهرست میراث جهانی در خطر قرار می گیرد.

دکتر علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی 
در سخنان خود پیش از خطبه های نماز جمعه 
مشهد مقدس گفت: ظهر عاشورا در تهران و پیش 
از آن در قم حوادثی رخ داد که ابعاد موضوع را 
روشن کرد و  امروز جامعه ما باید با صالبت و 
انقالبی به این فتنه پایان دهد و تردیدی در آن 
نیست، اگر یک روز آنها انتخابات را بهانه می کردند 
امروز امام حسین )ع( را نشانه گرفتند و باید بدانند 
که ملت ما دیگر از امروز با فتنه گران سرسختانه 

مبارزه خواهد کرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: آنها 
دنبال انتقام گرفتن از والیت فقیه بودند اما آنها 
بدانند که ما در طول 30 سال گذشته با والیت فقیه 

سرافراز شدیم.
در  مردم  یکپارچه  حضور  داد:  ادامه  الریجانی 
محکم  اراده  از  نشان  چهارشنبه  روز  راهپیمایی 
و  امام  انقالب،  اسالم  از  دفاع  در  که  دارد  ملت 
کرد. نخواهند  نشینی  عقب  رهبری  معظم  مقام 

وی خاطر نشان کرد: اگر عده ای تصور می کنند با 
آتش زدن اموال دولتی و شعارهای امریکا پسند 
می توانند ما را عقب برانند اشتباه می کنند چرا که 
ملت نشان داد که در این مسیر مماشات نخواهد 

کرد. الریجانی در ادامه سخنان خود تأکید کرد: 
اوباما هم دستپاچه وارد معرکه شد و انگلیس و 
اسرائیل هم گفتند که حقوق بشر است و باید 
اجازه داد که اینها حرف بزنند. بنده به آنها می گویم 
شما حتی در کشورهای خودتان از مناره مسجد 
نگذشتید، آن وقت عده ای به امام حسین توهین 
کنند حقوق بشر است؟! شما در افغانستان و عراق 

بیشتر جنایات را کردید آنها حقوق بشر نبود؟!
وی با اشاره به حوادث 18 تیر اظهار داشت: در 
18 تیر هم بوش از اغتشاشگران حمایت کرد و 
فریب  ایران  ملت  است.  اوباما  نوبت  هم  امروز 
رنگ ها و الفاظ را نمی خورد بلکه پاسخ محکمی 
به آنها خواهد داد و مردم مطمئن باشند ما پای 
اشد مجازات برای توهین کننده به امام حسین )ع( 

ایستاده ایم. رئیس مجلس شورای اسالمی اضافه 
کرد: ضروری است که دستگاه ها پاسخ درستی 
به این افراد بدهند باید افراد توهین کننده به امام 
این  کنندگان  ابداع  البته  شوند  مجازات  حسین 

حرکات نیز باید به مجازات سختی برسند.
وی افزود: ما نمی گوییم که شما سوابق سیاسی و 
انقالبی ندارید اما باید مرز خود را مشخص کنید، 
مقام معظم رهبری هم چقدر در این خصوص 
صحبت کردند که اگر صف خود را جدا نکنید 
عامل تحریک خواهید بود. رئیس مجلس شورای 
اسالمی تأکید کرد: اگر صف خود را جدا نکنید 
خواهید دید که ملت جلوی شما خواهند ایستاد. 
لذا صدای ملت را بشنوید و دست از این امور 
بردارید. البته ملت هم بداند که قطعاً پیروز خواهد 

بود.
الریجانی در پایان با اشاره به نقش والیت فقیه در 
عبور از فتنه ها تصریح کرد: فتنه گران باید بدانند 
که ما پای والیت فقیه جان خود را خواهیم داد و 
همه کسانی که این ماجراها را ایجاد کردند باید 
بدانند که فرصت تمام شده و آنها خود را با اراده 
ملت تنظیم کنند وگرنه سیل خروشان اراده ملت 

آنها را سرجایشان خواهند نشاند.

طبقه ی چهارم برج جهان نما باید 
تخریب شود

الریجانی خطاب به آشوبگران
صدای ملت را بشنوید و دست بردارید

صفـحهصفـحه

آگهی مزایده عمومی زمین
)نوبت اول /1(

سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان در نظر دارد تعداد
چهار قطعه زمین با کاربری مسکونی، کارگاهی و باغ ویالئی

یک قطعه مسکونی واقع در خیابان جی، دو قطعه کارگاهی واقع در شهر ورنامخواست و 
یک قطعه باغ ویالئی واقع در شهر پیربکران را با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری 
به فروش رس��اند. لذا از کلیه متقاضیان درخواس��ت می شود جهت کسب اطالع بیشتر و 
اخذ برگ استعالم همه روزه به جز ایام تعطیل و حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 
مورخ 88/10/20 به معاونت بازرگانی سازمان واقع در اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه 

اداری امیرکبیر مراجعه نمایند.
تلفن: 2670937 و 2671166 - 0311

www.hamyari-esf.ir
   روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان

رئیس جمهوری اسالمی ایران:
ضرورت تشکیل جبهه قوی در برابر 
دشمنان اسالم

آیت اهلل جنتی در نماز جمعه تهران:
برخالف اهانت ها در طول تاریخ روز به روز 
بر عزت خاندان پیامبر افزوده شده است

آثار تصویرگران ایرانی به کاتالوگ 
دوساالنه پرتغال راه یافت

آثار پنج تصویرگر ایرانی به کاتالوگ 
پایانی دوساالنه تصویرگری کتاب کودک 
پرتغال راه یافت. 120 تصویرگر ایرانی 

در این رقابت شرکت کرده  بودند.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری کت��اب 
ای��ران، دوس��االنه تصویرگ��ری کتاب 
کودک پرتغ��ال با هدف جمع آوری آثار 

تصویرگران، مبتکران، ناشران و کسانی که در زمینه کتاب کودک فعالیت 
دارند برگزار می شود...

فرهنگ و هنر / ادامه در  صفحه 8



سراسری

راهپیمایی مردم ایران با سانسور خبری 
رسانه های انگلیسی روبه رو شد

ادعای تایمز انگلیس دروغ از آب درآمد

2009 خونبارترین سال برای خبرنگاران

حدود 11 میلیارد دالر صادرات کاالی 
صنعتی و معدنی 

نام نویسی آزمون فراگیر پیام نور؛ 
این هفته 

اعتراض مردم فلسطین به ساخت دیوار فوالدی 
در مرز مصر و غزه ادامه دارد

آیت اهلل مکارم شیرازی: 

فتنه روز عاشورا در 30 سال گذشته بی سابقه بود

ضرورت تشکیل جبهه قوی در برابر دشمنان اسالم

چه خبر از پایتختایرانجهان نما
آیت اهلل جنتی در نماز جمعه تهران:

برخالف اهانت ها در طول تاریخ روز به روز بر عزت 
خاندان پیامبر افزوده شده است

با وجود آنکه مردم ایران از روز سه شنبه 
در حمای��ت از نظام و رهبری ب��ه خیابان ها 
آمدند، رس��انه های انگلیسی از جمله رادیو و 
تلویزیون و مطبوعات این کشور این تظاهرات 

را پوشش خبری ندادند.
به گ��زارش واح��د مرکزی خبر، ش��بکه 
خبری بی بی سی انگلیس، تظاهرات گسترده 
مردم ایران در محکومیت حرمت شکنان روز 
عاشورا را پخش نکرد و شبکه خبری اسکای 

این تظاهرات را تحریف کرد.
این درحالی است که رسانه های انگلیسی 

به ویژه بی بی س��ی 
کوچ���ک ت�ری���ن 
اقدام��ات اش��رار و 
حرمت شکنان را در 
پس  و  عاشورا  روز 
از آن ب��ه ص��ورت 
گسترده و غلو شده 
منعک��س کردند، به 
گون��ه ای که تالش 

کردن��د اوضاع داخل ایران را متش��نج نش��ان 
دهند و تحلیل های تحریک آمیز ارائه دهند.

جان الین خبرنگار بی بی س��ی در تهران 
ک��ه در حال حاض��ر در لندن به س��ر می برد 
ب��ا تصاوی��ر دریافت��ی از موبایل آش��وبگران 
گ��زارش های��ی را تولی��د و در بخش ه��ای 
مختل��ف خبری تلویزیون بی بی س��ی پخش 
ک��رد و گف��ت: تصاوی��ر دریافت��ی و گواهی 
ش��اهدان عینی نش��ان می دهد روز عاش��ورا 

خش��ن ترین روز از زمان برگزاری انتخابات 
در ماه ژوئن بوده است.

وی در گزارش دیگری در بی بی سی درباره 
حرمت شکنی روز عاشورا گفت: تصاویر نشان 
می دهد مخالفان آم��اده درگیری های جدید 
شده اند و ممکن است بسیاری از مردم ایران 
به این فکر افتاده باشند که دولتشان را بی ثبات 
کنند. روزنامه های انگلیسی نیز تظاهرات روز 
سه شنبه را انعکاس ندادند و شبکه تلویزیونی 
اس��کای انگلیس تنها یک بار روز چهارش��نبه 
با پخ��ش خبری کوتاه تالش ک��رد در انگیزه 
م��ردم  ه��دف  و 
ای��ران ش��بهه ایجاد 
کن��د، ب��ه گونه ای 
ش��بکه  ای��ن  ک��ه 
به  انگلیس  خب��ری 
هزار  صدها  حضور 
نف��ری م��ردم ایران 
روز  تظاه��رات  در 
چهارش��نبه اشاره و 
تأکید ک��رد تظاهرکنندگان با اتوبوس هایی از 
محل کارشان به خیابان ها آورده شدند و این 
تظاهرات هواداران دولت، به دعوت روحانیان 

و نظامیان برگزار شده است.
واکن��ش س��ریع  کارشناس��ان  گفت��ه  ب��ه 
دیوید میل��ی بند وزی��ر امور خارج��ه انگلیس 
بالفاصله پس از آشوب روز عاشورا که به تحسین 
ش��جاعت آشوبگران پرداخت از همان ابتدا خط 

خبری رسانه های انگلیسی قرار گرفت.

به گزارش فارس، آیت اهلل احمد 
جنتی دبیر شورای نگهبان و خطیب 
نماز جمعه تهران طی سخنانی اظهار 
داش��ت: حضرت علی )ع( آن یگانه 
مرد جهان بش��ریت، توحید و اسالم 
و آن کسی که بهترین چشم و بازوی 
پیغمبر )ص( بود و در همه صحنه ها 
رشادت ها و فتح ها کرد، جوری شد 
که در قضیه خالفت نفر چهارم ش��د 

که این نیز باورکردنی نبود.
خطیب موقت نماز جمعه تهران 
تصریح کرد: کار حضرت علی )ع( به 
جایی رسید که در محراب عبادت و 
در ماه رمضان با زبان روزه به شهادت 
رسیدند. چه کسی این را باور می کرد 
و چه عیب��ی می توانن��د به حضرت 
علی )ع( بگیرند که او را به ش��هادت 
رس��اندند و در ادام��ه کار ب��ه جایی 
رس��ید که بستگان ایش��ان نتوانستند 
وی را تشییع کنند و مردم برای ادای 
احترام به مراسم تشییع ایشان بروند؛ 
چرا که ترس این بود که مبادا بعد از 

دفن ایشان به قبرشان توهین شود.
وی به حادثه عاش��ورا و حوادث 
آن اشاره و خاطر نشان کرد: این همه 
جنگ در اسالم اتفاق افتاده است و در 

این جنگ ها با بدترین و شرورترین 
افراد جنگ ش��ده است ولی اینگونه 
نبوده که س��ر یک نف��ر را ببرند و به 
دش��من او هدیه دهند و در اسالم با 
این سابقه در روز عاشورا شاهد این 
بودیم که سر امام حسین)ع( و یاران 
وفادار ایش��ان را بریدند و به دشمنان 
پیامبر )ص( که با ایش��ان جنگیده  و 

سرکوب شده بودند هدیه دادند.
خطی��ب نم��از جمع��ه ته��ران 
اف��زود: این ط��رف قضیه در س��پاه 
امام حس��ین)ع( باالترین اخالص ها، 
پاکی ه��ا، نماز  ش��ب ها، وفاداری ها، 
صبر ه��ا، مقاومت ه��ا و ایثارها بود و 

یاران امام حس��ین )ع( ب��ا دیدن این 
ش��رایط همچنان با امام )ع( ماندند و 

به شهادت رسیدند.
جنتی با بیان اینکه کلمه »هیهات 
من الذله« یکی از بزرگترین پیام های 
عاش��ورا اس��ت که تا روز قیامت هر 
آزادی خواه و ظلم ستیزی باید از آن 
درس بگیرد، گفت: اسیرهای عاشورا 
چه تاری��خ درخش��انی را در دوران 
اسارت خود بر جای گذاشتند و حتی 
بچه ه��ای کوچک مردان��ه در مقابل 
دشمن ایستادند و با وجود گرسنگی 
و جراحت ها هرگز شکس��ت روحی 
از خ��ود نش��ان ندادند ک��ه اینها نیز 

درسی برای تاریخ بشر است.
وی با اش��اره به زندگی حضرت 
عل��ی )ع( و دش��منی های ص��ورت 
گرفت��ه با ایش��ان این دش��منی ها را 
باالترین دش��منی ها خواند و عنوان 
کرد: اسم حضرت علی )ع(، سیادت 
و فرزن��دی حضرت زه��را )س( در 
مقاطعی قاچاق بود و اگر می فهمیدند 
فردی سید اس��ت او را می کشتند. با 
همه اینها روز به روز خورشید علوی 
و حسینی در تاریخ و دنیا درخشنده تر 

و شعله ور تر شد.
خطی��ب نم��از جمعه ته��ران با 
بی��ان اینکه با وجود اهانت ها به امام 
حسین در طول تاریخ روز به روز بر 
عزت آل محمد )ص( افزوده ش��ده 
اس��ت ادامه داد: قبر امام حسین )ع( 
را به آب بستند تا از بین برود و حتی 
زیارت قبر ایش��ان را قدغن کردند و 
زوار را می کش��تند ولی در عین حال 
روز به روز ع��زت آل محمد )ص( 

بیشتر شد.
وی در پایان تأکید کرد: هر کسی 
که گفته کل یوم عاشورا درست گفته 
است؛ چرا که این روز هرگز منحصر 

و متوقف نخواهد شد.

آیت اهلل مکارم شیرازی در دیدار 
با قائم مقام و برخی مسئوالن حزب 

مؤتلفه اسالمی در قم گفت:
در زمان امام راحل فتنه مشابهی 
راه انداختند ولی فعالیت خارجی ها 
آنقدر در آن زمان پیچیده و حساب 

شده و برنامه ریزی شده نبود.
وی با بیان اینک��ه در فتنه اخیر 
منافقی��ن و خارجی ه��ا تحریکات 
زیادی داش��ته اند و رس��انه هایشان 
مطالب مورد نیاز فتنه گران را به آنها 
می دادند افزود: فتنه روز عاشورا نه 
تنها مرب��وط به مس��أله انتخابات و 
امث��ال آن نبود بلکه هم��ه مخالفان 
جمه��وری اس��المی از الئیک ه��ا 
گرفته تا غیر مس��لمانان و دش��منان 

خارجی به میدان آمدند.
آیت اهلل مکارم شیرازی انتخاب 
روز عاش��ورا را بدترین ق��دم فتنه 
گران علیه خودش��ان دانسته و آن را 
خواس��ت خدا و نادانی فتنه گران از 

مسائل ایران دانست.

وی ب��ا اش��اره ب��ه راهپیمای��ی 
پرشکوه مردم افزود: این جریان یک 
خون تازه در عروق مردم به حرکت 
در آورد و راهپیمایی در این روز هم 
از نظر کمیت و ه��م از نظر کیفیت 

خیلی پرخروش بود.
آیت اهلل مکارم ش��یرازی گفت: 
در مقابل تم��ام زیانهایی که کردیم 
در این جریانات ملت ما یکبار دیگر 

هوش��یاری و وحدت خود را نشان 
داده و ثابت کردند در مواقع حساس 

در صحنه هستند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه مس��أله از 
آنهایی که کاندیدا ش��ده بودند فراتر 
رفته و دش��منان در این فتنه به دنبال 
این بودند که لزومی ندارد اس��الم با 
حکومت و سیاست همراه باشد و به 
معنای دیگر به دنبال نفی اسالم بودند 

افزود: ما نباید ای��ن فتنه را به عنوان 
ادامه بحث انتخابات بدانیم.

آیت اهلل مکارم ش��یرازی با اشاره 
ب��ه لزوم آم��اده بودن ب��رای مقابله با 
مرحله جدید فتنه دشمنان به فعالیت 
خارجی ها در فتنه اخیر اشاره کرد و 
گفت: راهپیمایی چند روز گذشته مردم 
ایران به دشمنان نشان داد که آنچه در 
سر می پروراندند مبنی بر تمام شدن 
جمهوری اسالمی و پیشرفت انقالب 

مخملی خیالی خام بوده است.
وی افزود: بعد از راهپیمایی بنده 
نس��بت به آینده به سهم خودم نگران 
نیستم اگر چه نباید هیچ گاه از دشمنان 
غافل ش��د. آیت اهلل مکارم شیرازی با 
تأکید به اینکه باید مردم را نس��بت به 
آینده امیدوار کرد افزود: باید از مردم 
به خاطر این حضور بی سابقه تشکر 
کرد ضمن اینکه راجع به این حضور 
کار تحلیلی کاملی انجام و بر اس��اس 
آن ب��رای آینده برنام��ه ریزی دقیق 

صورت گیرد.

رئی��س جمهوری اس��المی ایران 
ب��ا تأکید بر اینکه دش��منان اس��الم و 
بش��ریت نم��ی خواهند هیچ کش��ور 
قدرتمند اس��المی وجود داشته باشد، 
گفت: ش��رایطی که امروز در بسیاری 
از کشورهای اسالمی جریان دارد این 
ضرورت را ایج��اب می کند که یک 
جبهه متح��د قوی در برابر دش��منان 

تشکیل شود.
 ب��ه گ��زارش واح��د مرک��زی 
خب��ر، آقای احمدی ن  ��ژاد در دیدار با 
وزیر امور خارجه س��ومالی با اشاره به 
اینکه دشمنان به بهانه های گوناگون در 
مناطق اسالمی مشکل تراشی می کنند، 
خاطر نشان کرد: البته آنان در جهت نیل 
به اهداف خود از برخی نقطه ضعف ها 
و عناصر غیر مؤمن و خود خواه استفاده 

می کنند.

وی افزود: دش��منان به دنبال این 
هس��تند که از وح��دت و یکپارچگی 
کشورهای اس��المی جلوگیری کرده 
تا از این طریق بتوانند به اهداف ش��وم 

خود دست پیدا کنند.

رئی��س جمهور در ادامه س��خنان 
خود، س��ومالی را دارای استعدادهای 
ف��راوان طبیعی و انس��انی دانس��ت و 
گف��ت: جمهوری اس��المی ای��ران از 
تحکیم و تعمیق هرچه بیشتر روابط و 

مناسبات بین دو کشور استقبال می کند 
و دو ملت عالوه بر احساس انسانی با 
یکدیگر احساس برادری و اسالمی نیز 
دارن��د. در این دیدار وزیر امورخارجه 
س��ومالی نیز ضمن ابراز خرس��ندی 
از دی��دار با دکتر احم��دی ن ژاد رئیس 
جمهور، بر گس��ترش روابط دوجانبه 

بین دو کشور تأکید کرد.
وی با بیان اینکه ایران کشور دارای 
تاریخ و تمدن کهن است که با انقالب 
قدرتمند اسالمی پایه های مستحکمی 
در کش��ور ایجاد کرده است، خواهان 

استحکام روابط بین دو کشور شد.
وزی��ر ام��ور خارج��ه س��ومالی 
همچنین در این دیدار خواستار استفاده 
از تجربیات و ظرفیت های موجود در 
دو کش��ور جهت ارتقای سطح روابط 

دو جانبه شد.

دس��تگاه اطالعات��ی امریکا درباره اس��ناد 
مربوط به فعالیت جدید هس��ته ای ایران بازی 

خورده است.
ب��ه گزارش واح��د مرکزی خبر دس��تگاه 
اطالعاتی امریکا به این نتیجه رس��یده اس��ت 
که س��ندی که نشریه تایمز لندن چاپ کرده و 
ادعا کرده بود ایران چاشنی نوترونی در سالح 

هسته ای آزمایش کرده، جعلی بوده است.
بر اس��اس ای��ن گزارش فیلی��پ گیرالدی 
یک از مقامات س��ازمان س��یا در ام��ور مبارزه 
با تروریس��م از 1976 تا 1992 به آی پی اس 
)اینت��ر پرس س��رویس(گفت: منابع اطالعاتی 
امریکا می گویند اصالت این اس��ناد زیر سؤال 
اس��ت و مظنون اصل��ی جعل این اس��ناد هم 
اس��رائیل اس��ت. با این وجود، منابع اطالعاتی 
امریکا نقش انگلیس را در این دروغ ساختگی 

رد نکردند.
نش��ریه تایمز لندن در تاریخ 14 دس��امبر 
بدون ذکر منبع تهیه کننده س��ند ادعا کرده بود 
ایران از س��ال 2007 روی چاش��نی انفجاری 
نوترونی کار می کن��د. این ادعای دروغ، موج 
جدیدی از اتهام ضد ایران و تهدید به افزایش 

تحریم را میان کشورهای غربی ایجاد کرد.
پای��گاه اینترنتی آنتی وار ک��ه یک کمپین 
بی��ن المللی صلح به ش��مار می رود نوش��ت: 

بی اعتب��ار کردن جامعه اطالعاتی امریکا از دو 
س��ال پیش هدف اصلی اسرائیل بوده است و 
دولت انگلیس و فرانس��ه نی��ز در این روند از 
اسرائیل حمایت کرده اند. نشریه تایمز بخشی 
از امپراتوری انتشاراتی مردوخ است که شامل 
س��اندی تایمز، فاکس نیوز و نیویورک پست 
اس��ت. همه رس��انه های مردوخ گزارش��های 
مرب��وط ب��ه ای��ران را ب��ا حال��ت تهاجمی و 
تحریف ه��ای جانبدارانه از اس��رائیل منتش��ر 
می کند. بر اساس این گزارش آژانس در بیست 
و دوم فوریه 2008 در گزارشی اعالم کرده بود 
این ادعا دیگر قابل پیگیری نیس��ت چون جزء 
مس��ائل حل شده اس��ت اما امریکا قبول نکرد 
چون می خواست از این طریق حمایت روسیه 
و چین را برای اعمال تحریمهای بیش��تر ضد 

ایران جلب کند.
این اولین باری نیست که گیرالدی به دلیل 
اطالعاتی که در اختیارش گذاش��ته می ش��ود 
افش��اگری می کند. در س��ال 2005 گیرالدی 
دروغ ب��ودن نامه مایکل لدین راس��ت افراطی 
و مش��اور سابق ش��ورای امنیت ملی امریکا و 
پنتاگون درباره تالش عراق برای خرید اورانیوم 
از نیجر را افش��ا کرد. دولت بوش از این نامه 
برای تقوی��ت دروغ هایش درباره برنامه فعال 

تسلیحات هسته ای صدام استفاده کرد.

فدراس��یون بین الملل��ی خبرنگاران اعالم 
کرد سال 2009 میالدی که در جریان آن 113 
خبرنگار کشته شدند، یکی از بدترین سال ها 

برای دنیای مطبوعات بود.
به گزارش واحد مرکزی خبر، فدراس��یون 
بی��ن الملل��ی خبرن��گاران با اع��الم این خبر 
از س��ازمان ملل خواس��ت ب��رای حفاظت از 

خبرنگاران اقدام کند.
در بیانیه این سازمان آمده است: سال 2009 
یکی از بدترین سال ها برای خبرنگاران بوده 
است و فدراس��یون بین المللی خبرنگاران از 
دولت ها و س��ازمان ملل می خواهد اقدامات 
بیش��تری ب��رای حفاظت از ج��ان خبرنگاران 

انجام دهند.
در ای��ن بیانی��ه آمده اس��ت: در واقع آمار 
وحش��تناک نشان از کشته شدن 137 خبرنگار 
دارد که 24 تن از آنها به طور اتفاقی کش��ته و 

113 تن نیز به صورت هدفمند کش��ته ش��ده 
اند.

فیلیپین، مکزیک و س��ومالی خطرناکترین 
کشورها برای خبرنگاران هستند.

در ای��ن بیانی��ه آمده اس��ت: کش��تار 31 
خبرنگار و کارمند رسانه ای در فیلیپین در ماه 
نوامبر و خشونت های اخیر بر ضد همکاران 
مطبوعاتی در مکزیک و س��ومالی قابل اشاره 
اس��ت. پس از فیلیپین با 38 کشته، کشورهای 
مکزیک با 13، س��ومالی با 9 و پاکس��تان با 7 

کشته بین خبرنگاران قرار گرفته اند.
ش��مار خبرنگاران کش��ته ش��ده در عراق 
از 16 نف��ر در س��ال 2008 به 5 نفر در س��ال 
2009 کاهش یافته اس��ت. گزارش کامل این 
فدراس��یون به هم��راه گزارش مؤسس��ه بین 
المللی امنیت مطبوعات قرار اس��ت اواس��ط 

ژانویه 2010 میالدی منتشر شود.

