
زاینده رود رسانه ای برای همه

زاینده رود، 
با مخاطب، برای 

مخاطب

ام��روز نقش رس��انه ها در هم��ه عرصه ها نقش��ی انکارناپذیر 
اس��ت. در عصر کنونی به رغم وجود رس��انه های مختلف، جراید 
به ویژه روزنامه ها راحت ترین، ارزان ترین و س��هل الوصول ترین 
وس��یله برای اطالع رس��انی و باال بردن سطح آگاهی مردم و مبارزه 

با بی خبری می باشد.
نق��ش مطبوع��ات در برخی از برهه ها بیش از گذش��ته حیاتی 
و پررنگ می ش��ود و بیش��تر مورد توجه قرار می گیرد. از آنجایی 
که وس��ایل ارتباط جمعی بخصوص روزنامه ها از جمله مهمترین 
عوامل تش��کیل دهنده اف��کار عمومی به ش��مار می روند جا دارد 
مسئوالن اس��تان بویژه مسئوالن فرهنگی بیش از پیش به مطبوعات 

استان توجه جدی داشته باشند.
در میان وس��ایل ارتباط جمعی، مطبوعات در صف اول عوامل 
ش��کل دهنده افکار عمومی قرار دارد زیرا که به دالیل گوناگون از 
جمله ماندگار بودن و در هر لحظه و برهه از زمان دستیاب بودن و 
همچنین قیمت ارزان و تنوع مطالب و محتوا،تمام گروهها و طبقات 
مختلف مردم را مخاطب قرار می دهند و در نتیجه در س��طح وسیع 
و گس��ترده بر افکار عمومی اثر می گذارند. از س��وی دیگر اعتماد 
و اطمینان مردم در اغلب موارد نس��بت به مطبوعات بیشتر از سایر 
رس��انه های جمعی است و حاصل این ارتباط دوسویه بین مردم و 

مطبوعات، تنویر و تشکیل افکار عمومی است.
ب��ا توجه به آنچه گفته ش��د قرار بود از مدتی قب��ل با روزنامه 
زاینده رود در خدمت مردم خوب و ش��ریف اس��تانهای اصفهان و 
چهارمحال و بختیاری باش��یم اما بنا به دالیلی نتوانس��تیم زودتر در 
خدمت باشیم. هفته بس��یج را فرصت مناسبی دانستیم تا در عرصه 
اطالع رس��انی در اس��تانهای اصفه��ان و چهارمح��ال و بختیاری، 

حضورمان را اعالم کنیم.
اما چرا روزنامه زاینده رود با شماره اول کار خود را آغاز نکرد 
باید به اطالع برس��انیم که این روزنام��ه ادامه فعالیت فرهنگی هفته 
نامه پیک زواره است که پس از 5 سال فعالیت با تبدیل به روزنامه 
و تغییر نام از پیک زواره به زاینده رود از این پس در خدمت ش��ما 

خواهد بود.
زاینده رود آماده اس��ت با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری 
بر توجه به فرهنگ و انجام کارهای فرهنگی به منظور انجام رسالت 
سنگین اطالع رسانی و فرهنگ سازی با مساعدت و همراهی مردم 
و مس��ئوالن در انجام رسالت خود گام بردارد و دست شما عزیزان 

را در خدمت بیشتر به فرهنگ استان به گرمی می فشارد. 
مدیر مسئول        

ارتباط گسترده تر از آن است که بتوان آنرا فقط 
در انحصار رسانه ها دانست. هر چشم دوختنی، 
گوش سپردنی و به طور کلی کوچکترین تعامل 
ح��واس پنجگانه با محیط پیرامون نوعی ارتباط 
است که با ابزاری ساده صورت می گیرد اما وقتی 
کمی جلوتر می رویم به دامنه ای می رسیم تحت 

عنوان ارتباطات.
ارتباطات )communication(  در واقع یک 
تعامل دو سویه ی صرف نیست بلکه نوعی تعامل 
است که تخصص و گزینش به آن شکل و محتوا 
می بخش��د. آنچه مسلم است ارتباطات نیازمند 
ابزاری حرفه ای اس��ت، خصوص��أ در عصری 
که غالب رقابتها برسر ابزار و فرم ارائه اطالعات 
اس��ت و متأس��فانه محتوا در درجه بعدی قرار 
می گیرد. در واقع بس��ته های مناسبتر، مخاطب 
گزینشگر را وامیدارد تا اطالعات آنرا راحت تر 
بپذیرد. ازهمین رو، انتخاب ابزار ارتباطی مناسب 
و مورد پس��ند مخاطبان تن��وع طلب  یک اصل 
تعیین کننده در ارتباطات است اما آیا آنچه باعث 
می شود اقبال عمومی نسبت به رسانه ای کم یا 
زیاد شود شناخت سلیقه و نیاز مخاطبان است با 

هدایت و در واقع تغییر ذائقه ی آنان ؟ 
بسیاری معتقدند رسانه های گروهی ابتدا تصوری 
از جهان را برای ما شکل می دهند و سپس به ما 
می گویند درباره ی این تصور چگونه فکر کنیم. 
اما گروهی باور دارند که مخاطبان باهوشتر و نکته 
سنج تر از آنند که مغلوب رسانه ها شوند و در 
واقع انتخابگری آنان نشان می دهد این مخاطبان 
هستند که همچنان بر رسانه ها تأثیر می گذارند.

بدون ش��ک برای ما که در آغ��از راهی طوالنی 
هس��تیم ش��ما در درج��ه ی اول اهمی��ت قرار 
دارید چرا که ما برای ش��ما می نویسیم، عکس 
می گیریم و منتشر می کنیم، یا بهتر بگوییم از شما 

و برای شما هستیم.

س��خنگوی ط��رح تح��ول اقتص��ادی از مش��خص 
ش��دن تکلیف تأسیس س��ازمان هدفمند کردن یارانه ها 
درکمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس تا یکشنبه 

هشتم آذر خبر داد.
به گزارش شبکه خبر، محمدرضا فرزین  در خصوص 

آخرین وضع طرح تحول اقتصادی افزود: الیحه هدفمند 
کردن یارانه ها براس��اس تصمیم این کمیس��یون اجرایی 

می شود.
وی با اشاره به تعیین هیأت هشت نفره برای تأسیس 
س��ازمان هدفمند کردن یارانه ها افزود:  برهمین اس��اس 

قرار ش��د این مسأله در کمیس��یون ویژه طرح تحوالت 
اقتصادی بررسی شود.

فرزین تصریح کرد: . . .  
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ن��ام مبارک ام��ام پنجم محمد ب��ود. لقب آن 
حضرت باقر یا باقرالعلوم اس��ت،بدین جهت که : 
دریای دانش را ش��کافت و اسرار علوم را آشکارا 
ساخت. القاب دیگری مانند شاکر و صابر و هادی 
نیز برای آن حض��رت ذکر کرده اند که هریک باز 
گوینده صفتی از صفات آن امام بزرگوار بوده است.
کنیه امام » ابوجعفر« بود. مادرش فاطمه دختر 
امام حس��ن مجتبی )ع ( است. بنابراین نسبت آن 
حضرت از طرف مادر به س��بط اکبر حضرت امام 
حس��ن )ع ( و از س��وی پدر به امام حس��ین )ع ( 
می رسید. پدرش حضرت سیدالساجدین، امام زین 

العابدین، علی بن الحسین )ع ( است.
تول��د حضرت باقر )ع ( در روز جمعه س��وم 
ماه صفر س��ال 57هجری در مدینه اتفاق افتاد. در 
واقع��ه جانگداز کربال همراه پدر و در کنار جدش 
حضرت سید الشهداء کودکی بود که به چهارمین 

بهار زندگیش نزدیک می شد.
دوران امام��ت ام��ام محمد باقر )ع ( از س��ال 
95هجری که سال درگذشت امام زین العابدین )ع 
( اس��ت آغاز شد و تا س��ال 114ه. ق یعنی مدت 

19سال و چند ماه ادامه داشته است.
مسموم شدن امام باقر)علیه السالم(

آنچه مس��لم است این است که امام باقر)علیه 
الس��الم( با ط��رح مرم��وز و مخفیانه هش��ام بن 
عبدالملک، مسموم ش��د و به شهادت رسید، ولی 

عامل و چگونگی آن به روشنی مشخص نیست.
بعضی می نویسند: ابراهیم بن ولید بن یزید بن 
عبدالملک )پس��ر برادر زاده هشام( آن حضرت را 

مسموم کرد.  
وبعضی می نویسند: زید بن حسن به دستور 
هش��ام، زهر را به زین اس��ب مالید و اس��ب را به 
حضور امام باقر)علیه السالم( آورد، و اصرار کرد که 
آن حضرت برآن س��وار گردد، آن حضرت ناگزیر 
بر آن س��وار ش��د و آن زهر در بدن او اثر کرد، به 
گونه ای که رانهایش متورم شد وسه روز به سختی 

در بستر بیماری افتاد و سرانجام به شهادت رسید.
آن حض��رت س��اعات آخر عمر  خ��ود را با 
کفنهایی که باآن احرام به جا آورده بود مش��خص 

نمود.  
ازکف برفت صبر و نماندش دگر قرار

دین شد تهی زمخزن اسرار کردگار
ازضعف برجبین منیرش عرق نشست

ارکان پنجمین امامت زهم شکست
گاهی زبان به ذکر حق وگه شدی به هوش

از دل کشید آه شرربار و شد خموش
امام باقر )علیه السالم( در بستر بیماری

کلینی به س��ند صحیح  از زراره روایت کرده 
اس��ت که گفت روزی از حضرت امام محمد باقر 

)علیه السالم( شنیدم که فرمود :
درخواب دیدم که برسرکوهی ایستاده ام ومردم 
ازهرطرف آن کوه به سوی من باال می آمدند. چون 
مردم بسیاری در اطراف آن کوه جمع شدند به ناگاه 

کوه بلند شد و مردم از هرطرف آن فرو می ریختند، 
تا آنکه جماعتی برآن کوه باقی ماندند و این اتفاق 
پنج مرتبه تکرارشد، گویا آن حضرت این خواب 
رابه وفات خود تعبیر فرموده بود، که بعدازگذشت 

پنج شب ازاین خواب به رحمت ایزدی پیوستند.
رجات وس��ایرکتابهای  درکافی و بصائ��ر الدَّ
معتبر روایت کرده اند که حضرت امام صادق)علیه 

السالم( فرمود:
پدرم بیماری سختی گرفته بود و بیشتر مردم از 
بیماری حضرت ترسیدند و اهل بیت آن حضرت 
را به گریه درآمدند که امام باقر)علیه السالم( فرمود:
من در این بیماری از دنیا نخواهم رفت زیرا دو 
نفر نزد من آمدند وبه من چنین خبردادند پس از آن 

بیماری صحت یافت و مدتی و سالم بود.
و ب��رای من زمین را بش��کاف وگود کن زیرا 
که من فربه هس��تم ودرزمین مدینه برای من نمی 
توان لحد ساخت. علت فرمایش حضرت آن است 
که زمینهای مدینه سخت بودند. به جای آنکه قبر 
را به اندازه قد متوس��ط انس��ان گود کنند، معموالً 
ب��رای قب��ر درآن زمینها لحد درم��ی آوردند یعنی 
حفره ای به اندازه جسد در دیوار قبر درسمت قبله 
درست می کردند وچون امام صادق)علیه السالم( 
فربه وچ��اق بودند ودردیوار قبربه س��ختی جای 
می گرفتند، لذا وصیت کردند که زمین را برای این 
امر گود نمایند تا ایشان به آسانی و بدون مشکل در 

قبر شریفشان جای گیرند.
پس گفتم : ای پدر بزرگوار من امروز تو را از 
همه وقت سالم تر می بینم و ناراحتی در تو مشاهده 
نمی کنم. حضرت فرمود: آن دونفر که درآن بیماری 
صحت وسالمت من راخبر دادند، در این بیماری 
به نزد م��ن آمدند وگفتند: در این مریضی به عالم 
آخرت رحل��ت می نمایی و ب��ه روایت دیگری 
فرمود: که ای فرزند، مگر نش��نیدی حضرت علی 
بن الحسین )علیهما السالم( من را ازپس دیوار ندا 
ک��رد که ای محمد بیا وزود باش که ما انتظار تورا 

می کشیم.
کلینی به سند معتبر نیز روایت کرده است که 
چون امام محمد باقر)علیه الس��الم( به جهان باقی 
رحلت نمود، حضرت امام صادق)علیه الس��الم( 
فرمود: هرشب در حجره ای که آن حضرت درآن 

وفات یافته بود، چراغ می افروختند.
ش��یخ عباس قمی می گویند: درتاریخ وفات 
آن حضرت اختالف اس��ت و وفات ایشان درروز 
دوشنبه هفتم ذیحجه سال 114 به سن 57 سالگی 

در مدینه مشرفه اتفاق افتاد.
وف��ات ایش��ان در ای��ام خالفت هش��ام بن 
عبدالملک بود وگفته شده که آن حضرت را ابراهیم 
بن ولید بن عبدالملک بن مروان به زهر شهید کرده 

و شاید به امر هشام بوده است.
قبر مقدس آن حضرت به اتفاق همگی دربقیع، 
کنار قب��ر پدر و عم بزرگوار خ��ود، حضرت امام 

حسن )علیه السالم( قرار دارد.

