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هفدهم بهمن 1357
معرفی دولت موقت به ریاست مهندس مهدی 

بازرگان، توسط حضرت امام خمینی

استاندار اصفهان تحرک بیشتر 
دبیرخانه ادیان الهی استان را 

خواستار شد
اس��تاندار اصفهان تحرک بیش��تر 
دبیرخان��ه ادی��ان اله��ی اس��تان را با 
محوری��ت دو موض��وع وحدانیت و 

منجی گری خواستار شد.
 علیرضا ذاکر اصفهانی در پیامی به 

نشست رهبران ادیان الهی استان به مناسبت دهه مبارک فجر، اظهار داشت...
شهرستانها / ادامه در  صفحه 4

با حضور معاون استاندار چهارمحال و بختیاری: 
6 پروژه عمرانی در شهرکرد به 

بهره برداری رسید
همزم��ان ب��ا ایام اهلل ده��ه فجر
 6 پ��روژه عمرانی با حض��ور معاون 
عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری 

به بهره برداری رسید.
احمد ایرج پور در آیین بهره برداری 
از پروژه سالن ورزشی شهر سورشجان 

از توابع شهرستان شهرکرد، اظهار داشت ...
شهرستانها / ادامه در  صفحه 4

استاندار چهارمحال و بختیاری: 
انقالب، قطار توسعه کشور را

 به راه انداخت
بختیاری اس��تاندار چهارمحال و 
 با اش��اره به 31 س��ال عمر پربرکت 
انقالب اس��المی گف��ت: این انقالب 
عالوه بر ایجاد تحوالت فکری، قطار 
توسعه و سازندگی را در ایران اسالمی 
به راه انداخت. به گزارش زاینده رود 

رجبعلی صادقی در آیین افتتاح مدرسه 12 کالسه فاطمیه لردگان افزود ...
شهرستانها / ادامه در  صفحه 4

امام جمعه موقت اصفهان:
 مردم خود احساس تکلیف 

براي حضور دارند
ام��ام جمعه موقت اصفهان گفت:  مردم خودش��ان 
احس��اس تکلیف می کنند که در صحنه حضور داشته 

باشند تا دشمنان خیال باطل در سر نپرورانند.
 حجت االسالم والمس��لمین محمد تقی رهبر در 
خطبه های نمازجمعه اصفهان افزود:  این مردم در سه دهه 
از انقالب در تمام صحنه های انقالب حضوری پرشور 
داش��ته و دارند و در این راهپیمایی هم حضور خواهند 
یافت تا در دهان امپریالیسم،  اسرائیل و استکبار بزنند ...    

     شهرستان ها/ ادامه در  صفحه

بهره برداری از 13 پروژه 
شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان

به مناس��ب ایام اهلل دهه فج��ر در اصفهان از 
13پروژه ش��رکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

بهره برداری شد.
این پروژه ها در حوزه عملیاتی خود با اعتباری 
بال��غ ب��ر 195 میلیارد ری��ال م��ورد بهره برداری 

قرار می گیرد ...

            شهرستانها / ادامه در  صفحه

امام جمعه شهرکرد:
 انگلیس قصد ایجاد فتنه دارد
نماین��ده ولی فقیه در چهارمح��ال وبختیاری و
 ام��ام جمعه ش��هرکرد، با اش��اره به تح��رکات اخیر 
انگلستان در منطقه گفت: انگلیس برای ایجاد فتنه در 
کشور برنامه ریزی کرده و باید در برابر این توطئه بیدار 
و هوش��یار بود. آیت اهلل محمدرضا ناصری یزدی در 
خطبه های نماز جمعه شهرکرد در مصالی بزرگ امام 

خمینی )ره( این شهر افزود ...

            شهرستانها / ادامه در  صفحه

زاینده رود- در حالیکه بس��یاری از دس��ت اندرکان و 
مس��ئوالن اجرایی اس��تان اصفهان، پروژه بزرگراه امام خمینی 
را یکی از پیش��رفته ترین پروژه های عمرانی کشور در زمینه 
حمل و نقل و کاهش بار ترافیکی در یکی از نقاط ورودی شهر 
اصفهان عنوان می کنند و با وجود توصیه های فراوان آنان برای 

رعایت نکات ایمنی در این نقطه این پروژه هنوز به بهره برداری 
کامل نرسیده حادثه ساز شد.

گزارش خبرنگار زاینده رود حاکی از آن است که عصر روز 
پنجشنبه با نشست یکی از پایه های قسمت انتهایی پل، متأسفانه 
یک کارگر جان خود را از دست داد و بار ترافیکی منطقه برای 

ساعاتی به شدت سنگین شد. به گفته شاهدان عینی و امدادگران 
آتشنشانی این کارگر مشغول کار در میان  ستونهای پل بود. 

اضافه می شود تا عصر روز جمعه هیچ اظهار نظر رسمی 
از مسئوالن استان اصفهان در رابطه با این حادثه در هیچ یک از 

خبرگزاری های رسمی اعالم نشد. 

حـادثـه در بـزرگراه دو طبقـه

خطیب جمعه تهران :
کسانی که بخواهند خط انقالب را بر هم بزنند،
منحرف هستند .

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

9721818

روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان

اتصال مستقیم به اینترنت
بدون نیاز به کلمه عبور و رمز

پرداخت از طریق قبض تلفن ثابت

 اینترنت هوشمند
 )شرکت مخابرات استان اصفهان(
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رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

مدعیان نخبگی خط خود را از دشمنان انقالب جدا کنند

رامین: 

رسانه ها در دهه فجر تذکر نمی گیرند

دبیر شورای عالی امنیت ملی:

استفاده کنندگان از سالح هسته ای در حال آزمایش و اشاعه 
نسل های جدید این سالح هستند

چه خبر از پایتخت
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب غرب 

استان تهران:
ظرفیت تصفیه خانه فاضالب 

کرج 3 برابر می شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب غرب استان 
تهران گفت: با توجه به ضرورت حفظ محیط زیست 
و منابع آبی دش��ت های ک��رج، ظرفیت تصفیه خانه 
فاضالب این شهرستان به سه برابر افزایش می یابد. 
به گزارش فارس حس��ین نوری افزود: با استناد به 
ماده 13 قانون برنامه چهارم توس��عه اقتصادی و به 
منظور حفاظت از محیط زیست کشور، با موافقت 
دس��تگاه های ذیرب��ط 240 میلیارد ری��ال- پس از 
کسر 15 درصد سهم کارفرما- به صورت فاینانس 
»سرمایه گذاری خارجی« به طرح توسعه تأسیسات 
فاضالب ش��هری ک��رج اختصاص یاف��ت. وی با 
اش��اره به اینکه وزارت نیرو از س��ال 1385 طرح 
فاض��الب کرج را به عنوان یک ط��رح اولویت دار 
در کش��ور معرفی کرده اس��ت، افزود: با گذشت سه 
سال از ابالغ این دستور، تالش هایی صورت گرفت 
تا با وج��ود تحریم ها بتوانیم از مش��ارکت و توان 
و س��رمایه گذاری خارج��ی ب��رای حف��ظ محیط 
زیس��ت کرج از طریق توسعه طرح فاضالب کرج 
بهره مند ش��ویم. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
غرب اس��تان تهران خاطرنشان کرد: این موافقتنامه 
نخس��تین فاینانس تحقق یافته دولت نهم و سومین 
فاینانس صنعت آب و فاضالب کش��ور محس��وب 
می شود. نوری تأکید کرد: با استفاده از این فاینانس 
کنسرس��یومی متش��کل از یک ش��رکت خارجی با 
مشارکت شرکت مش��اور ایرانی، عملیات احداث 
بخش دوم تصفیه خانه فاضالب کرج را با ظرفیت 
280 هزار نفر در روز به عهده گرفته اس��ت که در 
مدت سه س��ال در منطقه حلقه دره )محل احداث 
تصفیه خانه فاضالب( به اتمام می رس��د. وی ادامه 
داد: در پایان این س��ه س��ال ظرفیت تصفیه خانه به 
420 هزار نفر در روز می رس��د. مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب غرب اس��تان ته��ران تصریح کرد: 
هم اکنون با گذش��ت سه س��ال بخش نخست این 
تصفیه خان��ه با ظرفی��ت 140 هزار نف��ر در روز با 
روش »برکه تثبیت« م��ورد بهره برداری قرار گرفته 
و بخش هایی از عظیمیه، مهرشهر و رجایی شهر را 
زیرپوشش خود قرار داده است. نوری اضافه کرد: 
به زودی نی��ز کلنگ احداث بخ��ش دوم با روش 
»لج��ن فعال« )اس��تفاده چند مرحل��ه ای از آب به 
شکل تغذیه س��فره های زیرزمینی و بهره برداری از 
آن در امر کش��اورزی( و با استفاده از پیشرفته ترین 
تجهی��زات مکانیکال و الکترونی��کال به زمین زده 
می ش��ود. ب��ه گفت��ه این مس��ئول انتخ��اب روش 
تصفیه خانه فاضالب با فرایند »لجن فعال« عالوه بر 
حفظ محیط زیست این شهرستان، رونقی به کشت 

و کار این منطقه حاصلخیز نیز می بخشد.

فرمانده سپاه نظرآباد:
طرح ویزیت رایگان بیماران 

در نظرآباد آغاز شد

فرمانده س��پاه نظرآب��اد از آغاز اج��راي طرح 
ویزیت رایگان بیماران در این شهرستان خبر داد.

حجت اهلل ش��ریفي در گفتگو با ف��ارس اظهار 
داش��ت: این طرح در ای��ام اهلل دهه فجر و با هدف 
ارائه خدم��ات درماني به بیماران در مناطق محروم 

این شهرستان انجام شده است.
وي ادامه داد: پزش��کان بس��یجي با حضور در 
مناطق محروم این شهرس��تان به ویژه روس��تاها و 
مناطق عشایري، درمان و ویزیت رایگان بیماران را 

در این منطقه انجام مي دهند.
فرمانده س��پاه نظرآباد افزود: این طرح تا پایان 
ایام اهلل دهه فجر ادامه دارد و پزش��کان بس��یجي با 
حضور در مناطق روس��تایي و عش��ایري خدمات 

خود را ارائه مي دهند.
ش��ریفي تأکید کرد: در این راس��تا پزشکان با 
حضور در خانه هاي سالمت و یا مساجد این مناطق 

وظایف خود را در این مدت انجام مي دهند.
وي خاطرنشان کرد: پزشکان با معاینه افراد در 
صورت نیاز به درمان بیش��تر، این افراد را به مرکز 

درماني مجهز اعزام مي کنند.
فرمانده س��پاه نظرآباد با اعالم اینکه در اجراي 
این طرح 31 پزشک بسیجي حضور دارند و در این 
طرح خدمات رای��گان ارائه مي دهند، تصریح کرد: 
با این اقدام عالوه بر ارائه خدمات درماني به مردم 
در روستاهاي این شهرستان، سطح سالمت آنها نیز 

سنجیده مي شود.

امام جمع��ه موقت تهران با تأکید 
بر اینک��ه خ��ط انقالب اس��المی به 
س��مت ولی عصر )ع��ج( در حرکت 
است،گفت: کسانی که بخواهند خط 
انقالب اسالمی را بر هم بزنند، منحرف 

هستند.
به گزارش ایرن��ا، آیت اهلل محمد 
امامی کاش��انی در نم��از جمعه تهران 
با اش��اره به در پیش ب��ودن راهپیمایی 
22بهمن،افزود: اگر کسانی بخواهند در 
این روز شعار داده یا دست به کارهای 
انحرافی بزنند و سبب آلوده شدن زیبایی 
و عظمت نعمت 22 بهمن ش��وند، در 
پیشگاه خداوند و شهدا مسئول خواهند 
ب��ود. خطیب نماز جمعه تهران با بیان 
اینکه ان ش��اءاهلل در 22 بهمن لطف و 
عنای��ت خداوند بر س��ر تمام ملت ما 
باشد،گفت: به فضل خدا روز 22 بهمن 
دست با کفایت تمام ملت به سینه همه 
کسانی که برای انقالب و این ملت یاوه 
گویی می کنند، زده خواهد شد. آیت 
اهلل امامی کاش��انی با بیان اینکه ممکن 
اس��ت برخ��ی بخواهن��د در این روز 
شعارهایی خاص را سر دهند، خطاب 
به جوانان گفت: از شما تقاضا می کنم 
به کسانی که ممکن است بخواهند وارد 
صف شما شده و شعار سر دهند، اجازه 
ورود در میان خودتان نداده و خود را 
با آنها آلوده نکنید. امامی کاشانی افزود: 
خط انقالب با تمام اشکاالتی که دارد به 

سمت ولی عصر)عج(در حال حرکت 
اس��ت. وی س��الروز پیروزی انقالب 
اس��المی را روزی مب��ارک و پرارزش 
توصیف کرد و اظهار داشت: 22 بهمن 
نعمتی برای ملت ایران بود و خداوند 
در ق��رآن می فرماید که نعمت را بیان 
کن و ش��رح بده که چه بود، چه شد و 
چه خواهد شد. خطیب جمعه تهران22 
بهمن را دارای نعمت استقالل، آزادی و 
قرار دادن سرنوشت در دست ملت ذکر 
کرد و افزود: باید این نعمت بزرگ خدا 
را حفظ کرد. وی در ادامه توضیحات 
خود تصریح کرد: بیان ف��ردا و آینده، 

سبب 
رو به رش��د درآوردن این حرکت 
می ش��ود، نواق��ص را در آین��ده رفع 
خواهد کرد و بس��تری ب��رای گرفتن 

عبرت از گذشته خواهد بود.
 آیت اهلل امامی کاش��انی با اشاره 
ب��ه خاطراتی درخصوص بها ندادن به 
دانشگاه، دانشگاهیان و مردم در دوران 
ش��اه تصریح کرد: در آن زمان به هیچ 
عنوان روی مردم حس��اب نمی کردند 
این در حالی است که اکنون تکنولوژی 
در کش��ور ما به نقطه ای رسیده که به 
سراغ فضا رفته ایم. خطیب نماز جمعه 
تهران در ادامه س��خنان خود با اش��اره 
ب��ه پیش��رفت های نظامی ادام��ه داد: 
رهبر انقالب فرمودند که دانشگاه باید 
بکوشد و این به آن معنی است که باید 
بکوش��یم تا به سطح اول جهان دست 
یابیم. وی با یادآوری اینکه امام راحل 
به طور مدام اعتماد به نفس و استقالل 
را مطرح می کردند، گفت: رهبر معظم 

انقالب نیز بر این موضوع تأکید دارند. 
امام��ی کاش��انی تأکید کرد: م��ردم در 
انقالب 22 بهمن خود را ش��ناختند و 
متوجه شدند که تا چه حد در این دنیا 

ارزش دارند.
امامی کاشانی در بخش دیگری از 
س��خنان خود با اشاره به تدوین قانون 
اساسی توسط بزرگان انقالب ادامه داد: 
باید به اقتصاد س��الم دست یابیم و از 
مشکالت کنونی نجات پیدا کنیم البته 

نباید روند پیشرفت متوقف شود.
 امامی کاش��انی ادام��ه داد: باید از 
ملتهایی که همه نعمت ها را داش��تند 
عاقبت آنها را مش��اهده ک��رده و از آن 
عبرت بگیریم که چه بر سرش��ان آمد 
زیرا در ابتدا وحدت کلمه داش��تند اما 

سپس دچار اختالف شدند.
امام جمعه موقت تهران با اش��اره 
به تجمع بزرگ م��ردم در اعتراض به 
حرمت شکنان روز عاشورا نیز گفت: 
ملت بزرگ در راس��تای مصیبت رخ 
داده در ای��ن روز تجمع کرده و برخی 
شعارهایی سر دادند، از شما می خواهم 
که این ش��عارها را س��ر ندهید اجازه 
دهید کشور وحدت داشته باشد. امامی 
کاشانی گفت: امیدواریم با حمایت تک 
تک شما و با رهبری عالمانه و آگاهانه 
رهبر معظ��م انقالب، نظام اس��المی 
به سالمت به دس��ت صاحبش یعنی 

حضرت ولی عصر )عج( برسد.

عضو کمس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: حوادث 
تلخ پس از انتخابات ریاس��ت جمهوری، لزوم 
هوش��یاری م��ردم و حضور گس��ترده آنها در 
راهپیمایی 22 بهمن را مضاعف کرده اس��ت. 
جواد جهانگی��رزاده در گفتگو با ایرن��ا افزود: 
با توجه به ماهیت انقالب اسالمی که پایه های 
ش��کل گیری آن بر مبنای ارتب��اط بین مردم و 
رهبری ص��ورت گرفت، حضور همیش��ه در 
صحنه مردم پاسخ کوبنده ای به دشمنان کشور 
است. وی اظهارداشت: مهمترین پشتوانه نظام، 
مش��ارکت مردم در فعالیتهای سیاسی است و 
ارتباطی که بین مردم و حاکمیت سیاسی وجود 

دارد موجب شده تالش دشمنان برای جلوگیری 
از توفیقات جمهوری اسالمی ایران ناکام بماند. 
این نماینده در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: مردمی بودن جمهوری اسالمی سبب شده 
آنه��ا انقالب و نظ��ام را از آن خود بدانند و در 
عرصه های مختلف و حساس که نظام به آنها 
احتیاج دارد، فعاالنه حاضر شوند. جهانگیرزاده 
یادآور شد: مطمئن هستیم مردم متدین، انقالبی 
و ب��ا ایمان کش��ورمان با حضور گس��ترده در 
راهپیمایی روز 22 بهمن حماس��ه ای با شکوه 
خلق خواهند کرد. وی ادامه داد: حضور با شکوه 
مردم در راهپیمایی 22 بهمن پاسخ کوبنده ای به 

دشمنان و کوته فکران خواهد بود.

ب��ه گ��زارش دبیرخانه ش��ورای 
امنیت ملی س��عید جلیل��ی در جمع 
مدیران آموزشی، پژوهشی و اجرایی 
دانش��گاه تهران، ظرفیت علمی نخبه 
و دانشگاهی کش��ور را پشتوانه قوی 
اقتدار و امنیت پایدار خواند و خواستار 
تالش جدی تر دانشگاه برای کشف 
و برجسته سازی توانمندهای داخلی 
ش��د. وی انقالب اس��المی ایران را 
میدان ایس��تادگی ملت ایران در برابر 
انحص��ار طلبی ه��ای قدرت ه��ای 
جهانی دانس��ت و گف��ت: از این رو 
دش��منان انق��الب هم��واره در صدد 
تضعی��ف و کوچک نمایی امکانات و 
توانمندی های ملت ایران و بزرگنمایی 

امکانات و توانمندی های خود بوده اند. 
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی نقش 
دانش��گاه و جامعه علمی کش��ور را 
در رویارویی ب��ا قدرت های انحصار 
طلب جهانی و خنثی س��ازی تالش 
نرم آنان در ان��کار ظرفیت و قدرت 
علمی ایرانیان بسیار با اهمیت خواند 
و گفت: نخبگان و جامعه دانشگاهی 
کش��ور باید توانمندی های داخلی را 
کشف، برجسته و تقویت کنند. نماینده 
مقام معظم رهبری در ش��ورای عالی 
امنیت ملی جنایت ترور ش��هید دکتر 
مس��عود علی محمدی را یادآور شد 
و افزود: این ترور که مستقیماً جامعه 
علمی کشور را هدف قرار داد، نشانه 

عمق کینه دش��منان انقالب و واهمه 
آنان از رش��د ظرفیت های برجس��ته 
علمی ای��ران اس��ت. دبیر ش��ورای 
عالی امنیت ملی مناس��بات جهانی و 
بین المللی پس از جنگ جهانی دوم را 
مبتنی بر مؤلفه قدرت به ویژه قدرت 
نظامی و تس��لیحاتی خواند و گفت: 
اکنون قدرت هایی که خود از س��الح 
هسته ای استفاده کرده اند به جای تن 
دادن به قوانین جهانی و خلع سالح، 
در ح��ال آزمایش نس��ل های جدید 
این سالح ها و حتی اشاعه آن هستند 
و در برابر هی��چ مرجعی نیز خود را 

پاسخگو نمی دانند. 
جلیل��ی اف��زود: ای��ن قدرت ها 

ک��ه ب��ا تکی��ه بر ق��درت س��خت، 
تصمیم گی��ری برای جه��ان را حق 
منحصر به فرد خ��ود می دانند، مانع 
هرگونه پیش��رفت علم��ی و فناوری 
ملت هایی هس��تند که در مس��یر آنان 
حرکت نمی کنند. دبیر شورای عالی 
امنیت ملی ایس��تادگی ملت ایران در 
برابر این انحصارطلبی ها را مستلزم عزم 
و توانی همه جانبه دانست و با اشاره 
به حرکت قاطع ملت ایران در مس��یر 
دستیابی به دانش و فناوری تأکید کرد: 
در موضوع فناوری هسته ای نیز آنچه 
موج��ب ناکامی دش��منان در متوقف 
کردن این حرکت شده، پشتوانه ملی 

و علمی آن بوده است.

مع��اون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اس��المی گفت: این معاونت در 
دهه فجر به هیچ نش��ریه و رس��انه ای 
تذک��ر و اخطار نمی ده��د. به گزارش 
ایرنا،  محمدعلی رامی��ن در چهارمین 
جش��نواره مطبوعات و خبرگزاری ها 
در حوزه مالیات در محل سازمان امور 
مالیاتی کشور افزود: در این مدت تنها 
از رس��انه ها مراقبت می شود، ضمن 
آنکه پ��س از این دوره نیز قرار اس��ت 
جش��نواره ای خاص برگزار ش��ود. به 
گفته وی،  مطبوعات و خبرگزاری هایی 
که در راستای مقابله با جنگ نرم غرب 
و جلوگیری از ایج��اد فضای تردید و 
سیاه نمایی اقدام کنند، در این جشنواره 
برگزیده خواهند شد. رامین،  ایجاد شور 
و نش��اط برای حض��ور در راهپیمایی 
22 بهمن را از ش��اخص های انتخاب 
رسانه های برتر عنوان کرد و گفت: قرار 
اس��ت در پایان دهه فجر بهترین ها در 
عرصه رسانه ها معرفی می شوند. وی 
ضمن تشکر از روزنامه ها و رسانه هایی 

که تاکنون از معاونت مطبوعاتی وزارت 
فرهن��گ و ارش��اد اس��المی تذکراتی 
دریافت کرده اند،  اظهار امیدواری کرد:  
این رس��انه ها تذکرات را امری عبادی 
بدانند. وی گفت: این معاونت می تواند 
به ج��ای ارائه تذک��رات، م��وارد را به 
دادستانی و یا کمیسیون فرهنگی مجلس 
ش��ورای اس��المی برای پیگیری های 
بعدی ارائه کند. رامین، ارائه این تذکرات 
را ب��رای جلوگی��ری از توقیف و لغو 
مجوز رسانه ها و مطبوعات دانست و 
گفت: این معاونت به دنبال پایداری و 
ماندگاری رس��انه ها است و هم اکنون 
نظارت خاصی برای رسانه های کشور 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت. وی با بیان 
آنکه  پرداخت مالیات از منظر توحید یک 
عبادت اس��ت،  اظهار داشت: اما از آنجا 
که این امر تفهیم نشده امری دنیایی به 

نظر می آید.
معاون وزی��ر فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی تصریح کرد: رسانه ها برای 
فرهنگ سازی در این زمینه باید نقش 

اتاق فکر را برای جامعه اسالمی ایفا 
کنن��د. وی ب��ا بیان آنکه  اف��رادی که 
توانایی بیش��تری در تولید دارند باید 
بخش��ی از درآمد خود را به دیگران 
ارائه کنند تا همگان رشد یابند، گفت: 
در صورت��ی که مالیات با نگاه عبادی 
پرداخت ش��ود، بسیاری از مشکالت 
در این بخش کاهش می یابد. رامین 
اطالع��ات  رس��انه ها خواس��ت  از 
الزم در خص��وص اقتصاد اس��المی 
را ب��ه مردم ارائه دهند تا بش��ریت از 
منجالب کنونی خارج ش��ود و  ادامه 
داد:  در صورت��ی ک��ه روزنامه ه��ای 
اقتص��ادی ب��ه دنب��ال ارائ��ه مباحث 
اقتصاد اس��المی باشند، می توانند به 
عنوان الگو عم��ل کنند. رامین اظهار 
امیدواری کرد رس��انه های اقتصادی 
بتوانند به ایجاد اقتصاد مستقل و جدا 
از جامعه جهانی کمک کنند. در ادامه 
این مراسم محمدحسین صفارهرندی 
وزیر س��ابق فرهنگ و ارشاد اسالمی 
نیز با اشاره به نقش و تأثیر رسانه ها 

در پیروزی انقالب اس��المی در سال 
1357  گف��ت:  عالوه بر رس��انه های 
دیداری و شنیداری، براساس فرهنگ 
موجود رسانه های میان مردمی نیز از 
نقش مهمی برخوردار هستند. وی در 
خصوص وضعیت فرهنگ مالیاتی در 
کش��ور، افزود: از آنج��ا که در تاریخ 
همواره حاکمان ناصالح و ستمگر بر 
کشور حاکم بوده اند، مردم برای مبارزه با 

آنها مالیات پرداخت نمی کردند. 
وی افزود:  پس از اس��تقرار نظام 
جمهوری اسالمی باید فتوای تازه ای 
در این زمینه منتشر شده به نحوی که 
اندیش��ه پرداخت مالیات در کش��ور 
حاکم شود. صفار هرندی،  فرهنگ سازی 
در ای��ن زمین��ه را از وظای��ف انواع 
رس��انه ها و حتی رس��انه های میان 
مردمی دانس��ت و گفت: هرچند هم 
اکنون رضایت مناس��بی از وضعیت 
پرداخت مالیات ها وجود دارد اما تا 
رسیدن به حد مطلوب فاصله زیادی 

وجود دارد.