اعت��راض م��ردم فلس��طین ب��ه س��اخت 
دی��وار فوالدی در مرزهای مص��ر و غزه ابعاد 

گسترده ای به خود گرفته است.
ب��ه گزارش واح��د مرکزی خب��ر از غزه، 
اتحادیه های صنفی فلس��طینی ب��ا اجتماع در 
برابر مقر سازمان ملل در غزه مخالفت خود را 

با ساخت این دیوار فوالدی اعالم کردند.
ش���رک�ت کنندگ���ان در ای���ن تجم��ع 
اعت��راض آمیز بی اعتنایی دول��ت مصر را در 
توقف س��اخت این دیوار ف��والدی خطرناک 

اعالم کردند.
تظاهرکنندگان تأکید کردند س��اخت این 
دیوار ف��والدی نه تنها به نفع امنیت ملی مصر 
نیست بلکه تاثیری هم بر اراده مردم فلسطین 

در ادامه مبارزاتشان نخواهد داشت.
یکی از اعض��ای اتحادیه صنفی در غزه با 
محکوم کردن س��اخت دیوار فوالدی در مرز 
مص��ر و غزه گفت: ه��دف محاص��ره به بند 
کشیدن مردم فلسطین اس��ت اما فلسطینی ها 

هیچ گاه تسلیم این سیاست ها نخواهند شد.
حمدان صال��ح، نایب رئیس اتحادیه های 
صنفی نیز با تأکید ب��ر اینکه وجود این دیوار 
فوالدی مرگب��ار را نمی پذیری��م، گفت: این 
دیوار با هدف جلوگیری از ورود مواد غذایی 

و دارو برای مردم فلسطین احداث می شود.
محم��د المده��ون از رهب��ران حماس در 
منطقه رفح هم تأکید کرد: با گرسنه نگهداشتن 
مردم غزه و تسلیم شدن به فشارهای امریکا و 
رژیم صهیونیس��تی، امنیت مصرتامین نخواهد 
ش��د. ما از دولت مصر می خواهیم س��اخت 
این دی��وار فوالدی را در مرزهای خود با غزه 

متوقف کند.
مردم غ��زه با وجود فش��ارهای س��نگین 
همچن��ان ب��ه زندگ��ی روزم��ره خ��ود ادامه 
می دهن��د اما اعتراض گس��ترده آنها به دولت 
مصر درس��اخت دیوار فوالدی نش��ان دهنده 
خطرناک بودن آن برای آینده مردم فلس��طین 

در غزه است.

طی 8 ماهه منتهی به آبان امسال 
بیش از 10 میلی��ارد و 862 میلیون 
دالر کااله��ای صنعت��ی ومعدن��ی 
کش��ورمان به کش��ورهای مختلف 

جهان صادر شد.
 به گ��زارش واحدمرکزی خبر، 
بیشترین صادرات کاالی صنعتی و 
معدنی متعلق به محصوالت معدنی 
با بی��ش از 3 میلیارد و 289 میلیون 
دالر بوده است. بنابراین گزارش، در 
آبان امس��ال نیز بالغ بر یک میلیارد 

و 405 میلیون دالر کاالهای صنعتی 
ومعدنی به کشورهای مختلف جهان 
صادر ش��ده که بیش��ترین صادرات 
کااله��ای صنعتی ومعدن��ی متعلق 
است به محصوالت معدنی که بیش 

از 351 میلیون دالر بوده است.
عمده ترین کش��ورهای هدف 
در زمین��ه ص��دور کاالهای صنعتی 
ومعدنی شامل عراق، چین، امارات 
متحده عربی، هند و افغانستان بوده 

است.

ثب��ت ن��ام دوره ه��ای فراگیر 
کارشناس��ی ناپیوس��ته )کاردانی به 
کارشناس��ی( و کارشناس��ی ارشد 
س��ال 1389 دانش��گاه پیام نور از 
یکش��نبه 13 دی آغ��از و در پایان 
پنجشنبه 17 دی خاتمه می پذیرد.

 به گزارش واحد مرکزی خبر، 
روابط عمومی س��ازمان س��نجش 
آموزش کش��ور با اع��الم این خبر 
اف��زود: داوطلبان جهت مش��اهده 
ش��رایط و ضوابط ش��رکت در این 

آزمون می توانند به پایگاه اینترنتی 
سازمان س��نجش آموزش کشور به 
نشانی www.sanjesh.org و یا 
به هفته نامه خبری پیک س��نجش 

روز دوشنبه 14 دی مراجعه کنند.
زم���ان برگ����زاری آزم���ون 
دوره های فراگیر کارشناسی ارشد 
و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه پیام 
ن��ور به ترتیب صبح و عصر جمعه 
31 اردیبهش��ت سال 1389 خواهد 

بود.

برپایی نمایشگاه فرصت 
سرمایه گذاری فرودگاهی 

ایران 
نخستین نمایش��گاه فرصت های سرمایه گذاری در 
صنع��ت فرودگاهی و هوانوردی ای��ران از امروز به 

مدت سه روز در تهران برگزار می شود.
مع��اون برنامه ریزی و نظارت ش��رکت فرودگاه ها 
گف��ت: در ای��ن نمایش��گاه ب��ا تبیین اس��تراتژی و 
برنامه های ش��رکت و معرفی فرصتها و زمینه های 
س��رمایه گذاری در حوزه فرودگاهی و هوانوردی، 
زمینه الزم برای ورود س��رمایه گذاران به صنعت و 

جذب منابع مالی تبیین می شود.
توسعه فرهنگ س��رمایه گذاری، حمایت از حضور 
س��رمایه گذاران داخلی و خارجی و تسهیل فرآیند 
س��رمایه گذاری و ارتقای س��طح دان��ش و فناوری 
صنعت هوانوردی از اهداف برپایی این نمایش��گاه 

است.
محمد رضا عبدالرحیمی افزود: زمینه سرمایه گذاری 
در صنعت هوایی فراهم اس��ت و س��رمایه گذاران 
می توانن��د در عرصه های مختلف از جمله احداث 
اماکن پش��تیبانی و کارگاه��ی فرودگاهی و احداث، 
توس��عه و بازس��ازی زیرس��اخت های فرودگاهی 

سرمایه گذاری کنند.
این نمایشگاه با بررس��ی موانع و مشکالت سرمایه 
گذاری، مش��ورت های الزم را به سرمایه گذاران و 
کارآفرین��ان برای ورود به ای��ن عرصه ارائه خواهد 

کرد.
عبدالرحیمی گفت: برنامه احداث و ایجاد امکانات 
خدمات��ی و اح��داث اماک��ن تج��اری و رفاهی و 
آموزش��گاه های هوانوردی از دیگر مواردی اس��ت 
که شرکت فرودگاه های کشور برای فعالیت سرمایه 

گذاران داخلی و خارجی آماده کرده است.
وی با اشاره به مزیت های سرمایه گذاری در صنعت 
هوان��وردی گفت: س��رمایه گذاران مطمئن باش��ند 
سرمایه گذاری در این بخش عالوه بر برخورداری از 
باالترین میزان بهره وری از بیشترین نرخ سودآوری 
نیز بهره مند خواهد شد. سرمایه گذاری در صنعت 
هوانوردی از ضمانت حقوقی و قضائی مناس��ب و 

حمایت قوی قانونی برخوردار است.

استفاده از بخاری های 
لیزری در مدارس مناطق 

سردسیر استان تهران

رئیس آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران 
از افزایش استفاده از بخاری های لیزری در مدارس 

مناطق سردسیر این استان خبر داد.
س��ید علی یزدی خواه گفت: بسیاری از مدارس در 
شهرس��تان های استان تهران به ش��وفاژ مجهز شده 
است اما نصب شوفاژ در مدارس کوچک روستایی 
مقرون به صرفه نیس��ت و اس��تفاده از بخاری های 
لیزری می توان��د گرمای الزم کالس ه��ا را تأمین 

کند.
وی با بی��ان اینکه بخاری های لیزری کم مصرف و 
اس��تاندارد اس��ت بر تجهیز مدارس مناطق سردسیر 
اطراف تهران از جمله فیروزکوه، اشتهارد، طالقان و 
شمش��ک به این نوع بخاری تأکید و اضافه کرد: در 
برخی از مدارس در شهرستان های استان از بخاری 
چکه ای استفاده می شود که این نوع بخاری نه تنها 
گرم��ای کالس را تأمی��ن نمی کند بلک��ه در برخی 

موارد مشکل آفرین است.

ساخت بیش از100 سوله 
مدیریت بحران طبیعی در 

تهران
ش��هردار تهران گفت: بیش از صد سوله در مناطق 
مختلف تهران برای مدیریت حوادث طبیعی ساخته 

شده است.
 وی درباره اهداف س��اخت مرکز فرماندهی گفت: 
وقت��ی که زلزله ای اتفاق می افتد همه جا آس��یب 
می بیند حتی خود سازمانها و نهادهایی که مسئول 

رسیدگی به آسیب هستند.
ش��هردار تهران ادام��ه داد: یک��ی ازموضوعاتی که 
تأکید دارم این است که به ازای اعضای ستادی که 
باید در این مرکز فعالیت کنند، خانه هایی سازمانی 
با شرایط س��اخت اس��تاندارد احداث شود تا این 
اعضا دغدغه ای برای خانواده خود نداش��ته باشند 
و بتوانند درش��رایط خاص به نحو احس��ن به کار 

خود ادامه دهند.
به گ��زارش واحد مرک��زی خبرمحمدباقر قالیباف 
درحاش��یه مراس��م افتتاح مرکز فرماندهی و س��تاد 
مدیریت بحران شهر تهران در مصاحبه با خبرنگاران 
ب��ا بیان این که ایمنی ش��هروندان مهمترین دغدغه 
مدیریت ش��هری اس��ت، افزود: به علت زلزله خیز 
بودن تهران، وظیفه س��نگینی بر دوش ماس��ت که 
بتوانیم با اقدامات ج��دی، گامهای مؤثری را برای 

پیشگیری برداریم.
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علم و صنعت

رباتیک: علم شناخت و طراحی آدمک های مصنوعی و هوشمند

ربات چیست؟
در یک تعریف بس��یار ساده و ابتدایی می توان 
گفت روبات ها ماش��ین هایی قابل کنترل توس��ط 
کامپیوتره��ا هس��تند ک��ه برنامه ریزی ش��ده اند تا 
حرک��ت کنند، اش��یای خاصی را جاب��ه جا کنند و 
کارهای دیگری که در محدوده کاری آنها قرار دارد، 
انجام دهن��د. روبات ها می توانند کارهای تکراری 
را س��ریع تر، ارزان تر و دقیق تر از انسان ها انجام 
 ،robota دهند. لغت روبات از کلمه چکس��لواکی

به معنی نیروی کار اجباری، گرفته شده 
اس��ت. کلمه روبات اولین بار در س��ال 
1921 توسط کارل کپک، رمان نویس و 
نمایشنامه نویس اهل چکسلواکی استفاده 
ش��د. کلمه روبات به ماشینی گفته شده 
بود ک��ه برای کمک به انس��ان کارهایی 
را که برای انس��ان س��خت و نامطلوب 
یا ناخوش��ایند اس��ت، انج��ام می دهد. 
روبات ها در فیلم ها به صورت خیالی 
و خارق العاده و هوشمند و گاهی اوقات 
موجودات مصنوعی خطرناک به تصویر 
کش��یده می ش��وند. ام��ا روبات ها در 
حقیقت برای انس��ان ها کار می کنند و 
کارها و مأموریت هایی که ممکن است 
برای آنها خطرناک باشد، انجام می دهند. 
در آینده، روبات ه��ا در مدارس، منازل 
و حت��ی در بخش هایی از بدن انس��ان 
حض��ور خواهند داش��ت. در اوایل قرن 
هجدهم، برای اولین بار عروس��ک های 
خیمه ش��ب ب��ازی مکانیک��ی در اروپا 
ساخته ش��د. این عروس��ک ها روبات 
خوانده می ش��دند و توسط حلقه های 
متص��ل ب��ه ه��م گردانده می ش��دند و 
توس��ط انتخ��اب گرهای اس��توانه دوار 
کنت��رل می ش��دند. در 1801 ج��وزف 
ماری��ا جک��وارد یک دس��تگاه بافندگی 
خ��ودکار اخت��راع ک��رد. این دس��تگاه 

ب��رای کنت��رل باال رفت��ن نخ ه��ا در کارخانه های 
پارچه اس��تفاده می ش��د و اولین دستگاهی بود که 
می توانس��ت برنامه ای را ذخیره کند و یک ماشین 
را کنت��رل کن��د. پس از آن متداوماً تغییرات بس��یار 
اندکی در س��یر تحول روبات ها رخ می داد، اما به 
کن��دی به جلو حرکت می ک��رد.در اواخر دهه 50 
و اوایل ده��ه 60، اولین روبات های صنعتی به نام 
Unimate توس��ط ج��ورج دول و جو اینگلبرگ 
ارئه شد. اولین امتیاز ثبت اختراع به نام دول بود، اما 
اینگلبرگ نخستین روبات بازاری را ساخت. از این 
رو اینگلبرگ »پدر علم روباتیک« نامیده شده است. 
در س��ال 1954 جورج دول ی��ک بازوی مصنوعی 
ب��ا چندی��ن اتصال ارائ��ه کرد که مقدم��ه ای برای 
روبات های پیش��رفته امروزی شد. پس از آن یک 
مهندس مکانیک به نام ویکتور شینمن، یک بازوی 
انعطاف پذیر ساخت که تحت عنوان بازوی دستی 

جهانی قابل برنامه ریزی )PUMA( شناخته شد.
قانون روبات ها

در س��ال 1950 ایس��اک آس��یموف، دانشمند 
و نویس��نده داس��تان های علمی و تخیل��ی قوانین 
روبات ه��ا را مط��رح ک��رد. اول: روب��ات نباید به 
هیچ انس��انی آسیب برس��اند یا عملکرد آن موجب 
زیان رس��اندن به کسی ش��ود. دوم: روبات باید از 
دستوراتی که توسط انسان ها به آن داده شده است، 
پیروی کند، مگر اینکه آن دس��تورات با قانون اول 
تعارض داش��ته باشد و سوم: روبات باید از وجود 
خ��ود محافظت کن��د، تا زمانی که ای��ن موضوع با 

دو قانون اول تضاد نداش��ته باش��د. در سال 1983 
روبات ه��ای متحرک با معرفی ی��ک روبات که به 
ش��کل یک خودرو کوچک با ش��ش چ��رخ بود و 
می توانس��ت از اش��یا باال برود، وارد صحنه شدند. 
این وسیله می توانست پنج تا شش برابر وزن خود 
را بلن��د کند و دو یا س��ه برابر وزن��ش را جابه جا 

کند. 
کاره��ای خطرناک و تکراری عل��م طراحی و 

س��اخت روبات ه��ا موجب کیفیت بهت��ر و هزینه 
کمت��ر در صنعت تولید ش��ده اس��ت. البته ممکن 
اس��ت باعث صدمه زدن به مش��اغل غیرتخصصی 
ش��ود، اما موجب ایجاد ش��غل های جدیدی برای 
افراد متخصص در نرم افزار و حس��گرها می شود. 
افرادی ممکن اس��ت مشاغل غیرتخصصی خود را 
از دس��ت بدهند و افرادی با این مهارت ها آموزش 
ببینن��د. روبات هایی که در خطوط تولید اس��تفاده 
می شوند باعث می ش��وند بسیاری از مشاغلی که 
توسط انسان ها انجام می شده است، از مسیر تولید 
خارج ش��ود و این موضوع موجب کم شدن هزینه 
شرکت ها می شود، اما بس��یاری از کارگران شغل 

خود را از دست می دهند.
در س��ال 1995 هفتصد هزار روبات در جهان 
صنعتی وجود داش��ت که 500 ه��زار از این تعداد 
در ژاپ��ن اس��تفاده می ش��د. ح��دود 120 هزار در 
اروپای غربی و60 هزار در امریکا و بقیه در س��ایر 
کش��ورها، کارهایی را که برای انس��ان ها خطرناک 
و نامطلوب اس��ت، انجام می دادن��د. نمونه ای از 

کارهای خطرناک، انتقال م��وادی مانند نمونه های 
خون یا جس��ت وج��و درآب های عمیق اس��ت. 
روبات ه��ا همچنین برای انج��ام کارهای تکراری 
اس��تفاده می شوند، آنها می توانند 24 ساعت بدون 
اینکه خس��ته شوند کار کنند. شرکت ژنرال موتورز 
از این روبات ها برای جوشکاری نقطه ای، نقاشی، 
بارگیری ماشین ها، انتقال بخش ها و مونتاژ استفاده 
می کند. با کمک روبات ها خطوط مونتاژ به علت 

افزایش دقت و هزینه کمتر نیروی کار، خیلی سریع 
پیشرفت کرده اند.

البت��ه روبات ه��ا فق��ط در صنع��ت اس��تفاده 
نمی ش��وند. مرد حلبی )Tin Man(  یک صندلی 
چرخدار مکانیکی است که برای افرادی با معلولیت 
  KISS   بسیار زیاد به کار می رود و توسط شرکت
س��اخته شده اس��ت. این روبات می تواند راه خود 
را از بی��ن ورودی ه��ا و راهروها پیدا کند و برخی 

مسیریابی های محدود را انجام دهد. 
روبات های با احساس

 دانشمندانی در سراسر دنیا در جست وجوی مؤلفه 
هایی برای توس��عه روبات های اجتماعی پیشرفته 
هستند، از قبیل سیس��تم های تشخیص احساسات 
و سیس��تم های بیان احساس��ات. هر روباتی که به 
طور طبیعی با انس��ان رابطه دارد، نیاز دارد تا بتواند 
حاالت و بیان عواطف انس��ان را تش��خیص دهد و 
احساس��ات خود را به ش��کلی که برای انسان قابل 
فهم است، بیان کند. یکی از پیشگامان در این زمینه 
تحقیقاتی سینتیا بریزیل است که دانشمندی در علم 

روباتیک در مؤسس��ه تکنولوژی ماساچوست است 
و یک روبات شبیه سر انسان و گویا ساخته است به 
نام Kismet. این روبات دارای پلک ها، چشم ها 
و لب های متحرک اس��ت ک��ه انواعی از بیان های 
 Kismet .احساس��ی را برای آن ممکن می کن��د
زمانی که تنها اس��ت به نظر غمگین می رس��د، اما 
زمانی که وجود چهره یک انس��ان را درک می کند، 
لبخند می زند. اگر اتومبیل خیلی سریع حرکت کند، 
چهره بیانگر ترس آن هش��دار می دهد 
که چیزی اش��تباه است. روبات دیگری 
 WE-4R که بیانگر احساس��ات است
نامیده می شود که توسط آتسو تاکانیشی 
و همکارانش در ژاپن ساخته شده است. 
این روب��ات ع��الوه بر س��ر می تواند 
نیم تن��ه خ��ود را حرک��ت و بازوهای 
خ��ود را ت��کان و احساس��ات خود را 
نش��ان بدهد. تکنولوژی با چنان سرعتی 
پیشرفت می کند که برخی نگران هستند 
که چ��ه اتفاقی خواهد افت��اد، زمانی که 
احساس��ات روبات ها شبیه عواطف ما 

انسان ها شود.
آینده روبات ها

احتم��االً مهمتری��ن تغییراتی که در 
آینده روبات ها چش��مگیر خواهد بود، 
افزایش توانایی آنها در استدالل و درک 
کردن مس��ائل است. هوش مصنوعی به 
سرعت از آزمایش��گاه های دانشگاه ها 
ت��ا کاربرده��ای عمل��ی در صنعت در 
حال رش��د اس��ت و روبات ها در حال 
توس��عه هس��تند تا بتوانن��د وظایفی را 
ک��ه نیاز به ش��ناخت و درک دارد انجام 
دهند. در آینده، تش��خیص خطا و نقص 
در هواپیماه��ا و ماهواره ها، مدیریت و 
س��ازماندهی یک میدان نب��رد یا کنترل 
یک کارخانه بزرگ، توسط کامپیوترهای 
هوش��مند انجام خواهد شد. برای درک این مطلب 
که روبات ها در س��ال 2035 چه پیشرفتی خواهند 
کرد، ب��ازی ویدیوئی Pong  را در نظر بگیرید که 
در س��ال 1973 پیشرفته ترین نوع خود بود. در این 
بازی یک نقطه س��فید نمایش��گر ت��وپ تنیس بود 
که در یک صفحه س��یاه عق��ب و جلو می رفت و 
بازیکنان با تغییر دکمه دس��ته فرمان بازی، توپ را 
ب��اال و پایین می کردند! با اس��تانداردهای امروزی، 
این بازی به طور باورنکردنی قدیمی و اولیه است. 
به همین ش��کل روبات های ام��روزی به نظر مردم 

سال 2035 قدیمی می رسند!
آیا انسان ها در سال 2035 به روبات های اولیه سال 
2005 نگاه می کنند و آرزو می کنند کاش روبات ها 
تا این اندازه پیشرفت نکرده بودند؟ اگر می خواهیم در 
آینده شاهد نبرد بین انسان ها و روبات ها نباشیم، باید 
بیندیشیم که چگونه مطمئن شویم روبات ها مطمئن 
و بی خط��ر باقی خواهند ماند، حت��ی زمانی که آنها 
بسیار هوشمند باشند. همانطور که عناوان شد، ایساک 
آس��یموف س��ه قانون برای برنامه ری��زی روبات ها 
پیشنهاد داده است تا مانع خطرناک شدن آنها شود. در 
ابتدا این س��ه قانون برای اینکه روبات ها را سر جای 
خودش��ان بنشانیم، بس��یار خوب به نظر می آیند. اما 
دانشمندان روباتیک با مشکالت بسیاری مواجه هستند. 
آنچه به نظر می آید این اس��ت که برای جلوگیری از 
آس��یب رساندن روبات های هوش��مند به انسان ها، 
مسائل بس��یار پیچیده تری از این س��ه قانون وجود 

دارد.

ربات یک ماشین الکترومکانیکی هوشمند است 
با خصوصیات زیر:

•می توان آن را مکرراً برنامه ریزی کرد. 	
•چند کاره است. 	

•کارآمد و مناسب برای محیط است. 	
اجزای یک روبات :

•وسایل مکانیکی و الکتریکی 	
•شاسی، موتورها، منبع تغذیه،... 	

•حسگرها )برای شناسایی محیط( 	
 ، • 	sonar سنس��ورهای  ه��ا،  دوربی��ن 

...،ultrasound سنسورهای
•عملکردها )برای انجام اعمال الزم( 	

•بازوی روبات، چرخها، پاها،... 	
•قس��مت تصمیم گیری )برنامه ای برای  	

تعیین اعمال الزم(
•حرک��ت در یک جهت خاص، دوری از  	

موانع، برداشتن اجسام،...
•قسمت کنترل )برای راه اندازی و بررسی  	

حرکات روبات(
•نیروه��ا و گش��تاورهای موتورها برای  	
س��رعت م��ورد نظر، جهت م��ورد نظر، 

کنترل مسیر،...
• 	

تاریخچه روباتیک
آلبرت��وس  بیش��اپ  ــال 1250 م:  ــدود س - ح
 )Bishop Albertus Magnus( ماگن��وس 
ضیافت��ی ترتیب داد ک��ه درآن، میزبان��ان آهنی از 
مهمانان پذیرایی می کردن��د. با دیدن این روبات، 
 )Thomas Aquinas( س��نت توماس آکویناس
برآشفته شد، میزبان آهنی را تکه تکه کرد و بیشاب 

را ساحر و جادوگر خواند.
ــال 1640 م: دکارت ماش��ین خودکاری به  - س
 Ma fille ص��ورت یک خان��م س��اخت و آن را

Francine  می نامید.
این ماش��ین که دکارت را در یک سفر دریایی 
همراه��ی می کرد، توس��ط کاپیتان کش��تی به آب 
پرتاب ش��د چرا که وی تصور می کرد این موجود 

ساخته شیطان است.
 Jacques de( ــال 1738 م: ژاک دواکانسن - س

Vaucanson( یک اردک مکانیکی ساخت که از 
بیش از 4 هزار قطعه تشکیل شده بود.

این اردک می توانست از خود صدا تولید کند، 
شنا کند، آب بنوش��د، دانه بخورد و آن را هضم و 
سپس دفع کند. امروزه در مورد محل نگهداری این 

اردک اطالعی در دست نیست.
ــال 1805 م: عروس��کی توس��ط میالردت  - س
)Maillardet( س��اخته ش��د که می توانست به 
زبان انگلیس��ی و فرانسوی بنویس��د و مناظری را 

نقاشی کند.
 )Karel Capek( سال 1923 م: کارل کپک -
ب��رای اولین ب��ار از کلم��ه روب��ات )robot( در 
نمایشنامه خود به عنوان آدم مصنوعی استفاده کرد. 
کلم��ه روبات از کلمه چک robota گرفته ش��ده 
است که به معنی برده و کارگر مزدور است. موضوع 
نمایشنامه چاپک، کنترل انسانها توسط روباتها بود، 
ولی او هرگونه امکان جایگزینی انسان با روبات و 
یا اینکه روباتها از احساس برخوردار شوند، عاشق 

شوند، یا تنفر پیدا کنند را رد می کرد.
وس��تینگهاوس  ش��رکت  م:   1940 ــال  س  -
)Westinghouse Co.( س��گی به نام اسپارکو 
)Sparko( س��اخت که هم از قطعات مکانیکی و 
هم الکتریکی در س��اخت آن استفاده شده بود. این 
اولین باری بود که از قطعات الکتریکی نیز همراه با 

قطعات مکانیکی استفاده می شد.
 )robatics( ــال 1942 م: کلمه روباتی��ک - س
اولین بار توس��ط ایزاک آس��یموف در یک داستان 
کوتاه ارائه ش��د. ایزاک آس��یموف )1992-1920( 
نویسنده کتابهای توصیفی درباره علوم و داستانهای 

علمی تخیلی است.
- دهه 1950 م: تکنولوژی کامپیوتر پیشرفت کرد 
و صنعت کنترل متحول شد. سؤالتی مطرح شدند. 