تعیین تکلیف سازمان هدفمند کردن 
یارانه ها، هفته آینده

 ساخت بزرگترین شهرک ریلی خاورمیانه

 به صدا در آمدن سوت قطار توسعه

منوچهر متکی :

 سوخت 3/5 درصد را از کشور خارج
نمی کنیم

صفـحهصفـحه

برگزاری همایش 
بزرگداشت سید 

ابوالحسن مدیسه ای 
اصفهانی )ره(

همایش بزرگداش��ت س��ید ابوالحس��ن مدیسه ای 
اصفهانی )ره( به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان اصفهان برگزار می شود . . . 
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قابل توجه سپاهان و ذوب آهن

در دوره نهم بهانه قبول 
نمی کنیم

س��پاهان و ذوب آهن روزهای پایانی تعطیالت بین 
فصل نهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران را س��پری 

می کنند . . . 
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باالترین میزان مصرف 
انرژی در ساختمان های 

دولتی است
ایران یکی از غنی ترین کش��ورهای جهان در زمینه 
انرژی های فسیلی شناخته شده و به موازات آن یکی 
از مصرف کنندگان بی رویه انرژی با تلفات بس��یار 
زیاد است. آمار نشان می دهد در ایران ساالنه معادل 
18 میلیارد دالر انرژی به گونه ای غیراصولی مصرف 

شده و . . . 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

شرکت آب و فاضالب روستایی استان چهارمحال و بختیاری
«آب مایه حیات است در مصرف آن صرفه جویی کنیم»

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت شناسایی مشاور به شماره 188/3290

نظر دارد اسناد مناقصه  بختیاری در  شرکت آب و فاضالب روستایی استان چهارمحال و 
ذیل را پس از ارزیابی کیفی بین مشاورینی که امتیاز الزم را کسب نمایند توزیع نماید.

الف( موضوع مورد مناقصه: مطالعه طرح جامع و بهنگام سازی تأمین آب شرب روستاهای استان
ب( مبلغ برآورد اولیه 000,000,000, 2 ریال

ج( شرایط شرکت در ارزیابی 
1. داشتن شخصیت حقوقی

2. داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مورد مطالعه
تأسیسات  در رشته   3 پایه حداقل  در  نامه صالحیت خدمات مشاوره  گواهی   3. داشتن 

آب و فاضالب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
4. ارائه اسناد حداقل یک مورد کار مشابه با موضوع قرارداد.

* رزومه های فاقد اسناد و مدارک کار مشابه مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت.
را  الذکر  فوق  پروژه  اجرای  آمادگی  و  می باشند  مذکور  شرایط  دارای  که  **مشاورینی 
دارند می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 88/9/12ضمن ارسال 
با   2245190 شمـاره  نمـابر  به  معتبر  صالحیت  نامه  گواهی  همـراه  به  کتبی   درخواست 
پیش شماره 0381 به امور پیمانهای این شرکت نسبت به دریافت اسناد ارزیابی از سایت 

ذیل اقدام نمایند.
د( آخرین مهلت جهت تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی به کارفرما 88/9/28 می باشد.

* آدرس کارفرما: شهرکرد، بلوار طالقانی، مجتمع ادارات، شرکت آب و فاضالب روستایی، امور پیمانها
حضور  شرکت  این  ارزیابی های  در  آگهی  تاریخ  از  گذشته  سال  دو  در  که  مشاورینی   **
کار  اسناد  ارسال  و  کتبی  آمادگی  اعالم  با  فقط  نموده اند  را کسب  امتیاز الزم  و  داشته 

مشابه )جزء 4 بند ب( می توانند اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
و( هزینه درج آگهی به عهده برنده نهایی مناقصه می باشد

ن( اسناد فنی مناقصه به تشخیص کارفرما متعاقباً بین مشاورینی که حداقل 60 درصد 
امتیاز ارزیابی کیفی الزم را کسب نموده اند توزیع خواهد شد.

در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 7-2245186 -0381امور پیمانها 
تماس حاصل نمایند.

iets.mporg.ir یا www.abfar-chb.ir سایت مناقصات به آدرس
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی استان چهارمحال و بختیاری

امام محمد باقر )ع( شهید بقیع

سالروز شهادت 
حضرت امام 

محمد باقر )ع( 
بر عموم شیعیان 

تسلیت باد.



رئیس جمهور با بیان اینکه امروز همه کش��ورها 
و دولت ها به قدرت و عظمت ایران اسالمی معترف 
هس��تند، گفت: بدون تردید اراده ملت ایران باالتر و 
قوی تر از موانعی است که بدخواهان ایجاد می کنند. 
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی 
ن��ژاد در دیدار ایرانیان مقیم برزیل با اش��اره به اینکه 
ایران کشوری بزرگ، قدرتمند و توانمند است، خاطر 
نشان کرد : امروز همه کشورها و دولت ها به قدرت 
و عظمت ایران اسالمی معترف هستند و حتی کسانی 
که نس��بت به ملت ایران بداخالقی می کردند امروز 
صراحتاً ایران را قدرت مهم منطقه معرفی می کنند و 
این نش��ان دهنده این است که جایگاه ملت ایران در 

جهان افزایش پیدا کرده است.
وی با اش��اره به اهمیت برزی��ل برای جمهوری 
اسالمی ایران تأکید کرد: دولت و مردم برزیل دوست 
مل��ت ایران هس��تند. برزی��ل هم کش��وری در حال 
پیشرفت است به خصوص در دوران آقای »داسیلوا« 

ش��تاب پیشرفت ها چندین برابر ش��ده است. امروز 
به رغم همه مش��کالت کشورهای برزیل و ایران در 
حال پیش��رفت هستند و معنای آن این است که اراده 

ملت ها می تواند بر همه مشکالت غلبه کند.
 احمدی نژاد گفت : هر اقدام خوب و ماندگاری 
در دنیا انجام ش��ده، از رهگذر مواجهه با مش��کالت 
و غلبه بر آن اس��ت و ایرانیان از گذشته های دور به 
تحمل مشکالت و سختی ها و ایستادگی در برابر آن 

مشهور هستند. 
وی ب��ا بی��ان اینکه هنوز در ماجرای هس��ته ای 
خیلی ها باور نمی کنند که ایران اس��المی هسته ای 
شد و برمشکالت غلبه کرد، خاطر نشان کرد: دشمنان 
در این عرصه همه دارایی خود را به صحنه آورده اند 
ولی مل��ت ایران یکپارچه و با رهبری هوش��مند به 
صحنه آمد و حق مس��لم خود را فریاد کشید، خدای 
متعال نیز تفضل فرمود و ملت ایران پیروز شد. امروز 
همان کسانی که فشار می آوردند به دنبال این هستند 

که چگونه خودشان را از این عرصه آبرومندانه خارج 
کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه جایگاه ملت ایران در 
جهان و نوع نگاه ها به ملت ایران تغییر کرده اس��ت، 
گفت: ایرانیان هیچ وقت ملتی دست دوم نبوده اند و 
ب��ه خصوص امروز که ایم��ان و پایداری ملت ایران 
چندین برابر شده است باید دست در دست یکدیگر 
ایران اس��المی را بهتر از گذشته بسازیم. بدون تردید 
اراده ملت ایران باالتر و قوی تر از موانعی اس��ت که 

بدخواهان ایجاد می کنند.
وی با اشاره به روابط ایران و برزیل گفت : 900 
میلیون جمعیت در امریکای جنوبی زندگی می کنند 
که همه به ایران عالقه مند هس��تند برزیل نیز پایگاه 
ب��زرگ و تأثیر گذاری دراین منطقه اس��ت از این رو 
دولت تالش دارد با ارتقاء هرچه بیشتر سطح مناسبات 
دو کشور گام های بلندی را برای توسعه، آسایش و 

رفاه بیشتر دولت ملت بردارد.

سرلشکر صفوی:
بسیج قادر است در 

همه عرصه ها از ملت و 
کشور حفاظت کند

مش��اور عالی مقام معظم رهب��ری گفت: امروز 
بسیج قادر است در همه عرصه های علمی، فرهنگی 
 و اجتماعی وارد عرصه ش��ود و از ملت و کش��ور 

حفاظت کند.
به گزارش فارس، سرلشکر سید یحیی صفوی 
دس��تیار و مش��اور عالی فرماندهی معظ��م کل قوا، 
با حضور در جمع بس��یجیان س��ازمان هواپیمایی 
جمهوری اس��المی اظهار داشت: هم اکنون بیش از 
12 میلیون بس��یجی آموزش دیده و س��ازمان یافته 
در سراس��ر کش��ور آماده خدمت رس��انی و دفاع از 

ارزش های اسالمی و ملی در برابر دشمنان هستند.
صفوی افزود: پیروزی در هش��ت س��ال دفاع 
مقدس بدون حضور بسیج در صحنه های سیاسی 
و نظام��ی کش��ور امکان پذی��ر نبود و ب��ه جرأت 
می ت��وان گفت که بس��یج نم��اد اقت��دار، جوهره و 
هویت ملت ایران اس��ت و با حضور این نهاد پاک 
 الهی مردم در شهرها و اقصی نقاط کشور احساس

 امنیت می کنند.
وی با بیان اینکه هیچ س��ازمانی در کش��ور از 
س��ازماندهی و توانمندی بس��یج برخوردار نیست، 
تصریح کرد: بس��یج این قابلیت را داردکه نه تنها در 
میدان های نبرد، بلکه هنگام وقوع بالیای طبیعی به 
دلیل داشتن پایگاه های منس��جم مردمی مؤثرترین 

خدمات را ارائه کند.
مش��اور عالی فرماندهی معظم کل قوا با اشاره 
به جنگ تحمیلی و س��ازماندهی بی نظیر 300 هزار 
بس��یجی در قالب لشکر 27 محمدرسول اهلل )ص( 
آن ه��م در کوتاه تری��ن زمان ممکن، اف��زود: امروز 
بسیج قادر است در همه عرصه های علمی، فرهنگی 
و اجتماعی وارد عرصه ش��ود و از ملت و کش��ور 

حفاظت کند.
صفوی ادامه داد: بس��یج میق��ات پابرهنگان و 
میراث اندیشه پاک اسالمی است که تربیت شدگان 
آن ب��ه ملت و کش��ور ش��رافت، اقت��دار و هویت 

می بخشند.
مشاور عالی مقام معظم رهبری افزود: در طول 
تاریخ بسیاری از ملت ها باخطرات متعددی همچون 
جنگ مواجه شده اند که چگونگی دفع این خطرات 
هوی��ت و جوهره ملت ها را نش��ان می دهد و همه 
می دانیم این بس��یجیان بودند ک��ه در هنگامه خطر 
پیش��گام شدند و ایثارها و فداکاری ها از خود نشان 

دادند.
صفوی خاطرنشان کرد: بسیج پس از سی سال 
عمر پربرکت انقالب و گذش��ت 20 سال از جنگ 
تحمیل��ی این ظرفیت را دارد که متناس��ب با وضع 
موجود عمل کند و اهداف نظام جمهوری اسالمی 

را پیش ببرد.

سردار وحیدی:
سامانه های پیشرفته 

پدافندی در کشور 
تولید می شود

خبرگ��زاری ف��ارس: وزی��ر دفاع و پش��تیبانی 
نیروهای مسلح گفت: در کشور سامانه های پیشرفته 
پدافندی را تولید می کنیم و سامانه های دیگری را هم 

در دست تولید داریم.
به گ��زارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری فارس، 
سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مس��لح در حاش��یه همایش علمی پلیس، امنیت و 
چشم انداز 1404 جمهوری اسالمی ایران با حضور 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه 
نیروی انتظامی در اقتدار ملی تا چه اندازه مؤثر بوده 
است، گفت: اقتدار ملی یک مفهوم با ابعاد و وجوه 
مختلف است و نیروی انتظامی یک عنصر مهم در 

تأمین اقتدار ملی به شمار می آید.
وی افزود: نقش��ی که نی��روی انتظامی در ایجاد 
انضباط اجتماعی، نظم عمومی و امنیت عمومی دارد 

عنصر مهمی در تأمین اقتدار ملی است.
س��ردار وحیدی در خصوص اقتدار ملی افزود: 
اقت��دار مل��ی مجموع��ه ای از حوزه های سیاس��ی، 
فرهنگی، اقتصادی و علمی- فناوری اس��ت که تمام 
توان های مدیریتی را یکپارچه می کند. طبعاً هر کدام از 
حوزه های موجود وظایف خود را به طور کامل عمل 

نکند بار آن بر دوش پلیس می  افتد.
وی در پاس��خ به س��ؤال دیگری مبنی بر اینکه 
برگزاری چنین همایش هایی از چه اهمیتی برخوردار 
است خاطر نشان کرد: این همایش در مفهوم پردازی، 
فرهنگ س��ازی و جمع نخبگان و اخذ نظرات گامی 

جلو برای توسعه امنیت و اقتدار ملی ما خواهد بود. 
س��ردار وحیدی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی 
ب��ر اینکه آیا ایران با توجه به تاخیر روزها در تحویل 
S300 توانای��ی و آمادگی تولید آن را دارد یا نه تأکید 
کرد: در کشور سامانه های پیشرفته پدافندی را تولید 
می کنیم و س��امانه های دیگری را هم در دست تولید 
داریم ولی S300 برای ما یک امکان است و به معنی 

وابسته بودن ما نیست.
 وی در پاس��خ ب��ه س��ؤالی مبن��ی ب��ر اینک��ه
  برخ��ی از اخب��ار در رس��انه ها ای��ن رزمایش اخیر

 ایران را تالش برای دفاع از نیروگاه هسته ای دانسته اند 
آیا این مسأله درست است، تصریح کرد: به هر حال تا 
رژیم های متجاوز و متخلفی در دنیا وجود دارد طبیعی 
اس��ت برای پدافند از فضای کشورمان تالش کنیم و 

این رزمایش برای صیانت از فضای کشورمان بود.