رئی��س س��ازمان بازرس��ی کل 
کش��ور گفت: کس��انی ک��ه ادعای 
نخبگ��ی می کنند، بس��یار صریح و 
روش��ن خط خ��ود را از دش��منان 
انقالب جدا کنند. به گزارش فارس، 
پورمحمدی  حجت االسالم مصطفی 
در مراس��م گرامیداش��ت پی��روزی 
انق��الب اس��المی ک��ه در مس��جد 
ق��م  )ع(  زین العابدی��ن  حض��رت 
برگزار شد در سخنانی اظهار داشت:  
مستکبران جهانی هیچ  گاه از دشمنی 
با اسالم و انقالب دست برنمی دارند 
و اینکه تصور کنیم دشمنان با حفظ 
شعارها و ارزش های انقالبی دست 
دوستی به س��مت ما دراز می کنند، 
یک خیال باطل و سراب است. وی 

افزود: دش��منان حت��ی یک روز هم 
ملت ایران را رها نکرده و یک روز 
ب��ا جنگ و تحری��م و تهدید و یک 
روز ب��ا جنگ نرم به نظام اس��المی 
هج��وم می آورن��د. رئیس س��ازمان 
بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: 
تحریم های اقتص��ادی و حمایت از 
گروهک های منافقان و ضد انقالب 
از مصادیق جنگ س��خت دش��منان 
و تهاج��م فرهنگی ک��ه رهبر معظم 
انقالب س��ال ها نس��بت به مراقبت 
از آن هش��دار می دهن��د از مصادیق 

جنگ نرم دشمنان است.
وی با بیان اینکه دشمنان در دهه 
اخی��ر جبهه جنگ ن��رم را به حوزه 
اجتماع��ی و سیاس��ی کش��انده اند، 

به  جریان س��ازی ها،  ک��رد:  تصریح 
راه انداخت��ن آش��وب های داخل��ی، 
در  ش��ایعه  و  تهم��ت  گس��ترش 
جامع��ه و از هم��ه مهمتر اس��تحاله 
بی نظمی  گس��ترش  یعن��ی  رفتاری 
و قانون گریزی از ان��واع جنگ نرم 
دش��منان اس��ت. پورمحمدی اظهار 
داش��ت: گسترش اس��تحاله رفتاری 
در میان مدیران و مس��ئوالن کشور 
به معنای ترویج بی مسئولیتی و عدم 
تعهد به تکالیف است که این معضل 
پایه ه��ای اعتقادی مردم را متزلزل و 
مردم را نسبت به نظام اسالمی بدبین 
می کند و این همان چیزی است که 
دشمنان می خواهند. وی تأکید کرد: 
ام��روز باید محل نفوذ دش��منان را 

شناس��ایی و بر آن حساسیت نشان 
می خواهند  دش��منان  زی��را  دهی��م 
م��ا را به خود وابس��ته و آرمان ها و 
ارزش های اس��المی و انقالبی را از 

مردم بگیرند.
 رئی��س س��ازمان بازرس��ی کل 
کش��ور ایج��اد آش��وب های پس از 
انتخابات از س��وی دشمنان را برای 
متوقف کردن نظام اس��المی دانست 
و گفت: اگر امروز کش��ور ما دچار 
تنازع��ات ش��ده اس��ت، ای��ن خط 
ش��یطان و خواسته دش��منان آشکار 
و پنهان نظام اس��المی است و همه 
باید آگاه باش��ند که نابودی ملت ها 
بر اثر فتنه ه��ا و تنازعات داخلی از 

سنت های الهی است.

ایرانجهان نما
خطیب جمعه تهران:

 کساني که بخواهند خط انقالب را بر هم بزنند، 
منحرف هستند
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کاترین آشتون که به تازگی به عنوان نماینده 
عالی اتحادیه اروپا در امور سیاس��ت خارجی و 
امنیت برگزیده ش��ده، این اتحادیه را از هر نوع 
شتاب زدگی و تعجیل در مورد تحریم علیه ایران 
به خاطر برنامه هسته ای، برحذر داشت و خواستار 
دوراندیش��ی در این زمینه شد. خانم آشتون که 
به تازگی عنوان ش��غلی اش از مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپ��ا به نماینده عالی اتحادیه 
اروپ��ا در امور سیاس��ت خارجی و امنیت تغییر 
کرده )پس از پایان دوره ریاست خاویر سوالنا( 
همچنین اعالم کرد که می پندارد نقش میانجی 
بین المللی برای حل و فصل مس��أله هسته ای 
ایران مفید و مؤثر اس��ت. به گزارش خبرگزاری 
فرانس��ه از بروکسل، نماینده عالی اتحادیه اروپا 
در امور سیاست خارجی و امنیت، از اظهارنظر 
در مورد موضع گیری کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا مانند فرانسه که خواستار تشدید تحریم ها 
علیه ایران شده است، فاصله گرفت. وی در ادامه 
خاطرنشان کرد: ما در مورد هیچ مسأله ای نباید 
به طور سریع اقدام کنیم و تأکید کرد که در مورد 
تحریم های ایران به خاطر برنامه هسته ای اش، 
نیاز به تصمیم گیری شورای امنیت است. خانم 
اش��تون در پاسخ به پرسش��ی در رابطه با مسأله 
مظنون بودن کشورهای غربی به برنامه هسته ای 
ایران و اصرار این کشورها به اینکه تهران درصدد 
تولید بمب اتمی اس��ت، مطرح شد، گفت که از 
جمهوری اسالمی می خواهد که به آژانس بین 
المللی اتمی اطمینان کامل دهد که غنی سازی را 
در خارج به عمل می آورد. خبرگزاری فرانس��ه 
در ادامه نوشت: احمدی نژاد دو روز پیش گفت: 
ایران با ارسال اورانیوم به کشورهای دیگر برای 
غنی سازی سطح پایین برای تأمین نیاز سوخت 

رآکتور خود، مشکلی ندارد.
برپایه این گزارش، در حالی که پیشتر ایران 
ط��رح آژانس بین المللی اتمی را برای ارس��ال 

اورانیوم به کش��ورهای ثالث جهت غنی سازی 
رد ک��رده بود، اظهارات احمدی نژاد، ش��گفتی 
امری��کا و متحدان اروپایی اش را باعث ش��ده 
است. آژانس بین المللی اتمی برای رفع تنش هایی که 
از برنامه هسته ای ایران به بار آمده بود، پیشنهاد 
غنی سازی اورانیوم ایران را در کشورهای دیگر 
مطرح و ارائه کرد. برپایه این گزارش، شورای 
امنیت پیش��تر سه دور تحریم علیه ایران بر سر 
برنامه هس��ته ای این کش��ور تصویب کرده و 
خانم کاترین آشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا 
در امور سیاست خارجی و امنیت در این رابطه، 
گفت: توپ همچنان در زمین ش��ورای امنیت 
باقی مانده اس��ت. خانم آشتون افزود: آنچه ما 
انجام می دهیم به وضوح بیان کرده ایم که گام 
بعدی در مورد ایران ش��ورای امنیت اس��ت و 
خیلی این مس��أله برایم واضح است. براساس 
این گزارش، فرانسه از شرکای خود در اتحادیه 
اروپا مصرانه خواسته است تحریم های تازه ای 
علیه ای��ران اعمال کنند و س��خنگوی وزارت 
خارجه فرانسه نگرانی پاریس را از بیانیه ایران 
در مورد آزمایش موشک ساخت ایران، با بیان 
اینکه فناوری ساخت این نوع موشک می تواند 
در مورد موشک های بالستیک به کار رود، ابراز 

داشته است.
 یک س��خنگوی وزارت خارجه فرانس��ه 
گفت: این بیانیه می تواند تنها به نگرانی های 
بیش��تر جامعه جهان��ی دامن زن��د و ایران به 
موازات توس��عه برنامه هس��ته ای خ��ود، به 
فناوری موش��ک های بالس��تیک دست یابد و 
برنام��ه هس��ته ای ایران فاق��د ماهیت اهداف 
غی��ر نظامی اس��ت. خان��م آش��تون همچنین 
به نقش خود ب��ه عنوان مذاکره کننده ارش��د
 بین المللی با تهران، س��متی که پیشتر خاویر 
سوالنا تا پایان س��ال میالدی گذشته به عهده 

داشت، اشاره کرد.

یوئیجی تانابه سفیر ژاپن در منطقه کانسای 
که شامل 9 استان ژاپن از جمله اوساکا، فوکو 
اوکا و کیوت��و می ش��ود، گف��ت: جمه��وری 
اسالمی ایران کش��وری قدرتمند و تأثیرگذار 

در منطقه خاورمیانه است. 
به گزارش ایرنا، تانابا در مراس��م روز ملی 
ایران که با حضور س��یدعباس عراقچی سفیر، 
منصوره ش��ریفی صدر معاون سفیر جمهوری 
اس��المی ای��ران در ژاپ��ن و مقام��ات محلی، 
نمایندگان مجلس ژاپن و اساتید و دانشجویان 
ژاپنی و ایرانی در اوساکا برگزار شد، فرا رسیدن 
س��الگرد پیروزی انقالب اس��المی و روز ملی 

ایران را به دولت و ملت ایران تبریک گفت.
تاناب��ا، از اینکه برای نخس��تین بار پس از 
توکیو، مراسم روز ملی ایران با همکاری استان 
و شهر اوس��اکا در منطقه کانسای برگزار شده 

است، ابراز خرسندی کرد.
وی گفت: منطقه کانس��ای در طول تاریخ 
نقش بس��یار مهمی در ارتقای سطح روابط دو 

کشور بر عهده داشته است.
س��فیر ژاپن در منطقه کانسای خاطرنشان 
ک��رد: روابط ژاپن و ایران به بیش از یک هزار 
سال پیش باز می گردد و آثار و اشیای موجود 
در موزه سوش��وئین ش��هر تاریخی نارا بیانگر 
تعامالت دیرینه و کهن دو کش��ور به ویژه در 

بخش های فرهنگی و اقتصادی است.
تانابا گفت: هرس��اله ف��رش ایرانی که در 
موزه ژاپن نگه داش��ته می ش��ود، در جش��ن 
کیوئین در کیوتو به نمایش گذاش��ته می شود 
که این موضوع نشان از عمق تبادالت فرهنگی 

و انسانی میان دو ملت و دو کشور دارد.
ب��ه گفته تانابا، عالوه بر تاریخ، زمینه های 
متعددی برای توس��عه بیش از پیش روابط دو 
کش��ور وجود دارد که دو طرف می توانند به 

خوبی از آن استفاده کنند.
وی افزود: در اوس��اکا یک��ی از مهمترین 
مؤسس��ات آموزش و مطالعات زبان فارس��ی 
وجود دارد و تعداد زی��ادی از دیپلمات های 
ژاپن��ی که به زبان فارس��ی تس��لط دارند، در 
س��فارت ژاپ��ن در تهران مش��غول هس��تند،
 ف��ارغ التحصیل دانش��گاه مطالعات خارجی 

اوساکا، دانشگاه اوساکای فعلی است.
تانابا در ادامه ابراز امیدواری کرد تعامالت 
میان دو کش��ور به ویژه میان اوس��اکا با دیگر 
استان های ایران در عرصه های مختلف بیش 

از پیش گسترش یابد.
وی با بیان اینکه جمهوری اس��المی ایران 
کشور مهمی در منطقه خاورمیانه است، گفت: 
این کشور به ویژه نقش مهمی در حل و فصل 
مسائل منطقه ای نظیر افغانستان و عراق دارد.

این مق��ام ژاپنی در ادامه اب��راز امیدواری 
کرد: جمهوری اسالمی ایران که تاکنون مسائل 
مختلف��ی را در عرصه های مختلف منطقه ای 
و بین المللی حل و فصل کرده اس��ت به این 

نقش مهم خود ادامه دهد.
یوشیرو فوتانو رئیس شورای شهر اوساکا 
نیز در این مراسم فرا رسیدن سی امین سالگرد 
پیروزی انقالب اس��المی در ایران را به سفیر 
جمهوری اس��المی ای��ران در ژاپن و دولت و 

ملت ایران تبریک گفت.
فوتانو، از تالش��های س��یدعباس عراقچی 
س��فیر جمهوری اس��المی ایران برای توس��عه
 بیش از پیش روابط این کشور و ژاپن تقدیر کرد .

وی ب��ا بی��ان اینکه مل��ت ژاپ��ن و ایران 
دارای اش��تراکات فرهنگی زیادی هستند ابراز 
امیدواری کرد روابط دو کشور به ویژه روابط 
اس��تان های مختلف ایران با اس��تان اوس��اکا 

بیش از پیش گسترش یابد.

یک مقام اتحادیه اروپا خواستار دوراندیشی در 
مورد تحریم علیه ایران شد

یک مقام ژاپنی:
 ایران کشوری قدرتمند و تأثیرگذار در منطقه است

حوادث اخیر لزوم حضور گسترده در 
راهپیمایی 22 بهمن را مضاعف کرده است



اشارهتاریخچه صنعت برق ایران
ویژگی های خاص صنعت برق ایران

در سال 1279 هجری شمسی یک موتور برق 
12 اسبی 110 ولت از خارج از کشور خریداری و 
در »باال خیابان مشهد« نصب شد تا برای روشنایی 
حرم مطهر حضرت  امام  رضا)ع( مورد استفاده قرار 
گیرد. اما اولین مجوز تأسیس یک کارخانه برق در 
کش��ور به یک بازرگان ایرانی به نام حاج حسین آقا 

امین الضرب داده شد.
 ح��اج امین الضرب اق��دام به تأس��یس اولین 
کارخانه برق عمومی در تهران کرد. تهران تا س��ال 
1283 )ه.ش( فاق��د برق بود. از ای��ن زمان به بعد 
چند خیابان عمده تهران دارای برق ش��دند. در این 
هنگام شهرداری تهران مسئولیت تهیه، نصب،  تعمیر 
و نگهداری تأسیس��ات مربوط به روش��نایی معابر 
را بر عهده داش��ت و به این منظور در ش��هرداری 
تهران واحدی به نام »اداره روش��نایی« ایجاد ش��د.
 ت��ا اینکه در س��ال 1315 ب��ا تصویب اساس��نامه 
مؤسس��ه برق ش��هرداری ته��ران،  اداره روش��نایی 
ش��هرداری به مؤسس��ه برق تهران تبدیل شد و به 
عنوان یک مؤسس��ه مس��تقل زیر نظر شهرداری به 
انجام وظایف خود پرداخت. در واقع تا سال 1341 
برای مدیریت برق کش��ور سازمان واحدی وجود 
نداش��ت و تصمیمات کالن از طریق وزارت کشور 
و سازمان برنامه و بودجه به شهرداریها و مؤسسات 
خصوصی یا دولتی متولی برق در شهرستانها ابالغ 
و اعمال می ش��د. با افزایش تقاضا و خارج ش��دن 
تولی��د و مصرف برق از وضعیت محدود منطقه ای 
و به خص��وص ایجاد نیروگاههای آب��ی در برنامه 
س��وم عمرانی کش��ور که از مهرماه 1341 به اجرا 
گذاشته ش��د، صنعت برق اهمیت بیشتری یافت و 
ایجاد سازمان مستقلی برای توسعه این صنعت الزم 
تشخیص داده شد و به این منظور در دی  ماه 1341 
سازمان برق ایران تأسیس شد. توسعه سریع صنعت 
برق فکر ایجاد وزارتخانه ای برای تأمین آب و برق 
مورد نیاز کش��ور را ایجاد کرد و بر همین اس��اس 
در 22 اس��فند 1342 وزارت آب و برق تأس��یس 
ش��د. در تیرماه 1344 قانون توسعة مؤسسات برق 
غیردولتی به تصویب مجلس شورای ملی و مجلس 
سنا )دو مجلس وقت(  رسید. همین طور بر اساس 
ماده 2 قانون س��ازمان برق ایران در سال 1346 به 

وزارت آب و برق اجازه داده ش��د تا کش��ور را از 
نظر تأمین برق،  بدون الزام به پیروی از تقس��یمات 
کش��وری به مناطقی تقس��یم و به تدریج نسبت به 
تأس��یس ش��رکتهای برق منطقه ای اق��دام کند. در 
28 بهمن 1353 با مح��ول کردن برنامه ریزی جامع و 
هماهنگ کردن فعالیت انرژی در سطح کشور به وزارت 
آب و ب��رق این وزارت به وزارت  نیرو تغییر نام یافت 
و در همان س��ال و س��ال بعد تغییراتی در اساس��نامه 
ش��رکت توانیر ایجاد ش��د. پس از پی��روزی انقالب 
اسالمی و با شرایط جدیدی که در صنعت برق از نظر 
کیفی و کمی ایجاد ش��د مسأله تغییرات در ساختار 
صنعت برق اهمیت ویژه ای یافت و سرانجام شرکت 
توانیر در مهرماه س��ال 1374 به س��ازمان مدیریت 
تولید و انتقال نیروی ب��رق ایران )توانیر( تبدیل و 
وظایف و مأموریته��ای معاونت امور برق وزارت 
نیرو به این س��ازمان محول و پست مدیرعامل این 

س��ازمان به معاون��ت امور برق داده ش��د. باالخره 
در جلس��ه م��ورخ 81/9/27 هیأت وزی��ران بنا به 
پیش��نهاد وزارت نی��رو و تأیید س��ازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کش��ور و وزارت ام��ور اقتصادی و 
دارایی در س��اختار شرکت توانیر تغییراتی ایجاد و 
اساس��نامه آن به نام شرکت مادرتخصصی مدیریت 
تولی��د، انتقال و توزیع نیروی برق ایران )توانیر(  به 
تصویب رس��ید. در حال حاضر موزه صنعت برق 
ایران موزه ای تاریخی ، صنعتی و آموزشی است که 
در س��ال 1374، با مساحتی بالغ بر 4500 مترمربع ، 
با آب نماها و فضای س��بز بسیار زیبا و دیدنی ، در 
محل اصلی یکی از قدیمی ترین نیروگاه های کشور 
احداث شد. در گذش��ته و محل فعلی موزه ، چهار 
کارخانه قرار داش��ت که عبارت بودند از کارخانه 
اش��کودا، کارخانه دیزل ، کارخانه وس��تینگهاوس 
8000 کیلوواتی و کارخانه وس��تینگهاوس 10000 

کیلووات��ی . در ح��ال حاضر م��وزه در جایی قرار 
گرفته ک��ه قب��اًل کارخان��ه 10000 کیلوواتی قرار 
داش��ت . نیمی از مس��احت کارخانه برای ساخت 
موزه خراب ش��د و نیم��ه باقیمانده در موزه به کار 
رفته اس��ت که ش��امل یک واحد نیروگاه حرارتی 
)بخاری ( با قدرت 5000 وات است و طوری قرار 
گرفت��ه که در تمام مراحل بازدید از موزه ، کارخانه 
در مع��رض دید اس��ت . موزه ش��امل چه��ار طبقه 
اس��ت که عالوه بر آن ، در محوطه بیرون از موزه ، 
ماشین های دیزل و نیم دیزل و بخار ابتدایی استقرار 
یافته اند. در این گنجینه ، اشیا و اسناد قدیمی مربوط 
به صنع��ت برق از حدود 120 س��ال پیش تاکنون 
به همراه پیش��رفت های این صنعت در معرض دید 

عالقه مندان قرار گرفته است . 
همچنین ، فیلمی از پیدای��ش صنعت برق در ایران 
در مح��ل س��الن آمفی تئات��ر م��وزه، ک��ه مجهز به 
سیستم های پیشرفته صوتی- تصویری است ، برای 

بازدیدکنندگان پخش می شود.
 ترتیب قرار گرفتن اجزا در موزه طوری است 
که روند تکامل صنعت برق را نش��ان می دهد. این 
تکامل از وس��یله پی سوز، قبل از دوران هخامنشی 
ش��روع می شود و بعد از نمایش شمع و چراغ های 
نفتی ، به نمایش اولی��ن مولد ایران همراه با عکس 
و اس��ناد مرب��وط ب��ه آن در 1302 )ه.ق( ، در زمان 
ناصرالدین ش��اه می رس��د س��پس اولی��ن نیروگاه 
عموم��ی که امین الضرب در 1284 )ه.ش( به تهران 
وارد ک��رد ب��ا اس��ناد و عکس به نمایش گذاش��ته 
می ش��ود و به دنب��ال آن انواع المپ ه��ا، از المپ 
ادیس��ون گرفته تا المپ های امروزی  و نیز وسایلی 
که در مس��یر انتقال به کار برده می شود، در معرض 
نمایش قرار گرفته اس��ت . در این بین ، روش تولید 
انرژی توسط مولدهای بادی و نوری توسط ماکت 
و به طور عملی نش��ان داده می شود. معماری موزه 
جالب و خاص است ، به طوری که بازدیدکنندگان 
حین دیدن اش��یا و لوازم ، متوجه نمی ش��وند چند 
طبقه باال آمده اند. سالن ها به طور زیگزاگ در کنار 
نیروگاه 5000 کیلوواتی باال رفته و طوری س��اخته 
ش��ده است که هر بخش توسط چهار پله از بخش 

دیگر جدا می شود.

ــرق: تقریب��اً در همه  ــای صنعت ب ویژگی ه
کش��ورها، ویژگی های صنعت برق آن را از س��ایر 
کااله��ا و خدمات متمای��ز می کند. در بس��یاری از 
کش��ورها، فعالیت ه��ا و خدم��ات مرتب��ط با برق 
هنوز دولتی باقی مانده اس��ت. این نقش به ویژه در 
کشورهای در حال توسعه چشمگیرتر است. به چند 

نمونه در این مورد توجه کنیم:
- در ونزوئ��ال الزامات قانون اساس��ی همچنان 
مش��ارکت خارجی در فعالیتهایی نظیر الکتریس��یته 
را مح��دود می کند و لذا دول��ت همچنان در تأمین 

الکتریسیته نقش کلیدی را ایفا می کند.
- در جمهوری چک دولت در عرصه الکتریسیته 

نقش اصلی را دارد.
- در جامائی��کا کنترل های قیمتی و یارانه ها در 

مورد خدماتی نظیر برق همچنان اجرا می شود.
- در پاپ��وا گین��ه جدید بیش��تر خدمات اصلی 
از قبیل الکتریس��یته توسط انحصارات قانون دولتی 

فراهم می شوند.
- درکام��رون خدمات به اصطالح اس��تراتژیک 
نظی��ر توزی��ع آب، ب��رق، حمل و نق��ل عمومی و 
مخابرات همچنان مش��مول محدودیت در تجارت 

خدمات می شوند.
- مؤسس��ات دولتی همچنان نق��ش مهمی در 
اقتصاد اندونزی به ویژه در نفت، الکتریسیته، حمل 

و نقل، مخابرات و فعالیت های پستی دارند.
- به منظور پیوس��تگی در عرضه برق، اطمینان 
در خدمات آن، گس��ترش بازار الکتریس��یته، پایین 
نگه داشتن قیمتها، دس��تیابی به استانداردهای کیفی 
بی��ن المللی برای مص��رف کنن��دگان، ایجاد امکان 
ادام��ه فعالیت ه��ای تحقیقاتی، کاه��ش خطرات 
زیس��ت محیطی، ایجاد شرایط مس��اوی برای همه 
مصرف کنندگان در دس��تیابی به ش��بکه از جمله از 
طریق تعمیر و نگهداری و توس��عه ش��بکه، لهستان 
انحصار دولتی بر شبکه انتقال برق را حفظ می کند.
ویژگیهای عمومی: دکتر پاتریش��یا رانالد، یکی 
از مخالفان اس��ترالیایی WTO، ای��ن ویژگی ها را 
چنین بر می ش��مارد: در مورد الکتریسیته، نیروهای 

بازار و رقابت کامل صدق نمی کند.
 این صنعت س��رمایه گذاری وسیع می خواهد، 
دراز مدت اس��ت و نرخ بازده آن پایین اس��ت. لذا 
الکتریسیته باید هم دولتی باشد و هم یارانه بگیرد تا 
بتواند در دسترس همگان باشد زیرا انگیزه سود در 
شرکت های خصوصی، منجر به قطع برق می شود. 
اگر نتیجه گیری را کنار بگذاریم، این عبارت بخشی 

از ویژگی های الکتریسیته را بیان کرده است.
انحصار طبیعی: شبکه برق را باید چیزی شبیه به 
خطوط ارتباطی و جاده های کشور در نظر گرفت. 
در ش��رایط فعل��ی ش��اید برخی جاده ه��ا را بتوان 
اختصاصی و یا حق عبور آن را به ش��رکتی واگذار 
کرد ک��ه تعمیر و نگهداری ج��اده را بر عهده دارد. 
ولی در مجموع ش��بکه راهها عمومی اس��ت. برای 
الکتریسیته نیز تصور اینکه چند شرکت به رقابت در 
عرصه انتقال و توزیع دس��ت بزنند و برای این کار، 
شبکه های جداگانه ای احداث کنند، متصور نیست. 
هر چند رقابت در اشکال متفاوت دیگر امکان پذیر 

است.
نبود بازار کامل: ب��رق چیزی مانند هوا و زمین 
است که همگان به آن احتیاج مبرم دارند. وابستگی 
بشر به الکتریسیته روز افزون است. نداشتن جانشین، 
عمومی ب��ودن خدمات، زمان بر بودن، ضعف امکان 
ذخیره سازی، لزوم ثبات قیمت برای مصرف کننده 
عادی، لزوم حفظ کیفیت، لزوم پیوس��تگی عرضه و 

ازجمله تأمین در س��اعات پیک، مواردی اس��ت که 
در کنار انحصار طبیعی یاد ش��ده، مانع شکل گیری 
بازار کامل می ش��ود. به هریک از این موارد اش��اره 

می کنیم.
- نداش��تن جانش��ین: واقعیت آن است که برق 
در بسیاری از کاربردهای خود بدون جانشین است. 
شاید برای طبخ غذا، وس��ایل گازسوز را به وسایل 
برقی ترجیح دهیم اما تقریباً همه متفق القول هستند 
که برای روشنایی، برق کارایی بیشتری دارد. معموالً 
کس��ی یخچال نفت س��وز را به یخچ��ال معمولی 
ترجیح نمی دهد و در هیچ موردی از انرژی مستقیم 
س��وخت های فس��یلی برای راه اندازی تجهیزات 

الکترونیک استفاده نمی کند.
- عموم��ی بودن خدمات: مش��تریان برق، همه 
آحاد جامعه هستند. کشاورزی که برای آبیاری زمین 
خود، پمپ را روشن می کند و دانشمندی که آخرین 
مراح��ل آزمون فرضیه خ��ود را می گذراند، هر دو 
اهمیت برق را حس می کنند. هیچ کس نمی تواند از 
این بازار روی برگرداند و هیچ کاالی دیگری نیست 
که همچون برق در هر لحظه مورد نیاز باش��د. شاید 
از همین رو اس��ت که برای برق اهمیتی استراتژیک 

قائل می شویم.
- اهمیت استراتژیک: صنعت برق تقریباً هر لحظه 
ب��ا زندگ��ی همه ش��هروندان س��رو کار دارد. حتی 
چند لحظه قطع برق ممکن اس��ت سالمت و امنیت 
ش��هروندان را به خطر اندازد و یا خسارت سنگینی 
ب��ه زندگی آنه��ا وارد آورد. میلیونها چش��م در هر 
لحظه فعالیت ش��بکه سراس��ری را زی��ر نظر دارند. 
قطع ب��رق زودتر از هر مش��کل دیگری احس��اس 
می شود و بیش��تر از هر کمبود دیگری خطرآفرین 
است. از س��وی دیگر شبکه برق ش��اید بزرگترین 
سیستم س��خت افزاری در جهان باشد. این سیستم 
ب��ه دلیل تمیز بودن و انعطاف پذیری، هر روز مورد 
استقبال بیشتر و گسترده تر می شود. در سال 1961، 
الکتریسیته بالغ بر 8 درصد کل مصرف انرژی جهان 
بوده اس��ت اما تا س��ال 1975 بخش��ی از انرژی که 
به صورت الکتریس��یته مصرف می شد به 12 درصد 
افزایش یافته است. طبق اطالعات آژانس بین المللی 
انرژی، در س��ال 1973 حدود 20 درصد و در سال 
1999 حدود 28 درصد از کل انرژی جهان به تولید 

الکتریسیته اختصاص یافته است.
- زم��ان بر بودن: صنعت ب��رق دو ویژگی مهم 
دارد: یکی اینکه زمان بر است یعنی احتیاج به مدت 
طوالنی برای به ثمر رس��یدن س��رمایه دارد و دیگر 
اینکه بسیار سرمایه بر است. هم اکنون فعالیت های 
اقتصادی زیادی وجود دارد که نسبت به تولید برق 
باصرفه تر است و سود بیشتری در زمان کمتری به 

دنبال دارد. به این ترتیب از یک سو سرمایه گذاران 
کمتر به این عرصه روی می آورند و از س��وی دیگر 
نمی توان ش��اهد تأثیر فوری ش��رایط بازار بر میزان 