مثاًل: آیا کامپیوتر یک روبات غیر متحرک است؟
ــال 1954 م: عصر روبات ه��ا با ارائه اولین  - س
 George( روب��ات آدم نما توس��ط ج��رج دوول

Devol( شروع شد.
ام��روزه، 90درصد روباته��ا، روباتهای صنعتی 
هس��تند، یعن��ی روباتهای��ی ک��ه در کارخان��ه ها، 
انبارها، نیروگاهها، بیمارس��تانها و  آزمایش��گاهها، 

بخشهای مشابه به کارگرفته می شوند.
در س��الهای قب��ل، اکثر روباته��ای صنعتی در 
کارخانه های خودروسازی به کارگرفته می شدند 
ولی امروزه تنها ح��دود نیمی از روباتهای موجود 
در دنیا در کارخانه های خودروسازی به کار گرفته 

می شوند.
مصارف روباتها در همه ابعاد زندگی انسان به 
سرعت در حال گسترش است تا کارهای سخت و 

خطرناک را به جای انسان انجام دهند.
برای مثال امروزه برای بررسی وضعیت داخلی 
رآکتورها از روبات استفاده می شود تا تشعشعات 

رادیواکتیو به انسانها صدمه نزند.
ــال 1956 م: پ��س از توس��عه فعالیته��ای  - س
تکنولوژی��ک بع��د از جن��گ جهان��ی دوم، ی��ک 
 George(مالقات تاریخی بین جورج س��ی.دوول
C.Devol( مخت��رع و کارآفری��ن صاح��ب نام، و 
 )Joseph F.Engelberger( ژوزف اف.انگلبرگ
که یک مهندس با س��ابقه بود، صورت گرفت. در 
این مالقات آنها به بحث در مورد داستان آسیموف 
پرداختند. ایش��ان س��پس به موفقیتهای اساسی در 
تولید روباتها دس��ت یافتند و با تأسیس شرکتهای 
تجاری، به تولید روبات مش��غول شدند. انگلبرگر 
 Universal از  برگرفت��ه   Unimate ش��رکت 
Automation را برای تولید روبات پایه گذاری 
کرد. نخس��تین روباتهای این ش��رکت در کارخانه 
جنرال موتورز )General Motors( برای انجام 
کارهای دشوار در خودروسازی به کار گرفته شد. 

انگلبرگر را »پدر روباتیک« نامیده اند.
- دهه 1960 م: روباتهای صنعتی زیادی س��اخته 
شدند. انجمن صنایع روباتیک این تعریف را برای 

روبات صنعتی ارائه کرد:
»روب��ات صنعتی یک وس��یلة چن��د کاره و با 
قابلی��ت برنام��ه ریزی چند باره اس��ت ک��ه برای 
جابجای��ی قطعات، مواد، ابزارها یا وس��ایل خاص 
بوس��یلة حرکات برنامه ریزی ش��ده، ب��رای انجام 

کارهای متنوع استفاده می شود.«
ــال 1962 م: شرکت خودروس��ازی جنرال  - س
موتورز نخس��تین روب��ات Unimate را در خط 

مونتاژ خود به کار گرفت.

 )Ralph Moser( سال 1967 م: رالف موزر -
 )General Electeric( از شرکت جنرال الکتریک

نخستین روبات چهارپا را  اختراع کرد.
ــال 1983 م: شرکت Odetics یک روبات  - س
شش پا ارائه کرد که می توانست از موانع عبور کند 

و بارهای سنگینی را نیز با خود حمل کند.
ــال 1985 م: نخس��تین روباتی که به تنهایی  - س
توانایی راه رفتن داش��ت در دانش��گاه ایالتی اهایو 

)Ohio State Uneversity( ساخته شد.
 )Honda( ــال 1996 م: شرکت ژاپنی هندا - س
نخستین روبات انسان نما را ارائه کرد که با دو دست 
و دو پا طوری طراحی شده بود که می توانست راه 
برود، از پله باال برود، روی صندلی بنش��یند و بلند 

شود و بارهایی به وزن 5 کیلوگرم را حمل کند.
روباتها روز به روز هوش��مندتر می ش��وند تا 
هرچه بیشتر در کارهای سخت و پر خطر به یاری 

انسانها بیایند.
مزایای روباتها

1- روباتی��ک و اتوماس��یون در بس��یاری از موارد 
می توانن��د ایمن��ی، می��زان تولید، به��ره و کیفیت 

محصوالت را افزایش دهند.
2- روباتها می توانن��د در موقعیت های خطرناک 
کار کنند و با این کار جان هزاران انس��ان را نجات 

دهند.
3- روباتها ب��ه راحتی به محیط اطراف خود توجه 
ندارند و نیازهای انس��انی برای آنها مفهومی ندارد. 

روباتها هیچ گاه خسته نمی شوند.
4- دقت روباتها خیلی بیش��تر از انسانها است آنها 

در حد میلی یا حتی میکرو اینچ دقت دارند.
5- روباته��ا می توانند در یک لحظه چند کار را با 
هم انجام دهند ولی انس��انها در یک لحظه تنها یک 

کار انجام می دهند.
معایب روباتها

1- روباته��ا در موقعیتهای اضط��راری توانایی 
پاسخگویی مناسب ندارند که این مطلب می تواند 

بسیار خطرناک باشد.
2- روباتها هزینه بر هستند.

3- قابلیت های محدود دارند یعنی فقط کاری 
که برای آن ساخته شده اند را انجام می دهند.

مس��ابقات روب��وکاپ از س��ال 1997 ب��ه 
صورت ساالنه و در سطح بین المللی بین تمام 
دانش��گاه های معتبر دنیا که حداقل��ی از امتیاز 
اولیه را کس��ب کنند انجام می ش��ود. مسابقات 
جهانی روبوکاپ که هر س��ال ی��ک بار برگزار 
می ش��ود، بیش��ترین اعتبار را در س��طح جهان 
دارد. بعد از آن مس��ابقات روب��وکاپ آلمان از 
لحاظ اعتبار در رتبه دوم قرار دارد. در مسابقاتی 
که در س��ال 2009 میالدی پنجمی��ن دوره اش 
برگزار شد، 64 تیم از 12 کشور مختلف جهان 
حضور داشتند. دانش��گاه های معروف امریکا، 
کان��ادا و آلمان با تیم های ق��در و توانمندی در 
جریان مسابقات حاضر می شوند. هدف بزرگ 
مسابقات روبوکاپ، پیشرفت هوش مصنوعی و 
تست کردن مدل های ارائه شده در محیط های 
مختلف اس��ت. ش��اید از این کار، در سال های 
بعد چند مقاله به دست بیاید که همین مقاله ها 
باعث اعتبار کار گروه ها و دانشگاه های مختلف 

می شود.
مسابقات روبوکاپ با روباتیک فرق دارد

بچه های تیم روبوکاپ، یک برنامه ش��بیه 
سازی شده محیط می نویسند و دیگر با کارهای 
مکانیکی کاری ندارند. در مسابقات جهانی این 
رشته هم وجود روبات الزامی نیست. پس همه 
اعضا، دانشجویان کامپیوتر نرم افزار و یا هوش 
مصنوعی هس��تند. البته بچه های رش��ته های 
دیگر هم می توانند در مس��ابقات شرکت کنند، 
به ش��رطی که عالقه مند باشند. اما اعضای تیم 
روباتیک، باید از رش��ته های ب��رق، مکانیک و 

کامپیوتر باشند.
معرفی شاخه ها

مسابقات روبوکاپ در سه شاخه شبیه سازی 
امداد، شبیه س��ازی فوتبال و شبیه سازی مربی 

فوتبال انجام می شود.
شبیه سازی امداد: فرض کنید شهری دچار 
سانحه زلزله شود، یک جای شهر آتش می گیرد، 
در جای دیگر ساختمان ها فرو می ریزند و چند 
عامل هوش��مند در گوش��ه و کنار شهر وجود 
دارد. پلیس، آتش نش��انی و آمبوالنس ها از آن 
جمله اند که در این وضعیت خاص، می خواهند 
کاری انجام دهند. کار بهینه در اینجا این اس��ت 
که این شهر به بهترین شکل ممکن سر و سامان 

پیدا کند.
پلیس باید جاده های مس��دود ش��ده را باز 
کند، آتش نش��انی ها، آتش را در س��طح ش��هر 
مهار کنند و حتی مهم اس��ت که کدام آتش باید 
زودتر خاموش شود، چون در غیر این صورت 
شعله های آتش پخش می شوند پس هدف شبیه 

سازی امداد، نجات دادن افراد مختلف است.
شبیه سازی فوتبال: در شبیه سازی فوتبال 
به صورت دو بعدی و یا س��ه بعدی، دو تیم 11 
نفره وجود دارند که مث��ل فوتبال واقعی باید با 
ه��م رقابت کنند. ه��ر یک از ای��ن بازیکن ها 
قابلیت های خاصی دارند. از جمله: شوت زدن، 
تکل رفت��ن، پاس دادن و... این بازیکن ها حتی 
بعد از مدتی خسته می شوند! چیزی که در این 
شاخه شبیه سازی مهم است، تصمیمگیری این 
بازیکن هاس��ت. در روبات های فیزیکی بیشتر 
باید حرکات مکانیکی و فیزیکی آنها کنترل شود، 
این بخش هزینه های زی��ادی دارد و هم اینکه 
تکنولوژی هنوز تا آن حد پیش رفت نکرده که 
روبات ها بتوانند همه ح��رکات را انجام دهند. 
 )Simulation(به همین دلیل از شبیه س��ازی

استفاده می کنند تا بتوانند قدری جلوتر را ببینند 
و مثاًل اگر روبات فوتبالیست در آینده توانست 
توپ را شوت کند، بدانند که آن موقع چه کاری 

باید انجام دهند.
در ش��بیه س��ازی فوتبال روب��وکاپ، چون 
مس��ائل فیزیکی وجود ندارند، بیش��تر می توان 
روی مس��ائل س��طح باالتری از جمله تصمیم 

گیری کار کرد.
شبیه سازی مربی فوتبال: فرق این شاخه با 
شبیه سازی فوتبال در این است که قابلیت های 
بازیکن ها در این شاخه کمتر است و خودشان 
قوه تصمیم گیری ندارند. آنها باید کاری را انجام 
دهند که مربی به آنها توصیه می کند. مربی همه 
چیز را در نظر دارد و با توجه به شرایط حاکم بر 
مسابقه بهترین تصمیم را می گیرد و به بازیکن ها 
گزارش می دهد تا آنها اجرا کنند. در این ش��بیه 
س��ازی، برد و باخت اصاًل اهمیتی ندارد و فقط 
استراتژی های مربی مهم است که باید به موقع و 

در موقعیت مناسب به بازیکن ها داده شود.
هر سه شاخه مسابقات روبوکاپ به سمتی 
می رود که اهداف نهایی هوش مصنوعی است 
اما هدفی که از ابتدای شروع این مسابقات آرمان 
جامعه علمی جهان و به خصوص استادان هوش 
مصنوعی بوده، این اس��ت که در شبیه سازی به 
جایی برس��ند که در یک مسابقه فوتبال که یک 
طرف تیم منتخب بازیکن��ان جهان و در طرف 
دیگر روبوت های ش��بیه س��ازی ش��ده بازی 

می کنند، پیروز میدان شوند.
ش��اید این هدف در ابتدا کمی خنده دار و 
دست نیافتنی جلوه کند، اما پیشرفتی که هوش 
مصنوعی از س��ال 1997 تا به حال داشته، نشان 
می دهد  این هدف کاماًل دس��ت یافتنی خواهد 
بود؛ شاید حتی زودتر از زمانی که ژاپنی ها پیش 
بینی می کردند؛ آنها سال 2050 را سال رسیدن 

به این هدف تعیین کرده بودند.
برگ برنده تیم

در یک مس��ابقه فوتبال، تیمی برنده اس��ت 
که تاکتیک و نوآوری خاص داشته باشد. چون 
الگوریتم های مس��ابقه شبیه س��ازی، الگوریتم 
هوش مصنوعی است و بازی تیم باید با توجه به 
بازی تیم حریف انجام شود، حتماً باید یک فکر 
نو وجود داشته باشد تا بتواند برتری تیم را ثابت 
کند و در نهایت آن فکرها هس��تند که تبدیل به 
مقاله می شوند و بعدها در صنعت مورد استفاده 

قرار می گیرند.
در ش��بیه س��ازی امداد هم چیزی که مهم 
است، تعداد نفراتی اس��ت که زنده می مانند و 
این رابطه مستقیم با زمان موجود دارد. یعنی نباید 
زمان هدر برود. پ��س پلیس ها باید در حداقل 
زمان ممکن جاده های بسته را باز کنند و آنهایی 
را که وضعیتش��ان وخیم تر است، زودتر از بقیه 

نجات دهند.
بیش��ترین امتیازی که در این قس��مت داده 
می ش��ود، به خاطر کس��انی اس��ت ک��ه زنده 
می مانند. اگر آتش در س��طح شهر پخش شود، 

امتیاز کم می شود.
فرق شبیه سازی مربی فوتبال با شبیه سازی 
فوتبال در این است که قابلیت های بازیکن ها 
در شاخه اول کمتراست و خودشان قوه تصمیم 
گیری ندارن��د. آنها باید کاری را انجام دهند که 
مربی می گوید و مربی یک نرم افزار هوش��مند 

است.

تاریخچه مسابقات رباتیک
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احتماالً مهمترین تغییراتی که در آینده روبات ها چشمگیر خواهد بود، افزایش 
توانایی آنها در استدالل و درک کردن مسائل است. هوش مصنوعی به سرعت 
از آزمایشگاه های دانشگاه ها تا کاربردهای عملی در صنعت در حال رشد 
است و روبات ها در حال توسعه هستند تا بتوانند وظایفی را که نیاز به شناخت 
ــا و نقص در هواپیماها و  ــخیص خط و درک دارد انجام دهند. در آینده، تش
ــازماندهی یک میدان نبرد یا کنترل یک کارخانه  ماهواره ها، مدیریت و س

بزرگ، توسط کامپیوترهای هوشمند انجام خواهد شد.



شهرستان هاشهرستان هاشهرستان هاشهرستان ها

برگزیدگان جشنواره پژوهش برتر شهری و روستایی 
معرفی شدند

پیشرفت پروژه بزرگ آبرسانی باغ رستم به شهرستان اردل 
به 60 درصد رسید

معاون عمرانی شهرداری منطقه 5 شهر اصفهان اعالم کرد:
هزینه 25 میلیارد ریالی شهرداری برای پارک صفه

بارش برف سنگین و قطع ارتباط گردنه های کوهرنگ

اصفهان

اصفهان

اردل

کوهرنگ

اصفهان

شهرکرد

اصفهان

اصفهان

مبارکه

نماین��ده ول��ی فقیه در اس��تان و امام جمعه 
اصفهان گفت: س��ران فتنه ه��ای اخیر و فجایع 
مفس��د  مص��داق  عاش��ورا  روز  در  داده  رخ 
فی االرض هستند و باید با آنان برخورد قضایی 

شود.
آی��ت ا… »سیدیوس��ف طباطبای��ی نژاد« 
درخطبه های نماز جمع��ه اصفهان که در میدان 

ام��ام برگزار  تاریخی 
ش��د، ب��ا تجلی��ل از 
مردم  پررنگ  حضور 
در راهپیمای��ی دف��اع 
از حری��م والی��ت و 
اضافه  دینی،  ش��عایر 
کرد: آیا کسانی که در 
روز عاشورا رفتارهای 
هنجارشکنانه ای مانن�د 
ب��ه درگی�ری،  اق�دام 
ایج��اد ارعاب و آتش 
زدن اموال عمومی از 

آنان سرزده مصداق مفسد نیستند؟
وی افزود: حکم قرآن برای چنین اقدامهای 
مفسدانه ای اعدام است و سرانه فتنه باید بدانند 

که عاقبت اقدامات آنان چیست.
خطیب جمعه اصفهان خطاب به دس��تگاه 
قضایی مبنی بر برخورد جدی با عوامل حوادث 
اخیر کش��ور گفت: دستگاه قضایی از برخورد با 
مس��ببان این حوادث هراس نداش��ته باشد. مگر 
راهپیمایی پر شور مردمی در محکومیت رفتارهای 
هنجارش��کنانه اخیر و حمایت آنان از والیت و 

ارزشهای دینی و اسالمی را مشاهده نکردید.

وی اضافه کرد: تمامی مس��ببان و س��ران 
فتنه های اخیر در هر درجه و لباسی که هستند 
و ی��ا بوده اند اگ��ر از حرکت های اخیر اعالم 
تب��ری نکنند، مصداق افس��اد فی االرض برای 
آنان نیز صدق می کن��د و باید با آنان برخورد 

شود.
حض��ور  ن��ژاد  طباطبای��ی  ا...  آی��ت 
در  م��ردم  گس��ترده 
اقص�ا نقاط کشور در 
حم�ایت از والیت و 
اقدامات  محکومی�ت 
روز  هنجارش��کنانه 
را  عاشورای حسینی 
تمامی  به  رفراندومی 
معنا دانست و اظهار 
داش��ت: فتنه گران و 
بدانند  آن��ان  رهبران 
که مردم اجازه عملی 
شدن نقشه های پلید 
آنان را نمی دهند، اما حماقت دش��منان باعث 

شده تا این مسائل را درک نکنند.
آی��ت ا... طباطبای��ی نژاد با تأکی��د بر آگاه 
س��ازی مردم از نقش��ه های ش��وم دشمنان از 
حرک��ت خودج��وش و بی نظیر مردم اس��تان 
اصفهان در محکومیت هتک حرمت عاشورای 
حسینی و حمایت از والیت فقیه تجلیل کرد و 
گفت: این حکومت الهی با هش��یاری مردم به 
صاحب اصلی آن تحویل خواهد ش��د و مردم 
نیک می دانند اگر جز این عمل کنند به تکلیف 

خود عمل نکرده اند.

با حض��ور وزیر کش��ور در هفته 
ش��هری  ام��ور  کل  اداره  پژوه��ش، 
استانداری اصفهان و سازمان همیاری 
شهرداریهای استان اصفهان در کشور 
برتر شناخته ش��ده و مورد تقدیر قرار 

گرفتند.
جش��نواره  چهارمین  برگزیدگان 
معرفی پژوهش برتر شهری و روستایی 
همزمان با بیس��تمین سالگرد تأسیس 
پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی 
سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور 
روز 24 آذرماه در تهران با حضور وزیر 
کشور معرفی و جوایز خود را دریافت 

کردند.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی 
سازمان همیاری ش��هرداریهای استان 
اصفهان،  این جشنواره با هدف ارتقای 
س��طح جایگاه پژوه��ش در حوزه ی 
مدیریت شهری و روستایی و تشویق 
پژوهش��گران و دس��ت اندرکاران امر 
پژوه��ش در حوزه ه��ای مدیری��ت 
شهری و روستایی از سوی پژوهشکده 
مدیریت ش��هری و روستایی سازمان 

شهرداریها و دهیاریها برگزار شد.
در مراسم اختتامیه این جشنواره، 
برگزی��دگان بخش ه��ای مختل��ف 
معرف��ی و جوایز خ��ود را از مهندس 
مصطفی محم��د نجار وزیر کش��ور، 
مهندس ارشادمنش معاون هماهنگی 
ام��ور عمرانی وزیر کش��ور و رئیس 
سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور 
و دکت��ر محمدرض��ا بمانی��ان رئیس 

پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی 
سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور 
دریافت کردند که در این میان س��هم 
استان اصفهان بیشتر از دیگر استانها به 
چشم می خورد و با دریافت 4 تندیس 
و لوح تقدیر بیشترین جوایز را به خود 

اختصاص داد.

ای��ن  اختتامیی���ه  مراس���م  در 
جش��ن�واره، پروژه ه���ای ب�رت���ر 
مل��ی، پروژه ه��ای برت��ر اس��تانی، 
شهرداری های برتر کشور در حوزه 
پژوهش، دهیاری های برتر کش��ور 
دبیرخانه های  پژوه��ش،  در حوزه 
پژوهش��ی اس��تانی برتر، دفاتر امور 

ش��هری برتر اس��تانداریها در حوزه 
آم��وزش و پژوه��ش، س��ازمانهای 
همی��اری ش��هرداریهای اس��تان ها، 
دفاتر امور روستایی برتر استانداریها 
در حوزه پژوهش و پایان نامه های 

برتر دانشجویی معرفی شدند.
اصفهان  ــتان  اس برترین های 
ــنواره معرفی  ــن جش در  چهارمی

پژوهش برتر شهری و روستایی:
ــی دفاتر امور  در بخش معرف
ــهری برتر استانداریها درحوزه  ش

آموزش و پژوهش:
- دفتر امور ش��هری استانداری 
اصفهان، جناب آقای مهندس مهدی 
جمالی نژاد، مدی��ر کل محترم امور 
شهری استانداری اصفهان؛ دریافت 

تندیس و لوح تقدیر.
ــن  ــی  برتری ــش معرف در بخ
شهرداریهای  همیاری  سازمانهای 

استان ها:
- سازمان همیاری شهرداریهای 
استان اصفهان، جناب آقای مسعود 
فرقانی، مدیر عامل محترم س��ازمان 
همیاری شهرداریهای استان اصفهان؛ 

دریافت تندیس و لوح تقدیر.
در این بخش از جش��نواره تنها 
سازمان همیاری شهرداریهای استان 
اصفهان در کش��ور مورد تقدیر قرار 

گرفت.
- در ای��ن جش��نواره دفتر امور 
نیز   روس��تایی اس��تانداری اصفهان 

شایسته تقدیر شناخته شد.

و  آب  ش��رکت  عام��ل  مدی��ر 
فاض��الب اس��تان چه��ار مح��ال و 
بختی��اری با اعالم ای��ن خبر گفت: 
پروژه آبرسانی باغ رستم به شهرستان 
ب��زرگ  طرحه��ای  از  یک��ی  اردل 
ش��رکت آب و فاضالب محس��وب 
می ش��ود که موقعیت اجرای پروژه 
در دره ه��ای عمیق موس��وم به باغ 
رستم و رودخانه بهشت آباد به شهر 

اردل است.
مهندس حش��مت ا... هاش��می 

اظهار داش��ت : هدف از اجرای این 
طرح تأمین آب ش��رب شهر اردل و 
روستاهای اطراف آن است که برای 
ی��ک افق 20 س��اله ب��رای جمعیتی 
بالغ بر 22 هزار نفر پیش بینی ش��ده 
است. طرح آبرسانی مورد نظر شامل 
احداث تأسیسات پمپاژ و خط انتقال 
اس��ت که توسط دو دس��تگاه پمپ 
فش��ار قوی CV -200 چهار طبقه 
از ایستگاه پمپاژ به مخزن 4 هزار متر 

مکعبی موجود انتقال خواهد یافت.

وی افزود: عملیات اجرایی این 
طرح در س��ال 1387 شروع شد که 
تا کنون 60 درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته است. برای این پروژه تا کنون 
20 میلیارد ریال اعتبار هزینه ش��ده 
است. مهم ترین کارهای انجام شده 
لوله گذاری ف��والدی خط انتقال به 
اقطار 300 و 500 میلیمتر و به طول 
6800 متر، اح��داث حوضچه های 
شیر آالت بتنی به تعداد 20 دستگاه، 
نصب و راه اندازی تأسیسات برقی 

مکانیکی ش��امل پمپها، سیستم کلر 
زنی، ژنراتور ب��رق، تابلوهای برق، 
احداث سه دس��تگاه سوله مجموعًا 
به مس��احت تقریبی 700 متر مربع، 
احداث مخ��ازن آبگی��ری و مکش 
اس��ت که این طرح بر اساس برنامه 
زمان بندی شده در اواسط سال آینده 
به بهره برداری خواهد رس��ید. وی 
اضاف��ه کرد: جهت تکمیل این طرح 
ب��ه 17 میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز 

داریم.