ــزار خودرو،  ــون و 630 ه ــش از یک میلی بی
ــی  گازطبیع ــب  مترمکع ــون  میلی  11 ــه  روزان
ــی آن جی( مصرف می کنند. ــده )س ــرده ش فش
بی��ش از ی��ک میلی��ون و 630 هزار خ��ودرو، 
گازطبیع��ی  مترمکع��ب  میلی��ون   11 روزان��ه 
فش��رده ش��ده )س��ی آن ج��ی( مص��رف می کنند. 
به گزارش ایلنا، مدیرعامل ش��رکت گازخودرو 
ایران در گفتگو با ش��بکه اطالع رسانی وزارت نفت 
با تأکید بر روند پرشتاب ساخت جایگاه های عرضه 
سی آن جی افزود: در کشور یک میلیون و 638 هزار 
خ��ودرو دوگانه س��وز و پایه گاز س��وز وجود دارد 
که مص��رف کننده این مقدار حامل انرژی هس��تند. 
س��ید مصطفی علوی با بیان ای��ن که هم اکنون 
1007 جایگاه در کش��ور فعال اس��ت، اظهار داشت: 
از ای��ن تع��داد 559 مورد تک منظ��وره و 448مورد 
نیز دومنظوره اس��ت و تا پایان امس��ال، ش��مار این 
جایگاه ه��ا به بی��ش از 1300 مورد خواهد رس��ید. 

ج��ی  آن  س��ی  جایگاه ه��ای  ش��مار  وی 
تک منظوره و دو منظوره در دس��ت س��اخت را نیز 
902 م��ورد اعالم و تصریح کرد:  بهره برداری بیش از 
300 مورد از این جایگاه ها تا پایان امس��ال و بخشی 
دیگر نیز در نیمه نخست سال آینده آغاز خواهد شد. 
اس��ت  مل��ی  ط��رح  ی��ک  ج��ی  آن  س��ی   
مدیرعامل شرکت گازخودرو ایران با تأکید بر این 
که سی آن جی و ترویج استفاده از این سوخت پاک، 
یک طرح ملی اس��ت، گفت: شتاب گیری و توسعه 
س��اخت جایگاه های سی ان جی در کش��ور نیازمند 
حمایت همه جانبه همه دس��تگاه های ذیربط است. 
عل��وی ب��ا تأکید ب��ر تش��ویق و تقویت بخش 
خصوصی در زمینه س��اخت جایگاه های سی ان جی 
تصری��ح ک��رد: برای تش��ویق هرچه بیش��تر بخش 
خصوصی و مش��ارکت قوی تر در ای��ن طرح ملی، 
راهکارهای متفاوتی در دست بررسی است که ایجاد 
سود متناس��ب با س��رمایه گذاری از جمله آنهاست. 

 معاون تش��ریفات وزارت ام��ور خارجه گفت: 
بسته  های س��رمایه  گذاری مناطق نمونه گردشگری 
کش��ور تهی��ه ش��ده و در تمام��ی همایش ه��ا و 
نمایش��گاه های داخلی و خارجی قابل ارائه اس��ت.
ب��ه گزارش خبرنگار مه��ر، میرزایی در همایش 
فرصت  های س��رمایه گذاری در صنعت توریسم و 
گردشگری که با حضور سفرای 50 کشور خارجی 
مقیم ایران و نمایندگان سازما ن  های بین  المللی برگزار 
شد، اظهار داش��ت: تمامی مناطق نمونه گردشگری 
ای��ران دارای شناس��نامه و کد مش��خص ش��ده  اند.
وی خاطرنش��ان کرد: با ایج��اد بانک اطالعات 
مناطق نمونه گردشگری، اقدام ارزنده ای در راستای 
معرف��ی مناطق گردش��گری صورت گرفته اس��ت.
میرزایی افزود: در حال حاضر تمامی مناطق نمونه 
گردشگری ایران در چهار سطح محلی، استانی، ملی 
و بین  المللی نهایی شده و در مرحله انجام مطالعات 
پایلوت در یکی از اس��تان های کش��ور ق��رار دارد.

میرزایی همچنین با اش��اره به وظایف معاونت 
س��رمایه  گ��ذاری و طرح ه��ای س��ازمان می��راث 
فرهنگی کش��ور بیان داش��ت: این معاونت به عنوان 
یکی از معاونتهای مهم س��ازمان می��راث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری وظیفه بسترسازی به 
منظور ایجاد زیرس��اخت های گردش��گری، جذب 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی و اعطای تسهیالت 
بانکی،  تمهی��د حمایت های مورد نیاز توس��عه این 
صنع��ت از جمله معافی��ت 50 درص��دی مالیاتی، 
کم��ک به ایجاد زیرس��اخت ها و... را بر عهده دارد.
ایران در زمره 10 کشور پرجاذبه جهان است
میرزایی همچنین با بیان اینکه ایران در زمره 10 
کشور پرجاذبه جهان است، بیان داشت: آثار تاریخی 
و جاذبه  های طبیعی ایران به حدی است که هر سلیقه 
و بینش و تفکری را به س��وی خود جلب می کند.
وی رونق گردشگری را به معنای ایجاد عدالت و 
توزیع عادالنه ثروت بین تمامی افراد جامعه دانست.

سوخت 3/5 درصد را از کشور خارج 
نمی کنیم

منوچهر متکی با اشاره به پیشنهاد آژانس 
برای معاوضه سوخت رآکتور تهران با بیان این 
که مطمئناً ایران س��وخت 3/5 درصدی  را از 
کش��ور خارج نمی کند، گفت:»مبادله همزمان 
س��وخت را در داخ��ل ای��ران قابل بررس��ی 
می دانیم.« منوچهر متکی در گفتگو با ایس��نا 
در ارتباط با موضوع س��وخت رآکتور تهران، 
گفت: »ایران رویه  بسیار روشنی در گفتگو با 
طرف های خارجی دارد. به ویژه در مذاکرات 
حس��اس و موضوعی مانند انرژی هسته  ای 
این مسأله مورد توجه قرار می گیرد. ما معموالً 
موضوعی در دس��تور کار تعریف می کنیم و 
قبل از انجام مذاکره در روند تصمیم س��ازی در مورد آن بحث می کنیم و مواضع مان را نسبت به 
آن موضوع مش��خص می کنیم. ما این کار را در مذاکرات خارجی انجام می دهیم.« متکی گفت: 
»وقتی تیم ما به وین رفت، در شرایطی بودیم که به آژانس اعالم کرده بودیم سوخت می خواهیم. 
آژانس به امریکا و روس��یه این درخواس��ت را منعکس کرد. این دو کش��ور به آژانس اعالم کردند 
آماده اند س��وخت ای��ران را تأمین کنند. زمانی که آنها اعالم آمادگی کردند آژانس گفت مناس��ب 
است که در این مورد مذاکره صورت گیرد. ما این موضوع را بررسی کردیم و تیمی را برای بحث 
درباره این مس��أله تعریف کردیم. این تیم به وین س��فر کرد و آنجا آنها بس��ته ای که مد نظرشان 
ب��ود را به هیأت ایران��ی ارائه دادند، نه به صورت مکتوب، بلکه کلی��ت آن را مطرح کردند.« وی 
گفت:»آنه��ا اعالم کردند حاضرند س��وخت 3/5 درصد ایران را بگیرند، ببرند، غنی س��ازی کنند 
به 20 درصد برس��انند و برگردانند. بنابراین ایران که 116 کیلو س��وخت 20 درصد نیاز دارد، در 
 ازای آن بای��د 1160 کیلو یعنی 10 برابر آن س��وخت 3/5 درص��د را بدهد که در تغلیظ 116 کیلو
 می ش��ود. یعنی در افزایش غلظت غنی سازی به 20 درصد این به 116 کیلو تقلیل پیدا می کند.« 
متکی ادامه داد:»بنابراین گفته ش��د که نیاز ش��ما به 116 کیلو س��وخت است و این 116 کیلو برابر 
است با 1200 کیلو و موضوع 1200 کیلو نیز از این جا مطرح شد.« وی افزود:»هیأت ایرانی در وین 
از این اختیارات برخوردار نبود که این تصمیم را همان جا نهایی کند. حتی رئیس س��ازمان انرژی 
اتمی نیز در این هیأت حضور نداشت و کارشناس او حضور داشت، بنابراین بسیار روشن است که 
ابتدایی ترین پاسخ به چنین درخواست و پیشنهادی، این است که این پیشنهاد در تهران بررسی و 
پاس��خ آن اعالم می شود.« متکی گفت:»آنها اعالم کردند ما تا جمعه منتظر پاسخ شما هستیم. این 
پیش��نهاد در تهران بررس��ی شد و به آژانس پاس��خ خود را اعالم کردیم. این که در رسانه ها گفته 
می شود ایران هنوز پاسخ خود را نداده است و آنها منتظر پاسخ هستند همان جنگ روانی است که 
باید متوجه آن بود. در واقع آنها می خواهند بگویند پاسخی که ما می خواهیم را بگویید.« وی گفت: 
»بنابراین ما این موضوع را بررسی کردیم. مالحظاتی نسبت به آن داریم و اولین مالحظه این است 
که ما خود را محصور در این پیشنهاد نمی کنیم. گزینه اول این است که سوخت 20 درصد غنی شده 
را خودمان تولید کنیم. گزینه دوم این است که خودمان بخریم و موضوع مطرح شده، گزینه سوم 
است و به همین دلیل ما آن را بررسی می کنیم. آنها چون روی گزینه سوم تأکید داشتند ما خواستیم 
امکانی برای آنها در بررسی این گزینه باز کنیم. ایران قطعاً باید این گزینه را از ابعاد مختلف فنی و 
 اقتصادی بررسی کند که بررسی نیز کرده است، ما حتماً سوخت 3/5 درصدی مان را از کشور خارج
 نمی کنیم. مفهوم این حرف این اس��ت که مبادله همزمان س��وخت را قابل بررس��ی می دانیم آن 
هم در داخل ایران. همچنین کارشناسان فنی ما باید این موضوع را بررسی کنند که چه اندازه این 
سوخت جابه جا شود. نظراتی که آنها داده اند برای کارشناسان ما قابل قبول نیست و کارشناسی ها 
ادامه دارد.« متکی افزود: »این تبلیغات که از س��وی غربی ها می ش��ود مطابق با واقعیت نیس��ت 
 و رس��انه های داخلی در این زمینه باید هش��یار باش��ند.« وی گفت:»ما اعالم کرده ایم کمیته فنی
  نشست وین دوباره تشکیل شود و ما مالحظات مان را در آن نشست خواهیم گفت. هنوز این نشست تشکیل

 نشده است.«

نگاهی به تحوالت بازارهای بین المللی 
نفت خام، طال و ارز

اگ��ر عالقه من��د ب��ه پیگی��ری تحوالت 
ش��اخص های مال��ی بازارهای بی��ن المللی 
 ک��ه متاثر از فض��ای حاکم بر عرص��ه اقتصاد
 بین الملل اس��ت، باشید یقیناً متوجه شده اید 
که بازارهای بین الملل��ی مرتبط با نفت خام، 
طال و ارز طی روزها و هفته های گذش��ته، با 
فراز و نشیب های متعددی روبه رو بوده است 
ک��ه قطعاً در روند تعام��الت اقتصادی داخلی 
نیز بی تاثی��ر نخواهد بود. از ای��ن رو در این 
 نوش��تار در پی آنیم تا با بررسی ابعاد مختلف
 این فرایند، دالی��ل و پیامدهای این تحوالت 

را تحلیل نماییم. 
در بخش اول به تحوالت و نوسانات بهای 
نفت خام در بازارهای جهانی با محوریت سبد نفتی اوپک می پردازیم؛ طی هفته منتهی به 15 آبان 
88، میانگین هفتگی قیمت هر بش��که نفت خام سبد اوپک به 76/38 دالر  آمریکا رسید که نسبت 
به میانگین هفته قبل از آن، افزایش 0/3 درصدی را تجربه کرد. بر این اس��اس در  طول هفته مورد 
بررسی، قیمت هر بشکه نفت خام سبد اوپک روندی صعودی داشت و از 74/97 دالر در 11 مرداد 

به 77/45 دالر در 14مرداد افزایش یافت.      
تحلیل گران بازار انرژی معتقدند به طور متوسط چهار عامل در نوسانات بهای نفت خام مؤثر 

بوده اند: 
1. روند صعودی شاخص های سهام در بازار ایاالت متحده امریکا و کشورهای اروپایی 

2. افزایش بهای جهانی طال به میزان 3/76 درصد در هر اونس 
3. انتش��ار اخبار مثبت اقتص��ادی در ایاالت متحده امریکا مرتبط ب��ا بخش های کارخانه ای، 

ساخت و ساز و فروش مسکن و تأیید کاهش رکود در اقتصاد بین الملل 
4. انتشار خبر کاهش ذخایر نفت خام در امریکا بر اساس آمار اداره اطالعات انرژی این کشور 
که حاکی از این مطلب بود که میزان ذخایر نفت خام ایاالت متحده در هفته منتهی به 30  اکتبر سال 
2009 میالدی معادل 335/9 میلیون بشکه بوده است که در مقایسه با هفته قبل )13  اکتبر( به میزان 

4 میلیون بشکه کاهش یافته است. 
بازار طال نیز طی روزهای گذش��ته از درخش��ش خاصی برخوردار بود به گونه ای که در هفته 
منتهی به 15آبان، میانگین قیمت جهانی هر اونس طال با افزایش 3/76 درصدی به 1079/75 دالر 
رسید. میانگین ماهانه قیمت هر اونس طال در بازار لندن در ماه اکتبر سال 2009 میالدی 1043/16 