تولید بود.
- ذخیره س��ازی ضعیف: برق کاالیی نیست که 
بت��وان آن را انبار کرد. تولی��د و مصرف برق تقریبًا 
همزمان صورت می گیرد. اگ��ر امکان ذخیره کردن 
برق مانند س��ایر کاالها وجود داش��ت، هزینه های 
تولی��د به  ویژه برای تأمین تقاضای پیک به ش��دت 
کاهش می یافت. نیروگاه تلمبه ذخیره ای تالشی در 
ای��ن زمینه بوده  اس��ت، با این طرح ک��ه از برق در 
س��اعات غیر پیک برای پمپاژ آب اس��تفاده شود تا 
در زم��ان مورد نیاز، انرژی پتانس��یل آب توربین ها 
را ب��ه حرک��ت درآورد و برق تولید ش��ود. گرچه 
ذخیره سازی برق بسیار دشوار و هزینه بر است، اما به 
نظر می رسد دستگاه Regenesys48 و سایر تالشهایی 

که در این زمینه می شود، سرانجام به نتیجه برسد.
- ساعات پیک: مصرف برق در ساعات مختلف 
روز و حتی در ایام مختلف س��ال نیز متفاوت است. 
با این وجود، س��طح حداقلی که ب��ار پایه نام دارد، 
همواره مورد استفاده قرار می گیرد. طبیعی است که 
برنامه ریزی برای تأمین بار پایه به س��ادگی صورت 
می گیرد و از نظر اقتصادی نیز تأمین آن کم هزینه تر 
است زیرا تولید کننده می داند همواره این میزان تولید 
مورد نیاز اس��ت. اما در ساعات پیک، تأمین برق به 
این صورت امکانپذیر ش��ده  است که ظرفیت های 
مورد نیاز، از قبل در مدار باش��د تنها برای آنکه این 
نیاز را در س��اعات محدودی برآورده کند. با توجه 
به س��رمایه گذاری سنگین ساخت نیروگاه، اهمیت 
مصرف پیک بیش��تر مش��خص می ش��ود. با اعمال 
مدیری��ت مصرف، تغییر س��اعت رس��می کش��ور، 
برنامه ریزی فعالیت صنایع بزرگ و اقدامات مشابه 
می توان تا حدودی پیک بار را کاهش داد و نس��بت 
بار متوسط به بار فراز را باال برد. در کشورهای بسیار 
پیش��رفته، این نسبت ممکن است بالغ بر 40 درصد 
نیز شود. به  هرحال نمی توان به دلیل باال بودن قیمت 
تمام شده تولید برق برای رفع نیاز اوج بار، از تولید 
چشم پوشی کرد. حتی نمی توان قیمت تمام شده را 
از مصرف کننده عادی مطالب��ه کرد. به جرأت می توان 
گفت چنین تمایزی با این شدت و وسعت، در مورد هیچ 
کاالی دیگری وجود ندارد. در این ارتباط، بهره گیری از 
اختالف افق و اختالف فص��ل نیز می تواند یکی از 
ویژگی های منحصر به فرد الکتریس��یته تلقی شود 
به نحوی که با یک دیس��پاچینگ قوی، می توان در 

ساعات متناوب به واردات و صادرات پرداخت.
- ل��زوم حفظ کیفیت: در م��ورد کاالهای دیگر 
ممکن اس��ت مص��رف کنندگان با توج��ه به درآمد 

خ��ود، درجه مختلفی از محص��ول را انتخاب کنند 
ک��ه هر چند کیفیت پایین ت��ری دارد اما به هر حال 
جوابگ��وی نیاز مصرف کننده هس��ت. اما در مورد 
برق این موضوع تقریباً مصداق ندارد. درست است 
در گذش��ته بس��یاری از تجهیزات به قطع لحظه ای 
برق در حد چند س��یکل حس��اس نبودن��د و آن را 
احس��اس نمی کردند ام��ا امروزه تجهی��زات تغییر 
کرده اند. حتی نوسانات ناچیز ولتاژ نیز ممکن است 
سیستم های کنترل میکرو پروسسوری را مختل کند 
و خسارت های سنگینی وارد کند. اگرچه در کشور 
ما هنوز برای مقابله با خاموش��ی و به  منظور ایجاد 
توازن بین عرضه و تقاضا، گاهی از کاهش فرکانس 
یا ولتاژ اس��تفاده می ش��ود اما مقدار آن بسیار ناچیز 

است.
- لزوم پیوستگی عرضه: هزینه خاموشی بسیار 
س��نگین تر از هزینه تولید برق اس��ت. اگر قطع برق 
منجر به قطع رش��ته حیات انس��انها ش��ود، اصوالً 
قاب��ل جبران نیس��ت. در صنعت نی��ز قطع برق اگر 
فاجعه آفری��ن نباش��د، الاقل بح��ران می آفریند. »در 
کوره های الکتریک��ی ذوب مواد، قطع برق موجب 
ماسیدن مواد مذاب می ش��ود که برای خارج کردن 
این مواد از باالبرهای هیدرولیکی اس��تفاده می شود. 
حال در صورت��ی که در اثر قطع طوالنی مدت برق 
امکان اس��تفاده  از باالبرها نباشد، مواد مذاب بعد از 
دو س��اعت کاماًل می ماس��د و برای خارج کردن آن 
و اس��تفاده مجدد از کوره به حداقل س��ه ماه وقت 

نیاز است.«
- تمیز بودن: برق هنگام مصرف آلودگی بسیار 
ناچیزی دارد. آلودگ��ی آن در هنگام تولید نیز قابل 
کنترل اس��ت. نخس��تین کنترل، امکان تولید برق در 
خارج از محدوده شهرها و انتقال آن به نقاط مصرف 
است زیرا سهولت انتقال برق عالی است. همچنین 
تنوع سوخت برای تولید برق، اجازه می دهد بهترین 
و سالم ترین روش اقتصادی برای تولید برق در پیش 

گرفته شود.
- جایگزین��ی تدریج��ی فن��اوری: دیده ایم که 
تحوالت رایانه ها با چه س��رعتی فراگیر می ش��ود و 
چگونه نسل های جدید، کامپیوترهای قبلی را جارو 
می کنند. اما در صنعت برق تحول بس��یار تدریجی 
صورت می گیرد. با ورود فناوری جدید، نیروگاه ها 
و تجهیزات انتقال و توزیع قدیمی همچنان به حیات 
خ��ود ادامه می دهند. اگ��ر در نظر بگیریم عمر مفید 
یک نیروگاه 20 - 15 سال است، کند بودن سرعت 

این تحول بدیهی خواهد بود.
- حمای��ت از صنایع دیگ��ر: هزینه انرژی یکی 
از اقالم مه��م قیمت تمام ش��ده اغلب محصوالت 
را تش��کیل می دهد و این انرژی کمابیش به ش��کل 
الکتریس��یته نی��ز مورد اس��تفاده قرار می گی��رد. لذا 
افزایش یا کاهش قیمت ب��رق می تواند بر صنایع و 

کاالهای دیگر تأثیر بگذارد.
- فن��اوری اطالعات: ام��روزه در نتیجه اهمیت 
پی��دا ک��ردن رایانه ه��ا در زندگی روزم��ره، نقش 
الکتریس��یته باز هم بیشتر شده  اس��ت. قطع برق از 
این منظر ممکن اس��ت باعث از بین رفتن س��اعتها 
کار وارد کننده اطالعات ش��ود. حتی ممکن اس��ت 
با لطمه خوردن به سطوح ثبت اطالعات، ماهها کار 
افراد مختلف به یکباره نابود شود و قابل بازیابی هم 
نباش��د. اما رابطه برق و رایانه به این سطح محدود 
نمی شود. صنعت برق می رود تا با مخابرات عجین 
شود و در سلسله گسترده خود نه تنها انرژی آتشین 
ش��بکه برق، بلکه پیام های دلنش��ین شبکه جهانی 

رایانه ای را نیز منتقل کند.

خصوصیات و ویژگی های مرتبط با صنعت 
برق در ایران شامل رشد مصرف، پیک غیرعادی، 
کم آبی، نداش��تن نیروگاه اتمی، ات��الف انرژی و 
عدم مش��ارکت بخش خصوصی از یک س��و و
 به کارگیری منابع گاز، وجود منابع غنی انرژی های 
تجدیدپذیر، ارتباط با همسایگان از راه خشکی، و 
نیاز شدید آنان به برق از سوی دیگر هستند. اکنون 
این ویژگی ها و دیگر نکاتی که در رابطه با صنعت 
ب��رق در ایران باید به طور خاص مورد توجه قرار 

گیرد، بررسی می شود.
نقش دولت و بخش خصوصی: برق رسانی 
در حال حاضر در کش��ور ما ب��ه عنوان صنعتی 
زیربنایی و ارائه دهن��ده خدمتی عمومی، اصوالً 
فعالیتی دولتی است و ش��بکه های انتقال، فوق 
توزیع و توزی��ع برق در ردی��ف اموال عمومی 
 و در مالکی��ت و مدیریت وزارت نیرو هس��تند 
ک��ه از طریق ش��رکت ها و مؤسس��ه های تابع 
خود، به توس��عه، نگهداری و بهره برداری از آنها 
می پ��ردازد. در بخش تولید هم این قاعده کلی- 
با برخی اس��تثناها- برقرار است به نحوی که در 
سال 1379 از مجموع 32563/1 مگاوات قدرت 
اسمی نیروگاه های کشور، نزدیک به 81 درصد 
آن تحت مالکیت وزارت نیرو بوده  است. نکته ای 
که در این میان بسیار درخور توجه  است، آن است 
که هیچ یک از نیروگاه های بخش خصوصی به 
منظور فعالیت در صنعت ب��رق به وجود نیامده 
 است. هیچ یک از صاحبان این نیروگاه ها برای 
تولید برق و فروش آن به تأس��یس نیروگاه روی 
نیاورده اند بلکه عمدتاً حساسیت تولید، نگرانی از 
قطع برق و عدم اطمینان به شبکه سراسری باعث 
شده  است برخی از کارخانه ها و مؤسسه ها، به 
منظور اطمینان از در دسترس بودن حداقل توان 
الکتریکی برای پیش��گیری از پیامدهای زیان بار 
قطع برق در روند تولید محصول یا ارائه خدمات، 
اق��دام به نصب مولد ه��ای اختصاصی کنند. در 
صورت ب��اال رفتن کیفیت خدمات رس��انی در 
وزارت نیرو و رش��د ظرفیت تولید طبعاً گرایش 
به نصب مولدهای اختصاصی به عنوان واحدهای 
اضطراری، به خصوص در صنایع کوچک کمتر 
می ش��ود. به ه��ر حال به نظر می رس��د در ایران 
گفتن این جمله که بخش خصوصی هم حدود 
20 درصد از تولید برق را بر عهده دارد، صحیح 
نباشد. در واقع بخش خصوصی چیزی را بر عهده 
ندارد ولی به این دلیل که نمی تواند با اطمینان و به 
صورت مداوم از شبکه استفاده کند، به خودکفایی 
روی می آورد. اما از آنجا که این بخش خصوصی، 
دول��ت را موظف می داند ک��ه از عهده ارائه برق 
برآید، به محض پیشرفت صنعت برق، پای خود 

را بیشتر کنار می کشد.
دولتی بودن صنایع جانبی: نه تنها تولید، انتقال 
و توزیع برق دولتی اس��ت بلکه تولید تجهیزات 
نیروگاهی و یا نگهداری و توسعه شبکه انتقال و 
توزیع نیز کما بیش دولتی است. حداقل می توان 
گفت اگر بخش خصوصی به مقره س��ازی، تولید 
ترانسفورماتور، کنتورس��ازی و تولید کابل روی 
آورده  اس��ت، شدیداً تحت حمایت بخش دولتی 
قرار دارد و هنوز نمی توان آن را از حمایت محروم 
ک��رد. این واقعیت که حدود 80 درصد تجهیزات 
مورد نیاز جهت احداث نیروگاه در حال حاضر از 
خارج تهیه می شود، موقعیتی برای صنایع کمکی 
برق به وج��ود می آورد تا ب��ه کمک های دولت 
همچنان امیدوار باشند. اما در زمینه خدمات فنی 
و مهندسی، شاهد پیدایش و گسترش شرکت های 
خدماتی مربوطه هستیم. هر چند آمار خاصی در 
این مورد گردآوری نش��ده  اس��ت اما عمالً شاهد 
هستیم که بسیاری از متخصصین و دست اندرکاران 
صنعت برق، به خصوص پس از منفک ش��دن از 
خدمات دولتی به تأسیس شرکت های خصوصی 

در زمینه ارائه خدمات مربوطه پرداخته اند.
رشد ساالنه باال: همچنان که در بحث مصرف 
گفته شد، ایران یکی از باالترین رشدهای مصرف 
برق جه��ان را دارد. الاقل می توان گفت تا زمانی 
که عقب ماندگی های گذش��ته جبران نش��ده  و 
نیازهای اولیه بر طرف نشده  است، چنین تقاضای 
روزافزون��ی در م��ورد برق ادامه خواهد داش��ت. 
گذشته از آن، همچنان که قبالً اشاره شد، بسیاری 
از مردم همسایه ما و اکثر کشورهایی که در شرق 
ایران قرار دارند، به میزان بسیار زیادی نیازمند انواع 

انرژی به  ویژه برق هستند.
کمبود سرمایه: با وجود منابع عظیم سوخت 
برای تولید الکتریسیته و به رغم تقاضای یادشده، 
ایران نتوانس��ته  است برق را به میزان مورد انتظار 
تولید کند. سرمایه گذاری در ایران هم در صنعت 
برق و هم در دیگر صنایع با مشکل اساسی روبه 
رو است. روشهای تأمین اعتبار برای سرمایه گذاری 
در یک کشور از دو طریق منابع داخلی و خارجی 
امکان پذیر اس��ت. منابع داخلی عبارت است از 
بودجه دولت و سرمایه بخش خصوصی. اما بخش 
خصوصی در ایران به لحاظ»اقتصاد نفتی« ضعیف 

مانده  اس��ت و عمده منابع سرمایه گذاری توسط 
بودجه دولت تأمین می ش��ده  است. در سال های 
اخیر به دلیل کاهش یافتن ی��ا ثابت بودن درآمد 
دولت )به نرخ ثابت( از یکسو و افزایش جمعیت 
کش��ور از سوی دیگر، به تدریج از قدرت دولت 
در امر س��رمایه گذاری کاسته شده  است هر چند 
هنوز هم س��رمایه گذاری دولت، به خصوص در 
طرحهای عمرانی، حرف اول را در اقتصاد می زند 
و بخش خصوصی مولد نیز هنوز پایگاه و جایگاه 
چندانی در اقتصاد ایران ندارد. منابع خارجی امکان 
دیگری برای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران است 
که می تواند به عنوان مکمل منابع داخلی، ضمن 
برآوردن نیاز اشتغال، با انتقال تکنولوژی و روشهای 
نوین مدیریتی، به کشور مدد رساند و زمینه های 
رشد و توسعه پایدار اقتصادی را دامن زند. ما در 
بحث موانع قانونی، خواهیم دید که هنوز تا جذب 

سرمایه خارجی راه درازی در پیش داریم.
ــار: نمی توان از  ــرعت افزایش ب پیک و س
ویژگی ه��ای برق در ای��ران صحبت کرد و یک 
بار دیگر به پیک نامتوازن ایران اشاره نکرد. گرچه 
اختالف افق یادشده به نوعی موجب سایش پیک 
می شود، اما باز هم این قله صعب العبور می نماید! 
ای��ن افت و خیز نامتعادل، هزینه های س��نگینی 
ب��ه صنعت برق کش��ور تحمی��ل می کند. حتی 
تبصره های قانون برنامه پنج س��اله و تبصره های 
بودجه کوشیده اند با مکلف کردن وزارت نیرو به 
تهیه آیین نامه تعیین ساعات کار اصناف، به کاهش 
این معضل کمک کنند. مشکل تنها احتمال قطع 
برق نیست. حتی زمانی هم که با فداکاری کارکنان 
صنعت و با مدیریت دقیق مص��رف، تداوم برق 
رس��انی حفظ می شود، باز هم بحران کار خود را 
می کند. حتی مشکل فقط این نیست که سرمایه 
گذاری س��نگینی برای تأمین تقاضا در س��اعات 
پیک انجام شده  اس��ت و این سرمایه گذاری در 
ساعات دیگر راکد می ماند. در واقع تالش می شود 
از موقعیت ه��ای ک��م باری سیس��تم در جهت 
تعمیرات بازدارنده واحدها استفاده کامل شود. به 
این ترتیب مشکالتی که این افت و خیز نامتعادل 
ایجاد می کند به کاهش بهره وری و وقفه در تولید 

محدود نمی شود.
ــروگاه ها: عمر مفید یک  ــوان بودن نی ج
نیروگاه بین 25 تا 30 سال است لذا می توان گفت 
بیش از 75 درصد نیروگاههای کشور جوان هستند. 
زیرا بسیاری از نیروگاه های ایران، پس از انقالب 
احداث ش��ده اند. اگر مش��خصات نیرو گاه های 
حرارت��ی و آبی را در کتاب آمار تفصیلی صنعت 
برق ایران در س��ال 1379 بررسی کنیم، مالحظه 
می ش��ود نیروگاه هایی که تمام یا بخشی از آنها 
در س��الهای 1370 به بعد مورد بهره برداری قرار 
گرفته ان��د، بیش از 50 درص��د کل نیروگاه های 
وزارت نیرو هس��تند. با این وجود به تدریج عمر 
برخی از نیروگاه های حرارتی از 30 سال می گذرد 
و نیاز به خروج آنها از چرخ��ه تولید و جایگزینی 
با نیروگاه های جدید احس��اس می شود. نیروگاه 
بخاری طرش��ت، بعثت و منتظرقائم در تهران در 

این میان پیشکسوت محسوب می شوند.
ــایر ویژگی های جغرافیایی: در میان  س
نیروگاه های جدیداالحداث، تنها نیروگاه های آبی 
است که به همان نسبت رشد نداشته است. یکی 
از دالیل مهم این موضوع، کم آبی ایران است. اگر 
گرمای جنوب در فصل تابستان را کنار بگذاریم، 
گرم بودن کشور خود به نحوی از مصرف انرژی 
می کاهد. الاقل می توان گفت تولید برق در ایران 
را می توان با مص��رف انرژی کمتر انجام داد. نور 
خورشید گذشته از آن که خود به عنوان یک منبع 
انرژی، بخش��ی از نیازهای گرمایی و روشنایی را 
برطرف می کند، دستیابی به انرژی های تجدیدپذیر 
را نیز امکان پذیرتر می کند. در عین حال باید توجه 
ک��رد که آب و ه��وای ایران در هم��ه نقاط یک 
نواخت نیست. وقتی در بندرعباس دور شدن از 
باد کولر گازی نفس را تنگ می کند، ممکن است 
در خلخال ریزش برف ادامه داشته باشد. طبعاً این 
اختالف دما، در کاهش بار شبکه مؤثر است. ایران 
کشوری کویری است و دوری شهرها از یکدیگر، 
یکی از خصوصیات آن به ش��مار می آید. انتقال 
و توزیع انرژی برق در این کش��ور پهناور کاری 
گسترده و وسیع است. کوهستانهای صعب العبور، 
سختی انتقال و توزیع را باز هم دشوارتر می کند. 
گاه وجود جنگل ها نیز مزید بر علت می ش��ود و 
الزم می آید از میان درختان انبوه و کوههای سر به 
فلک کشیده، راه نور به خانه های پراکنده روستاییان 
عزیز این مرز و بوم گشوده شود. با این وجود همه 
این روستاها و مناطق پراکنده را خاک مملکت به 
هم پیوند زده است و دکل های برق که استوار در 
خشکی ایستاده اند، شاهد ساکت این همبستگی 
هستند. در این میان، تنها جزیره کیش است که به 
صورت خارج از ش��بکه سراسری تأمین می شود 
و چون فانوس دریایی بزرگی، با نور زیبای خود 

وجود سرزمین مقدس ایران را اعالم می کند.

صنعت برق در جهان و ایران
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اصفهان

اصفهان

شهرکرد

شهرکرد

سایت گلخانه تولید سبزی 
و صیفی جات در اردل افتتاح 

شد 

همزمان با س��ومین روز از دهه فجر طرح گلخانه 
تولید سبزی و صیفی جات در روستای آلیکوه شهرستان 
اردل ب��ا حض��ور معاون سیاس��ی- امنیتی اس��تاندار 

چهارمحال و بختیاری به بهره برداری رسید.
به گزارش فارس، مراد کاظمی در آیین بهره برداری 
از این پروژه اظهار داش��ت: برای بهره ب��رداری از این 
گلخان��ه یک میلیارد و 100 میلیون ریال هزینه ش��ده 
اس��ت. وی افزود: اعتبار هزینه شده برای بهره برداری 
از گلخانه تولید سبزی و صیفی جات روستای آلیکوه 
از مح��ل اعتب��ارات تبصره دو تس��هیالت بدون بهره 
تأمین ش��ده است. کاظمی تصریح کرد: با بهره برداری 
از این س��ایت گلخانه ای زمینه اشتغال چندین نفر در 
این شهرستان فراهم شده است. معاون سیاسی- امنیتی 
استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با بهره برداری 
از گلخانه یادش��ده س��االنه 60 تن محص��ول تولید و 
روانه بازار مصرف می ش��ود. به گفته وی این گلخانه 
3 هزار مترمربع زیرکشت و 4 هزار مترمربع مساحت 
دارد. کاظمی همچنین از بهره برداری از طرح پرورش 
مرغ گوشتی در روستای آلیکوه این شهرستان خبر داد 
و گفت: برای بهره برداری از این واحد پرورش��ی یک 
میلیارد و 200 میلیون ریال هزینه شده است. وی افزود: 
از این مبلغ یک میلیارد ریال از طریق تسهیالت بانکی 
و مابقی از محل سرمایه گذاری بخش خصوصی اعتبار 

هزینه شده است.
کاظمی به اشتغال دو نفر در طرح یادشده اشاره کرد 
و افزود: با بهره برداری از واحد پرورش مرغ گوش��تی 
روستای آلیکوه ساالنه 50 هزار قطعه مرغ تولید و روانه 

بازار مصرف می شود.
وی تصریح کرد: این واحد پرورشی هزار و 250 
مترمربع زیربنا و 3 هزار و 500 مترمربع مساحت دارد. 

طرح های عمراني در شهر 
برزک کاشان به بهره برداري 

رسید
همزم��ان با ای��ام اهلل دهه مبارک فج��ر با اعتباری 
اف��زون بر 3میلیارد و 90 میلیون ری��ال 9 طرح عمران 
ش��هری در ش��هر »برزک« از توابع شهرستان کاشان به 
بهره برداری رس��ید. به گزارش ایرنا، ش��هردار برزک 
گف��ت: این طرحها ش��امل س��اماندهی گلزار ش��هدا،
جدول گذاری شش خیابان،   سفالت خیابانهای منطقه 
مصال وسنگ شکنی و تعریض پیچ خیابان کوهسار این 
شهر اس��ت. محمود اش��رفی طول جدول گذاری این 

خیابانها را در مجموع 9 هزار و 450 متر ذکر کرد. 
وی افزود: برای ساماندهی گلزار شهدای شهر برزک 
700 میلیون ریال از محل اعتبارهای بنیاد شهید و امور 
ایثارگران کاش��ان و فرمانداری این شهرستان هزینه شده 
است. وی شمار شهدای بخش برزک را 50 شهید ذکر کرد.
به مناسبت بزرگداشت سی و یکمین سالگرد پیروزی 
انقالب اس��المی ایران، همچنین خانه عالم روس��تای 
ویدوج��ا از توابع بخش برزک نی��ز افتتاح و مورد بهره 
برداری قرار گرفت. حجت االسالم سید عبدالصاحب 
حسینی رئیس اداره تبلیغات اسالمی کاشان گفت: برای 
این خانه با زیربنای حدود 80 مترمربع 350 میلیون ریال 
از محل اعتبار های استانی و مردمی هزینه شده است. در 
آیین افتتاح این طرحها بخشدار برزک، جمعی از مسئوالن 
و قشرهای مختلف مردم به ویژه خانواده معظم شهدا و 
ایثارگران حضور داشتند. شهر برزک مرکز بخش برزک 

در 65 کیلومتری کاشان واقع شده است.

بهره برداري از 11 طرح 
دانشگاه آزاد در شهرضا و 

دهاقان
11 طرح آموزشی، عمرانی با حضور رئیس دانشگاه 
آزاد اس��المی در واحده��ای دهاقان و ش��هرضای این 
دانشگاه به بهره برداری رسید. به گزارش موج، 5 طرح 
واحد دانشگاهی دهاقان شامل کتابخانه مرکزی، سایت 
رایانه، کارگاه های آموزش��ی، کالس ها، آزمایشگاه های 
فنی - مهندس��ی، توقف��گاه خودرو و طرح بازس��ازی 
مهمانس��را بود که با بیش از 8 میلی��ارد و 600 میلیون 
ریال هزینه اجرا به بهره برداری رس��ید.رئیس دانشگاه 
آزاد اس��المی، همچنین 6 طرح آموزش��ی، عمرانی و 
فرهنگی را در واحد شهرضای این دانشگاه افتتاح کرد. 
پل زیرگذر، سردر دانشگاه،  دانشکده تحصیالت تکمیلی، 
مجموعه فرهنگی و رفاهی، مجموعه انبارها و غذاخوری 
طرح هایی بودند که با 60 میلیارد ریال هزینه در این واحد 
دانشگاهی به بهره برداری رس��ید. رئیس دانشگاه آزاد 
اس��المی در حاشیه افتتاح این طرح ها گفت: هم اکنون 
یک میلیون و 500 هزار دانشجو در 350 واحد آموزشی 
دانشگاه آزاد تحصیل می کنند و تاکنون 3 میلیون نفر از 
این واحدها دانش آموخته شده اند. عبداهلل جاسبی اظهار 

داشت: دانشگاه آزاد 60 هزار عضو هیأت علمی دارد.

کاشان

شهرضا

به مناس��ب ایام اهلل دهه فجر در 
اصفهان از 13پروژه ش��رکت توزیع 
برق شهرس��تان اصفهان بهره برداری 

شد.
به گزارش فارس، این پروژه ها 
در حوزه عملیات��ی خود با اعتباری 
بال��غ ب��ر 195 میلیارد ری��ال مورد 

بهره برداری قرار می گیرد.
ایج��اد و راه ان��دازی س��ام�انه 
پاس��خگویی تمرک��ز در دو ام��ور 
نواح��ی و ش��رق و تکمی��ل حلقه 

اتصال پاس��خگویی در هشت امور 
شرکت برای پاسخگویی به مشترکان 
و پوش��ش کلی��ه درخواس��ت های 
هرند،  بخش  روس��تاهای  دیماندی 
کوهپای��ه، ورزنه،  کرارج، جرقویه  و 
رامش��ه در حوزه تحت فرمانداری 
شهرستان اصفهان از پروژه های قابل 
افتتاح اس��ت. احداث ش��بکه فشار 
متوسط هوایی و زمین به طول 142 
کیلومتر،  احداث شبکه فشار ضعیف 
کیلومت��ر،   185 هوای��ی  و  زمین��ی 

احداث 205 دستگاه ترانس هوایی 
و پست زمینی به منظور برق رسانی 
به مشترکان ش��هرک های صنعتی و 
ب��رق دار کردن چاه های کش��اورزی 
است. احداث روش��نایی معابر تازه 
احداث ک��ه از مهمترین آن می توان 
ب��ه تأمی��ن روش��نایی تقاط��ع غیر 
همس��طح س��ردار ش��هید عرب به 
ط��ول دو کیلومتر حد فاصل خیابان 
کاوه � جابر انص��اری و با اعتباری 
بالغ بر 600 میلی��ون ریال همچنین 

احداث روشنایی تقاطع غیرهمسطح 
سروش � عسگریه به طول 700 متر 
با اعتباری بالغ بر 250 میلیون ریال 
اشاره کرد. تعدیل بار روشنایی 400 
معبر شهری به منظور استاندارسازی 
معابرش��هری، ایج��اد و راه ان��دازی 
 GIS سیس��تم اطالعات جغرافیای 
در امور شمال شرق شرکت و فراهم 
شدن امکان ثبت اطالعات تأسیسات 
شبکه برق از طریق نقشه شهری از 

دیگر پروژه های قابل افتتاح است.