امسال ش��هرداری منطقه 5 شهر 
اصفه��ان برای پ��ارک کوهس��تانی 
صفه بال��غ بر 25 میلیارد ریال هزینه 
می کند. به گ��زارش اداره ارتباطات 
رس��انه ای روابط عمومی شهرداری 
اصفهان، معاون عمرانی ش��هرداری 
منطقه پنچ ش��هر اصفهان با بیان این 
مطلب اف��زود: بودجه س��ال جاری 
ش��هرداری منطقه پن��ج بالغ بر 500 
میلیارد ریال معادل 50 میلیارد تومان 
اس��ت که حدود 29 میلی��ارد تومان 
سهم پروژه های عمرانی، 12 میلیارد 
تومان سهم شهرداری مرکزی جهت 
اج��رای پروژه های غی��ر متمرکز و 
9/2 میلیارد تومان سهم جاری منطقه 

شامل حقوق، مزایا و غیره است.
مهن��دس رس��ول موس��ویان با 
اش��اره ب��ه اینکه ای��ن منطقه جهت 
بودجه بخش��ی از مدیری��ت ناژوان 
مبلغ��ی بالغ ب��ر 3 میلی��ارد و 750 
میلی��ون تومان را تأمین کرده اس��ت 
ادام��ه داد: منطقه پنج طی دو س��ال 
اخی��ر مدیریت و تأمی��ن بودجه ی 
مجموع��ه ی گردش��گری صف��ه را 
عهده دار بوده و در این راس��تا مبلغ 
2 میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه 
جه��ت این امر نیز پی��ش بینی کرده 
اس��ت. وی به طرحهای ش��اخص 
در حال اج��رای ش��هرداری منطقه 
پن��ج اش��اره و عنوان ک��رد: اصالح 
پل شهید س��تاری، ساماندهی پارک 
ملت، س��الن مطالعه حضرت مریم 

)س( درخیابان خاقانی با 90 درصد 
پیش��رفت فیزیک��ی، س��الن مطالعه 
سلمان )خیابان مسجد اعظم( با 50 
درصد پیش��رفت فیزیک��ی از جمله 
طرحهایی اس��ت که در دست اجرا 

است.

وی اف��زود: مجموع��ه فرهنگی 
ورزشی ابرار )خیابان مهرداد شرقی( 
ب��ا 99 درص��د پیش��رفت فیزیکی، 
تأمی��ن معوض  احداث س��اختمان 
پاچنار )خیابان حکیم نظامی( با 99 
درصد پیش��رفت فیزیک��ی، احداث 
تأمی��ن مع��وض صدرا  س��اختمان 
س��یچان رو ب��ه روی مس��جد حاج 
صدرا با 90 درصد پیشرفت فیزیکی، 
دو پروژه پارکین��گ طبقاتی خاقانی 

و توحی��د ه��ر پروژه ب��ا 96 درصد 
پیش��رفت فیزیکی، احداث پل عابر 
پیاده در بلوار کش��اورز با 99 درصد 
پیش��رفت فیزیکی و ط��رح روکش 
آسفالت معابر فرعی سطح منطقه با 
هزینه ای بالغ بر 70 میلیارد ریال از 

دیگر پروژه های این منطقه است.
موس��ویان با بیان اینکه 5 پروژه 
فعال جهت نوس��ازی و ساماندهی 
بافت ه��ای فرس��وده و ابنیه محلی 
ب��ا هزینه ای بال��غ ب��ر 2 میلیارد و 
500 میلی��ون ریال در دس��ت اقدام 
است، تصریح کرد: ساماندهی قلعه 
ش��اه دژ در ک��وه صف��ه ب��ه عنوان 
پروژه ای ملی یکی از این پروژه ها 
هم��کاری  و  تعام��ل  ک��ه  اس��ت 

س��ازمان های مرتبط را هم نیازمند 
اس��ت، بنابراین در خصوص مرمت 
این قلعه س��ازمان می��راث فرهنگی 

باید به طور جدی وارد عمل شود.
وی در ادام��ه اف��زود: اح��داث 
تقاط��ع غیر هم س��طح صفه مجاور 
پل شهید ستاری با اعتبار 40 میلیارد 
ریال در مرحله مناقصه است.  معاون 
عمران��ی ش��هرداری منطق��ه پنج از 
شروع عملیات اجرایی 16 پروژه در 
مرحله طراح��ی و در صورت تأمین 
اعتبار الزم بالغ بر 130 میلیارد ریال 
تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: 
یکی از ش��اخص ترین پروژه های 
مذک��ور اح��داث س��اختمان تأمین 
معوضی است که جهت آزاد سازی 
خیابان شهید قاسمی با هزینه ای بالغ 
ب��ر 55 میلیارد ری��ال در نظر گرفته 

شده است.
وی خاطر نش��ان کرد: با توجه 
به وضعیت نقدینگی در ش��هرداری 
اصفهان یکی از راهکارهای مناسب 
در اجرای پروژه ها بحث مشارکت 
اس��ت. از این رو در سال 88 و 89 
پن��ج پروژه با لح��اظ کردن موضوع 
مش��ارکت با ارزش ریال��ی نزدیک 
ب��ه 700 میلیارد ریال تعریف ش��ده 
ک��ه ش��اخص تری��ن آن مجموعه 
تجاری، پارکینگ و مبلمان ش��هری 
صنایع پش��م )خیابان چهارباغ باال ( 
با ارزش ریال��ی بالغ بر 400 میلیارد 

ریال است.

براثر بارش برف سنگین در استان 
چهارمحال و بختیاری ارتباط گردنه های 
شیخ علیخان، ش��اه منصوری، تاراز و 
چری  در شهرستان کوهرنگ با بخش 

بازفت قطع شده است.
به گ��زارش واحد مرک��زی خبر، 
معاون فرماندار و دبیرس��تاد حوادث و 
سوانح غیرمترقبه شهرستان کوهرنگ 
گفت: این گردنه های سخت گذر در 
بخش بازفت مهمترین محور مواصالتی 
چهارمحال و بختیاری با استان خوزستان 

است که به هنگام بارش برف به خاطر 
ریزش بهمن و مه و کوالک مشکالت 

زیادی برای مسافران به وجود می آید.
داری��وش رضایی گفت: نیروهای 
امدادی در حال بازگش��ایی مسیرهای 

ارتباطی هستند.
ارتفاع برف در شهرستان کوهرنگ 

به بیش از 90 سانتی متر رسیده است.
شهرستان کوهرنگ در 100 کیلومتری 
شهرکرد مرکز چهارمحال و بختیاری واقع 

شده است.

به گ��زارش خبرگ��زاری ف��ارس، آیت اهلل 
محمدرضا ناص��ری در خطبه های نماز جمعه 
شهرکرد اظهار داش��ت: همه باید بدانند که راه 

صحیح حرکت جامعه 
به س��مت س��عادت 
و ترق��ی، حرکت در 
مس��یر والی��ت فقیه 
است و دیگر راهها به 

بیراهه ختم می شود. 
آیت ا... ناصری بر 
ملت  هوشیاری  لزوم 
توطئه های  براب��ر  در 

دش��منان تأکید کرد و گفت: مردم ایران باید با 
تکیه بر بصیرت و بینش اس��المی خود راه های 

ورود دشمن را شناخته و سد کنند. 
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری 
با بیان اینکه خالی کردن خیمه والیت اشتباهی 
جبران ناپذیر و گناهی نابخش��ودنی اس��ت که 
س��رانجام به پش��یمانی می انجامد، خاطرنشان 
کرد: اگر ما امروز از آرمان های واالیمان دس��ت 
بش��وییم، به تفرقه و دو دستگی دامن بزنیم، در 

براب��ر مخالفان و معاندان مالحظه کاری کنیم و 
در برابر اقدام دشمنانمان اقدام جدی تری انجام 
ندهیم، دش��من هم جری تر شده و حرکت های 
دیگری انجام خواهد 
داد ک��ه دود آن ب��ه 
خواهد  همه  چش��م 

رفت. 
آی��ت ا... ناصری 
همچنی���ن ضم���ن 
قدردان�ی از حض�ور 
حماس�ی عاشوراییان 
طی روزهای سه شنبه 
و چهارش��نبه و نمایش انزج��ار ملت از هتاکان 
و اع��الم وفاداری به والیت فقی��ه و آرمان های 
انقالب اس��المی در سراس��ر کش��ورمان اظهار 
داش��ت: شکستن حرمت عاشورا مطلبی نیست 
که بتوان به راحتی از کنار آن گذش��ت چرا که 
مس��أله، مس��أله درگیری دو حزب و دو گروه 
سیاس��ی نیست بلکه مسأله نشانه رفتن اسالم و 
اصول آن نظیر والیت فقیه ازسوی عده ای منافق 

است.

مجمع نمایندگان استان اصفهان در بیانیه ای 
خواستار آن شد تا قوه قضائیه مجازات محارب 
و مفس��د را برای حرمت ش��کنان عاش��ورای 
حس��ینی و متعرضین به حری��م والیت اعمال 

کند.
ب��ه گزارش ایرنا،  این مجمع در بیانیه خود 
آورده اس��ت:  نمایندگان استان اصفهان ضمن 
محکوم ک��ردن رذالت و هنجار ش��کنی ها و 
جریانهای سیاسی حامی آنها در روز عاشورای 
حس��ینی، از دس��تگاه قضا خواستار برخورد با 

مسببین هستند.
نمایندگان اس��تان اصفهان ضمن حمایت 
بی دری��غ از اص��ل والی��ت فقی��ه و ولی امر 
گفته ان��د: از قوه قضائیه خواهانیم بیش از این 

تحم��ل به خرج نداده و ب��ا فتنه گران محارب 
و عقبه سیاس��ی و عوامل آنها هرچه س��ریعتر 

برخورد قانونی کند.
مجمع نمایندگان اس��تان اصفهان همچنین 
در این بیانیه،  حرمت ش��کنی روز عاش��ورای 
حس��ینی از سوی حامیان جریانهای سیاسی را 

در تاریخ بی سابقه دانست.

این بیانیه می افزاید: مشتی اراذل و اوباش 
در عاش��ورای حسینی به خیابانها ریختند و به 
سوزاندن اموال عمومی و عزاخانه ها پرداختند 
و با ش��عارهای دیکته ش��ده ازس��وی دشمنان 
اس��الم به هتک حرمت مقدسات پرداختند که 

این عمل به خشم ملت ایران منجر شد.

اس��تاندار اصفهان گف��ت: ح��وادث بعداز 
انتخابات از مبانی فکری خاصی برخوردار نیست 
و تنها به عنوان یک آشوب اجتماعی می توان از 
آن نام برد و ضروری است ریشه های اجتماعی 

این آشوب ها شناسایی و به آنها پرداخته شود.  

دکتر علیرض��ا ذاکر اصفهان��ی در کارگروه 
تخصص��ی امور اجتماع��ی و فرهنگ��ی افزود: 
پرداختن به مس��ائل فرهنگی و مقوله فرهنگ از 
اهمی��ت ویژه ایی برخوردار اس��ت و در دو دهه 
گذش��ته پا به پ��ای تغییر مناس��بات بین المللی 
مناس��بات حوزه نظامی و سیاسی و به دنبال آن 

حوزه فرهنگی نیز تغییر کرده است.
وی افزود: بحث فرهنگ امروز برروی تمامی 
ح��وزه ها ی اثرگ��ذار اس��ت و در مبانی نظری 
بس��یاری از نظریه پردازان نیز به آن پرداخته شده 

است.
وی بحث جن��گ ن��رم را در ادامه آنچه در 
دو دهه گذش��ته تحت عنوان ناتوی فرهنگی و 
تهاجم فرهنگی مطرح شده بود دانست و بر لزوم 

توجه جدی و پرداختن به آن برای دس��تیابی به 
یک زندگی مطلوب انسانی مطابق آموزهای دینی 

تأکید کرد.
اس��تاندار اصفه��ان به ظرفیته��ای فرهنگی 
و اس��تعداد های جوانان اس��تان اش��اره نمود و 
افزود: برای بس��ط تفکر انقالب اسالمی باید از 
ای��ن ظرفیتهای هنری و فرهنگ��ی حداکثر بهره 
برداری را نمود. همچنین معاون سیاسی و امنیتی 
استانداری رویکرد دولت دهم را فرهنگی خواند 
و افزود: در مصوبات دوره سوم سفر هیات دولت 
به استان نیز تصمیمات خوبی دراین بخش برای 

استان گرفته شد.
دکتر محمد مهدی اسماعیلی افزود: باید نگاه 
محوری به مسأله فرهنگ باشد و پرداختن به این 
مقوله می تواند در کاهش معضالت اجتماعی و 

مسائل امنیتی بسیار اثرگذار باشد.
وی از فرمانداران خواست تا در شهرستانها 
نی��ز با محوری��ت و اولویت مباح��ث فرهنگی 
برنامه های خود را دنبال کنند و توجه ویژهای به 

برنامه های فرهنگی و اجتماعی داشته باشد.

امام جمعه اصفهان:
سران فتنه مفسد هستند و باید با آنان برخورد 

قضایی شود

امام جمعه شهرکرد:
ملت ایران تا پای جان از اصل والیت فقیه 

پاسداری می کند

مجمع نمایندگان اصفهان: 
 دستگاه قضا مجازات محارب و مفسد برای 

آشوبگران اعمال کند

استاندار اصفهان بر شناسایی ریشه های اجتماعی 
آشوب های بعد از انتخابات تأکید کرد

نمونه برداری خاک مزارع و 
تعیین کود مصرفی

مس��ئول زراعت جهاد کشاورزی شهرس��تان مبارکه 
از اجرای هر س��اله پروژه نمونه ب��رداری خاک مزارع 
شهرس��تان به منظور تعیین کود مصرف��ی خبر داد و 
گفت: اطالع از میزان مواد غذایی و حاصلخیزی خاک 
و همچنین شناس��ایی کمبودهای آن از عوامل مهم در 
کشاورزی نوین و پایدار است. مهندس محمد عسگری 
ارزیابی و ش��ناخت میزان ب��اروری یک زمین زراعی، 
انتخاب زراعت مطلوب و مصرف متناس��ب کودهای 
شیمیایی و حیوانی را موجب تولید بهینه محصوالت 
زراعی دانس��ت و افزود: تاکن��ون اراضی تمام مناطق 
شهرس��تان نمونه برداری و آنالیز شده است و به طور 
متوسط س��االنه حدود 120 نمونه خاک جهت تعیین 
اس��یدینه  و میزان جذب مواد غذایی موجود در خاک 
به آزمایشگاه مربوطه ارسال و پس از بررسی و تجزیه 
و تحلیل نتایج حاصله، می��زان و نوع کود مصرفی به 

کشاورزان منطقه اعالم می شود.

نایین

طرح های برق رسانی دهه 
فجر در نایین

در ده��ه فجر امس��ال 19 طرح برق رس��انی بزرگ و 
کوچک روستایی با صرف هزینه ای بالغ بر 2 میلیارد 
و 583 میلی��ون ریال در برق شهرس��تان نایین به بهره 
برداری می رسد و 8 نقطه روستایی به شبکه سراسری 
می پیوندد. از جمله ای��ن طرحها می توان به برق دار 
شدن روستاهای جوزدان علیا، جوزدان سفلی، شاه آباد، 
قاضی نور، کافی آباد، خلیل آباد، دولت آباد، کمال آباد، 

عشرتیه و روستای فریدن اشاره کرد.
مدیر برق شهرس��تان نائی��ن می گوید برای طرحهای 
یاد شده، 12/5 کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف 
احداث و 11 دستگاه انواع ترانسفورماتور تجهیز، نصب 
و بهره برداری از آن آغاز می شود. با افتتاح شبکه برق 
روستاهای مذکور بیش از 50 خانوار روستایی از نعمت 

برق برخوردار می شوند.

نایین

توسعه شبکه فاضالب 
نائین ادامه دارد

با تخصی��ص 13 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات 
عمرانی، عملیات توس��عه شبکه فاضالب شهر نائین 
در حال اجرا است. در این عملیات 22 کیلومتر شبکه 
جم��ع آوری و انتقال فاضالب با قطرهای مختلف در 
محله های مختلف نائی��ن از جمله محمدیه، زندوان، 
س��رای س��المندان و ش��هرک قائمیه اجرا می شود و 
همچنین اینکه فاز اول تصفیه خانه فاضالب نیز تکمیل 
خواهد ش��د. گفتنی است تاکنون شبکه جمع آوری و 
انتقال فاضالب شهر نائین 75 درصد پیشرفت فیزیکی 
داش��ته و در حدود چهار هزار انش��عاب فاضالب نیز 
برای متقاضیان نصب شده است که پیش بینی می شود 
با تکمیل عملیات یاد ش��ده بتوان ب��رای 95 درصد از 
شهروندان نائینی، انشعاب فاضالب نصب کرد. اضافه 
می شود اعتبار در نظر گرفته شده برای توسعه شبکه 
فاضالب نائین در سال جاری 20 میلیارد ریال است که 

تا کنون 13 میلیارد آن تخصیص یافته است.

شهرکرد

در 9 ماه سال جاری
5 هزار دستگاه کنتور آب 

خراب در شهرهای چهار محال 
و بختیاری تعویض شد

مدی��ر عامل ش��رکت آب و فاض��الب چهارمحال و 
بختیاری ب��ا اعالم این خبر گفت: با عنایت به س��ال 
اصالح الگوی مصرف، این شرکت در راستای کاهش 
دادن آب بدون درآمد، ترویج فرهنگ مصرف بهینه و 
پیش��گیری از هدر رفت آب، طی 9 ماه سال جاری 5 
هزار دس��تگاه کنتور آب خراب در شهرهای مختلف 

استان جمع آوری و کنتورهای نو نصب شد.
مهندس حشمت ا... هاشمی اظهار داشت: 90 درصد 
کنتورهایی که تعویض می ش��وند به صورت رایگان 
اس��ت و تنها هزینه کنتورهایی که در اثر سهل انگاری 
دچار آس��یب می شوند دریافت می ش��ود، برای این 
منظ��ور یک میلیارد و 250 میلیون ریال برای تعویض 

کنتورهای خراب هزینه شده است.

فریدونشهر

اتمام طرح GIS فریدونشهر
پس از یک سال تالش طرح GIS  فریدونشهر )سامانه 
اطالعات جغرافیایی( به پایان رس��ید. این طرح شامل 
برداش��ت و ثبت اطالعات مش��ترکین، شبکه توزیع، 
خط��وط انتقال، مخازن ذخیره، ایس��تگاههای پمپاژ و 
پارس��ل بندی ساختمان ها و معابر سطح شهر است.. 
در این مرحله ش��رکت آب و فاضالب فریدونشهر با 
کمک کارشناسان معاونت بهره برداری شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان در پی فراهم سازی زمینه های 
الزم جه��ت ایجاد ارتباط بین برنامه GIS و س��امانه 
122 به عنوان نتیجه نهایی طرح هس��تند. در صورت 
اجرایی شدن این مرحله ضمن ایجاد مدیریت هوشمند 
سامانه های 122 و GIS، خدمات رسانی به مشترکین 

به طور چشمگیری ارتقا خواهد یافت.
هزینه اجرای��ی پروژه GIS فریدونش��هر حدود 300 
میلیون ریال برآورد ش��ده که اعتب��ار آن از محل منابع 

داخلی شرکت تأمین شده است.

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
شنبه 12 دی ماه 1388 / 16 محرم 1431                 4Saturday 02 January 2010    شهرستان ها

کوتاه از30)سی شهرستان اصفهان و چهارمحال و بختیاری(



افقی:
1- سپهر و گردون – جانوری که در تمام عمرش 

هرگز آب نمی نوشد – شگرد همراه حیله
2- سوبسید – تیم فوتبال فرانسه – نزول پول

3- عدد منفی – شبیه و نظیر – منکر شدن 
4- س��الح مؤم��ن – درون – پایتخ��ت پی��ر 

استعمارگر
5- متهم کردن – تورم رگهای پا 

6- مارکی بر س��اعت – گل دندان نشین – یک 
بیماری

7- ش��اعری که کتابهای عروسی خون و یرما را 
در اس��پانیا نوشت و تیرباران شد – رنگین کمان 

– ساز شاکی
8- مورچه – رفراندوم – پیر و سالخورده 

9- حرف توفیر – زبانی ساختگی بین چند نفر  
- ساز هزار دندانه

10-  غذا – اکنون – جوان 
11-  وبا – یکی از سازها

12- نوع – کتیرا – آکنده و پر
13-  س��رگردان و بی خانمان – دسته ای وال و 

فیلم مستند رابرت فالهرتی – راه ناتمام
14-  بوکس��ور سیاهپوست مس��لمان – شوهر 

بختیاری – مخترع خودنویس 
15-  چراغ نفتی قدیمی – بی نام و نشان – راه معده.

عمودی:
1- فاصله بین دو عصب – حیله و ریا – متاع صابون

2- سمک – ضرب شمشیر – بلند پایه
3- واحد سطح – خوردنی – بازیگر فیلمهای مرد 

آرام و فاتح که در اثر سرطان مرد
4- غیرحرفه ای – عده ای الل و کتاب طنز آرت 

بوخوالد
5- تیردان – سن پیری – خاک گور

6- ضعف و سستی – از اصول دین اسالم – پوچ 
و خیالی 

7- بلند آوازه و مشهور – پایتخت رودزیا – لوله خون
8- از گله��ای زیب��ا – نوعی بمب – کاش��ف 

مقاومت الکتریکی 
9- نه من و نه تو – دایره ها – نمایش با ساز و آواز
10-  همسر ابراهیم )ع( – گیاه – پرچم و بیرق

11-  قطار و فیلم امیر قویدل – نویسنده فرانسوی 
کتابهای ایفی ژنی و فدرا – وحی و نامی برای خانمها

12-  مکان��ی مقدس – ش��یرینی مکیدنی که با 
چایی هم می خورند

13- کش��ور برج ایفل – خوشحال و شادمان – 
قلب ایتالیا

14- س��تیز و جدل – اشرف مخلوقات عالم – 
کتاب وزریکوگارسیالورکا

15- بله پوتین – کفش روحانیون – برخالف گرانی.
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نوسیدااولاساموت
درلمتسرنیتسار
شمارااهدرورا

شواکرامانمروب
یسوریوریگبار
رایباامیاینکی

اباهرباسیلدت
زابرادراماهاش
دورودکینکتنا
دیرویماجناجیه
هیسروکایدربا
کباتاابدایرون

ولایبنازنکید
روایرلادمیاد
هچایردرازهیلدب

لزوم حفظ زبان فارسی در دنیای فناوری 
مدتی قبل اخبار زیادی پیرام��ون نگهداری از زبان 
فارس��ی در محیط رایانه و تلفن همراه گفته می شد. 
برای مث��ال می توانید نگاهی کوتاه ب��ه عناوین زیر 

داشته باشید:
   یک نماینده مجلس: باید خط فارسی در فضای 

مجازی حاکم شود.
   کاهش تعرفه sms فارسی مانع از فراموشی این 

خط می شود.
   تذک��ر  8 نماین��ده به وزی��رICT  در خصوص 

صیانت از خط فارسی در محیط رایانه و موبایل.
   ریاض��ی: زبان فارس��ی را در موبایل و اینترنت 

جایگزین می کنیم.
   بیانیه  هش��داردهنده  استادان ادبیات: خط فارسی 

را دریابید!
   ارس��ال SMS فارسی با خط نستعلیق به قیمت 

فینگلیش امکانپذیر شد.
»فینگلیش« به خط فارسی ضربه می زند.