دالر بود که نسبت به ماه قبل آن رشد 4/7 درصدی رانشان می دهد. 
کارشناس��ان اقتصادی بر این عقیده اند که انتش��ار خبر خرید مقدار قابل توجهی طال )حدود 
200 تن( از صندوق بین المللی توسط بانک مرکزی هند و افزایش قیمت جهانی نفت خام موجب 
صعود شدید قیمت طال به باالترین سطح تجربه شده آن شده است. این درحالی است که چین نیز 
در ماه آوریل فاش کرد، میزان ذخایر طالی خود را از رقم 454 تن در سال 2003 به 1054 تن در 

سال 2009 میالدی افزایش داده است. 
ه��م اکنون، با تضعی��ف دالر در بازار های مالی و روند انتظ��اری صعود قیمت طال، بانکهای 
مرکزی مایل به باال بردن میزان ذخایرطالی خود می باش��ند و این امر در افزایش تقاضا برای طال 
در بازار های جهانی و بالتبع افزایش قیمت آن مؤثر بوده اس��ت.  اما طی هفته مورد بررس��ی، بازار 
ارز نیز از تغییرات و نوس��انات بی بهره نمانده است به طوری که ارزش دالرآمریکا در برابر یورو 
تقویت و در برابر ین ژاپن تضعیف گردید.  بر این اساس نرخ برابری دالر امریکا در برابر یورو در 
طول هفته مورد بررسی روندی نزولی را طی نموده و از 0/6822 در   12آبان به 0/6827 در 15 آبان 
کاهش یافت.   به زعم تحلیلگران اقتصادی، عواملی نظیر بازگشت روند ریسک پذیری در بازار های 
مالی، سیر صعودی ش��اخص های ارزش سهام در بورس های امریکا و اروپا و انتشار آمار تقریبًا 
 مثبت اقتصادی در ایاالت متحده از مهمترین عوامل روند نزولی ارزش برابری دالر در برابر یورو

 به حساب می آیند. 
                                                                                     

سالمت آینده  
اقتصادی 
ایران در گرو 
طرح تحول 
اقتصادی است

مشاورعالی رئیس جمهور با 
بیان اینکه الزمه  رفع این 
مشکالت این است که طرح 
تحول اقتصادی با هفت 
محوری که تنظیم شده اجرا 
شود، گفت: سالمت آینده  
اقتصادی ما منوط به اجرای 
طرح تحول اقتصادی در 
بندهایی است که تنظیم 
شده است.

به گزارش خبرنگار مهر پرویز داوودی  روز سه ش��نبه در 
حاش��یه  مراسم تش��ییع پیکر مرحوم علی کردان در جمع 
خبرنگاران ودر پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا به نظر 
ش��ما با تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه ها به صورت 
ش��رکتی، اهداف دولت در الیح��ه هدفمندکردن یارانه ها 
محقق می شود؟ اظهارداشت: این امر به قدرت انعطاف  این 

سازمان بستگی دارد.
وی  در ادامه به مشکالتی که اکنون در اقتصاد کشور وجود 
دارد اشاره کرد و افزود: الزمه  رفع این مشکالت این است 
که طرح تحول اقتصادی با هفت محوری که تنظیم ش��ده 
اجرا شود که یکی از این محورها که اکنون در حال بررسی 

است، هدفمندکردن یارانه هاست.
داوودی با بیان اینکه هدفمندکردن یارانه ها کار بزرگی است 
که انجام می شود، خاطرنش��ان کرد: باید دولت اختیارات 
کاف��ی در ارتباط با انجام این امر داش��ته باش��د و در واقع 
تصمیم گیری قوی و اختی��ارات، کافی و انعطاف الزم نیز 

وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: ما فکر می کنیم ان ش��اءاهلل مجلس ش��ورای 
اسالمی در راستای اجرای این طرح اختیارات الزم و کافی 

را به آقای احمدی نژاد خواهد داد؛ در واقع باید دید آیا این 
سازمان قدرت انعطاف الزم را خواهد داشت یا نه.

مشاورعالی رئیس جمهور با بیان اینکه اقتصاد ما سال هاست 
از مشکالتی در سیستم بانک ها، گمرکات، توزیع، یارانه ها 
و مسائل دیگر رنج می برد، گفت: برای حل این مشکالت 
باید مدیران توان و قدرت الزم را داشته باشند که امیدواریم 
 اختیارات کافی به رئیس جمهور برای پیش��برد این طرح

 داده شود.
وی افزود: ان ش��اء اهلل با همکاری دولت و مجلس و توافق 
خوبی که در م��ورد ضرورت اجرای طرح هدفمند کردن 
یارانه ها وجود دارد ش��اهد باشیم قدم های خوبی در زمینه  

اصالح وضعیت اقتصادی برداشته شود.
مش��اور عالی رئیس جمهور تصریح کرد: س��المت آینده  
اقتص��ادی ما منوط ب��ه اجرای طرح تح��ول اقتصادی در 

بندهایی است که تنظیم شده است.
داوودی در پای��ان در پاس��خ به پرسش��ی مبن��ی بر اینکه 
شنیده ها حاکیست ریاست مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاست جمهوری را بر عهده بگیرید گفت: من مشاور آقای 

احمدی نژاد هستم و کار تحقیقاتی انجام می دهم.

موج سر بلندیایرانجهان نما

بسته های سرمایه  گذاری مناطق نمونه گردشگری ایران تهیه شد

مدیرعامل شرکت گازخودرو ایران خبر داد: 
مصرف روزانه 11 میلیون متر مکعب سی ان جی

انا
: ش

س 
عک

احمدی نژاد: 

اراده ملت ایران قوی تر از موانع بدخواهان است

براس��اس توافقات قرار بود این کمیسیون روز 
چهارشنبه هفته گذشته تشکیل شود و این مسأله را 

بررسی کند که جلسه برگزار نشد.
وی درب��اه تش��کیل س��ازمان هدفمن��د کردن 
یارانه ها و منافات آن با اصل 44 قانون اساسی نیز 
اظهار داشت:  دولت براساس یکی از بندهای اصل 

44 قانون اساسی اجازه تشکیل سازمان را دارد.
س��خنگوی طرح تح��ول اقتص��ادی ادامه داد: 
 دول��ت می تواند از ش��رکت های موج��ود برای 
اداره این س��ازمان بهره گیری کند که البته براساس 

توافقات این امکان برای دولت وجود دارد.
فرزی��ن گف��ت: . . . دول��ت در همین راس��تا 
پیشنهادات خود را به مجلس شورای اسالمی ارائه 

کرده و منتظر قانون مصوب است.
وی درخص��وص می��زان یاران��ه پرداخت��ی به 
دهک های ذینفع نیز گف��ت: رقم پرداختی پس از 
تصویب قانون از س��وی مجلس ش��ورای اسالمی 
مشخص خواهد ش��د لذا تا زمانی که قانون نهایی 

نشود هیچ کدام از ارقام اعالمی واقعی نیست.
فرزی��ن از زمان بن��دی مجدد ب��رای پر کردن 
فرم ه��ای اطالعات خان��وار برای اف��رادی که در 
مرحله اول اقدام ب��ه ارائه آن نکرده اند،  خبر داد و 
اظهار داش��ت: برهمین اساس برنامه های آموزشی 

از سیما برای دسترسی به سایت ارائه خواهد شد.
س��خنگوی طرح تح��ول اقتص��ادی ادامه داد: 
در صورت��ی که الیحه هدفمند ک��ردن یارانه ها به 

صورت قانون ابالغ ش��ود دول��ت اقدامات الزم را 
بری تأسیس سازمان هدفمند کردن یارانه ها آغاز و 
مراکزی برای ارائه فرم مجدد اطالعات خانوار پیش 

بینی خواهد کرد.
وی در خصوص دیگر محورهای طرح تحول 
اقتص��ادی،  گفت:  بخش های دیگ��ر طرح در زمان 
حاضر در حال انجام اس��ت و در این راس��تا الیحه 
امور گمرکی اخیراً به مجلس شورای اسالمی ارائه 

شده است.
فرزی��ن در پایان اف��زود:  لوایح نظ��ام بانکی و 
مالیاتی نیز در حال آماده سازی هستند که به محض 
تدوین به مجلس ش��ورای اسالمی تقدیم خواهند 

شد.

تعیین تکلیف سازمان هدفمند کردن یارانه ها، هفته آینده
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ــه ترین جایگزین های  ــیدی یکی از پر جاذب در ایران انرژی خورش
ــود اما به علت باال بودن هزینه های  ــوب می ش ــیلی محس انرژی فس
سرمایه ای اولیه، مقرون به صرفه نبوده از این رو قسمت اعظم انرژی 

مصرفی از طریق سوخت های فسیلی تأمین می شود

مهین محمدپور
زاینده رود

ایران یکی از غنی ترین کش��ورهای جهان در 
زمینه انرژی های فسیلی شناخته شده و به موازات 
آن یک��ی از مصرف کنندگان بی روی��ه انرژی با 
تلفات بس��یار زیاد اس��ت. آمار نشان می دهد در 
ایران س��االنه مع��ادل 18 میلی��ارد دالر انرژی به 
گونه ای غیراصولی مصرف شده و به هدر می رود 
و بیش از یک سوم این انرژی در ساختمان ها تلف 
می ش��ود و حدود 70 درصد در س��اختمان های 
دولتی مصرف می ش��ود که مؤسس��ات آموزشی 
باالترین سطح را در ساختمان های دولتی به خود 

اختصاص داده اند.

در ایران انرژی خورش��یدی یکی از پر جاذبه 
ترین جایگزین های انرژی فس��یلی محس��وب 
می ش��ود ام��ا ب��ه علت ب��اال ب��ودن هزینه های 
س��رمایه اولیه، مقرون به صرفه نب��وده از این رو 
قسمت اعظم انرژی مصرفی از طریق سوخت های 

فسیلی تأمین می شود.
نکته قابل تأمل اینکه رشد مصرف انرژی در 
ایران ح��دود 7 درصد یعنی کمی بیش از 2 برابر 
رشد جمعیت گزارش ش��ده است و با این روند 
مصرف، کاهش میزان ص��ادرات نفت و مصرف 
درآمد ناش��ی از آن در داخل امری اجتناب ناپذیر 

خواهد بود.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت مص��رف ان��رژی در 
ساختمان های ایران 2/6 برابر کشورهای پیشرفته 
و معادل 310 کیلووات ساعت بر متر مربع در سال 
برآورده شده در حالی که این مقدار در کشورهای 
پیش��رفته برابر ب��ا 120 کیلووات س��اعت بر متر 
مربع در س��ال است که تحقیقات علمی و تدوین 
استانداردهای ساختمانی در جهت تقلیل آن تا حد 
45 کیلووات ساعت بر متر مربع در جریان است 
لذا در راستای ریش��ه یابی اتالف بی رویه انرژی 
باید ساختمان های بزرگ باالخص ساختمان های 
آموزشی که بیشترین تعداد ساختمان های دولتی 
را تش��کیل می دهند و بیش��ترین مصرف انرژی 
را دارند مورد ه��دف علمی و برنامه ای طراحان 
معماری و صنعت ساختمان سازی قرار گیرند تا 
بتوان به الگوس��ازی و بهینه سازی مصرف انرژی 

رسید.
دانش��گاه اصفهان با بیش از 50 سال قدمت، 
در مح��دوده ای ب��ه وس��عت 246 هکت��ار ب��ا 
ساختمان های متعدد پراکنده شامل ساختمان های 
آموزش��ی، خوابگاه ه��ای دانش��جویی و منازل 
مسکونی، ساختمان های ورزشی، ساختمان های 

اداری- خدماتی یکی از مؤسسات بزرگ و دولتی 
شهر اصفهان است که مصرف انرژی در آن به دلیل 

طرح معماری نامناسب زیاد است.
تأسیس��ات  ب��ه  مرب��وط  موتورخانه ه��ای 
حرارتی- برودتی س��اختمان های این دانش��گاه 
ب��ا تعداد 34 واحد ش��امل ظرفیت های حرارتی، 
2000 ت��ن ظرفیت های برودتی، 554 دس��تگاه 
کولره��ای آب��ی، 82 دس��تگاه کولره��ای گازی 
پنج��ره ای و 30865 لیتر مخ��ازن تهیه آب گرم 
خوابگاه هاست که فاقد ناحیه بندی است و عماًل 
کنترل دما را در ساختمان ها نا ممکن کرده است. 
براس��اس تحقیق یک تیم تحقیقاتی با سرپرستی 
دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد دکتر 
بوذر جمهر قاسمی ساختمان های دانشگاه اصفهان 
اعم از آموزش��ی، اداری و مسکونی )خوابگاه ها( 

همانند سایر ساختمان های عمومی کشور، تحت 
ش��رایط زمانی خاص و با اعتبارات مالی محدود 
طراحی و س��اخته ش��ده اند و در آنها هیچ گونه 
ضوابط فنی شناخته شده برای جلوگیری از اتالف 
بی رویه انرژی پیش بینی نشده است. محاسبات 
حرارتی- برودتی مربوط به ممیزی انرژی در یک 
ساختمان چهار طبقه این دانشگاه با سطح زیر بنای 
کل 2400 متر مربع به عنوان نمونه و تعمیم آن به 
ساختمان های دیگر عماًل نشان می دهد در یک 

ساختمان 4 طبقه حدود 2 برابر نیاز، انرژی گرمایی 
مصرف می شود.