بهره برداری از 13 پروژه شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

استاندار چهارمحال و بختیاری: 

انقالب، قطار توسعه کشور را به راه انداخت
استاندار چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به 31 سال عمر پربرکت انقالب 
اس��المی گفت: این انق��الب عالوه بر 
ایج��اد تحوالت فکری، قطار توس��عه 
و س��ازندگی را در ای��ران اس��المی به 
راه انداخ��ت. به گ��زارش زاینده رود 
رجبعلی صادقی در آیین افتتاح مدرسه 
12 کالسه فاطمیه لردگان افزود: در پرتو 
افکار بلند بنیانگذار جمهوری اسالمی 
درخت انقالب به بار نشس��ته و ثمره 
این خدم��ات اگرچه کام مردم ایران را 
شیرین کرده اما دشمنان از این توفیقات 
تلخکام و حس��رت زده شده اند. وی 
به توفیقات علمی، سیاس��ی، فرهنگی 
کشور و نیز توفیقات عمرانی و آبادانی 
در مناطق محروم اش��اره کرد و افزود: 
امروز افتخارات کشور در عرصه های 
علمی، فناوری، اجرای طرحهای بزرگ 
صنعتی و سدسازی دنیا را شگفت زده 
کرده اس��ت. وی گفت: همپا با جهش 

مطلوب توسعه کشور، مناطق محروم از 
جمله اس��تان چهار محال و بختیاری و 
شهرس��تان لردگان با اجرای طرحهای 
بزرگ راهس��ازی، آموزشی و فرهنگی 
بی��ش از پیش در مس��یر توس��عه قرار 
گرفت��ه اس��ت. صادق��ی همچنین در 
جمع مردم سردش��ت گفت: راه ریلی 
چهارمح��ال و بختیاری به خوزس��تان 
بدون ش��ک از لردگان خواهد گذشت 

و اجرای این طرح به توس��عه بیش از 
پیش استان و شهرستان لردگان کمک 
خواهد کرد. وی به اجرای سدهای در 
دس��ت احداث در لردگان اشاره کرد و 
افزود: آموزش فنون س��د س��ازی باید 
برای شهرستان لردگان به لحاظ ظرفیت 
ب��االی ایج��اد اش��تغال در این بخش 
بی��ش از پیش مورد توج��ه قرارگیرد. 
اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری در 

آیین افتتاح خانه عالم آلونی نیز گفت: 
وجود طرحهای مختل��ف عمرانی در 
مناطق مختلف بیانگر توجه دولت نهم 
و دهم به توس��عه متوازن اس��تان بوده 
اس��ت. وی گفت: کثرت طرحهای در 
دست اجرا در اس��تان عالوه برحدود 
480 طرح قابل بهره ب��رداری در دهه 
فجر به توسعه اس��تان کمک می کند. 
فرمان��دار لردگان در آیی��ن افتتاح این 
طرحها گفت: این شهرستان در دهه فجر 
ش��اهد بهره برداری از 50 طرح عمرانی 
خواهد بود. منصور ظفریان گفت: عالوه 
بر طرحهای عمرانی، پروژه های بزرگی 
نیز برای توسعه صنعتی و اشتغال از جمله 
پتروش��یمی، نی��روگاه گازی و کارخانه 
س��یمان در شهرس��تان در حال احداث 
است. در سفر اس��تاندار چهار محال و 
بختیاری به شهرس��تان ل��ردگان هفت 
طرح عمرانی بهره برداری و یک طرح 

نیز کلنگ زنی شد. 

استاندار اصفهان تحرک بیشتر دبیرخانه ادیان الهی
 استان را خواستار شد

اس��تاندار اصفهان تحرک بیش��تر 
دبیرخان��ه ادی��ان اله��ی اس��تان را با 
محوری��ت دو موض��وع وحدانیت و 

منجی گری خواستار شد.
علیرض��ا  ایرن��ا،  گ��زارش  ب��ه   
ذاک��ر اصفهانی در پیامی به نشس��ت 
رهبران ادیان الهی اس��تان به مناسبت 
ده��ه مبارک فجر، اظهار داش��ت: این 
دبیرخانه با دائر کردن نشستهای کیفی 
و مس��تمر، زمینه همدلی پیروان ادیان 

الهی را در استان ایجاد کند.
وی تصریح کرد: تش��نگی بش��ر 

ام���روز ب���رای 
پ�ذی����رش ام�ر 
برهوت  در  دین، 
بیش  بی ایمان��ی 
از هر زمان دیگر 
اس��ت  مش��هود 
و در ای��ن فض��ا 
همت مردان خدا 
کارساز و فرصت 
مغتنم��ی اس��ت 

که بتوان در بس��تر پیش رو رس��الت 
انسانی و دینی خود را به منصه ظهور 

گذاشت. 
ذاکر اصفهانی 
اف��زود: ب��ا توجه 
ب��ه اینکه اس��تان 
دارای  اصفه��ان 
و  قابلی�ت ه���ا 
ی  ها د ا س��تعد ا
فکری و فرهنگی 
است باید شرایط 
فراهم  را  مناسبی 
ک��رد و با دعوت از اصحاب فکر و دین 
باوران ادیان الهی بر فضای ایمانی جامعه 

عمق بخشید. 
ک��رد:  اضاف��ه  پیام��ش  در  وی 
حضور دانش��گاه های متعدد در استان، 
حوزه های علمیه و مراکز فرهنگی ادیان 
و اقلیت های دینی استان زمینه مناسبی 
برای بسط و نشر عقاید متنوع و ارزشمند 
است. ذاکر اصفهانی در بخش دیگری از 
این پیام می افزاید: سازمان ملل سال آینده 
را به پیشنهاد ایران و برخی کشورها، سال 
نزدیکی فرهنگ ها نام نهاده که یکی از 
مس��ائل کلیدی و ضروری در این مقطع 

تاریخی بشر است.

با حضور معاون استاندار چهارمحال و بختیاری: 

6 پروژه عمرانی در شهرکرد به بهره برداری رسید
همزمان ب��ا ایام اهلل ده��ه فجر، 6 
پروژه عمرانی با حضور معاون عمرانی 
اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری به 
بهره برداری رس��ید.به گزارش فارس، 
احمد ایرج پور در آیین بهره برداری از 
پروژه سالن ورزشی شهر سورشجان 
از توابع شهرس��تان ش��هرکرد، اظهار 
داشت: برای بهره برداری از این سالن 
ورزشی 3 میلیارد و 100 میلیون ریال 
از طرف اداره کل نوس��ازی، توس��عه 
و تجهیز مدارس اس��تان هزینه ش��ده 
است. وی با بیان اینکه این طرح 850 
متر مرب��ع زیربنا دارد، گف��ت: اعتبار 
هزینه شده برای بهره برداری از سالن 
ورزشی سورشجان از محل اعتبارات 

استانی تأمین شده است.
مدرس��ه  بهره برداری  از  ایرج پور 
مدرس سورش��جان خبر داد و افزود: 
برای بهره ب��رداری از این مدرس��ه 6 
میلیارد و 200 میلیون ریال هزینه شده 
اس��ت. وی با بیان اینکه این مدرسه با 
ی��ک هزار و 500 مترمرب��ع زیربنا در 
دو طبقه احداث ش��ده اس��ت، گفت: 

اعتبار هزینه شده برای مدرسه مدرس 
سورش��جان از مح��ل اعتب��ارات ملی 

تأمین شده است. 
بندخاکی  از  بهره برداری  ایرج پور 
وآن��ان را یک��ی دیگ��ر از پروژه های 
آماده بهره برداری در س��ومین روز از 
ایام اهلل دهه فجر دانست و افزود: برای 
بهره برداری از این بندخاکی 2 میلیارد 
و 100 میلیون ریال هزینه شده است. 

وی ادامه داد: اعتبار هزینه ش��ده برای 
بهره برداری از بندخاکی وانان از محل 

اعتبارات استانی تأمین شده است. 
وی همچنین از به��ره برداری از 
خوابگاه دانش��جویی دختران ش��ماره 
چه��ار دانش��گاه ش��هرکرد خب��ر داد 
و گف��ت: ب��رای بهره ب��رداری از این 
خوابگاه دانش��جویی 17 میلیارد ریال 
هزینه ش��ده است. به گفته وی، اعتبار 

هزین��ه ش��ده ب��رای بهره ب��رداری از 
س��اختمان و تجهیز س��الن شماره دو 
دانشگاه شهرکرد نیز از محل اعتبارات 
ملی تأمین شده است. معاون عمرانی 
استاندار چهارمحال و بختیاری افتتاح 
س��اختمان و تجهی��ز س��الن ش��ماره 
دو دانش��گاه ش��هرکرد را یکی دیگر 
از پروژه ه��ای عمرانی این دانش��گاه 
برش��مرد و افزود: برای بهره برداری 
و تجهیز این سالن ورزشی 11 میلیارد 

ریال هزینه شده است.
 وی همچنین ادامه داد: بهره برداری 
از طرح تأمین آب آشامیدنی روستای 
کت��ک در این شهرس��تان ب��ا اعتباری 
افزون بر900 میلیون ریال هزینه شده 

است.
ایرج پور تصریح کرد: برای اجرای 
این طرح ی��ک هزار متر خط انتقال و 
2 هزار متر ش��بکه داخل��ی اجرا، یک 
مخ��زن 150 مترمکعب��ی اح��داث و 
45 انش��عاب واگذار ش��ده است. به 
گفته وی جمعی��ت بهره بردار از طرح 

یادشده 200 نفر است.

رئیس گروه آموزش نظری سازمان آموزش و پرورش اصفهان:

        حذف دوره پیش دانشگاهی به طور کامل اتفاق نمی افتد 
رئی���س گ�روه آم�وزش نظری و 
پیش دانش��گاهی س��ازمان آموزش و 
پ��رورش اس��تان اصفهان گف��ت: در 
صورت حذف دوره پیش دانش��گاهی 
از دوره های آموزشی، دانشگاه ها باید 
آن را جب��ران کنند. محم��د براتی در 
گفتگو با ایسنا اظهار داشت: تحقیقات 
صورت گرفته نش��ان می دهد از آنجا 
که آموزش و پرورش متولی خدمات 
آموزش��ی اس��ت و باید ف��رد را برای 
داش��تن یک زندگی بهتر آم��اده کند، 
اضاف��ه کردن دوره پیش دبس��تانی به 

مراتب مهمتر از دوره پیش دانشگاهی 
است. وی افزود: باید به این نکته توجه 
کرد که حذف دوره پیش دانشگاهی به 
طور کامل اتفاق نمی افتد. رئیس گروه 
آم��وزش نظ��ری و پیش دانش��گاهی 
س��ازمان آم��وزش و پرورش اس��تان 
اصفهان تصریح کرد: در یک نگاه کلی، 
حذف پیش دانشگاهی بیشتر در شکل 
و اس��م اتفاق می افتد، ن��ه در محتوی، 
چون دان��ش آموزان را در پایه س��وم 
راهنمایی هدایت می کنیم و عماًل یک 
دوره جایگزین دوره پیش دانش��گاهی 

کرده ایم. وی ادامه داد: فعال و باانگیزه 
بودن دانش آم��وزان و افزایش کیفیت 
آموزشی از نقاط قوت پیش دانشگاهی 
است. براتی بیان کرد: تأکید بر حافظه 
محوری و به فراموشی سپردن دروس، 
مس��اعد نبودن فضای پیش دانشگاهی 
ب��رای فعالیت های تربیتی و اس��تفاده 
نکردن بهین��ه از فرصت ه��ا، تأکید بر 
توانایی آموزش مبتنی بر تس��ت زنی و 
رعایت نکردن برخی از شئونات پیش 
دانش��گاهی از جمله نقاط ضعف این 
دوره است. وی ادامه داد: طی جلساتی 

ب��ا نخبگان و افراد باس��ابقه آموزش و 
پرورش اس��تان، نق��اط ضعف و قوت 
نظ��ام پیش��نهادی وزارت آم��وزش و 
پرورش، جم��ع آوری و به وزارتخانه 
ارائه شده است و تصمیم گیری نهایی 
ب��ه عه��ده ش��ورای عالی آم��وزش و 
پرورش اس��ت. براتی خاطرنشان کرد: 
ساختار نظام آموزشی بیشتر کشورهای 
توسعه یافته و یا در حال توسعه مبتنی 
بر 12 سال و تقسیم آن به دوره های سه 
ساله است که فالسفه تعلیم و تربیت بر 

آن تأکید داشته اند. 

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
 دانشگاه های آزاد اسالمی استان اصفهان:

پشتوانه دانشگاه های آزاد اسالمی تضمین شده است
رئی��س نهاد نمایندگی مقام معظ��م رهبری در 
دانشگاه های آزاد اسالمی استان اصفهان گفت: پشتوانه 

دانشگاه های آزاد اسالمی تضمین شده است.
 به گزارش فارس، حجت االس��الم والمسلمین 
حاج س��ید مجتبی میردامادی در جمع دانشجویان 
دانش��گاه آزاد دهاقان و مسئوالن چهار منطقه استان 
اصفهان اظهار داشت: نخستین شخصی که پیشنهاد 
تشکیل دانشگاه های آزاد اسالمی را در حضور رهبر 
کبیر انقالب اسالمی مطرح کرد آقای جاسبی بودند 
که با اس��تقبال فراوان حضرت امام خمینی )ره( رو 

به  رو شدند.
وی افزود: گاهی یک جرقه کوچک می تواند آثار 
و جریانات زیادی را از خود به جای بگذارد، یک کلمه 
طیبه مانند یک درخت طیبه ای است که ریشه های آن 
ثابت و ش��اخه های آن در جهان اسالم و بشریت در 
حال درخشیدن و میوه هایش همیشگی است. رئیس 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد 
اس��المی استان اصفهان تصریح کرد: در زمان فعلی 
فکر و ذهن مسئوالن دانشگاه های آزاد اسالمی آرام 
و آسوده است زیرا پشتوانه آن تضمین شده و دیگر 
خاموشی در این جریان نخواهد بود. میردامادی ادامه 
داد: در کنار انقالب اسالمی ایران یک انقالب فرهنگی 
تشکیل و دانشگاه های آزاد اسالمی ایجاد شد که اگر 
اینطور نمی شد بعد از گذشت 30 سال نمی توانستیم 
بگوییم به استقالل فرهنگی و علمی رسیده ایم. وی 
اضاف��ه کرد: اگ��ر در زمان فعلی ش��اهد اختراعات 
دانش��جویان و جوانان این مملکت در سطح کشور 
و جهان هس��تیم همگان مدیون وجود دانشگاه های 
آزاد اسالمی است. رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های آزاد اسالمی استان اصفهان با 
اش��اره به اینکه ریاست و معاونت دانشگاه های آزاد 
اس��المی نیازمند مدیریت باالیی است، خاطرنشان 
کرد: با گذشت ربع قرن از ریاست آقای جاسبی بر 
دانشگاه های آزاد اسالمی همچنان جهان اسالم شاهد 
موفقیت های ایشان در مدیریت باال هست. میردامادی 
بیان داشت: در زمان فعلی مملکت ما دچار شبیخون 
فرهنگی شده است و همین دانشگاه ها و دانشجویان 
آنها هس��تند که حکم ص��الح برای مقابل��ه با این 
شبیخون را دارند. امام جمعه دهاقان نیز در ادامه اظهار 

داشت: گرامیداش��ت روزهای خداوندی و یوم  اهلل
دهه فجر است که امروزمان را روشن تر از دیروزمان 

نمایان کرده است. 
حجت االسالم والمسلمین حاج حسین مومن پور 
با اش��اره به تکمیل و تحکیم بودن زیرساخت های 
علمی و فرهنگی این دانش��گاه، اف��زود: زیربناهای 
فرهنگی و آموزشی این دانشگاه از زمان ریاست دکتر 
عناقه پی ریزی و نهادینه ش��ده است. وی با اشاره به 
اینکه نخس��تین کسانی که در ساخت و احداث این 
مرکز آموزشگاهی قدم های بزرگ برداشتند از جمله 
خان��واده میرباقری در این همایش حض��ور دارند، 
تصریح کرد: 21 س��ال پیش به همت چنین افرادی 
کلنگ زنی این مرکز آغاز ش��د، مرکزی که در زمان 
فعلی در حال رقابت با دانش��گاه های عالی و بزرگ 
جهان اسالم است. امام جمعه دهاقان ادامه داد: هنوز 
یادمان اس��ت که این دانش��گاه بزرگ را با یک اتاق 
و کالس کوچک در حس��ینیه اعظم شهرستان آغاز 
کردی��م و حال به این مکان ب��زرگ و در عین حال 

مقدس از لحاظ علمی و معنوی رسیده ایم. 
وی اضافه کرد: از یادمان نرود دانشگاه ها عالوه 
بر مراکز آموزشی و علمی باید مرکزی باشند دارای 
معنوی��ت و تقوا در کنار عل��م و دانش چرا که همه 

دانش ها نیازمند اخالص و تقوا و ایمان هستند.

امام جمعه موقت اصفهان گفت:  مردم خودشان 
احساس تکلیف می کنند که در صحنه حضور داشته 

باشند تا دشمنان خیال باطل در سر نپرورانند.
 حجت االسالم والمسلمین محمد تقی رهبر 
در خطبه ه��ای نمازجمعه اصفه��ان افزود:  این 
مردم در سه دهه از انقالب در تمام صحنه های 
انقالب حضوری پرشور داشته و دارند و در این 
راهپیمایی هم حضور خواهند یافت تا در دهان 

امپریالیسم،  اسرائیل و استکبار بزنند.
 وی گفت:  مجلس نیز به عنوان نماینده مردم 
در کنار دولت و ملت،  بر حضور پرش��ور مردم 
تأکید داش��ته و دارد. امام جمعه موقت اصفهان 
بیان کرد:  22 بهمن روز حاکمیت مس��تضعفین،  
روز س��قوط رژیم 2500ساله شاهنشاهی و روز 
برچیده ش��دن نفاق و توطئه های اس��تکباری و 
روز بیع��ت با امام راحل و مق��ام معظم رهبری 
اس��ت. وی گف��ت:  ملت با حض��ور خودش در 
این راهپیمایی همه چیز را به دش��منان این نظام 
خواهد گف��ت همانطور که در روزهای نهم دی 
و 15 آذر و دیگر روزها و مناسبت های انقالب 

گفته است.
حجت االس��الم رهبر افزود:  ایران سرافزار 
اینک بر خ��ود می بالد که با وج��ود تحریم ها 
و فش��ارهای خارجی به پیش��رفت های علمی 
و فناوری دس��ت یافته و اس��تکبار ه��م از این 
وحشت دارد. وی در بخش دیگری از اظهارات 
خ��ود گفت:  ما از قوه قضایی��ه می خواهیم تا با 
محاکمه س��ران فتنه خیال وجود حاش��یه امن را 
از سر آنان بیرون کند. خطیب اصفهان همچنین 
اج��رای طرح هدفمندی یارانه ها را به نفع مردم 
و نظام دانست و گفت:  برخی با جوسازی سعی 
نکنن��د تا مردم را از این طرح بترس��انند چرا که 
تمام جوانب آن دیده ش��ده و مجلس هم بر آن 
نظارت دارد. وی همچنین از مسئوالن اجرایی و 
نظارتی خواست تا در روزهای آخر سال مراقب 
باشند تا برخی با سوء  استفاده، گرانی را بر مردم 
تحمی��ل نکنند. حجت االس��الم رهبر در خاتمه 
به سالروز تش��کیل مجمع تشخیص مصلحت و 
روز نی��روی هوایی و پیروزی 22 بهمن و دیگر 

مناسبت ها اشاراتی نمود.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال وبختیاری و امام 
جمعه شهرکرد، با اشاره به تحرکات اخیر انگلستان 
در منطقه گفت: انگلیس برای ایجاد فتنه در کش��ور 
برنام��ه ریزی کرده و بای��د در برابر این توطئه بیدار 
و هوش��یار بود. به گزارش ایرنا، آیت اهلل محمدرضا 
ناصری یزدی در خطبه های نماز جمعه ش��هرکرد 
در مصالی بزرگ امام خمینی )ره( این ش��هر افزود: 
انگلی��س برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری 
اس��المی و انقالب مردمی ایران از هر روشی برای 
رسیدن به مقاصد شوم خود بهره خواهد گرفت. وی 
به نشست اخیر لندن پیرامون همسایگان افغانستان 
اش��اره کرد و گفت: در این نشست که خوشبختانه 
ایران ش��رکت نداش��ت، انگلیس برای به رسمیت 
شناختن طالبان و القاعده در افغانستان برنامه ریزی 
کرده تا بین همس��ایگان افغانستان ایجاد اختالف و 
تفرقه کند. به گفت��ه وی، نقش امریکا و انگلیس و 
رژیم غاصب اسرائیل در فتنه های اخیر پررنگ بوده 
و حضور آنها در منطقه خاورمیانه نیز برای محاصره 
کردن کش��ورهای آزادیخواه جهان اس��ت که سران 

کشورهای عربی این موضوع را درک نمی کنند. 
نماینده ولی فقی��ه در چهارمحال و بختیاری و 
امام جمعه شهرکرد، با اش��اره به فرارسیدن یوم اهلل 
22بهمن س��الروز پیروزی جمهوری اسالمی ایران 
گفت: حضور در راهپیمایی 22بهمن شکرانه انقالب 
اس��المی به عنوان یک نعمت الهی اس��ت. ناصری 
افزود: حضور در راهپیمایی 22بهمن تجدید میثاق 
با آرمان های انقالب اس��المی، امام راحل، شهدا و 
مقام معظم رهبری است. وی تصریح کرد: پیروزی 
انقالب اسالمی ایران باعث استقالل کشور و بالندگی 

جوانان کش��ور شد و امروز ایران اس��المی در اوج 
اقت��دار قرار دارد. ناصری یادآور ش��د: جوانان ایران 
اسالمی شجاعانه وارد صحنه عمل شدند و توانستند 
با وجود تحریم کشور، قله های علمی را یکی پس از 
دیگر فتح کنند و پرتاب ماهواره های اخیر نیز نشان 
از دس��تاوردهای بزرگ علمی ایران اسالمی است. 
نماینده ولی فقیه در اس��تان و امام جمعه ش��هرکرد 
گفت: پرتاب ماهواره های طلوع و ماهواره بر سیمرغ 
به فضا، یکی از دستاوردهای بزرگ انقالب اسالمی 
در سطح جهان است و این دستاورد باعث خشنودی 

همه ملت های آزاده جهان شده است.
ناصری یادآور شد: پرتاب ماهواره های ایرانی 
موجب نا امیدی دشمنان انقالب اسالمی شده و ایران 
به باشگاه فضایی جهان پیوسته است. به گفته وی، 
حضور امریکا و انگلیس در منطقه برای خالی کردن 
جیب کشورهای عربی است تا نفت این کشورها را 
ب��ه بهانه های مختلف غارت و چپاول کنند. وی به 
19بهمن روز تاریخی دیدار همافران با امام امت در 
سالهای آغازین انقالب اسالمی اشاره کرد و گفت: 
ام��ام راحل با امید به خداوند در مقابل رژیم پهلوی 
ایستادگی کرد و رسالت اسالمی خود را به سرانجام 

رساند و ایران را در جهان مطرح کرد.
 ناصری، اربعین حسینی را یادآور حماسه بزرگ 
حضرت زینب )س( برای پیام رسانی قیام عاشورای 
حسینی عنوان کرد و گفت: در اربعین حسینی پیام 
عاش��ورا برای همگان اعالم شد. ائمه جمعه سراسر 
چهارمح��ال و بختیاری نیز م��ردم را به حضور در 
راهپیمایی 22بهمن فراخواندند و پرتاب ماهواره های 

اخیر را نوید بزرگ دهه چهارم انقالب دانستند.

اصفهان

شهرکرد

امام جمعه موقت اصفهان:
 مردم خود احساس تکلیف براي حضور دارند

امام جمعه شهرکرد:
 انگلیس قصد ایجاد فتنه دارد

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
شنبه 17 بهمن ماه 1388 / 21 صفر 1431                4 Saturday 6 February 2010 شهرستان ها
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سرخط

افقی:
1 - ضال – کتاب برتولد برشت

2 – ش��هر صنعت��ی ای��ران – ایره یا س��النامه – 
مخترع سرقلم آهنی 

3 – سینمای س��وخته در انقالب – اجاره بها – 
حیوان آنفلوانزایی – غذای جهانی

4 – س��وغات اصفه��ان – کش��ور همس��ایه و 
آشوبزده ما – انجمن – خم

5 – شهر زلزله – حمدونه – رکن
6 – محروم – آموخته لقمان – رود ایرانی

7 – کنانه – قهرمانی در شاهنامه 
8 – پرگفتن – فیلم پر حادثه ایروین کرش��نر – 

بازیگر خشم اژدها
9 – شمشیربازی – کوه نوح

10 – مردم – می باشد – از حومه رشت
11 – چاش��نی غذا – س��عدی گوید فقط لباس 

زیبا نشانه آن نیست – نوعی کاغذ
12 – راه میان بر – تن پوش بحری – دیرنشین 

– سرای مهر ایزدی 
13 –آماس – آبورزی – مقام طالگیر – مادر لبودا
14 – فرزن��دان گوس��فند – مالی��ات – کت��اب 

ماکیاولی 
15 – تی��م فوتبال انگلس��تان – شمش��یر تیز و 

برنده.
عمودی:

1 – کتاب رابله – پول کشور سوئد 
2 – کانون – رنگین کمان – کاشف فرکانس

3 – تارک – دوشیزه – خسیس – بی رنگ و جال
4 – صدمه – ستون - کشنده رسم – اتمسفر

5 – دختر رش��تی – نقاش فرانسوی تابلو پنجره 
و گلدان – غذای سنتی 

6 – خانه ه��ای ریز عکس – راحت الحلقوم – 
همین طرف

7 – درخت سریالی – نوعی جنون
8 – مادر ورزشها – تجددگرا – طایفه 

9 – بعضی ه��ا از دیدن چیز ش��گفت آوری بر 
جای خود چنین می شوند – پایتخت آلبانی

10 – نشاس��ته – کلمه س��ؤال – س��رخ کننده 
مطبخ

11 – هنوز کور نش��ده – مجله مش��هور آلمانی 
– دانه خوشبو

12 – آب بین��ی – ض��د حمل��ه – پیامبر صبور 
– کوشش

13 – طایف��ه ای از اع��راب – فیل��م کیمیایی – 
ناپدری – آز و طمع 

14 – نامش را نبرید که می ش��کند – متاع دریا 
و تابل��وی مع��رف رامبراند – خالق رمان س��ه 

تفنگدار 
15 – فیلم کوبنده آلفرد هیچکاک – هسته سلول.