موضوع چیست؟ 
زبان و خط فارس��ی به سبب استفاده از زبان یا خط 
انگلیس��ی )التین( در محاورات رایانه ای یا پیام های 
کوتاه توس��ط فارسی زبانان، مورد تهدید واقع شده 
اس��ت. تهدی��د نه آنکه ت��ا چند وق��ت دیگر خط 
رس��می فارسی عوض ش��ود. )بعضی ها از مدت ها 
قب��ل به دنبال تغییر خط فارس��ی بودن��د و االن هم 
می خواهن��د از آب گل آل��ود ماهی بگیرن��د. مانند 
بی بی سی که بالفاصله نظرسنجی اش را راه انداخت 
و صد البته بیش از نیمی از مخاطبان خواستار تغییر 
خط فارسی ش��ده بودند! البته نیمی از کاربرانی که 
نظرش��ان مجاز بوده. نظرات این کاربران، عموماً در 
صدر نظرس��نجی های بی بی سی قرار دارد( واقعیت 
این اس��ت که به رغم تمام اس��تفاده ها، نه زبان و نه 
خط فارس��ی، هیچ کدام از بین رفتنی نیس��تند بلکه 
با روند بازگشت به اصل کش��ورهای نوپایی مانند 
تاجیکستان و افغانستان، روند احیای زبان فارسی در 
همه زمینه ها ش��روع شده است. البته با سرعت کم. 
اما آنچه باعث نگرانی شده است، کاهش سرعت یا 
توقف این رشد است و همچنین بیگانه شدن فارسی 

زبانان با آن.
واقعاً چه کار باید انجام شود؟ 

در این ش��کی نیست که اس��تفاده از خط التین در 
تلف��ن همراه یا محیط های گ��پ در کامپیوتر باعث 
آس��یب دیدن زبان و خط فارس��ی خواهد شد. اما 
چگون��ه می ش��ود از زب��ان فارس��ی نگهبانی کرد؟  
محدودیت های فراوانی که در زمینه ارسال پیام کوتاه 
با زبان فارسی وجود دارد از جمله هزینه تأثیر مهمی 
در انتخاب کاربران خواهد داشت. اما در این انتخاب 
هزینه تنها یک بخش کوچک اس��ت. البته موضوع 

هزینه برای ارس��ال یک پیام فارس��ی یه صفحه ای 
حل ش��ده اس��ت اما هنگامی که کاربر پیامش را به 
فارس��ی تایپ کند تنه��ا 70 کاراکتر در یک صفحه 
دارد در حالی که این امکان برای صفحه انگلیس��ی 
200 کاراکتر اس��ت. پس با یک حساب ساده به این 
نتیجه می رس��یم که ارسال یک پیام یک صفحه ای 
انگلیس��ی از ارس��ال همان متن به خط فارس��ی که 
معموالً 3 صفحه فضا می گیرد ارزانتر است. عالوه 
بر این، می توان موارد زیر را نیز به عنوان دالیلی که 

در انتخاب زبان فارسی مؤثر هستند نام برد:
1- عدم عالقه برخی از کاربران به اس��تفاده از خط 

و زبان فارسی 
2- عدم راحتی در درج متون با خط فارسی 

3- نبود مجموعه حروف فارس��ی برای گوشی های 
همراه 

4- نبود خط استاندارد و زیبا برای الفبای فارسی 
5- عدم اطمینان از پذیرش متن ارسال شده با خط 

فارسی توسط گوشی مخاطب 
6- محدودیت در تعداد حروف 

7- محیط غیرفارسی 
8- و البت��ه تأثیرگ��ذاری  بهت��ر بعض��ی پیام ها )به 

خصوص لطیفه ها( با خط التین 
ــتفاده از  عدم عالقه برخی از کاربران به اس

خط و زبان فارسی 
واقعیت این اس��ت که برخی از کاربران تلفن همراه 
به دالیل زیادی از جمله ضعف فرهنگی، تس��لط به 
زبان انگلیس��ی، اش��تیاق به یادگیری زبان انگلیسی 
و مواردی از این دس��ت، عالقه چندانی به استفاده 
از زبان و خط فارس��ی ندارند. البت��ه توده عام این 
قس��مت از جامعه، اغلب به دلیل هماهنگ بودن با 
بقیه از زبان و خط فارس��ی استفاده نمی کنند. برای 
این دس��ته از افراد، تنها همه گیری اس��تفاده از زبان 
فارسی، می تواند باعث ترغیب آنها نیز شود و گرنه 
با حل سایر موارد زیر نمی توان در آنها برای استفاده 
از خط و زبان فارسی، رغبت ایجاد کرد. البته افرادی 
که به دلیل آش��نایی با زبان انگلیسی، از این زبان در 
پیام های کوتاه خود اس��تفاده می کنند، معموًل بسیار 
راحت ت��ر از عامه جامعه و به دلیل س��طح فرهنگ 

باالتر، به استفاده از زبان مادری خود رو می آورند.
عدم راحتی در درج متون با خط فارسی 

ب��رای درج پیام کوت��اه به زبان فارس��ی باید تعداد 
دکمه های به مراتب بیشتری را فشار دهید. همچنین 
به دلیل تعداد حرف بیشتری که الزم است هر دکمه 
نوش��ته ش��ود )تا 5 حرف( معموالً ح��روف ریزتر 
نوشته می شوند که این امر نیز باعث خوانایی کمتر 
و افزایش مش��کالت فارسی نویس��ی می شود. نکته 
دیگ��ری که در این خصوص می ت��وان گفت، عدم 

صحت توالی حروف فارس��ی نوش��ته شده در اکثر 
گوشی ها اس��ت چرا که اصوالً حروف نوشته شده 
فارسی نبوده و برای بازارهای عربی ایجاد شده اند. 
البته تعداد گوش��ی های فاقد حروف فارس��ی روی 

دکمه ها نیز بسیار زیاد است.
نبود مجموعه حروف فارسی برای گوشی های 

همراه 
همان طور که در باال اش��اره ش��د، حروف موجود 
فعلی اگرچه فارس��ی هستند اما برای استفاده عرب 
زبانان تنظیم شده اند. لذا کاربران فارسی برای استفاده 
از حروف خاصی به مش��کل برمی خورند. از جمله 
این حروف می توان به حرف »ی« و »ک« اشاره کرد. 
رفتارهایی که برخی گوش��ی ها در هنگام مواجهه با 

نسخه های فارسی حروف باال دارند نیز جالب توجه 
هس��تند. برخی آن حرف خاص را نمایش نداده و 

برخی دیگر پیام را خراب عنوان می کنند.
ــرای الفبای  ــتاندارد و زیبا ب ــط اس ــود خ نب

فارسی 
تاکنون خط هایی که برای اس��تفاده در گوش��ی های 
همراه استفاده شده کاماًل از طرف کارخانه های سازنده 

انتخاب شده اند. به همین دلیل بعضی از حروف واقعًا 
غیرقابل خواندن هستند. البته ناگفته نماند که برخی 
دیگر نیز حروف زیبایی بوده اند. اما آنچه اغلب دیده 
می شود چیزی شبیه به نسخه فارسی خط »Arial« یا
 »Times New Roman« است که زیبا نیستند. 
شاید به دلیل اینکه این حروف در دسترس سازندگان 

هستند، مورد استفاده قرار می گیرند.
ــال شده با  عدم اطمینان از پذیرش متن ارس

خط فارسی توسط گوشی مخاطب 
چنانچه شما متن فارس��ی را ارسال کنید، تقریباً در 
تعداد بسیار زیادی از گوشی ها قابل خواندن است. 
ام��ا اگر در تنها چند درصد م��وارد این اتفاق نیفتد، 
کاربر موظف به تغییر رفت��ار خود خواهد بود. این 

تغیی��ر رفتار موقت نبوده و پس از چندین بار تکرار 
دایمی خواهد ش��د. لذا این ام��کان وجود دارد که 
حت��ی با وجود عالقه کاربران به اس��تفاده از خط و 
زبان فارسی، به دلیل عدم پشتیبانی گوشی مخاطب، 

کاربر برخالف میلش رفتار کند.
محدودیت در تعداد حروف 

آن چیزی که بیش از همه برخی از کاربران را اذیت 

می کند محدودیت تعداد حروف فارس��ی به نسبت 
التین در پیام کوتاه اس��ت. ش��اید تنها یک قسمت 
این مشکل به هزینه آن مربوط شود اما بخشی دیگر 
نیز نگرانی فرس��تنده از ع��دم دریافت صحیح پیام 
کوتاه چندگانه توس��ط مخاطب است. چنانچه شما 
پیام خود را با طول بیش از 70 حرف بفرستید، پیام 
ش��ما به صورت دو پیام رفته و در گوشی مخاطب 
باید دوباره سر هم شده و یکجا به نمایش درآید اما 
عدم دریافت هر دو قس��مت پیام و یا عدم پشتیبانی 
گوش��ی مخاطب از استاندارد اس��تفاده شده توسط 
گوش��ی فرس��تنده می تواند مانع از دریافت صحیح 

پیام شود.
محیط غیرفارسی 

هنگ�ام���ی ک����ه ش��م��ا از options گزین���ه
 »send message« را در حال��ی ک��ه روی ن��ام 
دوس��تتان که به صورت »ardestani« در دفترچه 
تلفن گوش��ی تان ذخیره کرده اید، برای ارسال پیام 
اس��تفاده می کنید و همچنین برای ارس��ال از گزینه 
Send اس��تفاده می کنید، نباید توقع داش��ته باش��ید 
وس��ط این فرآیند زبان گوشی خود را عوض کنید 
(البته اگر گوش��ی شما امکان تغییر زبان حین انجام 
فرآیند را داش��ته باش��د و یا اینکه اساساً دارای زبان 
فارس��ی یا عربی باش��د( محیط، نقش بسیار مهمی 
در رفتار کارب��ران دارد. اف��راد در حالی که صفحه 
گوشی ش��ان از چپ به راست اس��ت نمی توانند به 

راحتی راست به چپ بنویسند.
کاربران اطالعات تماس را با زبان انگلیسی 

ذخیره می کنند چون:
� زبان پیش فرض گوشی شان انگلیسی است.

� اطرافیان هم این کار را می کنند.
� در ص��ورت اس��تفاده از زب��ان فارس��ی در اغلب 
گوش��ی ها، طول اطالعات کاهش می یابد و این به 
معنی ع��دم توانایی در ذخیره ن��ام افراد به صورت 
کامل اس��ت. مثاًل »بهزادیان« را »بهزادی« نوش��ته و 

مانع وارد شدن حروف بیشتر می شود.
� پیداک��ردن اف��راد در دفترچه تلف��ن با زدن حرف 
اول نام آنها راحت تر است چرا که زبان گوشی شان 

انگلیسی است.
� آنها می خواهند اطالعات ذخیره شده در سیم کارت 
را در مواقع لزوم در گوش��ی هایی که فارسی ندارند 

هم استفاده کنند.
همچنی��ن کاربران به دالیل زیر محیط انگلیس��ی را 

می پسندند:
� تمامی راهنماهای اس��تفاده از گوش��ی به صورت 
نوشتاری یا حتی اطرافیان یا اصطالحات گوشی به 

زبان انگلیسی است.
� تمامیthemeها با زبان انگلیسی ایجاد شده اند و 

بهترین زیبائی را در آن زبان دارند.
� در صورت��ی که زبان گوش��ی به فارس��ی عوض 
ش��ود، با تعداد زیادی اصالحات بی معنی روبه رو 

می شوند.
مزایای فارسی نوشتن چیست؟ 

اس��تفاده از پیام کوتاه به دلی��ل چند ویژگی خاص 
اینقدر گس��ترده شده که مهمترین آن سرعت باالی 
انتق��ال مطلب اس��ت. در صورت اس��تفاده از زبان 
فارسی برای ما فارسی زبانان، این دلیل مهم معنادار 
می شود. این دلیل و برخی دالیل دیگر در زیر آورده 

شده اند.
1- مخاطب پیام را بسیار سریع تر می خواند.
2- متن پیام در ذهن مخاطب باقی می ماند.

3- حتی وجود غلط های امالیی نیز نمی تواند مانع از 
فهم پیام شود در حالی که اگر پیامی به زبان فارسی 
و خط التین ارسال ش��ود معموالً حتی در صورت 
عدم وجود غلط امالیی )؟!!( ممکن اس��ت توس��ط 

مخاطب به طور صحیح برداشت نشود.
اما چه کار باید کرد؟ 

هیچ شکی نیست که ما مردم باید این مشکل را حل 
کنیم چرا که ما اس��تفاده کننده از این سیستم هستیم 
و ما هستیم که این مشکل را به وجود آورده ایم. اما 
دولت نیز به عنوان بخش��ی از مردم مطمئناً وظایفی 
دارد. ش��اید بتوان از موارد زیر ب��ه عنوان کارهایی 
 ICT که دول��ت و عامل آن یعن��ی وزارتخانه های
و بازرگان��ی می توانند برای رفع این مش��کل انجام 

دهندرا نام برد.
1- تدوین استانداردهای زبان فارسی در محیط های 
الکترونیک اعم از رایانه یا گوشی تلفن همراه شامل 

تدوین مجموعه حروف فارسی استاندارد.
2- ایج��اد اس��تانداردهایی ب��رای واردات یا تولید 
ابزاره��ای الکترونیکی از جمله گوش��ی های همراه 
برای پش��تیانی از زبان فارس��ی در سطوح مختلف 

شامل دستورات، شمایل ها و.... 
3- تعری��ف حداقل هایی برای کیفیت اس��تفاده از 
زبان فارس��ی به نحوی که شرکت ها برای مشتریان 
و بازاری که در ایران دارند، ارزش قائل ش��وند. به 
عنوان مثال از فونت های زیبایی برای زبان فارس��ی 
استفاده کنند نتوانند از هر »فونت دم دستی« استفاده 

کنند. 
در پایان؛ 

چنانچه م��ن به عنوان یک فارس��ی زبان به راحتی 
بتوانم از گوش��ی خودم که فارسی است، به راحتی 
پیامی را به فارس��ی بنویس��م و مطمئن باشم تمامی 
مخاطب��ان من این پی��ام را بدون مش��کل دریافت 
می کنند، راه  حلی برای غلبه بر کوتاه بودن متن پیام 

فارسی پیدا خواهم کرد.

کشف بیش از 40هزار حلقه سی دی غیر مجاز و 
تجهیزات دریافت امواج ماهواره

گاز سوز کردن خودرو با کپسول خانگی 
حادثه ساز شد

سقوط از ساختمان نیمه کاره باعث مرگ 
کارگر جوانی شد

کشف بیش از 40 کیلوگرم مواد مخدر

اجرای طرح مبارزه با سرقت در استان چهارمحال و 
بختیاری

از ابتدای آذرماه سال جاری 
تا کن��ون، در راس��تای ارتقای 
امنیت اجتماع��ی و  اخالقی و 
انتظام بخش��ی شهرستان های 
اس��تان چهارمحال و بختیاری 
با انجام چندی��ن مرحله طرح 
از واحده��ای صنفی  بازدی��د 
عرض��ه محص��والت فرهنگی 
و تقویت گش��ت ها و استقرار 
اکیپ های ایس��ت و بازرسی، 

40 هزار و 950 حلقه س��ی دی غیر مجاز کش��ف 
و ضبط شد.

همچنین در این مدت 14 حلقه فیلم ویدئویی 

و کی��س رایان��ه، ح��اوی موارد 
ضد اخالق��ی و ض��د فرهنگی، 
700 لیتر مش��روبات الکلی و 35 
بس��ته هروئین نیز کشف و ضبط 
ش��د و 10 نفر ه��م در این رابطه 
دستگیر و پس از تشکیل پرونده 
جهت سیر مراحل قانونی تحویل 
مراجع قضایی شدند. لذا والدین 
باید با تشویق به موقع رفتارهای 
مثبت فرزندان خود، عزت نفس 
را در آنه��ا تقوی��ت کرده و با انج��ام فعالیت های 
فرهنگی، ورزشی و هنری تا حد زیادی از انحراف 

و بزهکاری جوانان و نوجوانان پیشگیری کنند.

در یک ماه گذش��ته طرح 
مواصالتی  محوره��ای  کنترل 
اس��تان چهار محال و بختیاری 
با هم��کاری اکیپهای مبارزه با 
س��ایر شهرستانها  مخدر  مواد 

اجرا شد.
با استقرار ایست و بازرسی 
در محوره��ای مواصالت��ی به 
لردگان-  یاسوج-  ویژه محور 
اصفه��ان و کنترل خودروهای 
عب��وری، در ط��ول این مدت 
40کیلو و 123 گرم انواع مواد 
مخدر، کش��ف و ضبط و 136 

نف��ر به اتهام حمل، توزی��ع و مصرف مواد مخدر 
دستگیر و پس از تشکیل پرونده، به مراجع قضایی 

معرفی شدند.
لذا با توجه به اینکه اعتیاد سرمنش��اء بسیاری 
از آش��فتگیها و از ه��م گس��یختگیهای اجتماعی 

همچ��ون، ط��الق و نزاع ه��ای 
خانوادگی است یاد آور می شوم، 
فش��ار گروه همس��االن، یکی از 
عوام��ل مهم در ابت��الی جوانان 
و نوجوان��ان به اعتیاد اس��ت و 
خان��واده مهمتری��ن و اساس��ی 
تری��ن نقش را در پیش��گیری از 
اعتیاد جوانان به مواد مخدر ایفا 

می کند.
هیچ  معت��اد  یک  همچنی��ن 
وق��ت در تربی��ت فرزندان خود 
موفق نیست و برای پیشگیری از 
اعتیاد عزیزانمان، نیازمند افزایش 
دانش و مهارت خود هس��تیم، چرا که پیش��گیری 
از اعتی��اد، بدون کس��ب دانش و مه��ارت ممکن 
نیست و باید فرزندان خود را قبل از مواجه شدن 
با ش��رایط بحرانی، نس��بت به مضرات و عواقب 

ویرانگر مواد مخدر آگاه سازیم.

این طرح با هدف نا امن س��اختن اس��تان برای 
سارقان و کشف سرقت سالهای گذشته به مدت سه 

روز به مرحله اجرا گذاشته شد.
در اج��رای این طرح مأموران پلی��س آگاهی با 
ب��ه کارگیری اکیپ های ویژه و اس��تفاده از مأموران                         
زب��ده، اقدام به شناس��ایی محله��ای خرید و فروش 
موتورس��یکلت ها و سایر اقالم سرقتی و تحت نظر                      

قراردادن افراد مشکوک کردند.
مأموران در زمان اجرای این طرح، تعداد 6 دستگاه 

موتور سیکلت سرقتی را کشف و در این رابطه پنج 
سارق را نیز دستگیر کردند.

کشف 6 فقره سرقت مغازه، دو فقره کیف قاپی 
و دو فقره س��رقت احش��ام و دس��تگیری 30 سارق 
حرفه ای که همگی به بزه ارتکابی خود اعتراف کردند 
از دیگر موفقیتهای اجرای طرح مبارزه با س��رقت در 

استان بود.
همچنین متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر 

مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کارگ���ر ج�وان 23 س���ال�ه ای در اس��ت�ان 
چهارمحال و بختیاری بر اثر سقوط از بلندی 
ج��ان باخت. چندی پیش، خب��ری مبنی بر وقوع 
حادثه ای در یک ساختمان نیمه کاره واصل شد.

بالفاصله مأموران در محل حاضر و مش��اهده 
کردن��د  کارگ��ر جوان 23 س��اله ای حین کار در 

یک ساختمان نیمه کاره به دلیل نامعلومی به پایین 
سقوط کرده است.

لذا فرد صدمه دیده سریعًا به بیمارستان منتقل 
و تح��ت درمان قرار گرفت ولی به دلیل ش��دت 
جراحات وارده به رغم تالش کادر پزش��کی جان 

خود را از دست داد.

در  رانن��ده  احتیاط��ی  ب��ی 
گاز سوز کردن خودرو با نصب 
کپسول گاز خانگی منجر به آتش 

سوزی خودرو شد.
بر اساس این خبر، مأموران 
بالفاصله به مح��ل اعزام و یک 
دس��تگاه خودرو آردی را که در 

حال س��وختن بود مش��اهده کردند. این خبر حاکی 
اس��ت، در بررسی های به عمل آمده مشخص شد، 
رانن��ده ب��دون رعایت نکات ایمنی با کپس��ول گاز 

خانگی اقدام به گازس��وز کردن 
خ��ودرو کرده و حی��ن پر کردن 
کپس��ول گاز خ��ودرو، به علت 
نشت گاز و روشن بودن سیگار 

دچار حریق شده است.
در ادامه این خبر آمده است، 
با حضور عوامل آتش نش��انی و 

مأموران انتظامی حریق مهار شد. 
گفتنی است خوش��بختانه این حادثه هیچ گونه 

تلفات جانی در بر نداشت. س
فار

س : 
عک

س
فار

س : 
عک

نجات یافتگان
دهاقان  شهرستان  امدادگران 
در پی بارش شدید برف در هفته 
گذش��ته  و در راس��تای گزارش 
یک��ی از اهالی مبنی ب��ر گرفتار 
ش��دن تع��دادی از هموطنان در 
مس��یر جاده بودجان به س��میرم 
برای کمک رسانی به محل اعزام 

شدند.
امدادگ��ران جمعیت، س��تاد 
حوادث غی��ر مترقب��ه را نیز در 
جریان ق��رار داده و خود به رغم 
نداش��تن تجهیزات مورد نیاز به 
سوی محل واقعه حرکت کردند. 

این گروه اعزامی به دلیل مسدود شدن جاده توسط 
برف موفق به امداد رسانی نشد و به دهاقان برگشت. 
ب��ا هماهنگی ص��ورت گرفته راهداری شهرس��تان 

توانست با دو دستگاه خودروی 
برف��روب و لودر ش��خصی در 
ساعت 16 به طرف محل حرکت 
کرده و ساعت 21 به محل حادثه 
برس��د. راه��داران و امدادگران 
بعد از 2 س��اعت فعالیت، موفق 
به نجات افراد ش��دند. همچنین 
تالش��گران ام��دادی و راهداران 
بع��د از چن��د س��اعت ت��الش 
خودروهای محصور در برف را 
به جاده هدایت کرده و همگی به 

سالمت باز گشتند.  
این تالشگران تعداد دیگری 
از مس��افران ج��اده دهاقان- بروج��ن را که به دلیل 
مسدود شدن جاده توسط برف در راه مانده بودند در 

مسجد ابوالفضل )ع( منطقه اسکان دادند.  

حادثه رانندگی در »لردگان« یک کشته و چهار زخمی به 
دنبال داشت

بر اثر برخورد یک دس��تگاه خودرو پراید با عابر 
پیاده در شهرستان لردگان، یک نفر کشته و چهار نفر 

دیگر زخمی شدند. چندی پیش در محور خوزستان،
 بر اثر برخورد یک دستگاه خودرو پراید با عابر پیاده، 
وی به همراه چهار نفر سرنش��ینان خودرو، به شدت 

دچار جراحت شدند. این گزارش حاکی است، افراد 
صدمه دیده توس��ط مأم��وران اورژان��س و نیروهای 
امدادی، به بیمارستان منتقل و تحت درمان قرارگرفتند. 
متأسفانه شدت جراحات وارده به فرد عابر به حدی بود 

که تالش پزشکان برای درمان وی مؤثر واقع نشد. 
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چشم حساس��ترین عضو بدن 
است و در عین حساسیت زیاد در 
معرض تهدیدات محیطی فراوانی 
اس��ت. مواظبت از چش��م جهت 
جلوگیری از بیماری، کاری بسیار 
آس��انتر و کم هزینه ت��ر از درمان 
بیماری است که متأسفانه بدون آن 
که متوجه باشیم وقتی دچار بیماری 
چشم می ش��ویم که هزینه زیادی 
را برای درم��ان آن باید بپردازیم و 

ممکن اس��ت که مقداری از بینایی 
خ��ود را نیز از دس��ت بدهیم. در 
حالیکه بیش از 70 درصد اطالعات 
زندگی ها از طریق چشم دریافت 
می ش��ود و اعضای دیگر فقط تا 
حدودی امکان جایگزینی چشم را 
دارند. مانند گوش ویا حس المسه. 
به همین دلیل توجه به بهداش��ت 
چش��م جهت داشتن چشمی سالم 

یک امر بسیار مهم است.

گل مژه التهاب غدد لبه پلکهای 
چش��م اس��ت که بروز مداوم آن 
نشان دهنده ضعف سیستم ایمنی 
اس��ت. این التهاب غالباً عفونی و 

بسیار دردناک است.
غدد چرب��ی و ترش��ح پلک 
اغلب منج��ر به تحری��ک تمامی 
پلک می شود هر چند غده چربی، 
گره دردناک نیست و شخص قادر 
به پلک زدن است اما گاهی بزرگی 
آن ب��ه اندازه یک فندق اس��ت از 
جمله عوامل ایجاد گل مژه باکتری 

به نام استافیلوکوک است و تماس 
با دستهای آلوده نیز سبب سرایت 

آن می شود.
گفتنی اس��ت برای درمان گل 
مژه می توان از کمپرس های گرم، 
یا تاباندن نور قرمز در رس��یدن و 
باز ش��دن گل مژه س��ود جست. 
ش��ایان ذک��ر اس��ت در صورت 
دردن��اک ب��ودن زیاد و یا س��رباز 
نکردن خود ب��ه خود آن و ناپدید 
نش��دن غدد چربی باید به پزشک 

مراجعه شود.

رئیس انجمن چش��م پزش��کی ایران 
گف��ت: دود س��یگار س��بب عوارض 
متعدد چشمی از جمله التهاب و صدمه 
به عصب چش��م و در نهایت نابینایی 
می شود. وی با اعالم این مطلب افزود: 
دود سیگار همچنین سبب ابتال به آب 
مروارید ش��ده و بیماری های عروقی 
چشم و نقطه مکوال )نقطه زرد( را در 
افراد تشدید می کند. وی خاطرنشان 
ساخت: افزایش سن، تغذیه نامناسب، 
بیماری قند، تماس با نورخورش��ید، 
اس��تفاده از داروهای کورت��ون دار و 
ضربه از جمله علل ابتال به آب مروارید 

است.

رئیس انجمن چش��م پزش��کی ایران 
با اش��اره به اینکه آب مروارید ناش��ی 
از افزایش سن، ش��ایع ترین نوع آب 
مروارید اس��ت، اضافه ک��رد: احتمال 
ابتالی افراد به کاتاراکت در سنین 65 
تا 74 سالگی 50 درصد و در اشخاص 
باالی 75 س��ال 70 درصد است. وی 
یادآور ش��د: تار ش��دن یا محو شدن 
بینایی، حساس شدن به روشنایی، کم 
رنگ ش��دن یا محو ش��دن رنگ ها، 
دید کم در ش��ب، دوبینی یا چندبینی، 
افزای��ش دید نزدیک و تغیی��ر مداوم 
ش��ماره عینک یا لنز تماسی، از عالئم 

بروز آب مروارید است.