عوام��ل مؤثر در افزایش ای��ن مصرف انرژی 
طراحی نادرس��ت معماری و تأسیس��اتی و نبود 
سامانه های مناسب کنترل دمای داخل ساختمان 

اعم از سخت افزاری و نرم افزاری است.
در همه ساختمان های چهار طبقه این دانشگاه 
دس��تگاه پله مرکزی در وسط ساختمان اجرا شده 
ک��ه از نظر کنترل دما ناحیه بندی نش��ده اس��ت، 
همچنین از دو دس��تگاه هواس��از یک منطقه ای 
ب��ا ظرفیت های 26 و 32 هزار س��ی اف ام برای 
تأمین گرمایش و س��رمایش هر ساختمان استفاده 
ش��ده که هر دوی این دستگاه ها در کنار یکدیگر 
و در باالترین نقطه س��اختمان نصب شده اند و با 
کانال های پر پیچ و خم و نامناسب هوا را به نقاط 

مختلف ساختمان هدایت می کنند.
تحقیقات نش��ان می دهد ای��ن کانال ها فاقد 
کارایی هس��تند و هوای برگش��تی عماًل از طریق 
راهروه��ا و پل��کان مرکزی به هواس��ازها که در 
باالترین نقطه س��اختمان نصب ش��ده اند منتقل 
می ش��ود که این انتقال باعث ش��ده، افراد مستقر 
در طبقه ی باالیی با بازکردن پنجره ی کالس ها 
یا اتاق های خود بر افزایش دمای نامناس��ب غلبه 
کنند و سامانه ی حرارتی ساختمان نیز برای تأمین 

ش��رایط مطلوب طبقه ی زیرین به کار خود ادامه 
دهد که نتیج��ه ی آن باال رفتن مصرف انرژی در 

ساختمان است.
نکته حائز اهمیت اینکه این اشکال اساسی در 
طراحی معماری و تأسیساتی در اکثر ساختمان های 

آموزشی دیگر دانشگاه نیز مشهود است.
با اجرای مقررات ملی ساختمان، حداکثر 40 
درصد مصرف انرژی ساختمان ها صرفه جویی 

می شود
نتایج این تحقی��ق در مورد مص��رف انرژی 
در س��اختمان های آموزش��ی 4 طبقه دانش��گاه 
اصفه��ان و س��ایر س��اختمان های دولتی ش��هر 
نش��ان می دهد با اعم��ال توصیه ه��ای مندرج 
در مبح��ث 19 از مقررات ملی س��اختمان مانند 
عای��ق کاری پوس��ته های خارجی س��اختمان و 
اس��تفاده از پنجره ها ی��ا شیش��ه های دوجداره 
می توان تا حداکث��ر 40 درصد در مصرف انرژی 
س��اختمان صرفه جویی ک��رد؛ در حالی که طرح 
معماری- تأسیساتی نادرس��ت و نبود سامانه ی 
کنترل دما عماًل مصرف انرژی در ساختمان را به 
بیش از 2 برابر اندازه مورد نیاز افزایش داده است.

ــرف انرژی  ــی تقلیل مص ــای اجرای راهکاره
ساختمان

ب��ا مدیری��ت ان��رژی از طریق بس��تن در و 
پنجره ه��ای اضافی، نصب فن��ر اتوماتیک روی 
دره��ای ورودی و تنظی��م دس��تی دم��ای داخل 
س��اختمان در حد 20 تا 22 درجه ی سانتیگراد، 
نص��ب ترمومتره��ای دی��واری در نقاط مختلف 
طبقات س��اختمان های چند طبق��ه، خاموش و 
روش��ن کردن هواس��ازها به طور دستی و تنظیم 
دمای آب گرم دیگر موتورخانه ها به طور روزانه 
می توان ب��ه میزان قابل توجهی مصرف انرژی را 

کاهش داد.
متأسفانه تحقیقی که در ساختمان های دانشگاه 
اصفهان جهت اج��رای راهکارهای تقلیل انرژی 
صورت گرفته نش��ان می دهد مطالعات اقتصادی 
و فنی برای ناحیه بندی س��اختمان و جابه جایی 
هواس��ازها به منطقه های مناس��ب انجام شده اما 
هزین��ه ی این جابه جایی به قدری باالس��ت که 
عماًل اجرای آن را ناممکن ساخته است. در حالی 
که اگر در ط��رح معماری اولیه، ناحیه بندی های 
الزم و کنترل های مربوطه دیده ش��ده بود، نه تنها 
نیازی به نیروی انس��انی برای کنترل دس��تی نبود 
بلک��ه هزینه های مربوط به مصرف انرژی به حد 
مطل��وب یک دوم کاهش می یاف��ت بدون اینکه 
هزین��ه ی اضافی در موقع طراحی و س��اخت به 

کارفرما تحمیل شود.

 اگر بخواهیم جادوی قرن بیس��تم و س��پس 
بیست و یکم را معرفی کنیم، بی شک کاندیداهایی 
از حوزه دانش و فناوری اطالعات دارای بیشترین 
ش��انس به ش��مار می آین��د. در این میان ش��اید 
اختراعات، ابزارها و نوآوری های حوزه ارتباطات 
س��هم عمده ای را در تحول مناس��بات این کره 

خاکی و ساکنان آن برعهده داشته باشند.
رادی��و و تلویزیون، اینترن��ت، ماهواره، تلفن 
ثابت و تلف��ن همراه و... از جمل��ه اختراعات و 
نوآوری های بش��ر است که در کوتاه ترین زمان 
ممکن زمین و زمان را بر تس��خیر خود درآوردند 
اما متأس��فانه فرهنگ اس��تفاده و به��ره گیری از 
دانش ه��ای یاد ش��ده به س��رعت گس��ترش و 

فراگیری آنان رشد نکرده است.
این معضل در برخی جوامع و کشورها پس 
از گذش��ت چندین س��ال و در یک چشم بر هم 
زدن مرتفع شده، ولی همچنان شاهد عدم وجود 
فرهنگ مناس��ب اس��تفاده از فناوری های حوزه 
ارتباطات در کش��ورهای در حال توسعه و جهان 

سومی هستیم.

سالم آقای موبایل!
مرداد ماه س��ال 73 بود که ح��وزه ارتباطات 
شهروندان ایرانی با یکدیگر دچار تحولی چشمگیر 
ش��د. آن روزها برای اولین بار ش��هروندان ایران 
زمین شاهد بودند که برخی از همشهریان آنها با 
تلف��ن هایی ب��دون کابل وس��یم در حال مکالمه 
هس��تند. این کاالی ارتباطی تازه تا یکی، دو سال 
بعد به عنوان وسیله ای تجمالتی و مختص فرنگ 
رفته ها محسوب می ش��د، ولی با گذشت کمتر 
از یک دهه آنچنان فراگیر ش��د ک��ه اکنون حتی 
کودکان دبس��تانی نیز دارای تلفن همراه بوده و از 

ضروریات زندگی آنها است.
با فراگیر شدن ناگهانی تلفن همراه، مشاغلی 
نی��ز در همین راس��تا ب��ه وجود آم��د؛ از موبایل 
فروش��ی های رنگارنگ تا تعمیرات این وسیله و 
دفتره��ای خدمات ارتباطی؛ ام��ا همانطور که در 
ابتدای این گزارش اش��اره شد، فرهنگ مرتبط با 
استفاده از تلفن همراه نه تنها رشد نکرد بلکه دچار 

نزولی تأسف برانگیز شد.

شما که قصد مزاحمت ندارید؟
چند روز پیش مس��افر یکی از تاکسی های 
خط میدان جمه��وری )دروازه ته��ران(- میدان 
آزادی)دروازه ش��یراز( بودم. یک پیام شهروندی 
زیبا بر شیشه جلوی این خودروی عمومی نقش 
بس��ته بود: »شما که قصد مزاحمت برای دیگران 
ندارید، پس با صدای بلند با تلفن همراه صحبت 
نکیند«. در لذت عجیب و وصف ناپذیری غوطه 
ور بودم و با مرور کلمه فرهنگ، تصور می کردم 

که این حوزه از جامعه ش��هروندی ایران متحول 
ش��ده اس��ت؛ ولی این رویای ن��اب دیری نپایید 
چ��را که نعره ای جانانه م��ن را به دنیای واقعیت 
باز گرداند. همسایه کناری ام در تاکسی از »چک 
برگش��تی« تا قیمت روز مصالح ساختمانی و ریز 
اقالم منزل شامل پیاز، گوجه، گوشت چرخ کرده 
و زغال و... را در چندین مکالمه طوالنی با تلفن 
همراهش ب��ا صدایی در حدود 9/3 »دس��ی بل« 
م��رور کرد و بی توجه به نگاه بنده حقیر و دیگر 
مس��افران و راننده محترم؛ ش��ماره بود که پشت 

شماره می گرفت.

این موبایل لعنتی را خاموش کن
داستان ادامه داشت تا به خیابان حکیم نظامی 

و آن ترافیک مش��هور و معروفش رسیدیم. صبر 
همه تمام شده بود، اما هیچ یک از سرنشینان سفیر 
فرهن��گ روزمره مردم کوچه بازار تکنولوژی زده 

جرأت تذکر به آقای موبایلی را نداشتند.
باالخره نوایی از اعتراض به گوش رسید؛ آقای 
راننده دل به دری��ا زد و در یک حرکت انتحاری 
جمله طالیی »این موبایل لعنتی را خاموش کن« 

را بر زبان آورد...

ادامه این حکایت، بسیار تلخ تر از آن چیزی 
است که ش��ما تصور می کنید؛ زیرا بازگو کردن 
ابعاد دیگر فرهنگ شهروندی برخی افراد از جمله 
آقای موبایلی بسیار ناپسند و زشت تر از آن است 

که قابل طرح در رسانه ای فراگیر باشد.

ضعف فرهنگی داریم
محسن شمس، کارشناس فناوری اطالعات 
معتقد است که اس��تفاده از تلفن همراه همچون 
دیگر ابزار ارتباطی نیازمند فرهنگ سازی توسط 

متولیان مربوطه است.
وی در گفتگو ب��ا روزنامه زاین��ده رود بیان 
داش��ت: در ژاپن رانندگان ن��اوگان حمل و نقل 
عمومی شهرها بر اساس قانون و همچنین فرهنگ 
سازی صورت گرفته؛ حق استفاده از تلفن همراه 
را هن��گام انجام وظیفه و در زمان کار ندارند. آنها 
رأس یک ساعت مقرر، تلفن خود را روشن کرده 
و پس از بررس��ی پیامک ها و انجام تماس های 
ضروری ش��ان؛ دوباره در ناوگان مورد نظر قرار 

گرفته و به خدمت رسانی مشغول می شوند.
شمس خاطر نشان ساخت: چنین رفتاری در 
دیگر جوامع توسعه یافته نیز قابل مشاهده است، 
اما متأسفانه در ایران به ویژه در شهرهای صنعتی و 
بزرگ شاهد ناهنجاری هایی در حوزه بهره گیری 

از ابزارهای ارتباطی هستیم.
وی گف��ت: پس از واگذاری گس��ترده تلفن 
همراه به ش��هروندان، هم اکنون ضریب نفوذ این 
اب��زار الکترونیک بیش از 50 درصد اس��ت؛ حال 
چنین حج��م واگ��ذاری و بهره گی��ری مردم از 
موبایل نیاز به فرهنگ س��ازی دارد که این وظیفه 
وزارت ارتباطات، تشکل های فعال در این حوزه 

و رسانه ها است.
وی همچنین اظهار داش��ت: ما در این زمینه 

دچار ضعف فرهنگی هستیم.
ش��مس اعالم ک��رد: از امکان��ات میلیون ها 
دس��تگاه موبایل که در کشور وجود دارد، به طور 
کامل اس��تفاده نمی ش��ود. وی اف��زود: منظور از 
امکانات، خدماتی همچون پیامک، امکان اتصال به 
اینترنت، بلوتوث و... است که این فناوری ها در 
جهت نادرست صرف می شوند. چندی پیش در 
یک��ی از روزنامه ها خبری با عنوان »SMS های 
قاتل« به چاپ رسیده بود که در آن خبر علت قتل 
یک خانم خانه دار پیامک هایی بود که توسط یک 
مرد ناش��ناس و به قصد مزاحمت به تلفن همراه 

مقتوله ارسال شده بود.
شمس بیان داشت: این خبر تلخ، شاید یکی 
از صدها رخدادی است که بر اثر استفاده نامناسب 

از تلفن همراه به وقوع پیوسته است.

پیدا کنید متولی را!
ب��ه راس��تی ک��دام ی��ک از وزارتخانه ها و 
ارگان های دولتی متولی فرهنگ سازی در استفاده 
از تلف��ن همراه هس��تند؟ فناوری ک��ه در دیگر 
کشورها در خدمت توسعه همه جانبه و سهولت 
زندگی س��خت در جهان اول است و در ایران به 

قاتلی ناپیدا تبدیل شده است!