چگونه خود را دوست بداریم؟

رامین کریمی- آیا هنوز آخرین باری را که 
واقعاً عاش��ق شدید به خاطر دارید؟ یادتان هست 
در قلبتان چه آه و فغانی بر پا بود و چه احس��اس 
پر اعجازی داشتید؟ می خواهم بگویم عاشق خود 
بودن هم درس��ت همین طور است! با این تفاوت 

که این عشق هرگز فنا شدنی نیست.
 اگر عش��ق به خود را یکب��ار زنده کنید، این 
عش��ق در تمام طول زندگی با ش��ما خواهد بود. 
بنابرای��ن از ای��ن رابطه عاش��قانه حداکثر بهره را 
ببرید زیرا عش��ق راهنمای همیشگی شما است، 
برای رس��یدن به اوجی از شعور و آگاهی که تنها 
بش��ر قادر به تحقق آن اس��ت.  برای کس��انی که 
می خواهند خود را دوس��ت بدارند، چند رهنمود 

درباره دوست داشتن خود ارائه می د هیم:
- یقیناً اصلی ترین کلید دوست داشتن خود، 
پرهیز از انتقاد و عیب جویی از خود است. احتماالً 
دیده اید بیش��تر مردم موقع س��رزنش کردن خود 
اصطالحاتی می گویند مثل: احمق، پسر بد، دختر 
بد، بی مصرف، بی مالحظه، نادان، زشت، شلخته، 
بی عرضه و غیره، ش��اید برای شما هم پیش آمده 
با چنین کلماتی خ��ود را توصیف کنید، در واقع 
ب��ه کار ب��ردن این کلمات به این دلیل اس��ت که 
ما می خواهیم طوری عم��ل کنیم که گویی کامل 
و بی نقص هس��تیم و با این عقیده خود را تحت 
فشار س��ختی قرار می دهیم و چشم های خود را 
بر حوزه ه��ای دیگری از زندگی م��ان که نیازمند 
اصالحات و شفابخش��ی هس��تند می بندیم. پس 
بهتر اس��ت س��عی کنیم خالقیت های فردی خود 
را کش��ف کنیم و خصوصیات برجس��ته و ممتاز 
خود را س��تایش کنیم، زیرا وقتی ما از خود انتقاد 
می کنی��م در واقع نقش خود را در دنیا بی اعتبار و 
تحقیر می کنیم. در صورتی که می توانیم به هنگام 
اش��تباه کردن یا شکس��ت خ��وردن در موقعیتی، 
به خ��ود بگوییم: »من پیچیده تر از آن هس��تم که 
شایس��ته یک ارزیابی کلی از خود باشم، درست 
است اشتباه کردم یا شکست خوردم ولی می توانم 
هنوز خودم را به عنوان انسان جایزالخطا بپذیرم و 
این اشتباه یا شکست من، دلیل بر بی ارزش بودن 
و ناتوانی من نیست«. بنابراین اگر آمادگی رشد و 
ترقی و درس گرفتن از اشتباهات را داشته باشید، 
اشتباهات راهی به سوی یک زندگی کامل و پربار 
را برایتان هموار می سازد. خیلی از ما دائم خود را 
با افکار ترس��ناک تهدید می کنیم و از یک مشکل 
کوچک یک هیوالی غول پیکر می س��ازیم. مثاًل 
اگ��ر دیگران ما را طرد کنند فاجعه اس��ت، یا اگر 
در فالن مورد به نتیجه دلخواه نرس��یم وحشتناک 

است. بنابراین هرگاه دچار ترس و نگرانی شدید، 
به خود بگویید: اینکه دیگران مرا طرد کنند یا اگر 
در این مورد خاص به نتیجه مطلوب نرسیدم برایم 
ناراحت کننده است ولی هیچ کدام فاجعه نیست.

 - راه دیگر این اس��ت که ب��ا خود مالیم، با 
محبت و صبور باش��یم.  اشکال بسیاری از ما این 
اس��ت که همیش��ه می خواهیم فوراً به همه چیز 
برس��یم. مثاًل در یک روز خود را دوست بداریم. 
ش��اید نتوانیم در عرض ی��ک روز خود را کاماًل 
دوست بداریم ولی می توانیم هر روز خود را کمی 
بیشتر دوست داشته باش��یم. اگر هر روز به خود 
کمی بیش��تر عش��ق بورزیم بعد از دو یا س��ه ماه 
در مسیر »خود دوستی« پیشرفت شایانی خواهیم 

داشت.
- با ضمیر باطن خ��ود محتاطانه رفتار کنیم. 
برای آرامش دادن به جسم و روح فقط چند دقیقه 
در روز فرصت الزم اس��ت. چند بار نفس عمیق 
بکشید، چش��م هایتان را ببندید و تمام هیجانات 
درون��ی خود را رها کنید، تمرکز کنید و آهس��ته 
به خود بگویید: »من تو را دوست دارم همه چیز 
خوب است.« بعد از آن احساس آرامش بیشتری 
می کنید و می فهمید الزم نیست همیشه با ترس و 

اضطراب زندگی کنید.
- ه��ر روز تفکر کنید: توصی��ه می کنم روح 
خ��ود را آرام کنی��د و ب��ه حکم��ت درونی خود 
گ��وش فرا دهی��د. در این لحظ��ه می توانید حتی 
این جمالت را تکرار کنید: »من خودم را دوست 
دارم. یا: من خودم را می بخش��م. یا: من بخشیده 
می شوم.« پس از مدتی س��کوت کنید و به ندای 
درون خ��ود گوش دهید. در واق��ع هر یک از ما 
برای فکر کردن روش خاصی را انتخاب می کند. 
بعضی از افراد موقع پیاده روی یا حتی دویدن فکر 
می کنند، برخی دیگر با نوشتن افکار منفی و مثبت 
خود. شجاع باشید و راه مخصوص خود را جهت 

تفکر بیابید.
- دوس��ت داش��تن خود، یعنی به خود ارج 
نهی��م: به دوس��تان خود مراجعه کنی��د و از آنها 
کمک بخواهی��د. تقاضای کم��ک از دیگران در 
موقع نیاز، نش��انه قدرت است. خیلی از شما یاد 
گرفته اید همیش��ه فقط به خود تکیه کنید و همه 
کاره��ا را به تنهایی انجام دهی��د و نمی توانید از 
دیگران درخواست کمک کنید، چون خودپرستی 
ش��ما این اجازه را نمی دهد. پیش��نهاد می کنم به 
عضوی��ت گروهه��ای خودیاری ک��ه برای حل 
مش��کالت در گوش��ه و کنار این ش��هر هستند 

درآیید.

دیگران بدون من، من بدون دیگران
ــاکری-پیش از ه��ر گفتگویی،  ــید رضا ش س
تعریفی جدید از »اجتماعی بودن« پیشنهاد می شود 
و همی��ن تعریف مبن��ای ما در این گفتگو اس��ت. 
درس��ت اس��ت اجتماعی بودن را به عنوان حضور 
مؤث��ر در زندگی جمعی تعریف ک��رده اند، اما این 
ش��اید بخشی از ماجرا باشد. اجتماعی بودن عالوه 
بر بعد عملی واجد یک حیثیت معرفتی و شناختی 
هم هس��ت و آن اینکه ما چه چی��زی را اجتماعی 
می دانیم. هر چه دامنه و گس��تره پدیده های ذهنی 
حافظ��ه و مدنظر ما به عنوان مصادیقی از اجتماعی 
بودن وس��یع تر و بزرگتر باش��د، م��ا اجتماعی تر 
خواهیم بود. برای مثال مس��واک ک��ردن دندان ها 
یک عمل کاماًل ش��خصی اس��ت، اما می تواند یک 
موضوع اجتماعی باش��د. آراستگی ظاهر یک عمل 
ش��خصی اس��ت اما می تواند موضوعی اجتماعی 
باش��د. حتی س��کوت یک امر کاماًل شخصی است 
اما یک وضع اجتماعی هم هس��ت. از این دس��ت 
مس��ائل زیاد اس��ت. حاال اگر با این تعریف موافق 
باش��ید و به کوچه و خیابان س��ری بزنیم درک ما 
از وض��ع اجتماعی خود ارتقا خواهد یافت. ممکن 
است ملتی و مردمانی خیلی اجتماعی باشند؛ یعنی 
اه��ل آداب و معاش��رت و صمیمیت باش��ند و نیز 
برخوردار از روابط انس��انی مستحکم و مشارکت 

و س��رمایه اجتماعی باال اما اینه��ا در حکم عادت 
باشند. 

1- هم��ه می دانی��م کولر ب��رای خودروها در 
تابستان یک امکان خوب و ضروری است. از کالن ترین 
ش��هرهایی مثل تهران تا مناطق کویری و شرجی به 
این تکنولوژی بسیار نیازمندیم. از سوی دیگر ما به 
این وس��یله همواره نگاهی فناورانه داش��ته و آن را 
یک مسأله شخصی تلقی می کنیم. حاال فرض کنید 
پشت چراغ قرمز هستیم و در یک ترافیک سنگین 
در وسط گرمای روز، شیش��ه های خودروها همه 
باال اس��ت و کولرهای گازی کار می کنند. تا اینجا 
مشکلی نیس��ت. اما سؤال این است که هر دستگاه 
کول��ر گازی برای تولید و تزریق یک واحد س��رما 
به داخل کابین خ��ودرو چند واحد گرما به خیابان 
تزریق می کند؟ عدد به دست آمده را هرچه هست 
در تعداد کولرهای روش��ن ضرب می کنیم به چه 
حج��م و عددی از ایجاد هوای س��رد و هوای گرم 
می رس��یم. توجه کنیم چگونه از یک وسیله کاماًل 
تکنولوژی��ک و خصوص��ی در اثر تقاب��ل با حوزه 

عمومی یک مسأله اجتماعی پدید می آید.
2- از پش��ت شیشه ماش��ین و از روی صندلی 
ب��ه س��اختمان های اطراف ن��گاه کنید. آی��ا تعداد 
دس��تگاههای کولر گازی نسبت به پارسال افزایش 

چش��مگیری نیافته اس��ت؟ همان محاسبه را تکرار 
کنید. 

اگ��ر فرض کنیم ش��هر یک مجتمع مس��کونی 
بزرگ اس��ت و ما ب��رای تولید و تأمین س��رما در 
واحدهای این مجتمع که فضای خصوصی هستند 
چندین برابر گرما به فضای عمومی ساختمان مثل 
راهروها تزریق می کنیم به چه نتیجه ای می رسیم. 
این یک فرمول جدید برای درک وضعیت اجتماعی 
است. ما در اینجا در پی ارائه راه حل برای مدیریت 
شهری نیستیم، بلکه معتقدیم اگر درک اجتماعی ما 
باال رود راههای متناسب تری برای حل مشکالت 

پیدا خواهیم کرد.
3- پشت میز کارتان، در مغازه، در اتاق در حال 
اس��تراحت، درگذر از یک مح��ل، همه با صداهای 
بلند و گوشخراش امور ساختمان سازی مواجهیم. 
صدای ناهنجار موتور ج��وش کاری، جرثقیلی که 
آه��ن بلند می کند، لودری که گودبرداری می کند، 
دریلی که س��وراخ می کن��د، اره ای که می برد و 
صدای آوار س��اختمان کلنگی و... انواع و اقس��ام 
صداها کیفیت فعالیت های انسانی را فرو می کاهد. 
سؤال من این است چرا ما همیشه باید در همه شاهد 
س��اخت و ساز باش��یم؟ چقدر از ساخت و سازها 
ضروری هستند؟ یک س��اختمان پس از چند سال 

باید خراب ش��ود؟ آیا ه��ر صاحب ملکی هر زمان 
که منافعش اقتضا کرد می تواند ساختمان را خراب 
و مج��دداً بس��ازد؟ آیا تناس��ب فصل��ی، ترافیکی، 
منطقه ای و محیطی در برنامه ریزی توسعه شهری 
در این موارد به کار بس��ته می ش��ود؟ فرض کنیم 
در یک مرکز پژوهش��ی که دانش��مندان کشورمان 
در بهترین س��اعت های فعالیت ذهنی یعنی صبح 
تا ظهر در کار پژوهش��ی هس��تند درست در همان 
ساعات ساختمان سازی انجام شود، نتیجه حاصله 
چ��ه خواهد بود؟ فرد ممکن اس��ت س��ود ببرد اما 
جامعه خس��ارت هنگفتی تحمل می کند و آن افت 
کیفیت کار دانشمندانی است که کشور برای تربیت 

آنان هزینه فراوانی پرداخت کرده است.
4- در هر کوچه و خیابان خودروهای فرسوده 
ماهه��ا پارک ش��ده ای ق��رار دارند ک��ه ضایعات 
اجتماع��ی زی��ادی تولی��د می کنن��د و از جمل��ه 
کاه��ش فرصت ه��ای پ��ارک رانن��دگان، به خطر 
افتادن بهداش��ت عمومی و... به راس��تی ما چقدر 
ب��ه این پدیده به عنوان یک موضوع اجتماعی نگاه 
می کنیم؟ بنابراین با یک حس��اب ساده می فهمیم 
اگ��ر ما درک��ی متعالی ت��ر و آگاهانه ت��ر از وضع 
اجتماعی خود داش��ته باش��یم، نگاهمان به شهر و 

مسائل و ابعاد آن فرق خواهد کرد.

ارتباط، تکنیکها و مهارتهای ارتباطی
سپیده نصراصفهانی- ش��اید هیچ یک از ما به 
خوب��ی اهمی��ت ارتباطی را ک��ه در روز با دیگران 
برق��رار می کنی��م، ندانیم اما اگر کم��ی دقیق تر به 
قضی��ه نگاه کنی��م بی تعل��ل در می یابیم که بدون 
وجود ای��ن تعام��الت، زندگی غیرممکن اس��ت. 
مروری بر وقایع روزمره زندگیمان، صحت این امر 
را تصدیق می کند. تصور کنیم در ش��هری زندگی 
می کنی��م که هیچ کس جز خودمان وجود ندارد و 
م��ا نمی توانیم ارتباطی برق��رار کنیم و یا در همین 
جامعه کنونی س��ر کنیم اما- به ه��ر دلیل- قادر به 
برق��راری ارتب��اط با دیگران نباش��یم، آن وقت چه 
مش��کالتی ممکن اس��ت رخ دهد؟ به عنوان مثالی 
س��اده تر، بیمار نابینا یا ناشنوایی را در نظر بگیرید 
ک��ه نه در همه موارد بلکه در حیطه خاص بیماری 
خود قادر به برقراری ارتباط با افراد دیگر نیس��ت. 
ب��ا این حال به خوبی می توانیم تصور کنیم که چه 
مش��کالتی در زندگی، این فرد را آزار می دهد. اما 
چرا ما به ارتباط نیازمندیم؟ برای پاسخ دادن به این 
س��ؤال، در ابتدا تعریف مش��خصی از ارتباط ارائه 
داده و سپس به چرایی آن می پردازیم و در نهایت 
به تعدادی از مهارتها و تکنیکهای ارتباطی اش��اره 

می کنیم.
تعریف ارتباط: »ارتباط فرآیندی است که طی 
آن افکار، عقاید و احساسات یک فرد به فرد دیگر 
منتقل می ش��ود، ارتباط فرآیندی اس��ت آگاهانه یا 
ناآگاهانه، خواس��ته یا ناخواس��ته ک��ه از طریق آن 
احساس��ات و نظ��رات به ش��کل پیامه��ای کالمی 
و غیرکالم��ی بی��ان، ارس����ال، دریاف��ت و ادراک 
می شوند. بنا به تعریفی دیگر ارتباط، فرآیند انتقال 
پیام از فرس��تنده به گیرنده اس��ت به ش��رط اینکه 
ذهنیات مورد نظر فرس��تنده ب��ه گیرنده پیام، انتقال 
یابد و بالعکس.« انواع ارتباط به دوگونه اس��ت که 
شامل ارتباط کالمی و ارتباط غیرکالمی می شود و 

در سه سطح بررسی می شود: 
1 �  ارتب��اط درون فردی: هم��ان ارتباط فرد با 

خودش است.
2 �  ارتب��اط بین فردی: به ارتب��اط بین دو نفر 

گفته می شود.
3 � ارتباط عمومی )جمعی(: در این نوع، ارتباط 
بین چندین نفر و به صورت گروهی شکل می گیرد.

ارتباط درون  فردی: ارتباط هر فرد با خودش 
نوعی از ارتباط را به  وجود می آورد که درون  فردی 
خوانده ش��ده اس��ت. اینگونه از ارتباط که متضمن 
نوع��ی جریان تفهیم و تفاهم در درون فرد اس��ت 
و خود ف��رد را مورد توجه و محور اصلی بحث و 
گفتگو قرار می دهد، مبنای سایر ارتباطات به  شمار 
م��ی رود. ارتباط درون فردی، اعمال ذهنی خودآگاه 
انسان مانند تفکر، محاسبه و ارزیابی خود و دیگران 

و روابط میان خود و دیگران، برنامه ریزی، تخیل و 
یادآوری و همچنین اعمال ذهنی ناخودآگاه؛ مانند 
خ��واب دیدن را دربر می گیرد. ادراکات، خاطرات، 
نگرش��ها، نظ��رات، عقای��د، احساس��ات، تدابیر، 
برداشت ها، تصورات، حاالت ذهنی و ارزیابی ها از 

دیگر نمونه های ارتباط فرد با خودش است.
ــردی: از آنجا که  ــای ارتباط درون ف تکنیکه
مصادیق ارتباط فرد با خودش شامل تفکر، ارزیابی، 
حاالت ذهنی و دیگر موارد ذکر شده می شود، برای 
مه��ارت یافتن در ارتباط با خودمان باید این موارد 
را در خود قوت ببخش��یم. زیاد فکر کردن، درست 
اندیش��یدن، ارزیاب��ی نظرات خودم��ان و دیگران، 
یادآوری و بازیابی مطالب و... از تکنیکهای مربوط 

به این نوع ارتباط محسوب می شود.
ارتباط بین فردی: ارتباطی که ما در جستجوی 
آن هس��تیم، رابطه ای است که در آن فرد احساس 
می کند به نیازها و احساس��ات او توجه می شود، 
به نظرها و رأی او احترام گذاشته و در مسائلی که 
به خودش مربوط است از او نظر خواهی می شود. 
همچنین برقراری ارتباط مناس��ب بستگی به اتخاذ 
زمان مناس��ب دارد؛ توجه داشته باشید که در وسط 
صحبت دیگ��ران اصرار به صحبت کردن نداش��ته 
باش��ید. اصوالً اس��اس هر ارتباطی برمبنای احترام 
متقابل اس��ت. با توجه به اینکه دانش شما محدود 
است بپذیرید که پاسخ همه سؤاالت را نمی دانید.

ــردی: گوش  ــن ف ــاط بی ــای ارتب تکنیک ه
دادن فعال؛ گوش دادن با ش��نیدن ف��رق دارد چرا 
که ش��نیدن امری اس��ت غیرارادی و ش��امل تمام 
صداهایی می ش��ود که هم��واره از محیط دریافت 
می کنیم. گوش دادن فعال مهارتی اس��ت که فرد با 
کس��ب آن، می آموزد چگونه به پیام های کالمی و 
غیرکالم��ی گوینده توجه کند تا درک معانی و فهم 

احساسات دقیق تر حاصل شود که این امر موجب 
تقویت روابط بین فردی را فراهم می آورد.

اهمیت دادن: یعنی بتوانیم به احساسات، نیازها 
و خواسته های فرد مقابل توجه نشان دهیم. زمانی 
رواب��ط بین فردی تقویت می ش��ود که با توجه به 
توان و ظرفیت خود در مقابل عملکردهای دیگران 

رفتار مناسبی داشته باشیم.
سؤال کردن: پرسیدن از رایج ترین و در عین 
حال س��اده ترین مهارت ها اس��ت. زیرا پرس��یدن 
عالوه بر ش��فاف س��ازی پیام، موجب برانگیختن 
تفکر افراد می ش��ود. به خاطر داش��ته باشیم طرح 
سؤاالت مکرر به قصد مچ گیری، نه تنها به تقویت 
رابطه بی��ن فردی کم��ک نمی کن��د بلکه موجب 

تضعیف و مختل شدن آن نیز می شود.
ــتن: یعنی پذیرفت��ن و گرامی  ــرام گذاش احت
داش��تن بی قید و ش��رط دیگ��ران. با دیگ��ران به 
گون��ه ای رفتار کنیم که احس��اس کنند برایش��ان 
ارزش و احترام قائل هس��تیم. یکی از نش��انه های 
احترام گذاشتن، رعایت قواعد و مقررات موقعیتی 

است که در آن قرار می گیریم.
مش��اهده کردن: یعنی اس��تفاده از همه حواس 
برای بررس��ی چیزی تا بتوان درک و دانش بهتری 

نسبت به آن کسب کرد.
ــود: از مهارت های مهم در برقراری  ابراز وج
ارتب�اط، ابراز وجود است که ش�امل بینش، افکار، 
احس�اس��ات، اعتق�ادات و حق�وق ف��رد اس�ت، 
به گونه ای که در دیگران ایجاد مقاومت و ناراحتی 
نکند. بدیهی اس��ت افراد خجالتی و کمرو در ابراز 

وجود بیش از دیگران با مشکل مواجه هستند.
نه گفتن: مهارتی است که فرد بتواند در مقابل 
درخواست نابجای دیگران از کلمه نه استفاده کند. 
کس��انی که از قدرت نه گفتن عاجز باشند همواره 

در روابط بین فردی خود با مش��کل مواجه ش��ده 
و از ارتباط خود احس���اس امنی�ت و خرس��ن�دی 

نمی کنند.
کار  ویژگی ه��ای  از  ــی:  گروه کار  ــام  انج
گروه��ی تقوی��ت همکاری، همفک��ری، همدلی و 
هماهنگی بیش��تر بین اعضای گروه است. این خود 
تقویت روابط بین ف��ردی اعضای گروه را بیش از 

پیش فراهم می کند.
ارتباط گروهی )جمعی(: این نوع ارتباط کمی 
پیچیده ت��ر از ارتباط بین فردی اس��ت چرا که در 
ارتب��اط گروهی، پیام بین چندین نفر- و چه بس��ا 
گروهی بزرگ از افراد- مبادله می ش��ود و بیش از 
دو نف��ر در تبادل پیام نقش دارن��د. در یک ارتباط 
س��الم گروهی افراد برای نظ��رات دیگران ارزش 

قایل هستند و به یکدیگر احترام می گذارند.
ــای ارتباط جمعی: اکث��ر این مهارتها  تکنیکه
دقیق��ًا همان مهارتهای برق��راری ارتباط بین فردی 
اس��ت با ای��ن تفاوت ک��ه در ارتب��اط جمعی باید 
توانای��ی و درک مواجه��ه با نظ��رات و ایده های 
مخالف بسیاری را داش��ته و احتمال وجود داشتن 
نظرات مخالف بین اعضای گروه را در خود تقویت 
کنیم تا موقع بروز ارتباط، دچار مش��کل نش��ویم. 
دقیق گوش کردن، س��ؤال کردن، احترام گذاشتن و 
در نهایت انجام زیاد کارهای گروهی از مهارتهایی 
اس��ت که برای برقراری ارتباط جمعی باید آنها را 

در خودمان تقویت کنیم.
چند تکنیک کلی برای برقراری ارتباط مؤثر:

- بهتر است گفتگوهای کوتاه را جدی بگیریم 
و ب��رای برقراری ارتباط از آنها اس��تفاده کنیم و به 
ای��ن منظور از س��ؤال در مورد مس��ائل خصوصی 

بپرهیزیم.
- در گفتگوهای خود از مسائل کاماًل عادی روزانه 
استفاده کنیم و جمالتی را به کار ببریم که احتمال خطا 

و اشتباه کمتر در آنها وجود داشته باشد.
- حین تقویت مهارت گوش کردن در خودمان، 

از قطع کردن صحبت دیگران بپرهیزیم.
- س��عی کنیم در مقابل عمل دیگران انعکاس 
احساس و محتوا داش��ته باشیم و در صورت عدم 
تمایل به ادامه گفتگو به راحتی با سکوت کردن به 

صحبت خاتمه دهیم.
- مثب��ت باش��یم، مختص��ر، ش��یرین و خوب 

صحبت کنیم.
- در ارتباطات س��اده خود از لطیفه و شوخی 

استفاده کنیم.
- سؤالهایمان را گزینش کنیم.

- ب��ه عالئم غیرکالمی مثل حاالت بدنی، لحن 
صدا، لبخند و ارتباط چش��می توجه کافی داش��ته 

باشیم.