نوعی مش��کل چشمی  استرابیس��م 
اس��ت که در آن چش��م ها وضعیت 
ناهمگونی نس��بت به یکدیگر داشته 
و نگاه آنها به جهات مختلف است. 
این ناهمگونی ممکن اس��ت واضح 
بوده و یا آنک��ه صرفاً بعضی اوقات 
وج��ود داش��ته باش��د. در حالی که 
یک چش��م مس��تقیماً به سمت جلو 
نگاه می کند چش��م دیگر به سمت 
داخل، خارج، باال و یا پایین چرخیده 
است. چشم چرخیده بعضی اوقات 
به وضعیت اصلی و مستقیم برگشته 
و بر عکس چشم مستقیم از موقعیت 

خود خارج می شود.
استرابیسم در میان گروه سنی اطفال 
مش��کل ش��ایعی بوده و در حدود 4 
درصد کودکان دیده می ش��ود ولی 
ممکن است زمان بروز آن در سنین 
باالتر نیز باش��د. شیوع آن در پسر و 
دختر به یک نس��بت ب��وده و گاهی 
س��ابقه ابت��الی فامیل��ی دارد. با این 
حال، بعضی از مبتالیان سابقه چنین 
مش��کلی را در فامیل خود ذکر نمی 

کنند.
بینایی و مغز:

ب��ا یک دید دو چش��می طبیعی، هر 
دو چشم به یک نقطه نگاه می کنند. 
بخش بینایی مغز، دو تصویر رسیده 
را به صورت یک تصویر س��ه بعدی 

ترکیب می کند.
وقتی ب��ه علت استرابیس��م یکی از 
چش��م ها از موقعیت خ��ود خارج 
می ش��ود، دو تصوی��ر متف��اوت به 
مغز ارس��ال می شود. در یک کودک 
خردسال، مغز چنین یاد می گیرد که 
تصویر چشم منحرف شده را نادیده 
گرفته و تنها تصویر چش��م مستقیم 
یا چش��م با دید بهت��ر را بپذیرد. این 
امر س��بب از بین رفتن درک عمق و 
دید دو چش��می می شود. بالغین که 
دچار استرابیس��م می ش��وند اغلب 
بدان علت که مغز توانایی پذیرش یا 
دریافت تصویر هر دو چش��م را پیدا 
کرده اس��ت، دو بینی پیدا می کنند. 
در ای��ن حالت مغز ق��ادر به حذف 
تصویر چش��م منحرف نخواهد بود. 
ولی متأس��فانه در کودکان این اتفاق 
یعنی حذف تصویر چشم منحرف به 

سرعت رخ می دهد.
آمبلیوپی:

قرارگیری طبیعی چش��م ها در طی 
دوره کودک��ی ام��کان تکام��ل دید 
مناسب این سنین را فراهم می سازد. 
قرارگی��ری غیر طبیع��ی مانند آنچه 
در استرابیس��م دیده می شود، سبب 
کاهش دید یا آمبلیوپی خواهد ش��د. 
مغز تصویر چش��م بهتر را تشخیص 
داده و تصوی��ر چش��م ضعیف تر یا 
آمبلیوپی��ک را ح��ذف می کند. این 
موضوع تقریب��اً در نیمی از کودکان 

مبتال به استرابیسم اتفاق می افتد. 
آمبلیوپی را می توان با بس��تن چشم 
بهتر و تقویت و بهبود بینایی چش��م 
ضعیف تر، درمان کرد. اگر آمبلیوپی 
در همان س��الهای نخس��ت زندگی 
داده ش��ود، درم��ان آن  تش��خیص 
اغلب موفقیت آمیز خواهد بود ولی 
درصورت��ی که درم��ان آن به تأخیر 
افتد، آمبلیوپ��ی وضعیتی دایمی پیدا 
خواهد کرد. قاعدتاً هر قدر آمبلیوپی 
زودتر درمان شود، دید بهتری تأمین 

خواهد شد.
علل و عالئم استرابیسم:

به دیواره خارجی هر چشمی، شش 
عضله چسبیده اس��ت که مسئولیت 
کنترل ح��رکات چش��م را به عهده 

دارند. در هر چشم، دو عضله چشم 
را به سمت راست یا چپ می برند. 
چهار عضله دیگر مسئولیت حرکت 
چش��م به س��مت باال و پایی��ن و یا 
کنت��رل حرکات مورب چش��م را به 

عه��ده دارن��د. برای تمرک��ز هر دو 
چش��م به روی یک نشانه مشخص، 
الزم اس��ت تمامی عضالت چشم با 
یکدیگر و با عضالت همکار چشم 
مقابل هماهنگ باش��ند. هر علتی که 
در ای��ن هماهنگی اختالل ایجاد کند 

می تواند منجر به استرابیسم شود.
نق��ش کنترلی مغز نی��ز بر عضالت 
چشم از اهمیت بس��زایی برخوردار 
اس��ت. بنابرای��ن ک��ودکان مبتال به 
مشکالت مغزی از قبیل فلج مغزی، 
عقب افتادگی مغزی، هیدروس��فالی 
و توموره��ای مغ��زی اغل��ب دچار 
استرابیس��م می ش��وند. ه��ر عاملی 
که منج��ر به کاه��ش بینایی ش��ود 
مانند عیب انکس��اری، آب مروارید، 
صدم��ات چش��می و... می توان��د 

عاملی برای استرابیسم باشد.
اصل�ی ت�ری�ن عالمت استرابیس��م، 
در واقع چشمی اس��ت که در جای 
خ��ود قرار ندارد. گاهی طفل در نور 
آفتاب یک چش��م خود را می بندد 
و گاه با کج کردن س��ر خود به یک 
موقعیت به خصوص تالش می کند 
از هر دو چش��م خود استفاده کند و 
گاه به صورت خستگی شدید چشم 
و س��ردرد حین فعالیت چش��می و 
گاه��ی عالئم فقدان ی��ک دید عمق 
مناسب نیز دیده می شود. بالغینی که 
دچار استرابیسم می شوند نیز اغلب 

از دوبینی شکایت می کنند.
تشخیص:

الزم اس��ت هر کودکی در طی دوره 
شیرخواری یا س��نین قبل از مدرسه 
پزش��ک خانواده، متخصص  توسط 
اطف��ال یا چش��م پزش��ک معاینه و 
مشکالت احتمالی او تشخیص داده 
شود. این موضوع به ویژه در مواردی 
که عضو دیگری از خانواده مبتال به 
استرابیسم یا آمبلیوپی است اهمیت 
بیشتری پیدا می کند. در شیرخواران 
اغل��ب درک اختالف بی��ن انحراف 
ظاهری دو چشم از استرابیسم واقعی 
مش��کل است. در کودکان کم سن و 
س��ال، بینی په��ن و عریض و چین 
پوستی قس��مت داخلی پلک سبب 
می ش��ود در نگاه به چپ و راست 
چشم ها مخفی شده و بدین ترتیب 
منحرف ب��ه نظر برس��ند. این ظاهر 
استرابیس��می ب��ه تدریج و با رش��د 
ک��ودک بهبود می یاب��د و حال آنکه 
استرابیس��م واقعی ارتباطی با رش��د 
ک��ودک ندارد و در این میان چش��م 
پزش��ک به خوبی قادر به تمایز بین 

استرابیسم واقعی و کاذب است.
درمان :

اهداف درمان استرابیسم، حفظ دید، 
مستقیم کردن چشم ها و بازگرداندن 
دید دو چشمی است. بسته به علت 
استرابیس��م، درمان ممکن اس��ت به 
ص��ورت تجوی��ز عینک، برداش��تن 

کاتاراک��ت ی��ا اص��الح س��ایر علل 
زمین��ه ای ایجاد انح��راف و یا تغییر 
نامتعادل  موقعی��ت عض��الت  دادن 
چش��م باش��د. بع��د از انج��ام یک 
معاینه کامل چشمی ش��امل مطالعه 

دقیق قس��مت های داخلی، چش��م 
پزش��ک درمان مناسب اپتیکی، طبی 
یا جراحی را انتخ��اب خواهد کرد. 
اغلب بستن چشم بهتر جهت تقویت 
بینایی چشم آمبلیوپیک نیز ضروری 

خواهد بود.
به  ــم  ــراف چش )انح ــی  ایزوتروپ

داخل(:
ایزوتروپی در واقع انحراف چشم ها 
به سمت داخل بوده و شایعترین نوع 
استرابیسم شیرخواران است. کودکان 
خردسال مبتال به ایزوتروپی هیچ گاه 
از هر دو چشم خود به طور همزمان 

استفاده نمی کنند.
در اکثر موارد برای تراز کردن چشم 
ها، تأمین دید دو چشمی و اجتناب 
از افت دید دائمی، جراحی زودهنگام 
ضروری خواهد بود. جراحی در هر 
سنی ممکن است س��بب بهبود دید 

جانبی شود.
در جری��ان جراحی، می��زان نیروی 
عض��الت در ی��ک ی��ا دو چش��م 
تنظیم می ش��ود. مث��اًل در جراحی 
ایزوتروپ��ی، ممک��ن اس��ت عضله 
داخل��ی محکم تر را از چش��م جدا 
کرده و مق��داری عقب تر مجدداً به 
چشم وصل کنند. این کار اثر کشنده 
عضل��ه را تضعی��ف ک��رده و امکان 
چرخش چش��م به س��مت خارج را 
فراهم می س��ازد. بعضی اوقات نیز 
می توان برای تسهیل حرکت چشم 
به س��مت خارج، عضله خارجی را 
کوتاهتر کرده و بدین ترتیب نیروی 

کشنده آن را افزایش داد.
ایزوتروپی تطابقی:

تطابقی ش��کل ش��ایع  ایزوتروپ��ی 
ایزوتروپی است که بیشتر در کودکان 
بین س��نین 2 س��ال یا باالت��ر اتفاق 
می افتد. کودک در سنین پایین، قادر 
اس��ت برای جب��ران دوربینی خود، 
تالش تطابقی خ��ود را افزایش دهد 
ولی اینکار مش��خصاً سبب انحراف 
چشم ها به س��مت داخل می شود. 
ب��رای جب��ران ایزوتروپ��ی تطابقی، 
ب��ه کودک عین��ک دو کانون��ی داده 

می شود.
عینک تالش تطابقی مزبور را کاهش 
داده و می تواند چش��م ها را به وسط 
آورد. در برخی موارد اس��تفاده از نوع 
به خصوصی از عینک های دو کانونی 
ضروری اس��ت و گاهی می توان از 
قطره ها یا پمادهای چشمی و لنزهای 
 )Prism( مخصوصی به نام منش��ور
استفاده کرد. گاهی اوقات ورزشهای 
چش��می نیز به اصالح این حالت در 

کودکان بزرگتر کمک می کند.
ــه  ب ــم  چش ــراف  اگزوتروپی)انح

خارج(:
اگزوتروپ��ی ی��ا انحراف چش��م به 
س��مت خ��ارج، دیگ��ر نوع ش��ایع 
استرابیسم اس��ت. این حالت بیشتر 

زمان��ی اتف��اق می افتد ک��ه کودک 
روی ش��یئی در دور دس��ت تمرکز 
می کند. اگزوتروپی اغلب متناوب و 
مخصوصاً بعد از چرت زدن، بیماری 
و یا خس��تگی کودک بروز می کند. 
والدین اظهار می دارند که کودک در 
مقابل نور آفت��اب یک پلک خود را 
جمع می کند. اگر چه عینک، ورزش 
چشمی یا منش��ور در این حالت نیز 
به کنترل چرخش چش��م به س��مت 
خ��ارج کمک می کند ول��ی در اکثر 
موارد الزم است نوعی عمل جراحی 

صورت گیرد.
جراحی استرابیسم:

هیچ گاه و در جریان هیچ نوع عمل 
جراح��ی، کره چش��م از محل خود 
خارج نمی شود. جراحی استرابیسم 
در واق��ع ایجاد برش��ی کوچک در 
بافت پوش��اننده چش��م است که به 
چش��م پزش��ک ام��کان می دهد به 
عضالت زیرین این بافت دسترسی 
پیدا کند. اینکه کدام عضالت تحت 
عمل جراحی قرار گیرند بس��تگی به 
جه��ت چرخش چش��م دارد. گاهی 
اوقات الزم است هر دو چشم تحت 

عمل جراحی قرار گیرد.
جهت عمل جراحی استرابیس��م در 
اطفال، بیهوش��ی ضرورت دارد ولی 
جراح��ی بزرگس��االن با بی حس��ی 
موضع��ی نی��ز ام��کان پذیر اس��ت. 
همچنین بهبودی س��ریع است. فرد 
اغلب ظرف چن��د روز به فعالیتهای 
طبیع��ی اش ب��ر می گ��ردد. بعد از 
جراحی، گاهی اس��تفاده از عینک یا 
منش��ور نیز ضرورت پی��دا می کند. 
گاه��ی اوقات ممکن اس��ت اصالح 
انجام ش��ده بیش��تر یا کمتر از مقدار 
موردنظر باش��د ک��ه در آن صورت 
انج��ام عملی دیگر ضرورت خواهد 

یافت.
توصیه می ش��ود جراحی اصالحی 
استرابیس��م هر چه سریعتر صورت 
گیرد زیرا ش��یرخوار به محض اینکه 
چشم هایش مستقیم شد امکان دید 
طبیع��ی و دی��د دو چش��می را پیدا 
خواهد کرد. از ط��رف دیگر لوچی 
چش��م می تواند بر اعتم��اد به نفس 

کودک نیز نقشی منفی داشته باشد.
همانند هر عم��ل جراحی، جراحی 
روی عضالت چش��م نیز با خطراتی 
هم��راه اس��ت. این خطرات ش��امل 
عفونت، خونریزی و دیگر عوارض 
نادری است که می تواند به از دست 
دادن دی��د بینجام��د. با ای��ن حال، 
جراحی استرابیس��م معموالً درمانی 
بی خطر و مؤثر است و در عین حال 
هیچ گاه جای عین��ک و یا آمبلیوپ 

درمانی را نمی گیرد.
خالصه:

رشد کودک به خودی خود استرابیسم 
را درمان نمی کند.

مؤثرتری��ن زمان درمان استرابیس��م، 
زمان��ی اس��ت که کودک در س��نین 

پایینی به سر می برد.
مس��تقیم کردن چشم ها در هر سنی 
ام��کان پذیر اس��ت و در این جریان 
حداقل دی��د جانبی بهب��ود خواهد 

یافت.
درمان استرابیسم ممکن است بدون 
جراح��ی و با اس��تفاده از قطره های 
چشمی، تمرینات چشمی و یا عینک 

انجام گیرد.
در صورتی ک��ه درمان جراحی الزم 
باش��د، هرقدر در س��نین پایین تری 
انجام ش��ود ش��انس تأمی��ن دید دو 

چشمی بیشتر خواهد بود.

خشکی چشم زمانی بروز می کند که چشم ها 
به اندازه کافی اشک تولید نمی کنند و اغلب باال 
رفتن سن می تواند دلیل توقف روند تولید اشک 

چشم شود.
خشکی چشم یکی از شایعترین ناراحتی های 
چش��می اس��ت که بیم��اران مبت��ال را به مطب 
چشم پزش��کی می کش��اند. الزم به ذکر است که 
خشکی چشم ممکن است در همه گروه های سنی 
بروز کند اما شیوع آن در افراد مسن تر بیشتر است. 
به عالوه این بیماری بیشتر زنان را مبتال می کند. 
عالئم این بیماری شامل سوزش و خارش خفیف 
چش��م در موقع انجام کارهای چشمی است که 
البته در موارد خیلی پیشرفته ممکن است منجر به 
سوراخ شدن قرنیه چشم شود. وظیفه اصلی اشک 
چشم مرطوب نگه داشتن و شست وشوی دایمی 
کره چش��م و رساندن اکس��یژن و مواد غذایی به 
قرنیه است. با هر نوبت پلک زدن الیه اشکی روی 
چشم گسترده می شود. اشک اضافی از طریق دو 
سوراخ کوچک در گوشه داخلی پلک ها به داخل 

بینی تخلیه می ش��ود. به همین علت گریه کردن 
باعث آبریزش از بینی می شود.

اشک چشم از سه الیه موکوسی عمقی، الیه 
آبکی میانی و الیه چربی س��طحی تشکیل شده 
اس��ت. الیه موکوس��ی عمقی، الیه روی قرنیه و 
ملتحمه را می پوشاند و به پخش شدن الیه آبکی 

اشک در سطح چشم کمک می کند.
الیه آبکی میانی، الیه ای اس��ت که قس��مت 
اصلی اش��ک را تش��کیل می دهد. بخش عمده 
)98 درصد( این الیه از آب و بقیه آن از امالح و 
پروتئین ها تشکیل شده است. قسمت عمده الیه 
آبکی اش��ک از غده اشکی ترشح می شود که در 
قسمت خارج و باالی کره چشم زیر پلک فوقانی 

قرار گرفته است.
الیه چربی س��طحی الی��ه ای اس��ت که از 
غده های موجود در لبه پلک ترشح می شود، روی 
الیه آبکی را می پوشاند و از تبخیر سریع این الیه 

جلوگیری می کند.
ــکی  ــه عواملی می تواند منجر به بروز خش چ

چشم شود؟
1. هر چه س��ن فرد باالتر م��ی رود از میزان 
ترش��ح الیه آبکی اشک کاسته می شود. به عالوه 
همان طور که در افراد مسن چربی پوست کمتر 
شده و پوست خشک می شود، در چشم نیز میزان 
ترشح چربی کمتر می شود و در نهایت مقدار آب 
بیشتری از الیه آبکی تبخیر می شود. افزایش تبخیر 
الیه آبکی اش��ک باعث ایجاد خشکی چشم در 

اکثر افراد مسن می شود.
2. فاکتورهای محیطی می تواند یکی دیگر از 

دالیل خش��کی چشم 
باش��د. در محیط های 
گرم و خش��ک میزان 
تبخیر اشک چشم زیاد 
می شود. همچنین قرار 
گرفت��ن در معرض باد 
ش��دید و یا هوای سرد 
و خشک در ارتفاعات 
بدتر  باعث  می توان��د، 
چشم  خش��کی  شدن 
شود. استفاده از وسایل 
گرمازا مث��ل بخاری و 
ش��ومینه و قرار گرفتن 
در معرض گرد و غبار 

و دود به خصوص دود سیگار از عواملی است که 
باعث تشدید خشکی چشم می شود.

3. کار کش��یدن از چشم برای مدت طوالنی 
نیز می تواند منجر به خش��کی چشم شود. پلک 
زدن متناوب برای پخش ش��دن الیه اشک روی 
چشم ضروری اس��ت. در مواردی که فرد برای 
مدت طوالنی به چیزی خیره ش��ود و پلک نزند 
مثاًل در موقع کار با کامپیوتر، تماشای تلویزیون و 

یا مطالعه، خشکی چشم تشدید می شود.
4. مص��رف برخ��ی از داروه��ای معمولی 
می توانند باعث کم ش��دن ترشح اشک و ایجاد 
خشکی چشم شود. مهمترین این داروها شامل 
داروهای ضد فشار خون، داروهای سرماخوردگی 
مانند آنتی هیستامین ها، داروهای ضد افسردگی، 
داروهای قلب، قرص های جلوگیری از بارداری 
و بس��یاری از قطره های چش��می به خصوص 
داروهای��ی که ب��رای درم��ان گلوکوم اس��تفاده 

می شوند، هستند.

5. تغیی��رات هورمون��ی به عل��ت تغییر در 
چربی الیه اشکی می توانند باعث خشکی چشم 
شود. عواملی چون یائسگی، بارداری و مصرف 
قرص های جلوگیری از بارداری به علت تغییرات 

هورمونی خشکی چشم را تشدید می کنند.
6. ابتال به بیماری های مختلف مثل بیماری های 
تیروئی��د و برخی از بیماری های سیس��تم ایمنی 

می تواند باعث بروز خشکی چشم شود.
7. کمبودهای تغذی��ه ای نیز نقش مهمی در 
 A ابتال به خش��کی چش��م دارد. کمبود ویتامین
می تواند به موارد شدید و خطرناک خشکی چشم 

منجر شود.
8. اس��تفاده از لنز تماسی یکی از علل شایع 
خشکی چشم است. این لنزها می توانند اشک را 

جذب کنند و باعث خشکی چشم شوند.
عالئم مهم خشکی چشم کدامند؟

گرچه این بیماری خشکی چشم نامگذاری 
ش��ده است، اما در اکثر مواقع فرد مبتال احساس 
نمی کند که چشمش خش��ک شده، بلکه بیشتر 

افراد به دلیل س��وزش و خارش و گاهی اش��ک 
ریزش چشم ها ابراز ناراحتی می کنند. شایعترین 
عالئم خشکی چشم عبارت از سوزش و خارش 
چشم ها، احساس وجود جسم خارجی مانند شن 
ریزه در چش��م، تاری دید که اغلب با پلک زدن 
برطرف می ش��ود، قرمزی چش��م، حساسیت به 
نورهای شدید، ریزش بیش از حد اشک و عدم 

تحمل لنز تماسی است.
البته الزم به ذکر اس��ت معم��والً این عالئم 
در هر دو چش��م ایجاد می شود. شدت عالئم در 
زمان های مختلف یکسان نیست و اغلب پس از 
قرار گرفت��ن در معرض باد و گرد و غبار، کار با 
کامپیوتر، تماش��ای تلویزیون یا مطالعه طوالنی 

مدت تشدید می شود.
روش تشخیص خشکی چشم چیست؟

در صورتی که به عل��ت وجود عالئم فوق 
احتمال می دهید که مبتال به خشکی چشم شده اید 
حتماً با پزشک مشورت کنید. به یاد داشته باشید 
خشکی چش��م عالوه بر آنکه احساس ناراحتی 
ایجاد می کند در صورتی که ش��دید باشد ممکن 
است باعث ایجاد لک قرنیه و کاهش دید دایمی 
شود. به عالوه راه های اصلی تشخیص این بیماری 

بر عهده چشم پزشک است.
شیوه های درمان خشکی چشم کدامند؟

1. در طول روز مایعات کافی بنوش��ید. این 
امر باعث مرطوب نگه داشتن بافت های بدن و از 

جمله سطح چشم می شود.
2. در مواقعی که مدت زیاد کاری چش��می 
انجام می دهید، س��عی کنید به ص��ورت ارادی 
پل��ک بزنید. به صفحه 
یا  تلویزیون  مانیت��ور، 
کتاب خیره نشوید. هر 
5 ت��ا 10 دقیقه یک بار 
برای چند ثانیه پلک ها 

را ببندید.
3. از قرار گرفتن در 
معرض گرد و غبار یا 
دود سیگار پرهیز کنید. 
در محیط های خشک 
و در ه��وای توفانی تا 
جایی که ام��کان دارد 
از عینک آفتابی یا طبی 

استفاده کنید.
4. در فصول سرد سال که از وسایل گرمازا 
در داخل منزل اس��تفاده می کنید، حتماً دستگاه 
بخور ب��رای مرطوب نگه داش��تن فضای اتاق 

داشته باشید.
5. از مالیدن چش��م ها با دس��ت خودداری 
کنید. مالیدن چشم ها باعث تحریک بیشتر و در 

نتیجه تشدید عالئم بیماری می شود.
همچنین با توجه و دقت کافی س��عی کنید 
عالئمی را که باعث تش��دید خش��کی چش��م 
می ش��وند، پیدا کرده و از آنه��ا پرهیز کنید. در 
صورتی که اقدامات ب��اال نتواند در درمان مؤثر 
باشد، باید با تجویز و زیر نظر پزشک متخصص 

از درمان های دارویی کمک گرفت.
ممکن اس��ت در این موارد پزشک استفاده 
از قطره های اش��ک مصنوعی، پمادهای چشمی 
و مصرف آنتی بیوتیک خوراکی را توصیه کند. 
در شرایط حاد نیز احتماالً بیمار نیاز به جراحی 

پیدا خواهد کرد.

تاتو و مشکالت بهداشتی آن
تمای��ل ب��ه اس��تفاده از آرایش ه��ای دائم در 
کش��ورهای مختلف جه��ان رو به افزایش اس��ت. 
متأس��فانه در کشور ما نیز تمایل به انجام این عمل 
به ط��ور روز افزونی رو به ازدیاد اس��ت. از جمله 
آرایش ه��ای دائم می ت��وان به تات��و )خالکوبی( 
اش��اره کرد. تاتو عملی اس��ت که در آن با استفاده 
از س��وزن های مخص��وص نقاطی از پوس��ت را 
س��وراخ کرده و س��پس با تزریق رنگدانه هایی آن 
نقاط را می پوشانند و بدینوسیله طرح ها و نقوش 

گوناگونی ایجاد می کنند.
علل انجام تاتو

انجام تاتو در افراد و جوامع مختلف می تواند 
دالیل متفاوتی داشته باشد از جمله:

- به عنوان عملی جهت زیبا شدن
- به عنوان مراسمی جهت ملحق شدن به گروه 

یا قوم خاص )مثاًل در قبایل سرخپوست(
- به عنوان راه حلی جهت افرادی که به دالیل 

مختلف قادر به انجام آرایش موقت نیستند.
- ب��ه عنوان نوعی درم��ان در بیماریهایی مانند 
آلوپس��ی )از دس��ت دادن مو در قس��مت هایی از 
ب��دن مثاًل در ابروها( یا جه��ت ناپدید کردن محل 

ضایعات ناشی از زخم ها و جراحی ها.