باالترین میزان مصرف انرژی در ساختمان های دولتی است
نقش معماری در کاهش مصرف انرژی در ساختمان های آموزشی

فناوری هم فرهنگ می خواهد

این موبایل لعنتی را خاموش کن!
زاویه دید خبر روز

مغز حشرات از 
رایانه ها هوشمندتر 

است 
مطالع��ات گس��ترده ای که بر روی حش��رات 
صورت گرفته نش��ان می دهد برخی از حشرات با 
کم��ک مغز کوچکی که از اندازه یک نوک س��وزن 
تجاوز نمی کند، قادر به انجام فعالیت هایی هستند 
که پیشرفته ترین رایانه ها قادر به انجام آنان نیستند. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، با توج��ه ب��ه تالش های 
بی ش��ماری که به منظ��ور برقراری ارتب��اط میان 
مغز جانداران و عمق هوش��مندی آنها انجام گرفته 
است، دانشمندان اکنون معتقدند پیچیدگی موجود 
در میان اتصاالت مغزی عامل عملکرد پیچیده مغز 
در موجودات اس��ت. مطالعه بر روی این اتصاالت 
که در مغزهای کوچک عملی تر از مغزهای بزرگ 
اس��ت می تواند امکان درک دقیقت��ری از عملکرد 

مغزهای بزرگتر از قبیل مغز انسان را بدهد.
به گفته دانش��مندان سؤال اساسی این است که 
زمانی که یک حش��ره با مغزی به اندازه سر سوزن 
قادر به انجام فعالیت های ذهنی از قبیل ش��مارش، 
انتخاب، تش��خیص چه��ره و طبقه بندی اش��کال 
اس��ت، مغزی به بزرگی مغز انس��ان از چه توانایی 
هایی برخوردار است. در واقع دانشمندان معتقدند 
مغز بزرگتر همیشه نشانه ای از هوش بیشتر نیست.

مطالعات جدید توانس��ته اس��ت ش��واهدی را 
مبنی بر نامرتبط بودن ابعاد مغز و میزان هوشمندی 
موج��ود ارائه کن��د. برای مثال در میان انس��ان ها، 
افرادی که از سر یا جمجمه بزرگتری برخوردارند 
لزومًا س��طح هوشی باالیی ندارند. والها با مغزی 9 
کیلوگرمی که از بیش از 200 میلیارد نرون س��اخته 
شده اس��ت نیز نسبت به انس��ان ها که مغزی یک 
کیلویی متشکل از 85 میلیارد نرون دارند بسیار کم 
هوشتر هستند. در حقیقت مغزهای بزرگتر به جای 
اینکه در باال بردن هوش س��هیم باش��ند می توانند 
از بدن ه��ای بزرگتر که از ماهیچه های بیش��تری 
ب��رای کنترل ش��دن برخوردارن��د محافظت کنند، 
مانند رایانه ها که ابعاد بزرگتر تنها گنجایش آنها را 
افزایش می دهند و نه لزوما س��رعت و کاربردشان 

را.
در م��ورد حش��رات کوچکتر نیز دانش��مندان 
دانشگاه »وس��ت ویرجینیا« س��رانجام با مطالعات 
گسترده توانستند ذهنیت سنتی را که حشراتی مانند 
مورچه ها، زنبوها و سوس��ک ها را ماش��ین های 
زنده ای می دانس��ت که تنه��ا در برابر حوادث به 
ش��یوه ای قابل پی��ش بینی پاس��خ می دهند، تغییر 
دهند. اکنون ثابت ش��ده است حشرات متناسب با 
شرایط محیطی قادر به تغییر نوع رفتار خود هستند. 
زنبورها از مغزهای بس��یار کوچک با کمتر از چند 
میلیون ن��رون برخوردارند و قادرند با اس��تفاده از 
آن اش��کال مختلف را در دسته های اشکال متقارن 
یا نامتقارن دس��ته بندی کنند، اجس��ام را بر اساس 
ش��باهت یا متف��اوت بودن آنها انتخ��اب کنند و یا 
می توانن��د پس از طی مس��افتی معین پرواز کردن 

را متوقف کنند.
رفتارهای متنوع و شیوه های متعدد ارتباط در 
میان مورچه ها و زنبورها نش��ان از هوشمند بودن 
ف��وق العاده آنها دارد. برای مثال زنبورها می توانند 
نیش بزنند، عملیات اکتشافی برای یافتن غذا انجام 
دهند، از کندو محافظت کنند و با بال زدن به تهویه 

هوا و خنک ساختن داخل کندو کمک کنند.
با توجه به این مطالعات دانشمندان به این باور 
رس��یده اند که چند صد نرون ب��رای انجام فعالیتی 
مانند ش��مارش کافی است و چند هزار نرون برای 

ایجاد هوشیاری کفایت خواهد کرد. 
ب��ر اس��اس گ��زارش »ام اس آن بی س��ی«، با 
اس��تفاده از چنین اطالعاتی مهندس��ان نرم افزاری 
قادر خواهند بود برنامه هایی را به منظور شناسایی 
دقیق چه��ره و حاالت روح��ی از زوایای متفاوت 
طراحی کنند، پدیده ای ک��ه زنبورها قادر به انجام 
آن هس��تند اما رایانه ها هنوز قدرت انجام آن را به 

دست نیاورده اند.

امکان اندازه گیری 
یون نقره در آب دریاها 

فراهم شد
محققان دانش��گاه صنعتی امیرکبی��ر با همکاری 
پژوهش��گران دانش��گاه تهران روش مؤث��ری را برای 
اصالح الکترودهای کربنی ارائه کردند که می تواند یون 

نقره را در حد پیکوموالر اندازه گیری کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهران جوانبخت 
مجری ط��رح با بیان ای��ن مطلب گف��ت: این روش 
می توان��د طول عمر این نوع الکتروده��ا را تا 12 ماه 

افزایش دهد.
وی افزود: با طراحی و ساخت یک الکترود خمیر 
کربن اصالح ش��ده شیمیایی با اس��تفاده از سیلیکاژل 
نانومتخلخ��ل )SBA-15( عامل دار موف��ق به اندازه 

گیری مقدار یون نقره شدیم.
وی عامل دار کردن به وسیله ترکیبات آلی را یکی 
از مهمترین روشها برای اصالح ترکیبات جامد متخلخل 
و افزایش گزینش پذیری آنها دانست و افزود: این مواد 
متخلخل عامل دار برای مواردی چون کاتالیس��ت ها، 
فرایند جداس��ازی، اصالح ش��یمیایی و حس��گرهای 
شیمیایی استفاده می شوند. انتخاب درست ویژگیهای 
آنها مثل اندازه حفره ها، خصوصیات و ترکیب شیمیایی 
سطح از فاکتورهای مهم در تهیه این هیبریدهای آلی- 

معدنی است. 
جوانبخت ادامه داد: در روش��های نوینی که برای 
تهیه سیلیکاژلهای متخلخل به کار می رود، توزیع اندازه 
حفره ها بین 2 تا 10 نانومتر می شود. این نانوحفره ها، 
باعث ایجاد س��طح مخصوص باال، در حدود 500 تا 
g/m2 1500 می شود که موجب خواص منحصر به 

فردی در این مواد می شود.
این محقق به اهمیت اندازه گیری یون نقره با حد 
تشخیص بسیار پایین در صنایع مختلف اشاره کرد و 
اظهار داش��ت: به عنوان مثال مقدار ی��ون نقره در آب 
اقیانوس��ها و دریاها در حد پیکوموالر است که با هیچ 
دس��تگاهی به طور مستقیم قابل اندازه گیری نیست و 
تنها با این روش پیشنهادی قابل اندازه گیری است. از 
طرف دیگر اندازه گیری مقادیر بس��یار کم کاتیونها در 
سیستمهای بیولوژیکی نیز بسیار حائز اهمیت است که 

با روش پیشنهادی این امر امکان پذیر می شود. 
وی با تأکید بر اینکه حس��گرهای الکتروشیمیایی 
استفاده شده در این پژوهش، در آزمایشگاههای صنایع 
دارویی، پزشکی، شیمیایی، محیط زیستی، دفاعی و آب 
و فاض��الب به کار می رود ادام��ه داد: در این پژوهش 
طول عمر الکترودها به 12 ماه افزایش یافت که این امر 

امکان تجاری سازی این الکترودها را فراهم می کند. 

موجی از هیجان در فیزیکدانان
پروتون ها با یکدیگر 

برخورد کردند
جام جم آنالین: بزرگترین آزمایشگاه فیزیکی جهان 
سرانجام توانست اصلی ترین وظیفه خود یعنی برخورد 
دو ذره پروتون با یکدیگر را عملی ساخته و موجی از 
هیج��ان و امید را در دل فیزیکدانانی که بی صبرانه در 

انتظار چنین لحظه ای بودند به وجود آورد.
مهندس��ان ناظر برخ��ورد دهنده ب��زرگ هادرون 
س��رانجام توانس��تند برای اولین بار شاهد برخورد دو 
پروت��ون در این برخورد دهنده عظیم باش��ند. این دو 
پروتون در عمق 100 متری زیر مرز فرانسه و سوئیس 
توسط هزار و 200 مغناطیس ابررسانا در جهت مخالف 

یکدیگر هدایت شده و با یکدیگر برخورد کردند.
این رویداد از نظر دانشمندانی که در این آزمایشگاه 
بزرگ مش��غول به کارند دس��تاوردی بزرگ به شمار 
م��ی رود. این برخورد کم انرژی که با هدف آش��کار 
س��اختن رازهای کیهانی صورت گرفته اس��ت، پس 
از تاب��ش دو پرتو به ص��ورت همزمان و در دو جهت 
مخالف در تونل 27 کیلومتری برخورد دهنده هادرون 

رخ داد.
برخورد دهنده بزرگ هادرون که توس��ط سازمان 
مطالعات اتمی اروپا، س��رن راه اندازی ش��ده اس��ت 
بزرگترین ماشین آزمایشگاهی جهان به شمار می رود 
و می تواند ش��رایطی مشابه آنچه چند میلی ثانیه پس 
از انفجار بزرگ در جهان رخ داد را ش��بیه سازی کند. 
دانش��مندان در این آزمایش��گاه به جست و جو نشانه 
های��ی از بوزون هیگ��ز، ذره ای س��اب اتمیک که در 
درک درست از فیزیک بسیار حیاتی به شمار می رود، 

خواهند بود.
دانشمندان پیش از این از عملکرد مطلوب دستگاه 
و س��رعت عم��ل آن پس از فعال س��ازی مجدد ابراز 
خرس��ندی کرده بودن��د. رالف هیور مدیر کل س��رن 
از س��رعت باال در دس��تیابی به برخ��ورد دو ذره ابراز 
خوش��حالی کرده و از آن به عنوان دس��تاوردی بزرگ 
و ارزش��مند یاد می کند. به گفته وی با این حال باید 
به آینده نیز چش��م دوخت زیرا تا آغاز برنامه فیزیکی 
اصل��ی برخورد دهنده بزرگ ه��ادرون راه طوالنی در 

پیش است.
جیزم گیلیز مدیر ارتباطات سرن اعالم کرد اولین 
برخورد پروتونها درس��ت زمان��ی صورت گرفت که 
کنفرانس خبری به منظور بررس��ی عملکرد ماش��ین 
پ��س از فعال س��ازی در حال برگزاری ب��ود. ردیاب 
اطلس هادرون اولین ردیابی بود که حضور پروتونهای 
کاندی��دای برخورد را به ثبت رس��اند و پس از آن دو 
ردیاب آلیس و LHCb با فاصله چند 10 دقیقه موفق 
به مشاهده این پروتونها شدند. سپس اپراتورها پرتوهای 
پروت��ون را به منظور ایجاد برخورد با یکدیگر انطباق 
داده و سرانجام دو پروتون با یکدیگر برخورد کردند. 
بر اس��اس گزارش بی بی سی، مهندسان سرن برخورد 
دهنده بزرگ هادرون را عصر روز جمعه پس از 14 ماه 
خاموشی به دلیل انجام تعمیرات برای دومین بار فعال 
سازی کردند. این آزمایشگاه عظیم 14 ماه پیش به دلیل 
بروز اختالل در یکی از اتصاالت الکتریکی از کار افتاد.

ــدن ناگهانی تلفن همراه، مشاغلی نیز در همین راستا به  با فراگیر ش
وجود آمد؛ از موبایل فروشی های رنگارنگ تا تعمیرات این وسیله و 
دفترهای خدمات ارتباطی؛ اما فرهنگ مرتبط با استفاده از تلفن همراه 

نه تنها رشد نکرد بلکه دچار نزولی تأسف برانگیز شد
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علم و صنعت



خبرخبر

 اراضی کشاورزی 
اردستان مجهز و 
یکپارچه می شوند

مس��ئول اداره ی آب و خ��اک مدیریت جهاد 
کشاورزی شهرس��تان اردستان با اشاره به تجهیز و 
نوس��ازی و یکپارچه س��ازی اراضی کشاورزی در 
منطقه قلعه گوش��ه ی اردستان گفت: این طرح ها 
در س��طح 160 هکتار ش��امل احداث جاده ی بین 
مزارع ب��ه طول 17 ه��زار متر، احداث ش��بکه ی 
آبیاری به ط��ول 125 هزار متر مربع و تس��طیح و 
یکپارچ��ه س��ازی اراض��ی در س��طح 150 هکتار 

می باشد.
مهن��دس امینی افزود: ش��بکه ی آبی��اری این 
طرح ها با استفاده از لوله ی پلی اتیلن به طول 12 
هزار متر و سیس��تم هیدرو فل��وم جهت انتقال آب 
احداث می شود. این سیستم راندمان انتقال آب را 

صد در صد افزایش می دهد.
وی اعتب��ار تخصیص��ی جه��ت اج��رای این 
طرح ه��ا که از محل اعتبارات مل��ی و خودباوری 
کشاورزان تأمین ش��ده را 6 میلیارد و 124 میلیون 

ریال عنوان کرد.

کشف استعدادهای نو در اصفهان
برگزاری هفتمین 

جایزه ادبی اصفهان 
ــه بخش  هفتمین جایزه ادبی اصفهان در س
ــتان کوتاه، مجموعه داستان و رمان و  اصلی داس
ــش ویژه با موضوع ادبیات کودک و نوجوان  بخ

برگزار می شود.