خوشبختی در اذهان
یکی از مس��ائلی ک��ه ام��روزه به عن��وان عامل 
خوشبختی در ذهن بس��یاری افراد جای گرفته، پول 
اس��ت. آنها تصور می کنند با پول بیش��تر خوشحال 
خواهند بود. البته داش��تن امکانات مالی کافی به رفاه 
افراد کمک می کند اما بسیاری افراد نیز بر این عقیده 
هستند که خوشبختی درونی است و رضایت درونی 
قابل خریداری با پول نیست. اگر بخواهیم مثالی در این 
باره بزنیم، می توانیم به این مسأله اشاره کنیم که حدود 
30 س��ال پیش اف��راد آرزو می کردند پول کافی برای 
تحصیالت عالی داشته باشند و بتوانند مخارج تحصیلی 
خود را بپردازند تا دانش خود را افزایش دهند. در حال 
حاضر فارغ التحصیالن دانشگاه ها نسبت به 30 سال 
گذش��ته تقریب��اً 75 درصد افزایش یافته اما تش��کیل 
خان��واده و میل کمک به دیگران در مش��کالت که از 
ارزشهای زندگی به شمار می رود، بسیار کاهش یافته 
است. حاال به نظر ش��ما ما خوشبخت تر شده ایم؟! 
آیا واقعاً ثروتمندان احس��اس رضایت و خوشبختی 
بیشتری می کنند؟ آیا افرادی که درآمد باالتری دارند 
یا حتی برنده جوایز بزرگ شده و مال زیادی به دست 
آورده اند خوش��حال تر از آنهایی هس��تند که درآمد 
متوسطی دارند؟ آیا کسی حاضر است سالمت خود را 
در راه دو برابر شدن درآمدش از دست بدهد؟ بدیهی 

است که پاسخ به این سؤاالت منفی است. پول مانند 
سالمت اما بسیار پایین تر از آن است. به این معنی که 
نبود آن ایجاد فشار و ناراحتی می کند. اما وقتی نیازهای 
اصلی و واقعی شما برآورده می شود داشتن پول بیشتر 
به معنی داشتن خواسته های بیشتر است. هر کدام از 
خواسته هایمان را تحقق می بخشیم نوبت رسیدگی به 
خواسته دیگر است و این فهرست هرگز تمامی ندارد. 
ممکن است در شروع داشتن درآمد بیشتر برای مدت 

کوتاهی به طور موقتی خوشحال تر باشیم اما پس از 
مدتی وضع به حال قبل بازمی گردد و همچنان در راه 
رس��یدن به چیزهای بزرگتر خواهیم بود. اگر زندگی 
امروز را با 50 سال پیش مقایسه کنیم، با توجه به کار 
کردن خانمها درآمد خانوارها تقریباً چند برابر ش��ده 
است. تلویزیون رنگی به خانه ها آمده، اکثر خانواده ها 
دارای خودرو شده اند و حتی برخی خانواده ها بیش 
از یک خودرو دارند، امکان داشتن رایانه وجود دارد، 

لباسها و کفشهای قیمتی پوشیده می شود اما در مقابل 
ارزش��های اخالقی رشدی که نداشته هیچ، بلکه روند 
نزولی را نیز طی کرده است. در همین 50 سال گذشته 
اگر دقت کنید خواهید دید میزان افس��ردگی و حتی 
خودکشی 3 برابر شده اس��ت. میزان طالق به شدت 
افزایش یافته و بس��یاری از فرزندان مجبور هستند با 
یکی از والدین زندگی کنند و میزان جرم و جنایت و 
خشونت تا حد قابل مالحظه ای افزایش یافته است. 
تعداد وسایل در خانه ها افزایش یافته اما روح زندگی 
از خانه ها پر کش��یده و افراد با وجود داشتن امکانات 
زیادتر احس��اس ته��ی بودن می کنند. ام��ا در انتهای 
این هزاره می بینیم بس��یاری اف��راد معتقدند تعریف 
خوش��بختی و ش��ادی به معنی تحقق فردگرایی نیز 
هست. البته خوب است ما خود را بپذیریم اما ارزش 
قائل بودن برای یکدیگر نیز موجب احساس نزدیکی و 
مسئولیت بیشتر میان انسان ها می شود همان گونه که 
یکی از دانشمندان بزرگ می گوید: شادی کجاست؟ 
جایی که همه ارزش��مند هستند. پس بهتر است میان 
حق��وق ف��ردی و اجتماعی خود تع��ادل ایجاد کنیم 
تا بتوانیم با انجام مس��ئولیت هایمان در قبال دیگران 
احس��اس رضایت بیشتری کنیم. به عبارت دیگر باید 

بتوانیم »من« را تبدیل به »ما« کنیم. 
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ــص تغذیه-  ــجادپور، متخص ــم س مری
س��ایت خبری تورنتو نیوز در مقاله پزش��کی 
جدی��دی، چندی��ن راهکار خانگی س��اده را 
برای درمان معده دردهایی که عامل خطرناک 
و پزش��کی مهم��ی ندارند،  ارائه کرده اس��ت. 
به گزارش ایسنا، در این مقاله توصیه شده 
اس��ت؛ روزی دو بار از ترکیب چای، لیمو و 

عسل استفاده کنید. 
- می توانی��د ی��ک قاش��ق چایخ��وری 
آب لیم��و و عرق نعنا را مخلوط کرده و چند 
قطره عرق زنجبیل و نمک سیاه به آن بیفزایید، 
نوش��یدن این ترکی��ب درد معده را تس��کین 

خواهد داد. 
- همچنی��ن می توانید عصاره ای از چند 

تکه گیاه زنجبیل بگیرید و این عصاره را روی 
شکم خود ماساژ دهید، این کار درد معده تان 

را بهبود خواهد داد. 
- آب بنوشید چون آب مواد سمی درون 
بدن شما را می  ش��وید و حرکات روده  ها را 

بهبود می  بخشد. 
- به خاطر داش��ته باشید مصرف غذاهای 
فراوری ش��ده مثل ش��کالت و فرآورده  های 
لبنی هنگام معده درد، مش��کل شما را تشدید 
می  کند. به جای اینها از مواد خوراکی سالم  تر 

مثل سبزیجات و میوه ها استفاده کنید. 
- اگ��ر مرتب دچار معده درد می  ش��وید 
سعی کنید روزانه پیاده روی کنید چون با این 

کار سیستم گوارش شما سالم تر می ماند.

زردچوبه، ریزوم )ریش��ه( گیاهی است با 
ن��ام علم��ی  Curcuma Longa که به نام 
Turmeric Root در جهان مش��هور است. 
 Indian Saffron نام های دیگر آن ش��امل
 Jinghuang ،در هندوس��تان ,Curcuma
در چین و Kyoo یا Ukon در ژاپن هستند. 
این گیاه، بومی  نواحی جنوبی آسیا است و به 
طور وس��یع در تمام نقاط هند، نواحی جنوبی 
چین، تایوان، ژاپن، اندونزی و بعضی نواحی 
آفریقا کش��ت می ش��ود. بیش��ترین محصول 
زردچوبه دنیا از هندوس��تان تأمین می ش��ود. 
نام هن��دی آن به معنی زعف��ران هندی و نام 
چینی آن به معنی زنجفیل زرد است. این گیاه 
از خانواده زنجفیل Zingiberaceae است. 
زردچوب��ه از قدیم به عن��وان هضم کننده غذا 
و صفرا آور مصرف می ش��ده است. زردچوبه 
به عنوان ی��ک گیاه دارویی با اهمیت در طب 
 ،Aurveda هندوس��تان از جمل��ه آی��ورودا
یونان��ی Unani و س��یدها Sydha به طور 
وسیع استفاده می ش��ود از زردچوبه داروهای 
زی��ادی به ش��کل خوراکی و موضع��ی تهیه 
می ش��ود که محصوالت موضعی مانند؛ پماد، 
روغن ها، کرم و لوس��یون برای زخم ها، اگزما 
و ورم ب��ه کار می رود و اش��کال خوراکی آن 
به صورت قرص، ش��ربت و آمپول اس��تفاده 
می ش��ود. زردچوب��ه از زمان قدی��م در طب 
آی��ورودا ب��ه عنوان ض��د ورم و ضد آرتریت 
مصرف می ش��ود. همچنین در فارماکوپه های 
گیاه��ی )دارونامه های گیاه��ی( چین و ژاپن، 
از زردچوب��ه ب��ه عنوان داروهای رس��می نام 
برده ش��ده است و در کشور کره نیز زردچوبه 
به عنوان دارو ب��ه کار می رود. تحقیقات زیاد 
کلینیکی و فارماکولوژی سالهای اخیر، چندین 
اث��ر با اهمیت زردچوبه را تأیید کرده اس��ت. 
از اث��رات مه��م زردچوبه اثر صف��را آوری و 
تحریک ترش��ح پانک��راس آن را می توان نام 

برد. تحقیقات روی اس��انس زردچوبه نش��ان 
داده اس��ت دارای اثر صفرا آور و حل و دفع 
 )Curcomin( سنگ مثانه است. کورکومین
مهمترین م��اده مؤثر زردچوبه، دارای خواص 
ضد سموم کبد، ضد ورم، ضد سرطان و ضد 
عفونت است. از اثرات دیگر کورکومین که به 
تازگی تأیید شده است، خواص ضد موتاژن، 
ضد ایدز و ضد اکسیدان آن است. ماده دیگر 
زردچوبه به ن��ام ar–Turmerone دارای 
خاصیت ضد س��م مار بوده و ق��ادر به خنثی 

کردن بسیاری از سموم مارها است.
ــاط: با وج��ودی که تاکن��ون اثرات  احتی
جانبی از زردچوبه گزارش نش��ده است ولی 
در مواردی مصرف آن باید با احتیاط صورت 
گیرد. از جمله مص��رف آن در زمان حاملگی 
باید متعادل باشد. همچنین کسانی که مجرای 
کیس��ه صفرای آنها بس��ته و یا دارای اشکال 
است و یا اینکه دارای سنگ های صفراوی در 
کیسه صفرا هستند باید با احتیاط از زردچوبه 
اس��تفاده کنند. مص��رف زردچوبه ب��ه همراه 
غذاها و داروها، بالمانع بوده و تداخلی ایجاد 
نمی کند. مقدار مصرف عادی زردچوبه که هر 
روز می توان بدون عارضه جانبی از آن استفاده 
کرد 1/5 تا 3 گرم در روز است. گرچه قسمت 
اعظم زردچوبه در دنیا در تغذیه و به صورت 
پودر مصرف می ش��ود ولی اش��کال مختلف 
داروی��ی آن نی��ز در داروخانه ه��ای گیاه��ی 

بسیاری از کشورها موجود است.

کاه��ش  را  وزنت��ان  می خواهی��د  اگ��ر 
دهی��د بدانی��د نخ��وردن تنها راه رس��یدن به 
تناسب اندام نیس��ت در کنار کاهش دریافت 
کال��ری غذاه��ا ورزش منظ��م ه��م الزم و 
ضروری است. ترکیب کاهش دریافت کالری 
و انج��ام فعالیت های بدنی ب��رای کنترل وزن 
نتایج بهتری دارند و ش��یوه س��الم تری هستند 
ب��ا انجام این دو روش هم فش��ارخون تنظیم 
می ش��ود و هم مانع از افزایش در کلس��ترول 
خون می شود. به نوشته هلث دی نیوز، به گفته 
محققان دانش��گاه ویومینگ بهتر اس��ت برای 
کاهش وزن، هم میزان دریافت کالری کاهش 
یابد و هم ورزش در کنار آن انجام ش��ود. در 
م��دت 6 ماه محققان این دانش��گاه 36 مرد و 
زن مبتال به اضافه وزن با متوس��ط س��نی 39 
س��ال را به س��ه گروه تقس��یم کردند. در یک 
گ��روه میزان کال��ری 25 درص��د کاهش پیدا 

کرد. گ��روه دوم میزان کالری در حدود 12/5 
درص��د کاهش یافت و از داوطلبان خواس��ته 
شد مقدار فعالیت جس��مانی را کمی افزایش 
داده و به طور منظم ورزش کنند. گروه س��وم 
ه��م به عنوان گ��روه کنترل بودن��د که به آنها 
رژیم کنترل وزن داده شد. در پایان مطالعه هر 
دو گروهی که می��زان دریافت کالری در آنها 
محدود بود و گروهی که به عالوه این ورزش 
هم می کردن��د 10 درصد از وزن اضافی خود 
را از دس��ت دادند. در این بررسی مردانی که 
50 دقیق��ه ب��ه م��دت 5 روز در هفته و زنانی 
ک��ه 45 دقیقه 5 بار در هفت��ه پیاده روی را در 
کنار رژیم غذایی داش��تند به میزان بیشتری به 
تناسب اندام رسیدند. ورزش کردن پیامدهای 
بهداش��تی بیشتری برای سالمت افراد دارد که 
از جمله آن پیشگیری از افزایش فشار خون و 

کاهش چربی های بدن است.

ای��ن گیاه را فلفل بیابان��ی نیز می نامند و 
در بسیاری از مناطق ایران می روید. درختچه 
زیبای��ی به ارتفاع یک متر و نیم اس��ت که به 
عل��ت گل های زیبایی ک��ه دارد گاه به عنوان 
گیاه تزئینی کاش��ته می ش��ود. بدین علت به 
آن پنج انگش��ت می گوین��د که برگ های آن 
پنج��ه ای و پنج تایی اس��ت. گل های آن به 
رنگ آبی و ش��بیه س��نبله ای دراز اس��ت که 
س��پس تبدیل به گل می ش��ود. میوه این گیاه 
قاب��ض اس��ت و به بهب��ود عملکرد دس��تگاه 
گ��وارش کمک می کن��د. افرادی ک��ه دچار 
بواس��یر یا ش��قاق باش��ند می توانند از اثرات 
درمانی آن س��ود بجویند و در جوش��انده این 
گیاه بنشینند تا عارضه برطرف شود. میوه این 
گیاه اث��رات درمانی زیادی ب��رای رحم دارد. 
قاعدگ��ی  را تنظیم می کن��د و برگ این گیاه 
ورم های رحمی را بهبود می بخشد و عفونت 
را پ��اک می س��ازد. فواید آن به ق��دری زیاد 
اس��ت که از این گی��اه در قرص های گیاهی 
مورد اس��تفاده برای تنظیم قاعدگی و کاهش 
خونریزی استفاده می شود. ضماد میوه و برگ 
آن ادرار را افزای��ش می دهد و مقدار زیاد آن 
ب��رای کلیه  مضر اس��ت. این گی��اه در درمان
سر درد هم مفید است.  پنج انگشت، گیاه بسیار 
مؤثری برای درمان اختالالت قاعدگی اس��ت. 
از گیاه پنچ انگش��ت، دارویی به نام ویتاگنوس 
)VITAGNUS ( تهیه کرده اند که حاوی  90- 
80 میلی  گرم  عصاره  خشک  این گیاه  است. این 

دارو جهت  رفع  اختالالت  قاعدگی  و یائسگی   
به  کار می رود. مکانیسم  اثر دقیق  این  فرآورده  
به  اثبات  نرسیده  است ولی  به  نظرمی رسد گیاه  
پنج  انگش��ت  با اثر بر مح��ور هیپوتاالموس- 
هیپوفی��ز اثر خود را اعم��ال  می کند. این  گیاه  
باعث  کاهش  آزاد شدن FSH و افزایش  آزاد 
ش��دن  LH و پروالکتین  از هیپوفیز می ش��ود. 
هورمون های FSH و LH در تولید استروژن 
)هورمون جنسی زنانه( از تخمدان ها و دوره 
تخمک گذاری در خانم ها مؤثرند. مطالعات  
نشان  داده  اس��ت  که  گیاه  پنج  انگشت  حاوی  
ترکیبات  اس��تروژنیک  نیست و مستقیمًا روی  
تخمدان ها تأثیر نمی گذارد. با توجه  به  اثرات  
هورمون��ی ای��ن دارو، مص��رف  آن  در دوران  
ب��ارداری   ممنوع اس��ت. در اکث��ر مطالعات  
انج��ام  ش��ده  با مص��رف  ای��ن  دارو عوارض  
جانبی  مشاهده  نش��ده  است  ولی  به  طور  نادر 
گزارشاتی  مبنی  بر بروز واکنش های آلرژیک ، 
سردرد و افزایش  خونریزی  در دوران  قاعدگی  
وجود دارد. این  دارو ممکن  است  با داروهای  
ضد ب��ارداری  خوراک��ی  و هورمونی  تداخل  
کن��د. برای مصرف این دارو، روزانه  40 قطره  
از آن را در کم��ی  آب  ی��ا آبمیوه  بریزید و نیم  
ساعت  قبل  از صبحانه  )با معده  خالی( مصرف 
 کنید. البته ی��ادآوری می کنم که دارو را حتمًا 
و حتم��ًا بای��د تحت نظر پزش��ک و با تجویز 
ایشان مصرف کنید و از مصرف خودسرانه آن 

خودداری کنید.

هویج پخته مغذی تر است

مصرف زیاد سویا مضر است

نقطه

در این مطلب برای آش��نا ش��دن با این بیماری و 
عوامل مرتب��ط با آن از گفته ه��ای دکتر  خلیلیان 

کمک می گیریم.
ریفالکس چیست؟ 

ریفالک��س معده ب��ه مری یک اصطالح پزش��کی 
اس��ت که م��ا معموالً به آن س��وزش س��رمعده یا 
ترش کردن می گوییم، گرچه می تواند باعث بروز 
عالئم دیگری به غیر از درد سوزش��ی در قسمت 
مرکزی س��ینه هم بش��ود. ریفالکس معده به مری 
)gastro-oesophageal reflux( ش��ایعترین 
علت سوءهاضمه بوده و باعث گرفتاری اکثر مردم 
در دوره ای از زندگی ش��ان اس��ت. معموالً عالئم 
ریفالکس نسبتًا  جزئی بوده اما اغلب مدت زیادی 
طول می کش��د و می توانند شخص را خیلی اذیت 
کنند. ش��ایعترین عالمتی که بر اثر ریفالکس ایجاد 
می شود، یک احساس سوزشی است که در وسط 
سینه ایجاد شده و می تواند به سمت باال و گلو نیز 
انتشار پیدا کند. این احساس سوزش گاهی اوقات 
ایجاد ش��ده و س��پس از بین می رود و می تواند بر 
اث��ر خوردن بعضی از غذاها، خم ش��دن به جلو و 
دراز کش��یدن در بستر در طی شب نیز ایجاد شود. 
گاهی اوقات ریفالکس همراه با اشکال در بلع و یا 
قورت دادن دردناک است. بعضی مواقع ریفالکس 
ممکن اس��ت باعث باال آمدن غذا از معده به دهان 
ش��ود و احس��اس تهوع به شخص دست می دهد. 
ریفالک��س)REFLUX( بیم��اری ای اس��ت که 
حدود 40 درصد افراد جامعه را گرفتار می کند و 
در 15 درصد موارد، این بیماری به ش��کل شدید، 
آزار دهنده اس��ت. در این بیماری اس��ید معده به 
همراه غذا، از معده به مری برمی گردد و مردم بعد 
از خوردن غذا، احس��اس لذت و رضایت ندارند. 
ریفالکس یکی از بیماری های ش��ایعی اس��ت که 
مردم از ترش کردن ش��کایت دارند و از نداش��تن 
احس��اس زندگ��ی مطل��وب و ل��ذت بخش رنج 
می برن��د معموالً تغییر در نح��وه زندگی، تمام آن 
چیزی اس��ت که برای رفع این مشکل الزم است، 
اما همچنین می توان از بعضی از داروهای مفید نیز 
در درمان این بیماری اس��تفاده ک��رد. در ابتدا الزم 
اس��ت بدانید که در اکثر موارد، ریفالکس معده به 
مری، مش��کل وخیم و جدی ای نیس��ت و به این 
معنی نیس��ت که ش��ما دارای بیماری مهم دیگری 
مثل س��رطان هس��تید. با این حال اهمیت دارد که 
بین س��وزش معده و علت ش��ایع دیگر درد سینه 
)یعن��ی آنژین قلبی( تمایز قایل ش��ویم که این امر 
به خصوص در مردان و زنان باالی 50 س��ال، مهم 
اس��ت. درد آنژین قلبی معم��والً در اثر فعالیتهایی 
مثل تند راه رفتن و باال رفتن از س��ر باالیی ایجاد 
می شود و با اس��تراحت هم سریعاً از بین می رود 
)برخالف ریفالکس(، بنابراین تش��خیص این دو 
بیماری از یکدیگر چندان مشکل نیست. اگر شما 
دردی در س��ینه دارید که فکر می کنید بر اثر آنژین 
قلبی ایجاد شده است، باید هر چه سریعاً با پزشک 

خود در این مورد مشورت کنید.
عالئم بیماری ریفالکس کدام است؟ 

ش��ایع ترین عالم��ت این بیماری ت��رش کردن و 
سوزش سردل اس��ت و از عالئم دیگری که کمتر 

شایع است داشتن حالت تهوع، استفراغ، درد سینه 
و گل��و، بعضی اوقات گوش درد، س��رفه و حتی 
تش��دید حمالت آس��می در بیماران مبتال به آسم 
اس��ت. همچنین داشتن خشونت صدا و به ندرت 
احساس گیرکردن غذا در مری )دیسفاژی( نیز در 

این بیماران دیده می شود.
عوامل زمینه ساز بیماری ریفالکس کدام است؟
از مهمترین عوامل زمینه س��از یا تشدید کننده این 
بیماری می توان ب��ه عواملی مانند عادات زندگی، 
عادات غذایی، مصرف داروها، کش��یدن س��یگار، 
مصرف زیاد مش��روبات الکلی و چاقی اشاره کرد. 
ب��ا توجه به اینک��ه چاقی در کش��ورهای در حال 
توس��عه روز ب��ه روز در حال افزایش اس��ت، این 
بیماری نیز در این جوامع بیش��تر دیده می ش��ود. 
ولی خوش��بختانه، با کاه��ش و تنظیم وزن، عالئم 
این بیماری قابل کنترل و درمان اس��ت. از عوامل 
غذایی ای که با بیماری ریفالکس در ارتباط است 
می توان به مصرف غذاهای پرچرب اش��اره کرد. 
از عوام��ل دارویی می توان ب��ه مصرف نیترات ها 
و کلس��یم بالکرها اش��اره کرد که مصرف بیش از 
ان��دازه این مواد باعث تش��دید بیماری ریفالکس 

می شوند.
راه های تشخیص بیماری کدام است؟ 

غالباً برای تش��خیص این بیماری نیاز به اس��تفاده 
از وس��یله تش��خیصی خاصی نیست، چون عالئم 

بارز این بیماری ترش کردن است که خود بیماران 
ای��ن نکته را ذکر می کنند. ولی در بعضی از موارد 
برای تش��خیص قطعی می توان از آندوسکوپی و 
گراف��ی باریوم س��ؤالو )Barium Swallow( و 
PH مت��ری اس��تفاده کرد. نکته مه��م در ارتباط با 
تشخیص این بیماری، همان طور که قباًل هم به آن 
اشاره شد آن است که در بعضی افراد ممکن است 
این بیماری با دردهای قلبی اش��تباه شود، بنابراین 
تش��خیص بیماری ریفالکس از بیماری های حاد 
قلبی بسیار مهم است و از طرفی شایع ترین علت 
دردهای س��ینه غیر قلبی، بیماری ریفالکس است. 
سرفه مزمن هم از عالمت های نسبتاً شایع بیماری 
ریفالکس اس��ت که ممکن اس��ت با بیماری های 
ریوی اش��تباه ش��ود و در بیماران مبتال به آس��م، 
ریفالک��س می تواند باعث تش��دید عالئم آس��م 

شود.
این بیماری بیشتر در چه افرادی دیده می شود؟ 
این بیماری معم��والً در افراد چاق و افرادی که از 
رژیم های غذایی پرچرب و کالری زیاد اس��تفاده 
می کنند دیده می ش��ود. همچنین در بیمارانی که 
دچار فتق مری هستند، نیز احتمال بروز ریفالکس 
بیش��تر است. از عوامل تش��دید کننده این بیماری 
می توان به عواملی مانند خوردن غذاهای سنگین 
و خوابیدن زود هنگام بعد از مصرف غذای سنگین 
و حجیم اش��اره کرد. این بیماری در آقایان س��فید 

پوست با شیوع بیشتری نسبت به خانم ها و دیگر 
نژادها دیده می شود. از راه های درمان غیردارویی 
بیم��اری ریفالکس)ترش کردن غ��ذا( می توان به 
عوامل��ی مانند تغییر در ش��یوه زندگ��ی و عادات 
غذایی و عدم مصرف دارو به صورت خودس��رانه 
اش��اره کرد. غذاهای چرب نباید مصرف ش��ود و 
وزن بدن باید در حد مطلوبی نگه داشته شود و در 
صورت چاق بودن، وزن اضافی را باید کاهش داد. 
از مصرف س��یگار خودداری شود و مصرف چای 
و ترکیب��ات کافئین دار به حداقل برس��د. پرهیز از 
مصرف مایعات در وعده ه��ای غذایی و خوردن 
وعده ه��ای غذای��ی کم حجم جه��ت درمان این 
بیماری ضروری اس��ت. مصرف مکرر وعده های 
غذای��ی و در حج��م کم ب��رای این اف��راد توصیه 
می ش��ود. همچنین این بیماران نباید حداقل 2 تا 3 
س��اعت بعد از خوردن غذا، اقدام به استراحت و 
دراز کش��یدن کنند. در ضمن هنگام خوابیدن باید 
از بالش بلندی برای زیر س��ر استفاده کنند. درمان 
داروی��ی همراه ب��ا روش های غی��ر دارویی باید 
شروع شود. بیماران می توانند از داروهای متنوعی 
که توس��ط پزشک قابل تجویز است، استفاده کنند 
ک��ه از آن جمله می توان به مصرف آنتی اس��یدها 
و قرص ه��ای H2 بالکر و ترکیب��ات PPI مانند 

امپرازول اشاره کرد.
آیا بعد از درمان، امکان عود مجدد بیماری 

وجود دارد؟ 
بله، متأسفانه از خصوصیات این بیماری عودهای 
مک��رر بعد از درمان اس��ت. در ح��دود 80 تا 90 
درص��د بیم��اران پس از قط��ع دارو، دچ��ار عود 
بیماری می شوند. لذا الزم است این بیماران بدون 
هیچ گونه نگرانی به مصرف داروهای توصیه شده 

توسط پزشک ادامه دهند.
ــاری چه  ــع این بیم ــه موق ــدم درمان ب ع

عوارضی دارد؟ 
عدم درمان به موقع ممکن اس��ت باعث شود این 
بیماران مبتال به بیماری مری بارت شوند و متعاقب 
آن سرطان مری ایجاد شود، البته مصرف داروهای 
عنوان ش��ده به طور کامل از ابتال به س��رطان مری 
پیش��گیری نمی کند. نکته مهم، تشخیص به موقع 
بیماری اس��ت ک��ه در ص��ورت ایج��اد عالئم و 
ش��واهدی به س��مت ابتال به مری بارت یا سرطان 

مری، به موقع درمان مناسب شروع شود.
توصیه کلی به این بیماران: 

در صورتی که این بیماران عالئمی همچون تهوع 
و استفراغ شدید، کم خونی، کاهش اشتها، کاهش 
وزن و گی��ر کردن غذا در مری را مش��اهده کردند 
حتماً بدون هیچ معطلی، جهت بررس��ی عوارض 
ریفالک��س و یا احتم��االً بیماری ه��ای دیگر که 
می توانند عالئم مش��ابه بیم��اری ریفالکس ایجاد 
کنند، به پزش��ک مراجعه کنند. ای��ن بیماری، یک 
بیماری مهم اس��ت و باید زود ش��ناخته شود و از 
س��ایر بیماری هایی که ممکن است با این بیماری 
تظاهرات مشترک داشته باشند، افتراق داده شود و 
بعد از اثبات این بیماری، فرد تحت درمان مناسب 

قرار گیرد.
تنظیم برای زاینده رود: سپیده نصراصفهانی

بیش��تر افراد فک��ر می کنند، هم��ه میوه ها و 
سبزی های خام، محتوی مواد مغذی بیشتری است 
اما نتیجه یک مطالعه نش��ان داد هویج پخته شده، 
آنتی اکس��یدان های بیش��تری از هویج خام دارد. 
پختن هویج همراه با مقدار کمی روغن میزان آنتی 
اکس��یدان های موجود در آن به نامهای بتاکاروتن 
و اس��ید فنولیک را افزایش می دهد. حین فرآیند 
پخت دیواره سلولهای گیاهی بافت هویج شکسته 
شده در نتیجه جذب آنتی اکسیدان موجود و سایر 
مواد ش��یمیایی مفید آن افزایش می یابد. با اضافه 
کردن کم��ی روغن به هویج پخت��ه، مواد محلول 
در چربی آن راحت تر جذب می ش��ود. همچنین 
پختن گوجه فرنگ��ی و اضافه کردن روغن به آن 
در حال پخ��ت جذب لیکوپن موج��ود در آن را 

افزایش می دهد.
س��ب�زیج�ات و می�وه ه�ای ت���ازه مع�م�والً 
رنگدانه های گیاهی زیادی دارند که تأثیر بسزایی 

در ارتقای سطح سالمتی دارد. ولی آنهایی که فوراً 
بعد از برداش��ت از زمین فریز می ش��وند ممکن 
اس��ت رنگدانه های گیاهی بیشتری از آن دسته از 
میوه و سبزیهایی که روزها یا هفته ها برای انتقال 
به مغازه وقت می برند، دارا باش��ند. س��بزیجات 
فریز شده و پخته شده ممکن است به اندازه انواع 
تازه آن مفید باش��ند. توصیه می شود تا جایی که 
می توانید از انواع میوه ها و سبزی ها به صورت 
خام یا پخته، فریز ش��ده، کنسرو شده و یا خشک 
مصرف کنید مهم این اس��ت ک��ه مصرف میوه و 
سبزی به اندازه کافی و یا حتی زیادتر از نیاز باشد 
که برای س��المتی بسیار مفیدند. نگهداری درست 
م��واد غذایی در محتوای آنها بس��یار اهمیت دارد 
مثاًل مواد غذایی که پس از برداش��ت به س��رعت 
فراوری و فریز شوند محتوی مواد مغذی بیشتری 
هستند نسبت به موادی که روزها یا شاید هفته ها 

طول می کشد تا به دست مصرف کننده برسند.