خطرات ناشی از تاتو
از آنجا که هیج کدام از جوهرهایی که در تاتو 
و آرایش های دائم اس��تفاده می شوند برای تزریق 
در پوس��ت تأیید نشده و مناسب نیست و بسیاری 
از آنها در زمره رنگدانه های صنعتی مورد استفاده 
در جوه��ر چاپگرها و رنگ اتومبیل ها اس��ت، لذا 
موارد زیر می تواند از جمله مش��کالت اولیه ناشی 

از تاتو باشد :
عفونت

احتم��ال ابتال به عفونته ایی نظی��ر انتقال انواع 
بیماریه��ای عفون��ی همچ��ون هپاتی��ت و ایدز از 
عوارض تاتو اس��ت. استفاده مشترک از سوزن تاتو 
یا حتی اس��تفاده از یک س��وزن در ی��ک فرد برای 
چندی��ن مرتبه متناوب یا متوالی به راحتی ویروس 
مربوطه را از فردی به فرد دیگر یا از محیط به فرد 
انتقال می دهد. حتی اگر س��وزن های تاتو استریل 
باش��ند س��ایر ملزومات مانند وس��ایل نگه دارنده 
آنها ممکن است غیر اس��تریل بوده و باعث انتقال 
عفونت شوند. از طرفی موضع تاتو شده می تواند 
دچ��ار عفونت ه��ای ثانویه به دلیل ع��دم رعایت 

بهداشت شود.
واکنش های حساسیت زا

ممکن است افراد نس��بت به تاتو و رنگ های 
آن واکنش ه��ای حساس��یت زا ب��روز دهند و این 

حساسیت می تواند تا سال ها باقی بماند.
مشکالت ناشی از تاتو

1 –  مشکالت ناشی از حذف تاتو
به رغم پیشرفت های حاصل در فناوری لیزر، 
برداش��تن )حذف( تاتو فرآیندی اس��ت دردآور و 
گران که مستلزم چندین مرحله عمل جراحی است 

و غالبًا پس از عمل، لک بر جای می ماند.
MRI 2 – مشکالت

در برخی اف��راد وقتی ناحیه تاتو ش��ده تحت 
عمل MRI ق��رار می گیرد ورم ک��رده و یا اینکه 
دچار سوختگی می شود. همچنین در برخی موارد 
مثاًل در تاتو چش��م، رنگدانه ه��ای تاتو در کیفیت 
تصوی��ر ایجاد ش��ده تداخل ایج��اد می کنند. البته 
این امر که ممکن اس��ت در نتیجه فعل و انفعال یا 
عناصر فلزی برخی از رنگدانه های موجود باش��د 
در م��ورد ریمل نیز صادق اس��ت با این تفاوت که 
ریمل به راحتی و با س��رعت می تواند پاک ش��ود 

ولی تاتو به راحتی قابل برداشتن نیست.
3 – شایع ترین مشکل، نارضایتی

•محو شدن آثار تاتو به مرور زمان  	
•انتق��ال رنگدانه ها به نواح��ی دورتر از  	

محل تاتو و ایجاد لک
•تغییر بدن افراد به مرور زمان و همچنین  	
در طول فصول مختلف سال، تغییر رنگ 
و ح��االت ظاهری بدن مانن��د چاقی و 

الغری و تغییرات حالت کلی بدن.
توجه کنید:

با توجه به بخش��نامه وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، استفاده از هرگونه وسایل و امکانات 
پزش��کی و مواد شیمیایی )مثل دس��تگاه الکترولیز و 
بخور با مواد شیمیایی( و انجام اعمال درمانی همچون 
س��وزاندن پیاز مو، خالکوبی، کاشتن ناخن و غیره به 
دلیل اینکه از جمله کارهای درمانی محسوب می شود، 
فقط در صالحیت پزش��کان متخصص پوست و مو 
اس��ت. در ضمن برای انجام این اعمال نیاز به مکان 
بهداش��تی و اس��تریل نظیر اتاق های عمل است. لذا 
انجام اعمال ذکر شده در اماکنی مانند آرایشگاه ها و 
آموزشگاه های آرایشی ممنوع است و با متخلفان برابر 

مقررات رفتار خواهد شد.
با انجام موارد فوق در آرایشگاه، سالمتی و نشاط 

خود و خانواده محترمتان را به خطر نیندازید.
ــت  ــالمت محیط و کار مرکز بهداش گروه س
استان چهارمحال و بختیاری )سید راشد جزایری، 

فریدون امینی (

خشکی چشم و راه های درمان آن

بهداشت چشم

گل مژه و تفاوت آن با غده چربی

آب مروارید و رابطه آن با دود سیگار

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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استرابیسم )انحراف چشم یا لوچی(



ب��ه گ��زارش ف��ارس، داوران ب��ازی دو تی��م 
ذوب آه��ن اصفه��ان و برنده پلی آف که روز س��ه 
ش��نبه 4 اس��فند در اصفهان ورزش��گاه فوالدش��هر 
برگزار خواهد شد از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا 

به این شرح اعالم شد:
داور وسط: توجو مینورو از ژاپن

کمک اول: تازوکا هیروشی از ژاپن
کمک دوم: یاگی آکانه از ژاپن

داور چه��ارم: عل��ی زاکری��ا ابراهیم الس��ا علی از 
بحرین

ناظر مسابقه: مزن رامادان از لبنان
ناظر داوری: حسونه آونی از لبنان 

 هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال 
بعد از بیش از 2 هفته تعطیلی، ساعت 
15 روز جمعه با برگزاری 6 مس��ابقه 

پیگیری شد.
یک بازی این هفته نیز روز یکشنبه 

13 دی ماه به انجام خواهد رسید.
فوالد ماهان به دلیل حضور بازیکنانش 
در برزیل و همراهی تیم ستارگان جهان 
ب��ا 2 روز تأخیر به مصاف راه س��اری 
م��ی رود. هم اکنون فوالدماهان اصفهان 
با 42 امتیاز صدرنش��ین اس��ت، شهید 
منصوری نیز با 40 امتی��از در رده دوم 
قرار دارد و شرکت ملی حفاری اهواز با 

30 امتیاز سومین تیم جدول است.
ــگ برتر  ــه هجدهم لی ــه هفت برنام

فوتسال به شرح زیر است:
جمعه 11 دی ماه

 پوش��ینه بافت قزوین - شرکت ملی 
حفاری ایران

 شهر آفتاب تهران - هیأت فوتبال کرمان
 صدرا شیراز - علم و ادب مشهد

 فیروز صفه اصفهان-گسترش فوالد تبریز
 ارم کیش قم - پتروشیمی تبریز

   شهید منصوری - لبنیات ارژن فارس 
یکشنبه 13 دی

   راه ساری - فوالد ماهان اصفهان

چنین به نظر می رسد که هنوز به 
نوعی مناقشات بین فدراسیون فوتبال 
و کمیته ملی المپیک بر س��ر تیم ملی 
امید حل و فصل نش��ده است چرا که 
این مس��أله مهم را می ش��ود از لحن 
حرفهای طرفین ماجرا به خوبی متوجه 
شد. غالمحسین پیروانی سرمربی تیم 
ملی امید نیز به نوعی این وضعیت را 
تأیید می کن��د و می گوید: اگر تعامل 
بین کمیته ملی المپیک و فدراس��یون 
فوتبال بیشتر شود، قطعاً روند حرکتی 
تیم ملی امید با س��رعت بیش��تری به 
پیش خواهد رفت. س��رمربی تیم 
ملی امی��د ایران در ادام��ه این مطلب 
گفت: پیش از این قرار بود دور جدید 
تمرینات تیم ملی امی��د را در تهران و 
کمپ تیمهای ملی برگزار کنیم که به 
دلیل انجام بازیهای دسته اول در روزهای 
پنجشنبه و جمعه بهتر دیدیم که از روز 
یکش��نبه اردوی خود را برگزار کنیم. 

پیروانی گفت: در حال حاضر مشکلی 
از بابت هماهنگی بازیکنان تیم ملی امید 
نداریم، بلکه مشکل اصلی ما، مشکل 
عدم انجام بازیه��ای تدارکاتی خوب 
اس��ت که این موضوع را به مسئوالن 
فدراسیون فوتبال هم منتقل کرده ایم. 
سرمربی تیم ملی فوتبال امید ایران در 
مورد مخالفت خ��ود با حضور مربی 
خارجی در کادر فنی این تیم گفت: اگر 
آقایان ما را قبول دارند، ما به این شکل 

راحت تر هس��تیم و اگر هم بحثی در 
این خصوص بود، بحث حضور یک 
مربی بدنساز خارجی بوده که ما اعالم 
کردیم بنا به دالیلی که برای خود موجه 
می دانیم در حال حاضر نیازی به مربی 
بدنس��از خارجی نداریم و 2 ماه مانده 
به بازیهای آس��یایی گوانگجوی چین 
قرار شد که مربی بدنساز به مجموعه 
تیم ملی امید اضافه شود که من صالح 
می دانم اگر این مربی بدنساز هم ایرانی 

باش��د از هر نظر به نفع تیم ملی امید 
خواهد بود. سرمربی تیم ملی امید در 
خصوص اولویت در بازیهای تدارکاتی 
تیمش گفت: بر اساس گفتگوهایی که 
با مسئوالن فدراسیون فوتبال داشته ام 
ترجیح می دهم در چنین ش��رایطی با 
تیمهایی چون پرسپولیس، استقالل و 
س��پاهان در داخل کشور بازی کنیم و 
برای بازیهای تدارکاتی برون مرزی هم 
ترجیح می دهیم با باش��گاه هایی از 2 
کش��ور آلمان و ترکیه بازی تدارکاتی 
داشته باشیم، بازیهایی که فکر می کنم 
انجام آن در ش��رایط موجود می تواند 
کمک بس��زایی به تیم ملی امید باشد. 
هم��کاری  خص��وص  در  پیروان��ی 
باش��گاهها با تی��م ملی امی��د در دادن 
بازیکنان خود گفت: خوش��بختانه در 
حال حاضر تعامل خوبی بین باشگاهها 
و تیم ملی امید برقرار است که من در 

همین جا از همه آنها تشکر می کنم.

رونال�دو،  کریستی�انو 
مهاج��م پرتغالی تیم رئال 
پ�رس���ودت�ری�ن  مادرید، 
بازیک��ن در ط��ول تاریخ 
برای این تی��م بوده و 80 
میلی��ون ی��ورو در س��ال، 
درآمد تبلیغاتی برای رئال 

داشته است.
به گزارش واحد مرکزی 
خب��ر، رونالدو 24 س��اله 
موفق  درآمدزایی  ای��ن  با 
ش��د دیوید بکهام بازیکن 
مش��هور تیم مل��ی فوتبال 

انگلی��س را ک��ه پیش از ای��ن باالترین درآمد 
تبلیغاتی را در جهان فوتبال داشت، پشت سر 
بگذارد. رونالدو احتماالً در سال های آینده با 

تبلیغاتی،  قراردادهای  عقد 
200 میلیون ی��ورو درآمد 

کسب خواهد کرد.
با  پرتغال��ی  رونال��دو 
ش��رکت تولی��د تجهیزات 
 ،»Nike ورزش��ی »نایکی
»اس��پیریتو«  پرتغالی  بانک 
پوشاک  تولید  مؤسس��ه  و 
ایتالیای��ی »آرمانی« قرارداد 

دارد.
رونال��دو که در س��ال 
2008 برن��ده جایزه توپ 
طالی��ی ش��د، با ق��رارداد 
بی س��ابقه 94 میلی��ون یورویی، در تابس��تان 
امسال از تیم انگلیسی منچستر یونایتد به رئال 

مادرید منتقل شد.

دیوید بکام فوتبالیست 
باتجرب��ه انگلیس��ی ضمن 
ابراز خوشحالی از بازگشت 
خ��ود ب��ه می��الن اع��الم 
ک��رد در ص��دد آن اس��ت 
تا خ��ود را ب��رای دیدار با 
منچس��تر یونایتد باش��گاه 
سابق خود در لیگ قهرمانان 

اروپا آماده کند.
به گزارش ایس��نا،  بکام که قرار است برای 
دومی��ن بار به عن��وان بازیکن قرضی باش��گاه 
لس آنجلس گالکسی امریکا در آث میالن بازی 
کند در یک کنفرانس خبری گفت: من خوشحالم 

که اینجا هستم. اینکه باز می گردم عالی است.
او می گوید: تجربه ام طی ش��ش ماه بازی 
در این باشگاه یک تجربه ویژه بود. این یکی از 

بهترین شش ماه دوران بازی 
من بود. من دلم برای میالن 

تنگ شده بود.
ب��کام در ادام��ه درباره 
ب��ه ورزش��گاه  بازگش��ت 
دیدار  ب��رای  اولدتراف��ورد 
می��الن و منچس��تر یونایتد 
در جمع 16 تیم راه یافته به 
مرحله حذفی این مسابقات 
گفت: من هفت س��ال اس��ت که به عنوان یک 
بازیکن به منچستر بازنگشته ام. شب فوق العاده 

هیجان انگیزی خواهد بود.
وی اضاف��ه کرد در زمین بازی هیجان خود 
را کنار خواهد گذاشت. بکام گفت:  این یک کار 
حرفه ای اس��ت. ما می خواهی��م در این دیدار 

پیروز شویم.

با وجود همه سروصداها و امیدواری ها در 
انتقال گاس هیدینک، مربی مشهور هلندی اعالم 

کرد که به یوونتوس نمی رود.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، او که ای��ن  روزها در 
تعطیالت س��ال نو میالدی به همراه خانواده اش 
به کنیا س��فر کرده اس��ت، ت��ا 10 ژانویه قصد 
بازگشت ندارد. مدیر برنامه های او این مطلب را 

تأیید می کند و می گوید: این خبر اصالً  صحت 
ندارد. هیدینک هیچ پیش��نهاد رس��می از سوی 
باش��گاه یوونتوس نداشته است. او االن در کنیا 
است و به همراه خانواده اش تعطیالت را سپری 
می کند. او تا 10 ژانویه برنمی گردد و اخباری که 
در خصوص مالقات او با س��ران یوونتوس در 

شنیده می شود، درست نیست.

کریستیانو رونالدو، پر درآمدترین بازیکن 
رئال مادرید

دیوید بکام در آستانه بازگشت به میالن:
بازگشت به میالن و سفر به منچستر فوق العاده است

پاسخ منفی هیدینک به یووه

در تاریخ فوتبال ایران 
برای دومین بار یک 

استقاللی به کادر فنی 
تیم پرسپولیس پیوست

برای دومین بار در طول تاریخ فوتبال ایران، یک 
بازیکن سابق تیم استقالل به کادر فنی تیم فوتبال 

باشگاه پرسپولیس محلق شد.
به گزارش ایرنا، با برکناری احمدرضا عابدزاده 
از کادر فنی تیم پرسپولیس، یحیوی دروازه بان 
اسبق آبی پوش��ان به جمع مربیان سرخپوشان 

پیوست.
یحیوی روز چهارش��نبه برای نخس��تین بار در 
تمرینات تیم پرسپولیس در دبی حضور یافت 

تا کار خود را با این تیم آغاز کند.
پیش از این مس��عود معینی بازیکن اس��بق تیم 
استقالل تهران در س��ال 1367پس از برکناری 
عل��ی پروی��ن از هدای��ت تیم پرس��پولیس به 
مدت دو ماه مربیگری سرخپوش��ان را بر عهده 
گرفت و این تیم را در جام باش��گاه های آس��یا 

همراهی کرد.

هندبال فوالد مبارکه سپاهان 
همچنان در صدر جدول

هفته چهارم مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاههای 
کشور هفته گذشته پیگیری ش��د و تیم هندبال فوالد 
مبارکه سپاهان در سالن توحید مجموعه ورزشی صفائیه 

میزبان تیم مس کرمان بود.
در این دیدار که به قضاوت برادران زارع انجام شد، 
طالیی پوشان فوالد مبارکه سپاهان موفق شدند با نتیجه 

29 بر 22 حریف خود را با شکست بدرقه کنند.
ش��ایان ذکر اس��ت هم اکنون تیم هندب��ال فوالد 
مبارکه س��پاهان با 8 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به 
ذوب آهن در صدر جدول رده بندی به پیشتازی خود 

ادامه می دهد.

فوالد ماهان اصفهان یکشنبه به مصاف راه ساری می رود

غالمحسین پیروانی: 
باید تعامل فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک بیشتر شود

آگهی نظریه کارشناسی
رشته نفقه

شماره: 3068
تاریخ 88/8/30

ریاست محترم شعبه دوم شورای حل اختالف خانواده دادگستری اصفهان
احتراماً بازگش��ت به پرونده شماره 474/88/ش/2 در مورد شکایت خانم معصومه سپاهی – فرزند سیاوش – 
متولد 1372/7/12 با کد ملی 1- 012281-510، محصل کالس دوم هنرستان در رشته معماری، ساکن اصفهان، 
به وکالت معاضدتی آقای محمود اسماعیلی علیه پدر خود آقای سیاوش سپاهی فرزند رضاقلی متولد 1342/3/3، 

شغل بازنشسته ارتش مجهول المکان
خواسته: نفقه فرزند )اعتراض به نظر احدی از کارشناسان به شماره 85/ن مورخ 88/7/28(

گردش کار گزارش کارشناسی:
اینجانبان هیأت کارشناسان منتخب دادگاه در وقت مقرر در دفتر دادگاه حاضر و پس از مطالعه پرونده با آقای 
محمود اسماعیلی وکیل و سپس با خانم معصومه سپاهی- فرزند سیاوش- متولد 72/7/12 و مادرشان در مورد 
نفقه بحث و تبادل نظر نمودیم. ایش��ان اظهار داش��ت، والدینم در تاریخ 65/9/2 بنا به سند نکاحیه شماره 430 
دفتر رسمی شماره 104 اصفهان ازدواج و من تنها فرزند مشترک آنان می باشم و متأسفانه از سال 1380 بعد از 
تجدید فراش پدرم بین والدینم اختالف ایجاد شد و از آن تاریخ پدرم ما را ترک نموده و قصد جدایی از مادرم 
را داشته، در حال حاضر از وی هیچ خبری نداریم و مجهول المکان می باشد. پدرم بازنشسته ارتش با درآمد 
ماهیانه 7284219 ریال طبق فیش پیوس��ت می باش��د و علیرغم درآمد باال از پرداخت مخارج من که در رشته 
معماری با هزینه های باال تحصیل می کنم خودداری می کند و مادرم نیز به دلیل بیماری و دیسک کمر قادر به 
کار نمی باشد و با کمک اطرافیان به خصوص پدربزرگ مادری زندگی می کنیم و با مشکالت اقتصادی زیادی 

روبرو می باشیم و سایر نظرات نامبرده را در مورد پرداخت نفقه استماع نمودیم.
اینجانبان سپس به دلیل مجهول المکان بودن خوانده، ضمن مطالعه محتویات پرونده و بررسی سایر قرائن از 
جمله دادنامه شماره 24/538 مورخ 85/7/8 دیوانعالی کشور و در نظر گرفتن میزان حقوق و دارایی خوانده با 

فیش حقوقی به شماره شناسایی 106205558300 اقدام به بررسی مجدد نمودیم.
اظهارنظر کارشناسی: در اجرای قرار شماره 474 مورخ 88/8/19 مقام محترم قضایی و با بررسی های به عمل 
آمده و در نظر گرفتن میزان دارایی خوانده و جمیع جهات مؤثر در نفقه فرزند از تاریخ 88/4/31 )تاریخ تقدیم 

دادخواست( لغایت 1388/8/30 )تاریخ تهیه گزارش( به شرح ذیل برآورد می گردد. 
فرزند: معصومه سپاهی شرح و مشخصات 88/4/31 – 88/8/30 نفقه روزانه: 27/000، نفقه ماهیانه: 810/000،نفقه 

معوقه: 3/321/000، جمع کل: 3/321/000
ضمناً نفقه فرزند مشترک از تاریخ 88/9/1 لغایت صدور حکم ماهیانه بالغ بر 810/000 ریال برآورد می گردد 

که شامل هزینه های پیش بینی نشده درمان نمی باشد.
نتیجه گزارش کارشناسی: نفقه فرزند از تاریخ 88/9/1 ماهیانه بالغ بر 810/000 ریال و نفقه معوقه ایشان بالغ 
بر 3/321/000 ریال برآورد می گردد تا طبق مقررات مربوطه اقدام الزم صورت پذیرد. ضمناً چنانچه خوانده 
)آقای سیاوش سپاهی( مبالغی پرداخت نموده باشد و برای دادگاه محقق شود از کل مطالبات وی کسر می گردد. 

13745/م الف
هیأت کارشناسی رسمی دادگستری
دبیرخانه شعبه 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی

کالسه:        ش 23
وقت رسیدگی مورخه 88/12/8 ساعت 17 عصر، خواهان: حسن آبرون فرزند علی و محمدعلی احمدی فرزند 

حسین با وکالت آقایان حسن بهرامی پور و امیر باقریان 
خوانده: دکتر توران روحانی فرزند عباس 

خواسته: جلب ثالث در پرونده کالسه 562/88 ش 23 مبنی بر الزام خوانده به انتقال رسمی 6 دانگ پالک ثبتی 
141/273 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان مقوم به 1100000 تومان

خواهان دادخواس��تی تسلیم شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان نموده است لذا وقت رسیدگی تعیین و به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور شعبه 23 شورای حل اختالف و همچنین 
به تجویز ماده 73 آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر ش��عبه واقع در خیابان محتش��م کاش��انی، جنب بیمه 
ایران، مجتمع ش��ماره یک شوراهای حل اختالف اصفهان مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر اعالم شده نیز حاضر شود. چنانچه بعداً ابالغی به وسیله آگهی 

الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 13791/م الف
دبیرخانه شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ 
کالسه پرونده اجرائی:         ح 14

به موجب دادنامه حضوری / غیابی شماره 774 مورخ 88/7/8 دادگاه حقوقی اصفهان شعبه چهاردهم که طی 
دادنامه شماره ���  مورخه  ���  شعبه ���� دادگاه تجدید نظر استان قطعیت یافته است محکوم علیهم 1- ایران 
ش��هید اول مجهول المکان، 2- بتول شهید اول مجهول المکان، 3- رضوان شهید اول مجهول المکان محکوم 
هستند به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال 626/90 سهم مشاع از کل پالک به شماره 14915/123 بخش 5 
ثبت اصفهان بنام محکوم لهم 1- اکبر 2- اصغر 3- مهدی 4- مهین 5- بهجت همگی عابد کریمی 6- نصرت 
جبرئیل لم یتع 7- اعظم عابد کریمی با وکالت علیرضا یدی نشانی محل اقامت: شریف واقفی، گلزار روبروی 

مسجد سیف ا... خان ساختمان سادات طبقه دوم 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه به استناد ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی به شرح ذیل اقدام 

نماید:
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 1 .

یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 2 .
یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به، از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر  3 .
به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجراء تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. هرگه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی 
نکرده یا صورت خالف واقع از دارایی خود داده به نحوی که تمام یا قس��متی از مفاد اجرائیه متعس��ر 

گردیده باشد، به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
تبصره: شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به، مالی معرفی کند.

عالوه بر موارد باال به موادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و قانون 
نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77/8/10 که ظهر برگه اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به 

آن عمل نماید. 13474/م الف
شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 88/9/21

شماره: 826/88 ح/6
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 

کالسه پرونده: 88 - 826 ح/6
وقت رسیدگی: 88/12/19 - ساعت 10 صبح

خواهان: اصغر احمدی فرزند علی
خواندگان: طیبه اسماعیلی مجهول المکان و محمد نادری مجهول المکان

خواسته: مطالبه مبلغ 47952000 تومان بابت نظریه کارشناسی بدواً اعسار از هزینه دادرسی
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 حقوقی ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ 
نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند. 13488 / م الف
فانی –  مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دارسی و دادخواست و ضمائم 

کالسه پرونده: 88 – 395 ح/10
وقت رسیدگی: 88/12/22 ساعت 9:30

خواهان: رسول گوهری فر به وکالت مجید بنکدار
خوانده: زینت علی اسماعیلی
خواسته: ابطال سند 129286

خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 10 ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از 
تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند. 13477/م الف
مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ 
تاریخ: 88/9/25

شماره: 946/87 ح/1
آگهی ابالغ تبادل لوایح به نام محمدعلی آبکار اصفهانی فرزند اصغر نظر به اینکه بانک صادرات سرپرستی 
اصفهان با وکالت احمدرضا یدالهی فارس و غیره در مهلت قانونی نس��بت به دادنامه ش��ماره 803 تاریخ 
88/8/6 این ش��عبه تجدید نظرخواهی نموده اند به موجب این ابالغ چنانچه پاس��خی دارید کتبًا ظرف 10 
روز از تاریخ نش��ر این آگهی به این ش��عبه تقدیم تا پس از آن پرونده به دادگاه تجدید نظر ارس��ال گردد. 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم در پرونده مضبوط تا با مراجعه به این شعبه دریافت نمائید.
13478/م الف                                                 دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 88/9/23

شماره: 532/88 ح/6
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم

کالسه پرونده: 532/88 ح/6
وقت رسیدگی: 88/12/24 - ساعت 8:30 صبح
خواهان: مدیریت شعبه بانک سپه منطقه اصفهان

خوانده: اکبر ارشی - مجهول المکان
خواسته: مطالبه مبلغ 168/666/664 ریال بابت وجه 6 فقره سفته به اضافه مطلق خسارات دادرسی

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 حقوقی ارجاع گردیده 
و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
و ب��ه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی 
آگهی می ش��ود تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 

حضور بهم رساند. 13487/م الف
فانی - مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی نظریه کارشناس
تاریخ: 88/7/28
شماره: 84 - ن

ریاست محترم شعبه 2 شورای حل اختالف اصفهان
احترامًا در رابطه با پرونده کالسه 88/474 خواهان خانم سهیال سپاهی فرزند قلی شغل خانه دار و خوانده 
آقای س��یاوش س��پاهی فرزند رضاقلی بازنشس��ته ارتش و فعاًل مجهول المکان و خواسته نفقه زوجه، لذا 
اینجانب پس از مطالعه پرونده در دفتر آن شعبه محترم و مذاکره و استماع سخنان زوجه و وکیل نامبرده و 
با عنایت به مدارک موجود در پرونده و اینکه مذاکره با زوج مقدور نبود و با در نظر گرفتن شئونات زوجه 

و لحاظ نمودن جمیع جهات ممکنه و مؤثر در قضیه نظریه را به شرح زیر به استحضار می رسانم:
نفقه خانم سهیال سپاهی:

1- از 87/1/1 لغایت 87/12/30 ماهیانه 1200000 ریال.
2- از 88/1/1 لغایت 88/7/30 ماهیانه 1500000 ریال.