به گ��زارش روابط عموم��ی اداره کل فرهنگ 
 و ارش��اد اس��المی اس��تان اصفهان، هفتمین جایزه
 ادب��ی اصفه��ان در س��ه بخ��ش اصل��ی داس��تان 
 کوت��اه، مجموع��ه داس��تان و رم��ان و بخش ویژه 
ب��ا موض��وع ادبی��ات ک��ودک و نوج��وان برگزار 
ه��ر در  می توانن��د  نویس��ندگان  و   می ش��ود 
 یک از بخش های مذکور با حداکثر 3 اثر ش��رکت 

کنند.
همچنین نویس��ندگان و ناش��ران می توانند با 
ارسال 5 نسخه از هر عنوان مجموعه یا رمان تألیفی 
فارس��ی که چاپ نخست آن مربوط به سال 1387 
باشد، در این مسابقه شرکت کنند و داستان ها نباید 

در هیچ نشریه یا کتابی منتشر شده باشند.
آث��اری ک��ه در مس��ابقات کش��وری موفق به 
کس��ب عنوان یا جایزه ش��ده باشند و آثاری که در 
دوره های قبلی جایزه ادبی اصفهان ش��رکت کرده 
باشند در داوری شرکت داده می شوند و به آثاری 
که پس از موعد مقرر یا ناقص به دبیرخانه ارس��ال 

شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

به نفرات برگزی��ده در هر بخش از این جایزه 
ادبی عالوه بر تندیس و لوح تقدیر جوایز نقدی نیز 
اهدا می شودو از ناشران آثار برگزیده در مجموعه 

داستان و رمان با خرید کتاب تقدیر می شود.
عالقه مندان می توانند تا پایان آذرماه آثار خود 
را به دبیرخانه هفتمین جایزه ادبی اصفهان واقع در 
خیابان آبش��ار دوم، بعد از مجموعه پل های غدیر 
اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی استان اصفهان 
ارس��ال و جهت کسب اطالعات بیش��تر با شماره 

تلفن های :

0311-6309091-5 و   0311–6308680
تماس حاصل نمایند.   

واگذاری بیش از هفت 
هزار فقره انشعاب آب 
و فاضالب در استان 
چهارمحال بختیاری

ــده رود : 7522 فق��ره انش��عاب آب و  زاین
فاضالب به شهرهای استان چهارمحال و بختیاری 

واگذار شد.
بر پایه ی این خبر :

از ابتدای س��ال ج��اری تا کن��ون 4494 فقره 
انش��عاب آب و 3028 فقره انش��عاب فاضالب به 
ش��هروندان این اس��تان واگذار ش��ده است که در 
بخ��ش آب 142 درصد و در بخش فاضالب 126 
درصد نس��بت به برنامه پیش بینی شده رشد داشته 
است. ش��ایان ذکر است در حال  حاضر تعداد کل 
انش��عاب های آب در 27 ش��هر اس��تان 140537  
 فقره اس��ت و تع��داد کل انش��عاب های فاضالب
 72460 فق��ره اس��ت و جمعی��ت ش��هری تحت 
پوش��ش خدم��ات آب 2819 50  نف��ر و جمعیت 
تحت پوش��ش خدمات فاضالب اس��تان 281529 

نفر است.
گفتنی است در مدت 7 ماه، بیش از 26 میلیون 
متر مکعب آب تولید و در اختیار ش��هروندان قرار 

گرفته است.

تولید 500 هزار اصله 
نهال در نهالستان های 
چهارمحال و بختیاری

شهرکرد
خبرنگار زاینده رود

در سال جاری 500 هزار اصله نهال در نهالستان های 
تحت پوشش اداره ی کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اس��تان چهارمح��ال و بختیاری تولید ش��د. مهندس 
علیرضا فیضی بخش، معاون اداره ی فنی جنگلداری 
و جنگل کاری آن اداره ی کل و رئیس نهالستان های 
مذکور اع��الم کرد: اداره ی کل منابع طبیعی اس��تان 
چهارمحال و بختیاری با دارا بودن دو نهالستان دائم در 
دو منطقه ی سردسیر )شهرکرد( و گرمسیر )لردگان(، 
عالوه بر تأمین نهال متقاضیان بخش های خصوصی 
و دولتی در داخل اس��تان، مازاد آن را به اس��تان های 
همجوار ارسال می کند. وی ادامه داد: مجموع سطح 
دو نهالستان استان 57 هکتار است و به منظور دستیابی 
به اهداف سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
در جه��ت افزایش تولید چ��وب، تولید نهال صنوبر، 
بیش��ترین درصد تولی��د را از بین گونه های مختلف 
س��وزنی ب��رگ و پهن برگ به خ��ود اختصاص داده 
است. در همین راس��تا، نهال های صنوبر با اولویت 
مجریان ط��رح زراعت چوب در اختیار آنان و مابقی 
تحویل س��ایر متقاضی��ان در نقاط مختلف اس��تان، 
مخصوص��اً نقاط��ی ک��ه دارای س��طح بیش��تری از 
صنوبرکاری هس��تند مثل شهرس��تانهای فارس��ان و 
ش��هرکرد، قرار بگیرد. فیضی بخش در مورد س��ایر 
گونه های تولیدی در استان چهارمحال و بختیاری نیز 
گفت: افرا، اقاقیا، زبان گنجشک، سرو خمره ای، سرو 
نقره ای، زوبین، گالبی وحش��ی و محلب گونه هایی 
هس��تند که هر ساله در فصل درختکاری و به منظور 
افزایش سطح فضای سبز در اختیار نهاد و سازمان های 
دولتی همچون ش��هرداری های سراس��ر استان قرار 

می گیرد.

بهینه سازی مصرف در 
شرکت آب و فاضالب 
روستای چهارمحال و 

بختیاری 
ــده رود : مدی��ر عام��ل ش��رکت آب و  زاین
فاضالب روس��تایی اس��تان چهارمحال و بختیاری 
فرهنگ سازی در راس��تای اصالح الگوی مصرف 
را عام��ل مؤثری در صرفه جویی بخش آب عنوان 

کرد و گفت :
این ش��رکت با توجه به غنای فرهنگ اسالمی 
در خصوص مصرف متعادل و جلوگیری از اسراف 
650 ه��زار تراک��ت در خصوص راهه��ای عملی 
مدیریت مصرف آب در بین مش��ترکین روس��تایی 

توزیع کرده است.
مهن��دس خدابخش��ی تعوی��ض 22 کیلومت��ر 
ش��بکه ی فرس��وده انتقال آب در روستاها، اصالح 
2800 مورد از انش��عابات آب مشترکین روستایی، 
اصالح و تعویض 120 مورد از ش��یرها و والوهای 
خراب خطوط انتقال آب، ترمیم و رفع نش��تی آب 
مخازن روس��تاهای ش��وراب صغیر، مارکده، سواد 
جان، تعویض سیستم های تله متری  جهت کنترل 
الکتریکی مخازن آب روس��تاها، نصب ش��یرهای 
دارای چش��م الکترونیک��ی و ش��یرهای کاهنده در 
ادارات وابسته را از اقدامات انجام شده در راستای 

اصالح الگوی مصرف برشمرد.

ساخت بزرگترین شهرک ریلی خاورمیانه 
در زواره
به صدا در آمدن سوت قطار 
توسعه 
روز پنج ش��نبه 88/8/14 با حضور مس��ئوالن استان اصفهان، 
شهرس��تان اردس��تان و بخ��ش زواره و قش��رهای مختلف مردم 
ش��هید پ��رور زواره کلنگ س��اخت بزرگترین ش��هرک ریلی 
خاورمیانه در حاش��یه ش��هر تاریخی زواره )حدفاصل س��اختمان 
قدی��م و جدید ایس��تگاه راه آه��ن زواره ( به زمین زده ش��د. این 
رخداد مهم عمرانی و اقتصادی روز شنبه روی سایت های خبری 

قرار گرفت و اعالم شد.
مدیرعام��ل ش��رکت بی��ن الملل��ی توس��عه تج��اری مجتمع 
ش��رکت های صنایع ریلی س��امان کویر گفت:  این شهرک ریلی 
درقالب 15 طرح همچون واگن س��ازی، ریل گ��ذاری، تعمیرات 
واگن و ریل همچنین بازسازی و نوسازی قطار، با سرمایه گذاری 
100 هزار میلیارد ریالی بخش داخلی وخارجی ساخته می شود. 

عباس پاکدین گفت : هم اکنون ساخت مرحله اول این شهرک 
ب��ا پنج هزار و 400 میلیارد ریال اعتبار و با همکاری کارشناس��ان 
داخلی و متخصصانی از کش��ورهای آلمان، ایتالیا، روسیه، بلژیک، 
رومانی،اکراین ومالزی در زمینی به مساحت بیش از40 هکتار و با 

قابلیت توسعه تا 120 هکتار آغاز شده است. 
وی افزود : این مرحله شامل بزرگترین بارانداز ریلی کشور و 
تولید 2200 عدد واگن باری و مسافربری، در20 ماه آینده است که 
پس ازبهره برداری از آن زمینه اشتغال 1300 نفر فراهم می شود. 
پاکدین گفت : شهرک ریلی زواره درمراحل دیگرهم برای 60 

هزار نفر اشتغالزایی دارد.
س��اخت این شهرک ریلی که نخستین شهرک ریلی خاورمیانه 

به شمار می رود از چند نظر قابل اهمیت است:
1-  این اقدام در آغاز دولت دهم گام مهمی در جهت توسعه 
شهرستان اردس��تان تلقی می شود. از آنجایی که بخش خصوصی 
این ش��هرک ریل��ی را احداث می کند جا دارد مس��ئوالن اس��تان 
اصفهان و شهرستان اردستان به منظور ساخت سریع این شهرک و 

کاهش نرخ بیکاری در شهرستان مساعدت الزم را بنمایند.
2-  عبور خط آهن تهران – بندرعباس از ش��هر زواره، وجود 
زمین مناسب در حاشیه خط آهن و واقع شدن این منطقه در مرکز 
ایران فرصت مناس��بی را برای سرمایه گذاری فراهم ساخته است. 

مزیت های 
فوق الذکر در کنار دلس��وزی و مساعدت مسئوالن شهرستان 
اردس��تان می تواند زمینه ساز جذب س��رمایه و توسعه شهرستان 

باشد.
3-  آغاز س��اخت این ش��هرک ریلی در زواره مردم شهرستان 
اردس��تان را به توسعه روز افزون شهرستانشان امیدوار کرد. اکنون 
م��ردم انتظ��ار دارند مجریان ای��ن طرح در م��دت زمانی که قول 
داده اند این طرح را بسازند و بتوانند آن را به بهره برداری برسانند.

سید  بزرگداشت  همایش 
ابوالحسن مدیسه ای اصفهانی 
)ره( به همت اداره فرهنگ و 
ارشاد اس��المی استان اصفهان 

برگزار می شود.
در ای��ن همایش عالوه بر 
معرفی ش��خصیت این مرجع 
بزرگ شیعیان و رونمایی از 9 
جلد کتاب، کنگره ش��عر فخر 
تشیع و مسابقه فیلم کوتاه نیز 

برگزار می شود.
در کنگره شعر فخر تشیع 
ب��ه آثار برگزیده با موضوعات ابعاد ش��خصیتی س��ید ابوالحس��ن 
مدیس��ه ای اصفهانی )ره( و انتظار در فرهنگ ش��یعه دیپلم افتخار 

کنگره و جوایزی به رسم یاد بود اهدا خواهد شد.
همچنین مس��ابقه فیلم کوتاه با موضوع ابعاد ش��خصیتی سید 
ابوالحس��ن مدیس��ه ای اصفهان��ی )ره( به همت انجمن س��ینمای 
جوانان نیز برگزار ش��د و از برگزیدگان این مس��ابقه نیز همزمان با 

برگزاری همایش تقدید به عمل خواهد آمد.
اجرای تئاتر و برنامه های مختلف در شهرستان لنجان از دیگر 
برنامه های همایش آیت ا... س��ید ابوالحسن مدیسه ایی اصفهانی 
)ره( اس��ت که طی روزهای 18 و 19 آذرماه سال جاری در لنجان 

و اصفهان برگزار خواهد شد.
ــرای دانش پژوهان و  ــبحانی: آثار علما راه را ب آیت ا... س

محققین روشن می کند
حضرت آیت اهلل س��بحانی گفت: آث��ار علما راه را برای دانش 
پژوهان و محققین روش��ن می کند و با نش��ر ای��ن آثار، افق های 

زیادی برای گسترش علم و عمل گشوده می شود.
آیت ا... جعفر س��بحانی در دیدار با مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اس��المی استان اصفهان و اعضای س��تاد برگزاری همایش آیت ا... 
سید ابوالحسن اصفهانی )ره( در قم اظهار داشت: در زندگانی این 
مرد بزرگ و عالم برجسته جهان تشیع نکات مهمی وجود دارد که 
در این همایش ها و کنگره ها باید بر آنها تأکید و شخصیت ایشان 

به مردم بیشتر معرفی شود.
ایش��ان در ادامه افزود: کتاب های بس��یاری درب��اره این فقیه 
وارس��ته در نجف به زبان عربی چاپ شده است که می تواند منبع 
خوبی برای تحقیق و تفحص در زمینه سیره و زندگی ایشان باشد.
حضرت آیت ا... س��بحانی با اش��اره به اهمی��ت برگزاری این 
همایش ها تصریح کرد: در زمینه زندگی آیت ا... س��ید ابوالحسن 
مدیس��ه ای اصفهانی )ره( کارهای بزرگی انجام شده که افق های 