تحقیقات نش��ان داده اس��ت مصرف بیش از 
اندازه سویا می تواند موجب از دست دادن حافظه 
و آلزایمر ش��ود. در این تحقیق ب��ه افراد هر روز 
توفو )tofu( می دادند. الزم به ذکر اس��ت توفو، 
یک غذای ژاپنی اس��ت که با دانه س��ویا درست 
می شود. مش��خص ش��د افرادی که از این رژیم 
استفاده می کردند، کم حافظه شده اند )مخصوصًا 
افراد در رده شس��نی 65 سال(. سویا یکی از منابع 
پروتئینی در دنیا ش��ناخته ش��ده اس��ت، تا جایی 
که بعضی ها به جای گوش��ت از س��ویا اس��تفاده 
می کنند. محصوالت س��ویا غنی از ماده ای به نام 
»فیتو استروژن« است. فیتو استروژن اثراتی مشابه 
هورم��ون زنانه اس��تروژن در ب��دن دارد. محققان 
به ای��ن نتیجه رس��یده اند که فیتو اس��تروژن نیز 
می تواند باعث نقصان در حافظه ش��ود. استروژن 
و فیتو استروژن، رشد سلولی را افزایش می دهد. 
اما اگر بیش از اندازه در بدن وجود داش��ته باشند، 
موج��ب تخریب س��لول ها می ش��وند. البته اگر 
مق��دار کافی فوالت در بدنتان وج��ود دارد، هیچ 
نگران از دس��ت دادن حافظه نباش��ید زیرا فوالت 

باعث افزایش قدرت حافظه می شود.
فواید سویا:

در س��ال های اخیر، تعداد مص��رف کنندگان 

سویا افزایش چشمگیری داشته است. زیرا سویا:
1- برای سالمتی مفید است.

2- به جلوگیری از بیماری های قلبی کمک می کند.
3- سرطان پروستات را دور می کند.

4- موجب کاهش عوارض یائسگی می شود.
5- از بیماری پوکی استخوان و از دست دادن 

کلسیم استخوان ها جلوگیری می کند.
6- ب���ه عن���وان
 آنت�ی اکسی�دان نی�ز 

شناخته شده است.
ت  ت�حق�یق�ا -7
دیگ��ری نش��ان داده 
اس��ت خوردن سویا 
در حد متعادل ممکن 
اس���ت از بی�م�اری 
پیش��گیری  آلزایم��ر 
کند. هم��ان طور که 

می دانید، هورمون اس��تروژن در بدن باعث تأخیر 
در مراحل پیر شدن می شود.

محققان می گویند هنگامی که تولید هورمون 
استروژن در بدن کم شود، استروژن گیاهی موجود 
در سویا می تواند به عنوان یک آنتی اکسیدان، از 

تخریب مغز جلوگیری کند.

مضرات سویا:
ام��ا زیاد مصرف ک��ردن س��ویا موجب بروز 
مشک�الت ج�دی در س��المت�ی می شود. غیر از 
فیتو اس��تروژن، س��ایر ترکیبات موجود در سویا 

عبارتند از: فیتات و چند ترکیب ناشناخته.
- ای��ن ترکیب��ات مان��ع جذب آه��ن گیاهی 
می ش��وند. فیتات از جذب روی و دیگر عناصر 
مغ��ذی جل�وگی�ری 
می کند. پس می توان 
گف��ت: گیاهخوارانی 
که به مقدار زیاد سویا 
می کنن��د،  مص��رف 
به م��رور زمان دچار 
مغذی  عناصر  کمبود 

می شوند.
- اگ��ر س��ویا را 
گوش��ت  هم��راه  به 
مصرف کنید، مطمئن باش��ید دچار کمبود آهن و 
کم خونی ناش��ی از آن نخواهید شد زیرا گوشت 

موجب جذب آهن می شود.
- محقق��ان گفته اند اگر ویتامی��ن C به مواد 
غذایی دارای سویا افزوده شود، ممکن است باعث 
جذب آهن ش��ود. به همین خاطر به گیاهخواران، 

مکمل عناصر معدنی و ویتامین ها می دهند.
- اخیراً گزارش ش��ده است سویا باعث تورم 
در غده تیروئید می ش��ود. در نوزادانی که فقط با 
شیر سویا تغذیه می شدند، کم کاری غده تیروئید 

مشهود است.
مصرف چه مقدار سویا بدون خطر است؟

 ش��ما می توانید 2 یا 3 واحد سویا بخورید، 
ب��دون هیچ گونه نگرانی! الزم به ذکر اس��ت یک 
واحد س��ویا برابر اس��ت با نصف لی��وان توفو، یا 

نصف لیوان دانه سویا، یا یک لیوان شیر سویا.
اگر شما بیماری های زیر را دارید، کمتر سویا 

مصرف کنید:
- مش��کالت تیروئی��د یا گواتر. س��ویا باعث 

بزرگ شدن تیروئید می شود.
- فراموشی

- سرطان سینه
- س��نگ کلیه )مخصوصًا بیمارانی که دارای 
س��نگ های اگزاالت هس��تند، زیرا س��ویا دارای 

اگزاالت زیادی است(
تمام نعمت هایی که خداوند به ما داده است، 
برای س��المتی مفید اس��ت. به یاد داشته باشید در 
مصرف هیچ نوع ماده غذایی، هر چند مفید، نباید 

زیاده روی کنید.

ریفالکس )REFLUX( و علل آن 
چند راهکار ساده برای عالج معده درد

زردچوبه و خواص آن

تناسب اندام با نخوردن غذا حاصل نمی شود

گیاه پنج انگشت
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فوتبال

بازیکن اسبق اس��تقالل گفت: پرسپولیس 
روی اتفاقات توانست پیروز میدان شود.عباس 
س��رخاب در گفتگو با ف��ارس، در خصوص 
شکس��ت 2 بر یک اس��تقالل برابر پرسپولیس 
اظهار داشت: بازی خوبی را شاهد نبودیم. هر 
2 تیم محتاطانه بازی کردند و تیم پرس��پولیس 
روی اتف��اق و ضرب��ه از راه دور توانس��ت 
پی��روز میدان ش��ود. اس��تقالل در زمان بدی 
گل را دریاف��ت کرد و وقت جبران نداش��ت. 
وی ادام��ه داد: ه��ر 2 تیم موقعیت  داش��تند و 
اینک��ه عل��ی دایی اع��الم ک��رد فرصت های 
پرسپولیس بیش��تر بوده، صحیح نیست. فشار 
روحی و روانی روی بازیکنان استقالل بیشتر 
بود اما مس��تحق شکس��ت نبود. بازیکن اسبق 
اس��تقالل خاطرنش��ان کرد: بازیکنان استقالل 
در 20 دقیق��ه پایان��ی برنامه خاصی نداش��تند 
و ب��ه نتیجه مس��اوی راضی بودند. س��رخاب 
در مورد بازیکنان ش��اخص می��دان افزود: در 
تیم پرس��پولیس هوار مال محمد و در استقالل 
فرهاد مجیدی را از س��ایر بازیکنان بهتر دیدم. 
مرکز زمین پرسپولیس نسبت به استقالل بهتر 
ب��ود. وی در مورد داوری س��عید مظفری زاده 
عنوان کرد: به نظر من مظفری زاده نس��بت به 
بازیکنان پرسپولیس مهربان تر بود و همین امر 
روی روحیه بازیکنان اس��تقالل تأثیر گذاشته 
بود. س��رخاب تصریح کرد: بازیکنان استقالل 
باید بیش��تر احساس مس��ئولیت کنند و زمانی 
که ب��ه عن��وان بازیکن تعویض��ی وارد میدان 

می ش��وند تمام ت��الش خود را انج��ام دهند. 
کادر فنی اس��تقالل باید از آرش برهانی بیشتر 
اس��تفاده می کرد، البت��ه م��ن در کار تاکتیکی 
وی دخالت نمی کنم. بازیکن اس��بق استقالل 
خاطرنشان کرد: اتفاق در فوتبال رخ می دهد و 
این شکس��ت چیزی از ارزش های این تیم کم 
نخواهد کرد. امیدوارم هر چه زودتر بازیکنان 
اس��تقالل روحیه خود را دست یابند و بتوانند 

بازی های بهتری انجام دهند.

نفرات برتر چهار وزن نخست رقابت های 
انتخاب��ی کش��تی آزاد جام تختی ک��ه در تهران 
آغاز ش��ده، مش��خص ش��دند. به گزارش مهر، 
رقابت ه��ای انتخابی کش��تی آزاد جام تختی با 
حضور بیش از 300 کش��تی گی��ر در مجموعه 
پنج س��الن ورزش��گاه آزادی تهران آغاز شد که 
در پایان روز نخست نفرات برتر اوزان مختلف 
مشخص شدند. اسامی نفرات برتر این رقابت ها 

به شرح زیر است:
55 کیلوگ��رم: 1- ف��رزاد جعف��ری )کرج(، 
2- ج��واد داداش��ی )مازن��دران(، 3- حس��ین 

مصطفی زاده )تهران( و جواد قانعی )یزد(
66 کیلوگرم: 1- محس��ن آقاجانی )تهران(، 

2- محم��د یوس��فی )مازندران(، 3- محس��ن 
جه��ان بخش��یان )تهران( و س��بحان محمدزاده 

)مازندران(
84 کیلوگرم: 1- علیرضا گودرزی )تهران(، 
2- علی رجب زاده )خراسان رضوی(، 3- علیرضا 

امیری )تهران( و عباس طحان )مازندران(
120 کیلوگرم: 1- کمیل قاسمی )مازندران(، 
2- پرویز هادی )آذربایجان شرقی(، 3- خشایار 

دهستانی )مازندران( و مهدی نوری )اردبیل(
امید جاللی بهار در وزن 55 کیلوگرم که به 
فینال رقابت ها راه یافته بود به علت اعتراض به 
داوری و ترک تشک قبل از اعالم نتیجه مسابقه، 

دیسکالیفه شد و از دور رقابت ها کنار رفت. 

فرمان��ده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفت: 
نظ��م و انضباط خوب��ی در درب��ی حاکم بود و 
نیروی انتظامی سرافراز از این مسابقه بیرون آمد. 
س��ردار عزیز اهلل رجب زاده در گفتگو با فارس، 
در مورد دربی 68 اظهار داش��ت: الحمداهلل همه 
چیز خوب بود و با حضور 75 هزار تماش��اگر 
شاهد برگزاری یک مسابقه خیلی خوبی بودیم. 
از ساعت 7 صبح بلیت فروشی زیر نظر مسئوالن 
انتظامی آغاز شد و همکاری خوبی بین مسئوالن 
برگ��زاری و نیروهای انتظامی انجام گرفت. وی 
ادامه داد: نقاط مختلف ورزش��گاه را در جریان 
بازی زیر نظر داشتیم تا مشکلی ایجاد نشود. نظم 
و انضباط مسابقه دو تیم قابل قبول بود و مشکلی 
در طول مس��ابقه ایجاد نشد اما شماری به دلیل 

فروش بلیت در بازار سیاه و شماری نیز که قصد 
برهم زدن نظم را داشتند،  دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در مورد تعداد 
دستگیر شدگان گفت: اکنون آمار دقیقی ندارم اما 
گزارش هایی که از سطح شهر نیز به من رسیده 
است، حاکی از آن است که هیچ مشکلی وجود 
ندارد و نیروی انتظامی سرافراز از برگزاری این 
مسابقه بیرون آمد. باید به تمامی مأموران انتظامی 

خسته نباشید بگویم.
 وی ادام��ه داد: با تدابیری که داش��تیم مانع 
از رخ دادن حوادث ناخوشایند در پایان مسابقه 
شدیم و با وجود آنکه تعدادی از مردم از پیروزی 
پرسپولیس خوشحال بودند و طرفداران استقالل 

ناراحت اما مشکلی به وجود نیامد.

مع��اون رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان 
تربیت بدن��ی در پیامی از ب��ازی جوانمردانه و 
تماش��ایی دو تیم مردمی استقالل و پرسپولیس 
تقدیر کرد. به گزارش ایرنا، علی سعید لو در پیام 
خود با قدردانی از بازی جوانمردانه، تماشایی و 
بسیار زیبای دو تیم مردمی پرسپولیس و استقالل، 
از قضاوت خوب داوران این بازی تش��کر کرد. 
در بخ��ش دیگر این پیام همچنین معاون رئیس 
جمهوری از طرفداران پرنش��اط و عالقه مند به 
دو تیم بزرگ تهرانی کشورمان به عنوان مشوقین 

واقعی ورزش کش��ور نام برد و اظهار داش��ت: 
تداوم این حمایت ها زمینه س��از رشد و توسعه 
ورزش کشور خواهد بود. رئیس سازمان تربیت 
بدنی از مس��ئوالن و دست اندرکاران فدراسیون 
به دلیل برنامه ریزی صحیح و دقیق فدراس��یون 
در برگزاری این مس��ابقات تقدیر کرد و افزود: 
امیدواریم با برگزاری چنین رقابت هایی بتوانیم 
ضمن ایجاد فضاهای پرنش��اط و سالم ورزشی، 
توج��ه مردم به ویژه جوان��ان را بیش از پیش به 

سمت ورزش قهرمانی و پهلوانی جلب کنیم.

امی��ر قلعه نویی پس از برت��ری 5 بر یک 
برابر س��ایپا ضمن تش��کر فراوان از هواداران 
س��پاهان اظهار داش��ت: پس از اتفاقات هفته 
گذشته بازیکنان مصمم بودند تا در این دیدار 
پیروز شوند. ما بازی تیم حریف را آنالیز کرده 
بودیم. س��ایپا تی��م جوانی اس��ت و بازیکنان
 آین��ده داری دارد. س��رمربی ف��والد مبارک��ه  
س��پاهان با بیان اینک��ه همه به دنب��ال فوتبال 
پاک هستند، افزود: چگونه تا دقیقه 87 فوتبال 
پ��اک برگزار می کنیم اما زمانی که گل می زنیم 
فوتب��ال ناپاک می ش��ود؟ برخی ه��ا زمانی که 
پیروز می شوند اعالم می کنند با انجام کارهای 
تاکتیک��ی ب��ر حریف غلب��ه کردیم ام��ا وقتی 
نتیجه نمی گیرند بحث فوتبال ناپاک را مطرح 
می کنن��د. وی درخصوص صحبت های عباس 
مرادی، سرپرس��ت و قائم مق��ام صبا راجع  به 
ورود اشخاص متفرقه به رختکن سپاهان پس 
از بازی، تصریح کرد: م��رادی به عنوان مدیر 
نبای��د در امور تیم دیگری دخالت کند. اختیار 
تیم دست خودمان است و هرکسی را که مایل 
باش��یم به رختکن می بریم. در آن مس��ابقه نیز 

امید طیری که س��ابقه مربیگری در صبا را نیز 
دارد پیش من آمد و بس��یار خوش��حالم که از 
تجربی��ات وی در آن دیدار اس��تفاده کردیم. 
قلعه نویی درمورد آش��تی  با محمد مایلی کهن 
در ای��ن دیدار عنوان کرد: س��وء تفاهمی برای 
آقای مایلی کهن به وجود آمده بود که به دنبال 
فرصتی برای حل این مسأله بودم. من شاگرد 
وی هستم و وظیفه داشتم این موضوع را حل 

کنم و خوشحالم این موضوع حل شد.

آگهی احضار
تاریخ: 88/10/1

شماره: 881179 ب4
چون آقای علیرضا رستمیان فرزند عباس شکایتی علیه آقای موسوی مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول مطرح 
نموده که پرونده به کالسه 881179 ب4 این بازپرسی ثبت گردیده لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد 
حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر 
می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگوئی به اتهام خود 

به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.15574/ م الف
دفتر شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/10/29

شماره: 881405 ب2
نظر به اینکه آقای محمد طاهری فرزند علی اکبر شکایتی علیه محمد محمدی بستانویی فرزند علی مبنی بر اتهام 
کالهبرداری مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 881405 ب2 ثبت این شعبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس 
از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت 
رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد شد.15510/ م الف
مدیر دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 1388/10/27

شماره: 881251 ب 4
چون آقای 1- باباخان زمانی 2- رحیم زمانی فرزند حسین شکایتی علیه آقای مهدی علی باالئی فرزند یداهلل مبنی 
بر سرقت مطرح نموده که پرونده به کالسه 881251 این بازپرسی ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
می باشد حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و 
نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نشر اگهی جهت پاسخگوئی به اتهام 

خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.15570/ م الف
مدیر دفتر شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان 

آگهی احضار
تاریخ: 1388/10/27

شماره: 881253 ب 4
چون آقای مهدی پرورش فرزند نصرت اهلل شکایتی علیه آقای مجید فتحی گیشگیانی مبنی بر سرقت مطرح نموده 
که پرونده به کالسه 881253 ب 4 این بازپرسی ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب 
ماده 115قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از 
متهم مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت یک ماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگوئی به اتهام خود به این 
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1- هادی نوروزی زننده گل اول پرس��پولیس 
در خصوص بازی انجام شده مقابل استقالل گفت: 
ما خیلی خوب بازی کردیم و بازی زیبایی از خود 
ارائه دادیم برخالف اینکه می گویند استقالل بهتر 
ب��ود من چنی��ن اعتقادی ندارم ولی اس��تقالل تیم 
خوب و پرمهره ای اس��ت اما تیم ما خیلی خوب 
توانست نسبت به حمالت آبی واکنش نشان دهد. 
وی گف��ت: به دلیل اهمیت دربی هر 2 تیم با نیت 
ب��رد پا به میدان می گذارند ام��ا تیمی برنده دربی 
می شود که از موقعیت ها به بهترین شکل ممکن 
اس��تفاده کند. ما تمام قصد و هدفمان پیروزی بود 
ک��ه به لطف خدا به این مهم دس��ت پیدا کردیم و 
توانس��تیم هواداران خود را خشنود سازیم. مهاجم 
تیم پرس��پولیس در خصوص گل به ثمر رس��انده 
گفت: من همیشه آرزو داشتم در دربی گل به ثمر 
برس��انم و خوشحالم و خدا را شکر می کنم که به 
آرزویم رس��یدم. نوروزی در مورد اینکه به سمت 
هواداران استقالل نرفته است، گفت: من به سمت 
تماشاگران پرسپولیس رفتم و به قدری خوشحال 
بودم که می خواستم این خوشحالی را با هواداران 

تقسیم کنم.
2- فرهاد مجیدی کاپیتان تیم اس��تقالل تهران 
بعد از شکس��ت این تیم مقابل پرسپولیس با ابراز 
ناراحتی از این باخت گفت: قلبًا از باخت استقالل 
در این مس��ابقه ناراحت��م. در این بازی ش��رمنده 
هواداران ش��دیم و م��ن به عنوان کاپیت��ان تیم از 
هواداران عذرخواهی می کنم که نتوانس��تیم پیروز 
این مس��ابقه باش��یم. وی در خصوص اینکه گفته 
می ش��د او با س��ایر بازیکنان پاسکاری نمی کرده 
اس��ت، گفت: دلیلی برای ت��ک روی در این بازی 
نداش��تم چرا که یک گل ه��م زده بودم. اصاًل این 
موض��وع را قبول ندارم و معتق��دم همه ما در هر 
وضعیتی باش��یم به بازیکن در موقعیت بهتر پاس 
می دهیم چرا که ما برای موفقیت اس��تقالل تالش 
می کنیم نه موفقیت ش��خصی م��ان. او ادامه داد: 
قسمت نبود پیروز این مسابقه ما باشیم. پرسپولیس 
ه��م بازی را برد تا ش��ایعه تبان��ی در این میان از 
بی��ن برود اما ب��ه نظرم ما باید پیروز این مس��ابقه 
می بودی��م چون تیم برتر بودی��م. او درخصوص 
داوری ای��ن دیدار نیز گف��ت: تیم داوری عملکرد 
خوبی نداشت و علیه تیم ما سوت های زیادی زد. 

تیم داوری باید پاسخگوی این قضاوت باشد. 
3- صم��د مرف��اوی س��رمربی تی��م فوتبال 
اس��تقالل گفت: داور دربی در حد این دیدار نبود 
و با س��وت های خود بازی را از جریان انداخت. 
وی پ��س از باخ��ت 2 بر یک مقابل پرس��پولیس 
اظهار داشت: قبل از هر چیز به پرسپولیس تبریک 
می گویم، بازی خوبی بود و 2 تیم برای این بازی 

برنامه داش��تند. در دقایقی نظ��م تیمی و تاکتیکی 
اس��تقالل به هم خ��ورد و با اش��تباه مدافعان گل 
اول را دریاف��ت کردیم. او اف��زود: نیمه دوم بازی 
متعادل بود و اس��تقالل خوب بازی می کرد که با 
ش��وت ناگهانی کریم باق��ری گل دوم را دریافت 
کردیم و دیگر فرصتی برای تغییر نتیجه نداش��تیم. 
سرمربی استقالل درباره قضاوت سعید مظفری زاده 
عن��وان کرد: از داوری راضی نیس��تم. تیمم باخته 
و به پرس��پولیس هم تبری��ک می گویم اما داوری 
در ح��دی نب��ود ک��ه این ب��ازی را س��وت بزند. 
تمام س��وت ها طوری بود که ب��ازی را از جریان 
می انداخت و س��رعت آن را می گرفت. او علیه 
اس��تقالل س��وت می زد و در حد این بازی نبود. 
مرفاوی در پاس��خ به س��ؤال یک��ی از خبرنگاران 
مبنی بر اینکه چرا به اش��تباهات فنی خود اش��اره 
نمی کند، گفت: شما همیشه سؤال های عجیب و 
غریب می پرسید. وقتی بحث داوری پیش می آید 

من هم در مورد آن صحبت می کنم.
 سرمربی آبی پوشان درباره اینکه از مهاجمان 
خ��ود در دربی راضی بوده یا خیر، اظهار داش��ت: 
مهاجمان زحمت خود را کشیدند و تالش کردند. 
قبل از اینکه گل دوم را دریافت کنیم سیدصالحی 
موقعیت خوبی را از دس��ت داد. طبیعی اس��ت که 
وقتی موقعیتی از دست بدهید هر آن ممکن است 
گل بخورید. این اتفاقات طبیعی است. آنها تالش 
خودش��ان را کردند اما نتوانس��تند از موقعیت ها 
استفاده کنند. وی تصریح کرد: با توجه به بازی های 
قبلی و مشکالتی که داشتیم، تمرینات خود را تغییر 
دادیم تا ضریب اش��تباهات خود را پایین بیاوریم. 
در تمرینات مش��خص بود می خواهیم اعتماد به 
نفس را به تیم بازگردانیم. مستحق شکست نبودیم 
ام��ا هر تیمی که از موقعیت ها به خوبی اس��تفاده 

کند و ضریب اشتباهات کمتری داشته باشد، موفق 
می ش��ود. مرفاوی با بی��ان اینکه اش��تباهات این 
ب��ازی را فراموش می کند، گفت: م��ا ادامه لیگ، 
بازی های جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا را در 
پیش داریم و باید این اش��تباهات را کنار بگذاریم. 
س��رمربی اس��تقالل درباره قهر امیرحسین صادقی 
قبل از ش��روع بازی گفت: من از چنین موضوعی 
خب��ر ندارم که یک بازیکنی قهر کرده باش��د و او 
را برگردانده باشند. سرمربی استقالل درباره انتقاد 
هواداران این تیم به وی و واعظی آش��تیانی عنوان 
کرد: من هم به اندازه هواداران اس��تقالل ناراحت 
هستم و نمی خواستیم این بازی را ببازیم. استقالل 
مستحق باخت نبود. یک شوت باعث شد بازی را 
واگذار کنیم و این جزء اتفاقات فوتبال است. من 
به آنها حق می دهم چون دوست ندارند شکست 
تی��م خود را ببینند اما نم��ی توانیم جلوی اتفاقات 
فوتب��ال را بگیری��م باید واقع بین باش��یم. بچه ها 
ت��الش خود را کردند اما نتوانس��تیم چیزی را که 

می خواهیم به دست آوریم.
4- علی دایی، سرمربی تیم پرسپولیس پس از 
پیروزی تیمش در دربی پایتخت گفت: ما آذری ها 
ی��ا قول نمی دهیم یا اگ��ر وعده ای دادیم پای آن 
می ایستیم. همانطور که از اول گفتم تا پرسپولیس 
را درس��ت نکن��م از این تیم نم��ی روم، حاال هم 
ب��ه وعده ام پایبند هس��تم و با ق��درت این تیم را 
می س��ازم. پس از این بازی، دای��ی امیدوارانه تر 
در مورد قهرمانی پرس��پولیس صحبت می کند، او 
ادام��ه داد: تا پایان مس��ابقات 8 ب��ازی دیگر باقی 
مانده اس��ت و چیزی بعید نیس��ت. دایی در رابطه 
با بازی اس��تقالل بیان کرد: 2 تی��م موقعیت های 
زیادی داش��تند و شرایط بازی نشان داد هیچ کدام 
برای مس��اوی به میدان نیام��ده بودند. البته ما اگر 

دقت می کردیم با اختالف 3، 4، گل می بردیم. وی 
ادامه داد: در 20 دقیقه اول استقالل برتر از ما بود و 
ما روی اشتباه بچگانه مدافعمان گل خوردیم. باید 
پذیرفت در این دیدار پرسپولیس سرتر از استقالل 
بود و همه ش��اهد بودند در نیمه دوم چند موقعیت 
صد در صد گلزنی از دست دادیم. هر چند استقالل 
هم یک موقعیت خوب توس��ط س��ید صالحی به 
دست آورد که حقیقی آن را مهار کرد. دایی افزود: 
اطمینان داش��ته باش��ید حتی اگر بازی با تساوی به 
پایان می رس��ید در این دیدار هیچ تبانی ای وجود 
نداش��ت. وقتی بازیکن��ان با بی دقت��ی از 6 قدمی 
دروازه ت��وپ را ب��ه بی��رون می زند، دیگ��ر تبانی 
معنایی ندارد. البته با توجه به ش��رایط می دانس��تم 
پیروز میدان خواهیم ش��د. دایی اظهار داشت: این 
باخت چیزی از ارزش های مرفاوی و اس��تقالل کم 
نمی کند و امیدوارم هواداران این تیم به حمایتشان 
ادامه دهن��د تا دوباره اس��تقالل ب��ه اوج بازگردد. 
زمانی که اس��تقالل و پرس��پولیس در اوج هستند، 
تیم ملی ه��م روزهای خوب��ی دارد. وی ادامه داد: 
هواداران بدانند تا به امروز علی دایی هیچ قراردادی 
با پرس��پولیس ندارد. دایی یادآور ش��د: آقایانی که 
در تی��م ملی با م��ن کار می کردند از دایی حمایت 
نکردن��د اما حاال نیازی به قرارداد ندارم چرا که کار 
کردن برای میلیون ها نفر که حاال خوشحالند خوب 
است. سرمربی سرخپوشان در مورد عملکرد کریم 
باقری گفت: باقری مثل یک جوان 20 س��اله است. 
او با تعصب بازی می کند و حتی به ذهنم نرس��ید 
او را تعویض کنم. دایی در رابطه با درگیری ش��یث 
رضایی و علیرضا حقیقی عنوان کرد: من باید صحنه 
درگی��ری را از تلویزیون ببینم اما او یک دروازه بان 
20 س��اله است و طبیعی اس��ت در دیدار حساسی 
مثل دربی فش��ار و استرس زیادی داشته باشد. وی 
در پایان در مورد داوری نیز اظهار داشت: من نمی 
خواهم در مورد نحوه قضاوت، صحبت کنم اما اگر 
قرار است اعتراضی باشد ما معترضیم چون در چند 

صحنه به ضرر ما سوت زد.
5- وحی��د طالب لو در دیدار با پرس��پولیس 
2 گل را دریاف��ت ک��رد که البته ب��ه قول خودش 
در این زمینه مقصر اصلی نبوده اس��ت. دروازه بان 
اس��تقالل در این باره اظهار داشت: من مقصر گل 
اول استقالل نبودم و وقتی یک تیم گل می خورد 
همه در آن مقصر هس��تند نه من. البته در کل همه 
ما خیلی ش��رمنده هواداران هستیم و امیدواریم در 
بازی های بعدی جبران کنیم. این را هم اضافه کنم 
بازی ب��رد و باخت دارد و ما هم اگر قدر فرصت 
هایمان را دانس��ته بودیم حتمًا به گل می رسیدیم 
اما از دس��ت دادن موقعیت ها س��بب شد ما این 

بازی را ببازیم. 