و معوق��ه از 87/1/1 لغایت 88/7/30 جمعًا مبلغ 24900000 ریال )بیس��ت و چهار میلیون و نهصد هزار 
ری��ال( و جه��ت باقیمانده ایام س��ال 1388 نیز نفقه بر مبن��ای ماهیانه 1500000 ریال برآورد و پیش��نهاد 
می گردد. 13746 / م الف                                   دبیرخانه شعبه 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/10/9
شماره:         ش 16

در خصوص پرونده کالسه          ش 16 خواهان جالل گشتیل دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 1750000 ریال 
بابت قرارداد کار قالب بندی ساختمان به طرفیت بختیار فضل الهی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
یکشنبه مورخ 88/12/16 ساعت 3:30 عصر تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب 
بیمه ایران مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی و دادخواست و ضمائم را اخذ نماید در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 13890:م الف
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فوتبال جهانداور ژاپنی دیدار ذوب آهن را سوت می زند



کاریکاتور

نگین نقیه

حسن مقیمی

اولین جلسه هم اندیشی حوزه هنری استان 
اصفهان با حضور رئیس حوزه هنری، سیدمهدی 
سیدین نیا و کلیه پرسنل این سازمان در ساختمان 
مرکزی ح��وزه هنری واقع در خیابان س��عدی 

برگزار شد.
در این جلسه که با هدف ارائه اندیشه های 
نو و بررسی راه های نوین ارتقای فرهنگ و هنر 
جامعه برگزار شده بود، رئیس حوزه هنری پس 
از مطرح شدن مشکالت و سؤاالت پرسنل اقدام 
به پاسخگویی کرد و با اشاره به اهداف کلی این 
سازمان تصریح کرد: چون می خواهیم حرکتی 
رو به جلو داشته باشیم پس نباید از نحوه عملکرد 
خود راضی باش��یم. مس��لماً هر عملکرد دارای 
مشکالتی نیز هس��ت که باید با انتقاد درست و 
سازنده سعی در برطرف کردن آن کنیم. به همین 
دلیل نیاز به هم اندیشی و جلساتی با این مضمون 
در سازمان ها احساس می شود. البته عملکرد ما 
به اندازه ای قابل قبول بوده است که بسیاری از 
شهرستانهای استان اصفهان خواستار ایجاد دفتر 
حوزه هنری در شهرس��تان خود هستند. گرچه 
گس��ترش دفاتر این س��ازمان با توجه به کمبود 
امکانات فعاًل امکانپذیر نیس��ت اما با این وجود 
گاه به وضوح دیده می ش��ود که پرسنل حوزه 
هنری با کمبود بودج��ه ای که دارند مظلوم وار 
فعالیت می کنند تا قدمی هر چند کوتاه در تحول 

فرهنگ و هنر اصفهان ایجاد کنند.
 س��یدمهدی س��یدین نیا با اشاره به فعالیت 
مؤثر برخی از واحدهای حوزه هنری افزود: اگر 
بخواهیم فعالیت برخی از واحدهای حوزه هنری 
را که هر ساله موفق به کسب رتبه های استانی و 
کشوری می شوند جداگانه و به صورت جزئی 
بررسی کنیم گاه از سطح معمول باالتر می رویم 

اما یک سازمان را باید با تمامی اجزاء و واحدها 
بررسی کرد.

حوزه هنری اس��تان اصفهان از لحاظ کمی 
و کیف��ی در خیلی از جه��ات خوب عمل کرده 
اس��ت و با آنکه در پنچ سال گذشته کمک های 
بخش دولتی ثابت بوده، توانسته است بسیاری از 
فعالیتهای خود را با تأمین اعتبار از بخش های دیگر 
به خوبی انجام دهد که شامل بازسازی های موفق 
در سینماهای سپاهان، شهرکرد، کاشان، مجتمع 
فرهنگی فوالدش��هر و هم اکنون سینما یاسمن 

شاهین شهر است.
ریاست حوزه هنری استان اصفهان با اشاره 
به سخن مقام معظم رهبری در رسالت هنر تأکید 
کرد: حوزه هنری در مورد بسیاری از مسائل مردم، 
خود را مسئول می داند زیرا گاه می بیند که مردم 
در بسیاری از مسائل نادیده گرفته می شوند و یا 

به دست فراموشی سپرده می شوند.
قدم��ت  وج��ود  ب��ا  اصفه��ان  ش��هر  در 
فرهنگ��ی و هن��ری که وج��ود دارد متأس��فانه 
پوسیدگی هایی دیده می ش��ود که ما به عنوان 
یک مرکز فرهنگی و هنری باید بدان توجه کنیم. 
هن��ر باید در خدمت مردم قرار گیرد و ما باید با 
زبان هنر در احیای مع��روف عمل کنیم. حوزه 
هنری اصفهان باید همیش��ه حضور مؤثری در 
جامعه داشته باشد و تا آنجا که می تواند فاصله 
اش را ب��ا م��ردم کمتر کن��د و در پیله خود فرو 
نرود. وی با اشاره به برنامه های آتی حوزه هنری 
استان اصفهان خاطر نشان کرد: این سازمان باید 
بیشتر به برنامه ها و طرح های جدید و تأثیرگذار 
که عموم مردم را نیز درگیر می کند توجه کند تا 
نق��ش خود را در ارتقای فرهنگ و هنر اصفهان 

به خوبی ایفا کند.

نمایشگاه طراحی جلد آثار کورش پارسانژاد 
با عنوان نوس��تالژیای تصویر در خانه هنرمندان 

اصفهان در حال برگزاری است.
 این نمایش��گاه از روز پنچشنبه 10 دی ماه 
لغایت روز پنجشنبه 17 دی ماه برای عالقه مندان 
به هنر گرافیک دایر اس��ت. ساعات بازدید از این 

نمایش��گاه صبح ها 9 الی 12 و بعد ازظهرها 16 
الی 19 خواهد بود. گفتنی اس��ت جلسه نشست 
تخصصی طراحی جلد کتاب در ساعت 16 روز 
چهارشنبه 16دی ماه با حضور کورش پارسانژاد 
در خانه هنرمندان واقع در پارک ایثارگران، خیابان 

آبشار برگزار می شود.                     

آث��ار پنج تصویرگر ایرانی به کاتالوگ پایانی 
دوس��االنه تصویرگری کتاب ک��ودک پرتغال راه 
یافت. 120 تصویرگر ایرانی در این رقابت شرکت 

کرده  بودند.
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران، دوساالنه 
تصویرگ��ری کت��اب ک��ودک پرتغال ب��ا هدف 
جمع آوری آثار تصویرگران، مبتکران، ناش��ران و 
کس��انی که در زمینه کتاب کودک فعالیت دارند 

برگزار می شود. آثار علی عامه کن،حسن عامه کن، 
راش��ین خیریه، آزاده مدنی و نرگس محمدی در 
میان پنجاه اثر انتخاب��ی کاتالوگ این رقابت قرار 

گرفته است. 
جای��زه 5 هزار یورویی اول این مس��ابقه به 

ایزابل وندنبل تصویرگر بلژیکی رسید. 
آثار برگزیدگان این جایزه امسال در پرتغال به 

نمایش گذاشته می شود.

ح��وزه هنری با هدف گس��ترش و تعمیق 
مباحث نظری هنر برای صاحبنظران و هنرمندان 
اقدام به برگزاری سلس��له نشست های »هنر و 
اندیشه« می کند. این نشستها با سه عنوان کلی 
مسائل اساسی فلسفه هنر، فرهنگ و هنر ایران و 
فلسفه و حکمت هنر اسالمی برگزار می شود.

اولین جلس��ه نشس��ت »هنر و اندیشه« با 

موض��وع »هنر چیس��ت؟« و با حض��ور دکتر 
مهدی امام جمعه اس��تاد دانش��گاه اصفهان در 
خانه هنرمندان اصفهان واقع در پارک ایثارگران 
برگزار می شود. نشست های بعدی در این ماه 
با موضوعات زیبایی چیست؟ هنر و حقیقت و 
نقش خیال در آفرینش هن��ری برگزار خواهد 

شد.

“گروفون ویلپرت  ” نویس��نده 
آلمان��ی آثار ادبی مرجع اس��تاندارد 

در 76 س��الگی در 
شهر سیدنی استرالیا 

درگذشت.
گ��زارش  ب��ه 
خبرگ��زاری کتاب 
ای��ران به نق��ل از 
آلمان،  خبرگزاری 
این زبان ش��ناس و 
ادبیات،  دانش��مند 
ارزش��مندی  آث��ار 
چون »دایره المعارف 
ادبیات جهان« را در 

چهار جلد و »لغت نامه غیرداستانی 
ادبی« را به رش��ته تحری��ر درآورده 

است. 
»ویلپ��رت« در س��ال 1933 در 
»استلند« متولد شد. وی در دانشگاه 
»هایدلبرگ« به تحصیل علم ادبیات 
آلمان��ی، ادب شناس��ی کالس��یک، 

زبان شناس��ی و فلسفه پرداخت و از 
س��ال 1975 تا 1972، پیش از آن که 
پروفسور  به عنوان 
در دانشگاه سیدنی 
مش��غول کار شود، 
م��درس دانش��گاه 

اشتوتگارت بود. 
دیگر  از جمله 
تالیفات ارزش��مند 
نویس��نده  ای��ن 
می توان به دانشنامه 
آلمان��ی،  ش��عرای 
چ��اپ  نخس��تین 
آلمان��ی،  اش��عار 
تاریخچه هیوالهای آلمانی و به ویژه 
ی��ک اثر تک جلدی با عنوان » 101 
س��ؤال مهم« در مورد گوته و شیلر 
اشاره کرد. وی در سال 2005 کتابی 
دیگر ب��ا عنوان »تاریخچ��ه ادبیات 
آلمان��ی بالتیکی« را منتش��ر و روانه 

بازار کرد.

دبیرخانه بیست و هفتمین جایزه 
کتاب سال جمهوری اسالمی ایران، 
عناوین آثار راه یافت��ه به مرحله دوم 
داوری ه��ا را در رش��ته مواد و معدن 
اعالم کرد. در بیست و هفتمین دوره 
جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی 
ایران، 18 هزار و 469 اثر به دبیرخانه 
ارس��ال ش��ده و م��ورد داوری قرار 

گرفتند.
به گ��زارش ایبن��ا، در این دوره، 
در رش��ته مواد و مع��دن 6 اثر مجوز 
حضور در مرحل��ه دوم داوری ها را 

کسب کردند.
بر اساس این گزارش، کتاب های 
»اصول و مبان��ی پایش خوردگی در 
صنعت« تالیف محمد حسن رستگار 
زارع، »انتخ��اب مواد ب��رای حداقل 
تالیف مش��ترک  ک��ردن خوردگی« 
ساعتچی و جاوید خوشخو، »انجماد 
در جوشکاری« تالیف احمد منشی و 
رضا رضوی، »متالورژی جوشکاری 

و جوش پذیری« ترجمه »ش��معانیان 
رحمتی«، »کامپوزیت های زمینه فلزی« 
ترجمه »محمود مراتی��ان« و »فرایند 
کانه ساز« ترجمه رش��ید نژادعمران، 
توانستند به مرحله دوم داوری ها راه 

 یابند.
بیست و شش��مین جایزه کتاب 
س��ال جمه��وری اس��المی ای��ران، 
همزمان با شانزدهمین جایزه جهانی 
کتاب س��ال، 19 بهمن سال گذشته 

برگزیدگان خود را شناخت.
در آن دوره 27 اثر برگزیده معرفی 
شدند و در شانزدهمین جایزه جهانی 
کتاب سال نیز 32 نویسنده خارجی 
و نویس��ندگان ایرانی مقیم خارج از 

کشور، تجلیل شدند. 
به گفته علی اوجبی، سرپرست 
دبیرخان��ه بیس��ت و هفتمین جایزه 
کتاب سال جمهوری اسالمی ایران، 
داوری های مرحله دوم این جایزه از 

15 دی ماه آغاز خواهد شد.

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(
26050   هر گرم طالی 18 عیار

120060 هر مثقال طالی 18 عیار

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

265000   یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

9981001دالر امریکا

949953دالر کانادا

14341438یورو

16041609پوند  انگلستان

266267ریال عربستان

34773484دینار کویت

271273درهم امارات

شهید سیدعبداهلل حسینی
تاریخ تولد:1328
محل تولد: فرادنبه

تاریخ شهادت: 
1364/4/13

محل شهادت: مریوان
مسئولیت: فرمانده گردان 
پشتیبانی جهاد سازندگی

س��ال 1328 ش��هر
»فرادنبه« دراس��ت�ان 

»چهارمحال وبختیاری« شاهد تولد کودکی مبارک از ساللة 
پیامبر)ص( بود. او کسی نبود جز »سیدعبداهلل« که در یک 
خانواده مذهبی چش��م به جهان گش��ود و زیر نظر پدری 

متدین و در دامان مادری مؤمنه پرورش یافت.
دوران کودکی را پش��ت سرگذاشت و بعد از اتمام 
تحصی��الت ابتدایی به دلیل مش��کالتی که خانواده اش 
داش��ت، از ادامه تحصیل منصرف شد و به کارهای فنی 
روی آورد. هوش و ذکاوت باالی وی موجب ش��د در 
شغل س��اختمان و راهس��ازی که او انتخاب کرده بود، 
س��ریعاً پیشرفت کند. توجه خاص او به فرایض دینی و 
رعایت مسائل شرعی زبانزد خاص و عام بود. به گونه ای 
که به عن��وان الگویی برای جوانان و همش��هریان خود 

تبدیل شده بود.
همزمان با ش��روع انقالب اس��المی در بسیج مردم 
محل علیه ستمگریهای نظام منحوس پهلوی نقش مؤثری 
داشت و س��اماندهی راهپیماییها و تظاهرات علیه رژیم 
طاغوت، غالباً بر عهده این ش��هید بزرگوار بود. با توجه 
به مس��ئولیتی که نسبت به انقالب احساس می کرد پس 
از تشکیل نهاد مقدس جهادسازندگی در سال 1358 به 
جمع جهادگران پیوس��ت و با توجه به سوابق کاری در 
کمیته عمران این نهاد در استان مشغول به کار شد و پس 
از مدت کوتاهی مسئولیت این بخش را در جهاد استان 

برعهده گرفت.
با ش��روع جنگ تحمیلی این سید وارسته درنگ را 
جایز نشمرد و برای یاری رساندن به رزمندگان دلیر اسالم 
راهی جبهه ها شد. قله های سر به فلک کشیده کردستان 
و مردم زحمت کشیده کرد و خطه های خونرنگ جنوب، 
خاطره ی رشادتها و ایثارگریهای این شهید بزرگوار را در 

سینه خود به خاطر داشته و دارند.
ب��ه عنوان نمونه یکی از کارهای خطیر این ش��هید 
مس��یریابی جادة بزرگ سیدالشهدا در جزایر مجنون بود 

که بسیاری انجام آن را غیرممکن می دانستند.
ب��ه دلیل همین رش��ادتها به عن��وان فرمانده گردان 
مهندسی رزمی تیپ 44 قمر بنی هاشم)ع( برگزیده شد. 
این مسئولیت و پست برای او که به دنبال گمشدة خویش 
می گشت، اموری بی ارزش بود. بعد از این عملیات بود 
که به خانه خدا تش��رف یافت و توفیق راهیابی به مقام 

عندالهی را از معبودش دریافت کرد.
پس از بازگش��ت از مراسم حج، مجدداً عاشقانه به 
جبهه ها ش��تافت و در تاریخ 64/4/13 به آرزوی دیرینه 
خود که ش��هادت بود، رس��ید. او در منطقة اورامانات از 
توابع کردس��تان به موالیش امام حسین)ع( اقتدا کرد و 
به خیل عظیم شهدای گرانقدر انقالب اسالمی و جنگ 

تحمیلی پیوست.

کالم نور
حضرت امام محمد تقی )ع( :

صبر را متکای خودساز، فقر را در آغوش گیر، لذت ها را واگذار، با هوس مخالفت کن 
و بدان که هرگز از مراقبت خداوند بیرون نیستی، پس ببین که چگونه می باشی.

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

13 °

7 °

-1 °

-9 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

میدان امام اصفهانعکس روز

روی خط فرهنگ
در اولین جلسه هم اندیشی حوزه هنری مطرح شد: 

پرسنل حوزه هنری مظلوم وار فعالیت می کنند

خانه گرافیگ حوزه هنری برگزار می کند
نمایشگاه طراحی جلد نوستالژیای تصویر در خانه 

هنرمندان

آثار تصویرگران ایرانی به کاتالوگ دوساالنه 
پرتغال راه یافت

»گرو فون ویلپرت« نویسنده آلمانی 
دایره المعارف ادبیات جهان درگذشت

  عناوین آثار راه یافته به مرحله دوم 
در رشته مواد و معدن

برگزاری سلسله نشست های هنر و اندیشه در 
حوزه هنری 

ظهور سینما در اوایل قرن بیستم 
همزمان بود با اوج مدرنیسم در سایر 
هنرها و سینما بالطبع به عنوان هنری 
که ریشه در شش هنر دیگر دارد از 
آنان تأثیراتی گرفته. مفهوم داس��تان 
م��درن با آث��ار نویس��ندگانی چون 
جویس، همینگوی، پروست و... در 
آغاز قرن بیس��تم شکل گرفت و در 
حالی که س��ینما روزهای آغازینش 
را می گذران��د، داس��تان نویس��ان 
مدرن به ش��یوه های ت��ازه ای برای 
روایت دس��ت می یافتند. در نقاشی 
و کاًل هنره��ای تجس��می مکات��ب 
تازه ای چون امپرسیونیس��م )و بعد 
و  کوبیسم  امپرسیونیس��م(،  پس��ت 
آث��ار انتزاعی به وج��ود آمدند. پس 
سینما از همان اوایل تولد با جنبشی 
گس��ترده که به آن هنر مدرن اطالق 

می شد روبه رو شد.
بهت��ر اس��ت آن چی��زی را که 
س��ینمای کالس��یک می خوانیم در 
امریکا جس��تجو ک��رده و از آن جا 
آغ��از کنی��م. امری��کای اوایل قرن 
بیستم، کشوری که تازه قصد ورود 
ب��ه عرصه های گس��ترده جهانی را 
داش��ت و بدون کمترین پیش زمینه 
تاریخی و فرهنگی به س��ینما چشم 
دوخت. اس��تودیو های امریکایی از 
همان ابتدا چشم به تماشاگر داشتند 
و ب��ا ش��گرد های مختلف همچون 
س��تاره پروری  س��عی در کشاندن 
آنها به س��ینما می کردند. اولین بار 
مفهوم فیلم داس��تانی توسط ادوین 
اس پورت��ر و ب��ا فیل��م معروف��ش 
»س��رقت بزرگ« قطار وارد س��ینما 
داس��تان  ارزش  امریکایی ها  ش��د. 
گویی و داس��تان پ��ردازی را درک 
کردند و کس��انی چون دیوید وارک 
گریفیث اقدام به ساخت شماری از 
بهترین آثار داستانی سینمای صامت 
کردند. در همین حال سینمای اروپا 
و شوروی سمت و سوی دیگری در 

پیش می گرفت.
ل��وای  تح��ت  و  آلم��ان  در 
از  )ک��ه  اکسپرسیونیس��م  مکت��ب 
نشأت  آلمان  اکسپرسیونیس��م  تئاتر 
نخس��تین  مدرنیس��م  می گرف��ت( 
قدم هایش را برای ورود به س��ینما 
روس��یه،  در  همزم��ان  برداش��ت. 
فیلمس��ازان انقالب��ی روس چ��ون 

آیزنش��تاین و پودوفکی��ن تئ��وری 
مع��روف مونتاژی ش��ان را انتش��ار 
دادن��د و مونتاژ را پایه هنر س��ینما 
خواندند. در فرانس��ه فیلمسازان به 
سمت س��اخت آثار واقعگرا کشیده 
ش��دند و سعی ش��ان بر این بود تا 
حد امکان رئالیس��م را وارد س��ینما 

کنند. در اس��پانیا فیلمس��ازی چون 
لوئیس بونوئل دست به تجربه های 
تازه ای برای وارد کردن سوررئالیسم 
هم��کاری  ب��ا  و  زد  س��ینما  ب��ه 

دال��ی  س��الوادر 
)نق��اش ب��زرگ 
سوررئالیس��ت( 
فیلمش،  اولی��ن 
را  آندلسی  سگ 

عرضه کرد.
حال  ای��ن  با 
مدرن  س��ینمای 
سینمای  به  غالبًا 
اروپ���ای بع���د 
 60 ده��ه  از 
می شود.  اطالق 
تازه  سینمایی که 

موج نوی فرانس��ه را ش��روع کرده 
و فیلمس��ازانی چون گدار و تروفو 
دست به بدیع ترین تجربه ها در آن 
ایتالی��ا بزرگانی چون  می زدند. در 
فلینی و آنتونیونی بهترین آثارش��ان 
را در همی��ن دوران عرض��ه کردند. 
در انگلس��تان کس��انی چ��ون جان 
کاس��اوتیس و کن ل��وچ در تالش 

بودند واقعی��ت را هر چه بهتر وارد 
سینما کنند.

اما آمریکایی ها تا اواخر دهه 50 
سینمای کالسیک محکم و استواری 
را آفریدند تا جایی که بس��یاری از 
قوانی��ن و اصول اولیه س��ینما نیز با 
توج��ه به س��ینما کالس��یک امریکا 

وضع ش��د تا اینکه در اولین س��ال 
ده��ه 60، آلفرد هیچ��کاک که خود 
یکی از بزرگترین کالس��یک سازها 
محس��وب می شد، با ش��اهکارش 
»بیم��ار روان��ی« 
به  بزرگی  شوک 
کرد.  وارد  سینما 
هر چند تا مدتی 
اثر  این  منتقدین 
تمسخر  مورد  را 
می دادند!  ق��رار 
او ب��رای اولی��ن 
ش��خصیت  ب��ار 
اصل��ی فیل��م را 
در 30 دقیقه اول 
مفهوم  و  عوض 
وارد  را  جنسیت 
پرده نقره ای کرد. مفهوم جنس��یت 
با این فیل��م بعد تازه ای پیدا کرد و 
جنس��یت با خشونت به طرزی باور 
نکردن��ی در ای��ن ش��اهکار ترکیب 
ش��دند. وس��ترن های ده��ه 60 نیز 
دیگر وس��ترنرهای خ��وب و مثبتی 
را تصوی��ر نم��ی کردند ک��ه مانند 
ش��خصیت اصلی »ماجرای نیمروز« 

)ف��رد زینه من ( یک تنه با دش��من 
وارد جنگ ش��ود بلکه اینان وسترنر 
هایی بودند که مانند بوچ کس��یدی 
و س��اندنس کید دائم در حال فرار 
بودن��د. حال آنکه ف��رار در قاموس 
وسترنر کالسیک جایی ندارد. فیلم 
هایی چون »بان��ی و کالید« و »این 
گروه خشن«، خش��ونت عریانی را 
وارد پرده س��ینما کردند که تا پیش 
از این حتی فکر چنین خشن نمایی 

هایی را در سینما نمی شد داشت.
در اوای��ل دهه 70 نس��لی پا به 
عرصه گذاشتند که به معنای واقعی 
انقالبی در س��ینما به وجود آوردند. 
نس��لی از کس��انی چ��ون کاپ��وال، 
پالما و....  اس��پیلبرگ، لوکاس، دی 
اسپیلبرگ با نخستین فیلمش »دوئل« 
نوید فیلمس��ازی نوین را می داد و 
کاپوال و لوکاس با آثار معروفش��ان 
»پدرخوانده ه��ا« و »مجموعه جنگ 
کالت های  بزرگتری��ن  س��تارگان« 
س��ینمایی را به تماش��اگران عرضه 
کردن��د. کمدی در ده��ه 70 امریکا 
ب��ا ورود کمدی��ن بزرگ��ی چ��ون 
وودی آل��ن رنگ دیگ��ری به خود 
گرفت و فلس��فه مرگ ک��ه تا پیش 
از ای��ن مختص فیلم های کس��الت 
ب��ار اروپایی ب��ود، وارد کمدی نیز 
ش��د. ای��ن س��ینما راه خ��ود را در 
پیش گرفت ت��ا اینکه در اوایل دهه 
90 دوب��اره اتفاق مهم��ی در تاریخ 
س��ینمای مدرن به وقوع پیوس��ت. 
کوئنتی��ن تارانتین��و جوانی عاش��ق 
س��ینما و یک خوره فیل��م واقعی با 
کمترین هزینه بیش��ترین شوک را به 
س��ینما وارد کرد. سگدانی )سگهای 
انباری( نه تنها نوید فیلمساز بزرگ 
دیگری را می داد بلکه آغازگر نسلی 
از سینماگرانی شد که نقطه مشترک 
همه آنها عش��ق فراوانشان به سینما 
)همچون موج نویی های فرانسه( و 
جسارتش��ان در ارائه انواع جدیدی 
از روای��ت بود. تارانتین��و با دومین 
و بهترین فیلمش تاکنون، »داس��تان 
عام��ه پس��ند«، تبدیل به فیلمس��از 
محبوب��ی ش��د. هال هارتل��ی، جیم 
جارموش، دیوی��د فینچر، گاس ون 
س��نت، تیم برتون، دیوی��د لینچ و... 
هر کدام در حقیقت مدرنیست های 

سینمای دهه 90 بودند.

نگاهی گذرا به مدرنیسم در سینما
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