تیم فوتبال سپاهان در یک نظر سنجی که توسط 
س��ایت ورزش��ی الکره از هواداران فوتبال ایران در 
داخل و خارج کش��ور انجام داده اس��ت به عنوان 
بهترین باشگاه ایران شناخته شد. به گزارش ایرنا، در 
این نظر س��نجی که توسط سایت الکره انجام شده 
است، تیم سپاهان با کسب 38درصد آرا در صدر قرار 
گرفت و تیم های استقالل با 26درصد و پرسپولیس با 
16درصد در رده های دوم و سوم قرار گرفتند. پس 
از این تیم های استیل آذین تهران، ذوب آهن اصفهان 
و مقاومت سپاسی شیراز به ترتیب در رده های بعدی 
جای گرفتند. در این نظر سنجی که به مدت 21روز از 
2010/1/10 تا 2010/1/31 انجام شده است 714 نفر 
شرکت کرده اند.در این نظر سنجی، شرکت کنندگان 
بهترین بازیکن، بهترین لژیونر ایرانی، بهترین باشگاه، 
بهترین مربی، بهترین بازیکن خارجی شاغل در لیگ 
ایران و بهترین بازیکن تأثیرگذار فوتبال ایران در سال 
2009را انتخاب کرده اند. بر اساس این نظر سنجی 
علی کریمی با کس��ب 1/38 درص��د آرا به عنوان 
بهترین بازیکن فوتبال ایران انتخاب ش��د و جواد 
نکونام با 2/26و سیدمهدی رحمتی با 3/9درصد آرا 
در رده های دوم و سوم قرار گرفتند. همچنین جواد 
نکونام بازیکن تیم اوساسونا اسپانیا با 9/80 درصد 
آرا به عنوان بهترین لژیونر فوتبال ایران شناخته شد 
و مسعود شجاعی دیگر بازیکن تیم اوساسونا با 9/9 

درصد و ایمان مبعلی از تیم الوصل و النصر امارات با 
3/3 درصد در رده های بعدی قرار گرفتند. در بخش 
بهترین مربیان فوتبال ای��ران، امیر قلعه نویی مربی 
فصل گذشته تیم فوتبال سپاهان با 5/27 درصد به 
عنوان بهترین مربی انتخاب شد و پس از وی منصور
 ابراهیم زاده با 4/22 درصد و علی دایی با 4/20 درصد 
دوم و س��وم ش��دند همچنین افشین قطبی، حمید 
استیلی، داوود مهابادی و مجید جاللی به ترتیب در 
رده های چهارم تا هفتم قرار گرفتند. عماد محمدرضا 
بازیکن عراقی تیم س��پاهان نیز با کسب 62 درصد 
آرا به عنوان بهترین بازیکن خارجی شاغل در لیگ 
ایران انتخاب ش��د و هموطن وی هوار مالمحمد از 
تیم پرسپولیس تهران با 9/19درصد و فابیو جان واریو 
بازیکن برزیلی تیم استقالل تهران با 7/12درصد دوم 
و سوم شدند. شرکت کنندگان در این نظرسنجی، کریم 
انصاری فرد بازیکن تیم سایپای تهران را با 4/43 درصد 
به عنوان بهترین بازیکن تأثیرگذار فوتبال ایران برگزیدند 
پ��س از این بازیکن، احس��ان ح��اج صفی بازیکن 
تیم فوتبال س��پاهان با 2/28درصد و کاوه رضایی با 
5/19درصد به عنوان بهترین بازیکن تأثیرگذار فوتبال 
ایران معرفی ش��دند. بر اساس اعالم سایت یاد شده، 
این نوع نظرسنجی ها ابتدای سال جدید میالدی برای 
لیگ های مختلف انجام می شود و شرکت کنندگان 

بهترین های سال گذشته را انتخاب می کنند.

پس از شهرآورد پایتخت
لیگ برتر )جام خلیج فارس(
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 سرخاب:
 پرسپولیس روی اتفاقات پیروز شد

رجب زاده: 
نیروی  انتظامی در دربی 68 سرافراز شد

سرمربی تیم فوتبال فوالد مبارکه  سپاهان  پس از 
کسب پیروزی 5 بر یک برابر سایپای کرج، این برد 

را به مردم اصفهان تقدیم کرد

تیم سپاهان در نظر سنجی یک سایت ورزشی 
بهترین تیم فوتبال ایران شد

تشکر سعیدلو از تماشاگران، داوران، بازیکنان و 
مسئوالن فدراسیون فوتبال

نفرات برتر چهار وزن نخست مشخص شدند

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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رسانه

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

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

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

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

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

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

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

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

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10001002دالر امریکا
978982دالر کانادا

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

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

8 °

2 °

-4 °

-16 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
26750  هر گرم طالی 18 عیار
12326 هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
286000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
267000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10061008دالر امریکا
955962دالر کانادا

14001404یورو
16131620پوند  انگلستان
265268ریال عربستان
34603500دینار کویت
273275درهم امارات

کالم نور
حضرت امام موسی کاظم )ع( :

مشورت با خردمند خیرخواه، یمن و برکت و رشد و توفیق از جانب خداست. چون خردمند 
خیرخواه به تو نظری داد، مبادا مخالفت کنی که مخالفتش هالکت بار است.

ــد  »به رنگ ارغوان« بهترین فیلم ش
  مراس��م اختتامیه بخش مسابقه 
س��ینمای ایران جش��نواره فیلم فجر 
برگزار شد. در این مراسم که در مرکز 
همایش های برج میالد برگزار شد، دو 
جایزه اصلی بهترین فیلم و کارگردانی 
به همراه سیمرغ بلورین فیلم منتخب 
م��ردم  نصیب »به رن��گ ارغوان« به 

کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا شد.  
س��یمرغ های  کنندگان  دریافت 
بلورین بیس��ت وهشتمین جشنواره 

فیلم فجر به شرح زیر هستند:  
سیدجمال ساداتیان برای تهیه فیلم 
»به رنگ ارغوان« برنده سیمرغ بلورین 

بهترین فیلم.
نامزدهای این بخش عبارت بودند از: 

1- ب��ه رن��گ ارغوان )س��یدجمال 
ساداتیان( 

2- چهل سالگی )علیرضا رئیسیان(
3- طال و مس )منوچهر محمدی( 
4- ملک سلیمان )مجتبی فرآورده( 

5- هفت دقیقه تا پاییز )س��یدجمال 
ساداتیان( 

ابراهی��م حاتمی کیا ب��رای فیلم
 »ب��ه رنگ ارغوان« س��یمرغ بلورین 

بهترین کارگردانی را دریافت کرد. 
نامزدهای این بخش عبارت بودند از: 
1-  به رنگ ارغوان )ابراهیم حاتمی کیا( 

2- چهل سالگی )علیرضا رئیسیان( 
3- شب واقعه )شهرام اسدی( 

4- طال و مس )همایون اسعدیان( 
5- ملک سلیمان )شهریار بحرانی(

6- هفت دقیقه تا پاییز )علیرضا امینی( 
جایزه ویژه هی��أت داوران برای 
کارگردانی فیلم های »چهل سالگی« 
و »طال و مس« به علیرضا رئیسیان و 
همایون اسعدیان رسید و دیپلم افتخار 
به علیرضا امینی برای »هفت دقیقه تا 

پاییز« اهدا شد.
نامزدهای این بخش عبارت بودند از: 
1- به رنگ ارغوان )ابراهیم حاتمی کیا( 
2- چهل سالگی )علیرضا رئیسیان( 

3- شب واقعه )شهرام اسدی( 
4- طال و مس )همایون اسعدیان( 
5- ملک سلیمان )شهریار بحرانی( 

6- هفت دقیقه تا پاییز )علیرضا امینی(
همایون ش��هنواز و شهرام اسدی 
برای فیلم »ش��ب واقعه« برنده سیمرغ 
بلورین بهترین فیلمنامه شدند و مصطفی 
رستگاری برای »چهل سالگی« سیمرغ 
بلورین فیلمنامه اقتباسی  را دریافت کرد. 
نامزدهای این بخش عبارت بودند از: 
1- به رنگ ارغوان )ابراهیم حاتمی کیا( 
2- چهل سالگی )مصطفی رستگاری( 
3- ش��ب واقعه )همایون ش��هنواز، 

شهرام اسدی( 
4- طال و مس )حامد محمدی( 

5- نفوذی )احمد کاوری، داود امیریان(
محس��ن طنابنده برای فیلم های 
»س��نگ اول« و »هفت دقیقه تا پاییز« 
برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر 

مرد نقش اول شد.  
در این بخش هدایت هاش��می 
ب��رای ب��ازی در فیلم »لطف��ا مزاحم 

نشوید« دیپلم افتخار دریافت کرد. 
نامزدهای این بخش عبارت بودند از:  

1- امین حیایی )بیداری رویاها( 
2- محسن طنابنده )سنگ اول( 
3- حمید فرخ نژاد )شب واقعه( 

4- محمدرضا فروتن )چهل سالگی( 
5- هدایت هاش��می )لطف��ا مزاحم 

نشوید( 
6-  محسن طنابنده )هفت دقیقه تا پاییز(
حسن کریمی برای فیلمبرداری 
فیل��م »ب��ه رن��گ ارغوان« س��یمرغ 
بلورین بهترین فیلمبرداری را به خود 

اختصاص داد. 
نامزدهای این بخش عبارت بودند از: 

1- آل )فرشاد محمدی( 
2- به رنگ ارغوان )حسن کریمی( 

3- تسویه حساب  )علیرضا زرین دست( 
4- شب واقعه )امیر کریمی( 

5- ملک سلیمان )حمید خضوعی ابیانه( 
حس��ین غضنفری برای تدوین 
فیلم »شب واقعه« برنده سیمرغ بلورین 

بهترین تدوین جشنواره شد. 
نامزدهای این بخش عبارت بودند از: 

1- سنگ اول )بهرام دهقانی( 
2- شب واقعه )حسین غضنفری( 

3- طال و مس )بهرام دهقانی( 
4- لطف��اً مزاحم نش��وید )س��پیده 

عبدالوهاب( 
5- هفت دقیقه تا پاییز )هایده صفی یاری( 
ش��یرین یزدان بخش برای فیلم »لطفًا 
مزاحم نشوید« سیمرغ بلورین بهترین 
بازیگ��ر نق��ش دوم زن را ب��ه خود 

اختصاص داد. 
نامزدهای این بخش عبارت بودند از: 

1- مهناز افشار )تسویه حساب( 
2- آزیتا حاجیان )کیمیا و خاک( 

3- سلیمه رنگزن )عصر روز دهم( 
4- آناهیتا نعمتی )آل( 

5- شیرین یزدان بخش )لطفاً مزاحم 
نشوید( 

مهدی فقی��ه برای فیل��م »ملک 
سلیمان« سیمرغ بلورین بهترین بازیگر 

نقش دوم مرد را برد. 

نامزدهای این بخش عبارت بودند از: 
1- حامد بهداد )هفت دقیقه تا پاییز( 
2- کورش تهامی )به رنگ ارغوان( 

3- امیر جعفری )کیفر( 

4- مهدی فقیه )ملک سلیمان( 
5- جمشید هاشم پور )کیفر(

 بهزاد عبدی و جان کونگ وینگ 
برای فیلم های »آل« و »ملک سلیمان« 
برنده سیمرغ بلورین بهترین موسیقی 

متن شدند.  
نامزدهای این بخش عبارت بودند از: 

1- آل )بهزاد عبدی( 
2- آناهیتا )ستار اورکی( 

3- پرسه در مه )حامد ثبات( 
4- طال و مس )آریا عظیمی نژاد( 

5- ملک سلیمان )چان کونگ وینگ(
وحید مقدسی برای فیلم »بیداری 
رویاها« برنده سیمرغ بلورین بهترین 

صدابرداری شد.

حسین ابوالصدق برای فیلم »آل« 
و کیس��ون چانگ ب��رای فیلم »ملک 
سلیمان« برنده سیمرغ بلورین بهترین 

صداگذاری شدند. 
نامزدهای این بخش عبارت بودند از: 

1- آل )ف��رخ ف�دای�ی، حس���ین 
ابوالصدق( 

2- آن�اهیت�ا   )محم�ود خ�رسن�د، 
علیرض�ا علویان( 

3- بیداری رویاها )وحید مقدسی و 
سیدعلیرضا علویان( 

4- ش��ب واقع��ه )ی��داهلل نجف��ی و 
امیرحسین قاسمی( 

عب��اس بلوندی ب��رای طراحی 
صحن��ه  و لباس فیلم »ش��ب واقعه« 
سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه 

 و لباس را دریافت کرد. 

نامزدهای این بخش عبارت بودند از: 
1- شب واقعه )عباس بلوندی( 

2- شکارچی شنبه )بابک پناهی( 
3- مل��ک س��لیمان )عبدالحمی��د 

قدیریان( 
4- ناسپاس )حسن هدایت( 
5- نفوذی )فرامرز بادرام پور( 

6- هف��ت دقیق��ه تا پایی��ز )محمد 
صالح افزون(

7- ملک سلیمان )بهروز معاونیان و 
کیسون چانگ(

هدیش بیگدلی ش��املو و لئو لو 
ب��رای فیلم های »هفت دقیقه تا پاییز« 
و »ملک سلیمان« برنده سیمرغ بلورین 
بهترین جلوه های ویژه رایانه ای شدند. 
نامزدهای این بخش عبارت بودند از: 

1- شب واقعه )حسن ایزدی( 
2- عصر روز دهم )بهنام خاکسار( 

3- ملک سلیمان )لئو لو( 
4- ناسپاس )هدیش بیگدلی شاملو( 

5- هف��ت دقیق��ه تا پایی��ز )هدیش 
بیگدلی شاملو( 

فیلم  برای  محس��ن روزبهانی 
»ش��ب واقعه« برنده سیمرغ بلورین 

بهترین جلوه های ویژه میدانی شد. 
نامزدهای این بخش عبارت بودند از: 

1- شب واقعه )محسن روزبهانی( 
2-  شکارچی شنبه )جواد شریفی راد( 
3- عصر روز دهم )جواد شریفی راد( 
4- ناسپاس )هدیش بیگدلی شاملو( 

س��عید ملکان برای  فیلم »ملک 
سلیمان« سیمرغ بلورین بهترین چهره 

پردازی را دریافت کرد. 
نامزدهای این بخش عبارت بودند از: 

)عب��داهلل  ارغ��وان  رن��گ  ب��ه   -1
اسکندری( 

2- طال و مس )مهرداد میرکیانی( 
3- ملک سلیمان )سعید ملکان( 

4- ناسپاس )محسن بابایی( 
5- نفوذی )بابک شعاعی(

همچنین فیلم سینمایی »عصر روز 
دهم« س��اخته مجتبی راعی به عنوان 
بهترین فیلم از نگاه ملی معرفی ش��د 
و پالک طالیی مدیریت جشنواره به 

»ملک سلیمان« رسید. 
 گفتنی اس��ت فیلم س��ینمایی
 »به رنگ ارغوان« به کارگردانی ابراهیم 
حاتمی کیا سیمرغ بلورین جایزه نگاه 
مردمی بیس��ت و هشتمین جشنواره 
بین المللی فیلم فجر را  نیز با 68 درصد 

آرا دریافت کرد.
فیلم های اول و دوم 

فیلم  بهترین  بلورین  س��یمرغ 
اول و دوم ب��ه »نف��وذی« به تهیه 
کنندگی جمال ش��ورجه و حسن 

علیمردانی اختصاص یافت.  
تهی�ه کنن�دگ�ی  به  »زن�دگ�ی« 
ویژه  جایزه  عطاردی  همایون رضا 

هیأت داوران را دریافت کرد.  
همچنین دبیرخانه جش��نواره از 
فیلم »راز دش��ت تاران«  به کارگردانی 
هاتف علیمردانی و احمد لطفعلی )به 
تهیه کنندگی داریوش بابائیان( تقدیر 

ویژه کرد. 
به��رام توکلی با فیلم »پرس��ه در 
مه« جای��زه بهترین کارگردانی بخش 

فیلم های اول و دوم را دریافت کرد. 
دیپلم افتخارکارگردانی به احمد 
کاوری و مه��دی فیوضی برای فیلم 

»نفوذی« اهدا شد.  
در این بخش جلیل سامان برای 
اقتباس��ی زندگی، مهدی  فیلمنامه 
»نفوذی«،  فیلمنامه  ب��رای  فیوضی 
فیلمبرداری  ب��رای  اصالنی  تورج 
فیلم ه��ای »زمزمه با باد« و »بدرود 
بغداد« و رض��ا خدادادبیگی برای 
ب��ازی در »زمزم��ه با ب��اد« دیپلم 

افتخار دریافت کردند.
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر 
نقش اول زن جش��نواره بیست و 
هش��تم توس��ط عل��ی نصیریان و 
مه��دی مسعودش��اهی ب��ه »نگار 
جواهری��ان« ب��رای فیل��م »طال و 
مس« اهدا ش��د. مریال زارعی نیز 
برای بازی فیلم س��ینمایی »کیفر« 

دیپلم افتخار گرفت.
 جایزه حقوق بشر اسالمی  

18 سکه بهار آزادی و جایزه این 
بخش  به »علی نصیریان« برای بازی 

در »شکارچی شنبه« اهدا شد. 
این جایزه در قوانین و مقررات 
جش��نواره پیش بینی نش��ده بود و 
»ج��واد ش��مقدری« در اختتامی��ه 
جشنواره هویت آن را اعالم کرد.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
هر چه داریم از شهدا داریم و انقالب حاصل 
خون ش��یهدان اس��ت.به تاری��خ 1359/10/19 
شمس��ی س��اعت 10:10 ش��ب چند سطری 
وصیت نامه می نویس��م. شب س��تاره ای به زمین 

می کشند و باز این آسمان غم زده غرق ستاره است.
مادرجان! می دانی تو را بسیار دوست دارم و 
می دانی که فرزندت چقدر عاشق شهادت بود و 
عشق به شهیدان داشت. مادر، جهل حاکم بر یک 
جامعه، انسانها را به تباهی می کشد و حکومتهای 
طاغوت که مکمل این جهلند، ش��اید قرنها طول 
بکشد و انسانی از سالله پاکان زاییده شود و بتواند 
رهبری یک جامعه س��ردرگم و سر در الک خود 
فروب��رده را در دس��ت گیرد و امام تبلور س��الله 
ادامه دهندگان راه امامت و ش��هامت و شهادت 
اس��ت. مادرج��ان! به خاطر داری ک��ه من برای 

یک اطالعیه امام حاضر بودم بمیرم. کالم او الهام 
بخش روح پرفتوح اس��الم در سینه و وجود من 
بوده و هست. اگر من افتخار شهادت داشتم از امام 
بخواهید برایم دعا کند تا شاید خدا، من روسیاه را 

در درگاه باعظمتش به عنوان یک شهید بپذیرد.
مادرجان! من متنفر بودم و هستم از انسانهای 
بی تفاوت و متأسفانه جوانانی که شناخت کافی از 
اسالم ندارند و نمی دانند برای چه زندگی می کنند 
و چه اهدافی دارند. ای کاش به خود می آمدند. از 
طرف من به جوانان بگویید، چشم شهیدان و تبلور 
خونشان به شما دوخته شده است، به پاخیزید و 

اسالم و خود را دریابید.
نظیر انقالب اس��المی م��ا در هیچ کجا 

پیدا نمی شود، نه شرقی، نه غربی.
مادرجان! جامعه ما انق��الب کرده و چندین 

سال طول می کشد تا بتواند کم کم ، 
صف��ات و اخالق طاغ��وت را 
از مغز انس��انها بیرون کرد ولی 
عده ای به این انقالب بسیار لطمه 
زدند زیرا نه آن را می ش��ناختند 
و نه برای��ش زحمت و رنجی 
متحمل شده بودند و از هر طرف 

به این نونهال آزاده ضربه زدند ولی 
خداوند متقدر اس��ت. اگر هدایت 
نشدند مسلماً مجازات خواهند شد.

حاج محمد ابراهیم همت

کاریکاتور

یه
 نق

ین
نگ

غیبت

عکس روز

برگزیدگان بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر 
معرفی شدند

بررسی اندیشه های امام خمینی )ره(
 در »دلیل آفتاب«

اندیشه های حضرت امام خمینی )ره( در برنامه 
رادیویی »دلیل آفتاب« بررسی می شود.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز 
چهارمحال و بختیاری، نقل یک خاطره از زندگی 
امام )ره(، حدیث مهربانی، گزارش و نظر بزرگان 
درباره شخصیت امام از جمله بخش هایی است که 

در این برنامه پخش می شود.
زن از دی��دگاه امام، اص��الح الگوی مصرف، 
دینداری، راس��تگویی و نظم در زندگی امام هم از 
جمله موضوعات این برنامه هس��تند. دلیل آفتاب 
به تهیه کنندگی س��یده مریم رضوی در روزهای 
چهارش��نبه هر هفته از ش��بکه استانی صدای
 چهارمحال و بختیاری ساعت 13:20 پخش می شود.

»ماجراهای سارا« به پخش رسید
»ماجراهای س��ارا« با س��اختار انیمیشن از 
تولی��دات مرکز چهارمح��ال و بختیاری آماده 

پخش شد.
به گزارش روابط عمومی صدا و س��یمای 
مرکز چهارمح��ال و بختیاری، این انیمیش��ن 
آموزش��ی- فرهنگی ویژه کودک و نوجوان به 
تهی��ه کنندگی لیال وف��ادار و کارگردانی جواد 
عبداهلل زاده در سه قسمت 11 دقیقه ای تولید 

شده است.
س��ارا دختر بچه 8 س��اله ای است که در 
برخورد با بزرگترها متوجه بعضی از رفتارهای 
آنها نشده و دچار سوء تفاهم می شود ولی در 
ادامه با راهنمایی های مادرش و راوی داستان 

متوجه اشتباهات خود می شود.

»زنان سرزمین من«
آثاری که هفته گذشته خانه نقش را پررنگ تر

 از پیش کردند 
ــد قصری- زمس��تان، بهم��ن، انتظار  حام
ب��رف، اما هوا بارانی و بهاری اس��ت، در پس 
ذهنم احساسی خوب نوید دیدن آثاری ماندگار 
دارد، خانه نقش، سه  ماهی است که از افتتاحش 
می گ��ذرد، آثار ماندگار و گذرای بس��یاری بر 
دیواره های خود بر جای گذاشته، وارد حیاط 
زیبایش می شوم، پنهان نمی کنم که دلیل خیلی 
از دیدن آثار بهانه ای است تا آن خانه قدیمی را 
ببینم، با درخت تنومند با اش��یای قدیمی چون 
میوه های��ی رنگارنگ آویزان بر ش��اخه هایش، 
با بوی عود و عط��ر گیاهان و گل های طبیعی 
همیشگی اش اما این بار موسیقی مورد عالقه ام، 
به تماش��ای آب های سپید با آن ابعاد تو در تو 
و ماندگار و دلنشین خودش که خبر از عشق، 
زندگ��ی و... در قرن های گذش��ته، زمانی که 

انگار نبوده ای و شاید هم بوده ای اما...
»در خانواد ه های هنرمند و هنردوست به 
دنیا آمدم. از کودکی عالقه زیادی به نقاش��ی 
داش��تم و از اینکه می توانستم احساسم را با 
ش��کل های کودکانه بیان کنم و با تراش��ه های 
مداد رنگی آنه��ا را رنگ کنم لذت می بردم و 
در دوران جوان��ی در کن��ار درس همواره در 

حال یادگیری نقاشی بودم...«
این گوشه ای از زندگی استاد حشمت نژاد است 
اما آثار با قصه ها و تک مصرع هایی، همراهم 
اس��ت و مرا با خود به دور دس��ت ها می برد 
به زنان روس��تا، به خستگی ها، دلواپسی ها، به 
حس��رت، به فراغ، به عش��ق، به سادگی، هیچ 
نش��انی از زندگی ش��هری نیس��ت، همه چیز 

بوی اصالت می ده��د رنگ ها طبیعی و بوی 
صداقت می دهد احس��اس می کن��ی ایران را 
دوره می کنی، فرهنگ، نژاد و تمدنی ماندگار، 
احس��اس می کنی مادران، خواهران، دختران، 
سرزمین همیش��گی ات را حقیقی و روشن تر 

از همیشه می بینی...
پنج��ره ای باران خورده درس��ت همانند 
امروز با نقش و نگاری شاید از گل یا روسری 
رنگارنگ پشت شیشه که با بیان خود هنرمند، 
به اوج خود می رس��د؛ رنگی خالی نیس��ت، 
با دهان تو س��خن می گویم، در اندیش��ه تو 
می اندیشم، سکوت کهنه در هم فرو می ریزد، 
مرا از متن تنهایی صدا کن و نگاهت بی نشان 
اس��ت، زنی مبهم در پشت چند صندوق میوه 
رازی که ش��اید پیر مغان را تاب ش��نیدن آن 
نباش��د؛ تصویری از گرما، جنوب، من از این 
خاک��م که زنانش، با دس��تانی از گیاه تا قالی، 
خوشبختی می بافند و زنی تنبور نواز؛ جز ساز 
من نبود کسی سازگار من؛ و قصه از یک روز 
بارانی با زنان س��رزمین من با آثاری ماندگار، 
انگار که تمام سنن، تمام کوشش تمام رنجش 
و تمام لذت نس��ل های ماندگار زنان سرزمین 
خانم حش��مت نژاد و س��رزمین من و شما را 
بر دوش این هنرمند احس��اس می کنی، دیگر 
به عود، به موس��یقی جاری در فضای گالری 
و حتی درخت کهن آنجا نمی اندیشم، تنها به 

این بیت پایانی نمایشگاه می اندیشم:
نامم مپرس از کس و رسمم نگیر از پی

تنها نشانه ذره خاکی ز میهنم
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