زیادی را برای دانش پژوهان و اساتید روشن کرده است.
ایش��ان با اش��اره به دوران خفقان و اس��تبداد حی��ات آیت ا... 
سید ابوالحسن مدیس��ه ای اصفهانی )ره( افزود: در دوران خفقان 
رضاخان��ی و زمان��ی که رضاخان قصد داش��ت ریش��ه اس��الم و 
روحانیت را بکند، ایش��ان با سیاس��ت و تدبیر الهی خود توانست 

حوزه و زعامت علمای تشیع را حفظ کند.
آیت ا... س��بحانی تصریح کرد: س��ید ابوالحس��ن مدیس��ه ای 
اصفهانی )ره( با دادن اجازه نامه اجتهاد، روحانیت و حوزه را حفظ 
کرد و این اقدام تدبیری سیاس��ی در برابر حمالت دش��منان علیه 

روحانیون در آن زمان بود.
ایش��ان در پایان خاطر نش��ان کرد: باید اسامی ش��اگردان این 
عالم برجس��ته اس��تخراج و جمع آوری و تقریرات دروس ایشان 

گردآوری شود، تا راه برای آیندگان روشن تر شود.
گفتنی اس��ت همایش آیت ا... س��ید ابوالحس��ن مدیس��ه ای 

اصفهانی )ره( سال جاری در اصفهان برگزار می شود.
آیت ا... س��ید ابوالحسن مدیس��ه ای اصفهانی از مفاخر علمی 

و سیاسی است.
آیت ا... س��ید احمد خاتمی با اش��اره به اینکه آیت ا... س��ید 
ابوالحسن مدیسه ای اصفهای )ره( از مفاخر علمی و سیاسی بوده 
و بزرگداش��ت و تکریم ایشان بس��یار ارزشمند است، بیان داشت: 

حق این فقیه بزرگ آنگونه که شایسته است، ادا نشده است.
وی در دیدار با اعضای س��تاد برگزاری همایش بزرگداش��ت 
آیت ا... س��ید ابوالحسن مدیس��ه ای اصفهانی)ره( گفت: این فقیه 

وارس��ته از مفاخر جهان تشیع است و کنگره ایشان باید به صورت 
ملی و سراس��ری برگزار ش��ود تا این عالم بزرگ به نس��ل جوان 

معرفی شود.

امام جمعه موقت تهران در ادامه گفت: ایشان در یکی از مقاطع 
بحرانی تشیع در ایران یعنی دوره سیاه رضاخانی علمدار دین بودند 

و اکثر مردم از ایشان تقلید می کردند.
وی خاطر نش��ان کرد: اگر همایش��ی بخواهد موفق باشد، باید 
رسانه ملی در برگزاری آن حضور فعالی داشته باشد و برنامه های 
آموزنده، جذاب و مستند تهیه و به صورت سراسری پخش شود.

آیت ا... س��ید احم��د خاتمی با بیان اینکه ه��دف از برگزاری 
کنگره های علمی، تنها بزرگداش��ت نیس��ت، بلکه معرفی آنان به 
نس��ل جوان است افزود: الزم اس��ت تقریرات اصول آیت ا... سید 
ابوالحسن مدیس��ه ای اصفهانی )ره( در یک مجموعه جمع آوری 

و معرفی شود.
وی در ادامه گفت: باید مقاالت این کنگره به چاپ برسد و اگر 
ایشان مخطوطاتی دارند منتشر و در اختیار عالقه مندان قرار گیرد.
آیت ا... خاتمی تصریح کرد: جایگاه آیت ا... س��ید ابوالحسن 
مدیس��ه ای اصفهانی )ره( آنقدر عظیم است که جا دارد بخشی از 
کنگره آن فقیه برجسته در قم برگزار شود تا با حضور مراجع عظام 

کنگره پربارتر شود.
ــید ابوالحسن  آیت ا... العظمی صافی گلپایگانی: آیت ا... س
ــیع و گنجی  ــه ای اصفهانی )ره( افتخار بزرگ جهان تش مدیس

ارزشمند برای اصفهانی ها است.

آی��ت ا... العظمی صافی گلپایگانی مرجع تقلید در دیدار مدیر 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان و اعضای ستاد برگزاری 
همایش بزرگداشت آیت ا... س��ید ابوالحسن مدیسه ای اصفهانی 
)ره( که در دفتر ایش��ان در قم برگزار ش��د اظهار داش��ت: آیت ا... 
اصفهانی آثار علمی ارزشمندی دارند که معرفی این آثار به طالب 
و دانش پژوهان بس��یار ضروری است و باید در اینگونه کنگره ها 
جنبه های علمی و معنوی ایش��ان بروز داش��ته باشد و شخصیت 

علمی آن عالم فرزانه به جامعه علمی کشور معرفی شود.
حضرت آیت ا... العظمی صافی گلپایگانی گفت: هویت جهان 
تشیع به مرجعیت وابسته است و تجلیل از بزرگان شیعه، تجلیل از 

مرجعیت، حوزه علمیه و روحانیت است.

ایشان در ادامه گفت: احیاء نام و آثار این شخصیت برجسته که 
خدمات ارزشمندی نسبت به اسالم، تشیع و حوزه علمیه داشته اند 

کاری سزاوار و شایسته است.
آی��ت ا... صافی گلپایگان��ی افزود: تاریخ ملت ه��ا را اینگونه 
افراد رق��م می زنند و معرفی ش��خصیت های بزرگ اس��المی به 
جامعه و مردم جهان، عزت و عظمت علمی ش��یعه را در دنیا چند 
براب��ر می کند و موجب تحول در فضای علمی و فرهنگی کش��ور 

می شود.
حضرت آیت ا... صافی گلپایگانی گفت: زندگی و س��یره این 

بزرگان باید الگوی مردم و مسئوالن قرار بگیرد.
همچنین ادامه دادند: بررسی و توجه به مواضع ایشان در زمان 
رضاخان بس��یار مهم و ضروری است و نقش حساس آن در حفظ 

حوزه و دفاع از حریم تشیع آشکار است.

آیت ا... العظمی گلپایگانی گفت: تدبیر، عقل و کیاست آن فقیه 
برجسته در بین علمای آن زمان زبانزد بود و موقعیت خاص ایشان 
بی نظیر بود و هرگز در مواضع سیاسی و اجتماعی مغلوب حاکمان 
جور نبود و هرگز در طول عمر خویش اشتباه سیاسی نداشتند و با 

آگاهی و بیداری تمامی جوانب امور را تدبیر می کردند.
ایش��ان افزود: اصفهانی مورد احترام همگان بودند و اش��راف 
خاصی به کشور و امور مربوط به آن داشتند و حتی اجازه هایی که 
از سوی ایشان صادر می شد جنبه تدبیر سیاسی داشت و با هدف 

تثبیت موقعیت روحانیت در کشور صورت می گرفت.
حضرت آی��ت ا... العظمی صافی گلپایگانی غرب س��تیزی را 
از ویژگی های آیت ا... س��ید ابوالحسن مدیسه ای اصفهانی )ره( 
دانس��ت و تصریح کرد: ایش��ان غرب گرای��ی را نفی می کردند و 
 هویت اسالمی را در ستیز با غرب می دانستند و در آن زمان مردم را
  نس��بت ب��ه هجوم فرهنگی غربی ها در کش��ور اس��المی بیدار و

 آگاه می کردند.
ایش��ان خاطر نش��ان کرد: آن عالم وارس��ته کمال اش��راف را 
در درس ه��ای حوزه نجف داش��تند و وجود ایش��ان باعث حفظ 

حوزه های علمیه و عدم بروز انحرافات در حوزه شد.
این مرجع تقلید گفتند: باید امروز همان سیاس��ت ها در حوزه 
اجرا ش��ود و مدیران حوزه مدیریت آی��ت ا... اصفهانی را الگوی 

خود قرار دهند.
حضرت آیت ا... صافی گلپایگانی در پایان اظهار داشتند: تأثیر 
مرجعیت در جامعه معلوم اس��ت و هم��ه باید مرجعیت را تقویت 

کنند.
همایش آیت ا... س��ید ابوالحسن مدیسه ای اصفهانی )ره( در 

آذرماه 1388 در اصفهان برگزار می شود.

شهرکرد
خبرنگار زاینده رود

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: اگر در سال جاری بارندگی در 
حد نرمال باشد در سال آینده این استان با مسأله خشکسالی هیدرولوژیکی 

مواجه است.
»رجبعلی صادقی« در کمیته آب این استان افزود: چهارمحال و بختیاری 
به لحاظ ش��رایط جغرافیایی و ارتفاع باال در س��ال آینده دچار خشکسالی 
هیدرولوژیکی می ش��ود زیرا خشکسالی چند سال اخیر با یک یا دوسال 
بارندگی جبران نمی شود و به همین دلیل در بودجه سال آینده باید اعتباری 

برای جبران خشکسالی استان در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به فرسایش ساالنه بیش از 24 تن خاک در هکتار در استان 
افزود: فرسایش باالی خاک در چهارمحال و بختیاری باعث پر شدن مخزن 
سدهای مسیر کارون و زاینده رود و کوتاه شدن عمر آنها و ایجاد خسارات 

کالن اقتصادی و ملی خواهد شد.
صادق��ی گفت: با توج��ه به وج��ود 10 درصد منابع آبی کش��ور در 
چهارمحال و بختیاری و جایگاه آن در تأمین آب بخشی از کشور موضوع 

آبخیزداری این استان یک ضرورت ملی محسوب می شود.
وی اظهار داش��ت: بر همین اس��اس امور آبخیزداری از جمله توسعه 
باغ ها و ایجاد بندهای خاکی در استان با نگرش جلوگیری از خشکسالی 
در بلندمدت، جلوگیری از جمع شدن خاک در پشت سدها و نفوذپذیری 
بیشتر آب در سفره های زیرزمینی به سود مناطق پایین دست خواهد بود و 

از خسارات وارده جلوگیری می کند.
وی تصریح کرد: برای کوتاه مدت از محل اعتبارات خشکسالی تأمین 
آب ش��رب به 200 روستا به صورت سیار و انتقال آب به دو شهر اردل و 

ناغان در دستور کار قرار گرفت.

صادقی گفت: در زمان حاضر 85 درصد آب مصرفی اس��تان از منابع 
زیرزمینی تأمین می ش��ود که برای تأمین آب مصرفی در بلند مدت نگاه 
راهبردی تغییر مصرف از آبهای زیرزمینی به آب های سطحی مد نظر است.
همچنین رئیس مرکز تحقیقات آب دانش��گاه شهرکرد گفت: با روند 
فعلی بارندگی در استان در سال آینده خشکسالی هیدرولوژیکی خواهیم 
داشت و تمام چاه های خشکیده در سال جاری در سال آینده نیز خشک 

خواهد بود.
»حسین صمدی« افزود: برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت بیشتر 
به علت کمبود آب به کشاورزان باید با آنها قرارداد عدم کشت بسته شود و 

یارانه آن از محل بودجه خشکسالی در سال آینده پرداخت شود.
وی گفت: میزان آسیب پذیری ناشی از خشکسالی در استان چهارمحال 
و بختیاری باالست و برای انتقال آب زاینده رود به دشت های استان باید 

کار بیشتری صورت گیرد.
مدیرعام��ل آب منطقه ای چهارمح��ال و بختیاری نیز گفت: میانگین 
بارندگی سال جاری تا کنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته 48 درصد 
افزایش داش��ته است و بارندگی در نیمه اول آبان ماه در استان در 40 سال 

اخیر بی سابقه بوده است.
»فرج ا... صیادی« افزود: بارندگی در کوهرنگ در س��ال زراعی جاری، 
330 میلی متر است اما این بارندگی جبران خشکسالی سال قبل را نمی کند.
وی تصریح کرد: برای جلوگیری از خشکسالی و ماندگاری بارندگی در 

استان تنها راه حل ممکن آبخیزداری است.
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برگزاری همایش بزرگداشت سید ابوالحسن مدیسه ای اصفهانی )ره(

ــت ا... العظمی صافی گلپایگانی مرجع  آی
ــگ و  ــر کل فرهن ــدار مدی ــد در دی تقلی
ــتان اصفهان و اعضای  ــاد اسالمی اس ارش
ستاد برگزاری همایش بزرگداشت آیت 
ــه ای اصفهانی  ــید ابوالحسن مدیس ا... س
ــان در قم برگزار  ــه در دفتر ایش )ره( ک
ــت: آیت ا... اصفهانی آثار  شد اظهار داش
ــمندی دارند که معرفی این  علمی ارزش
ــیار  ــالب و دانش پژوهان بس ــار به ط آث
ضروری است و باید در اینگونه کنگره ها 
ــان بروز  ــی و معنوی ایش جنبه های علم
ــخصیت علمی آن عالم  داشته باشد و ش
فرزانه به جامعه علمی کشور معرفی شود.
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قاچاقچی کلمبیایی 
برای محاکمه به امریکا 

بازگردانده شد
گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی پلیس ب��ه نقل از 
خبرگزاری »شین هوا« حاکی است، مقامات کلمبیایی از 
اس��ترداد قاچاقچی معروف این کشور به ایاالت متحده 

برای محاکمه خبر دادند.
» خورفه ایوان اوردینوالبریا« 45 ساله به جرم قاچاق 
انواع مواد مخدر، توزیع و تهیه آزمایشگاهی چندی پیش 
توسط مأموران کلمبیایی دستگیر شده بود و به درخواست 
خود او و در تمهیدات شدید محافظتی از زندان مرکزی 

»بوگوتا« به دادگاهی در فلوریدای امریکا منتقل شد.
بنابر اعالم پلیس کلمبیا ای��ن فرد در گروهی با نام 
»والددل کوکا« به صادرات و قاچاق مواد مخدر مخصوصا 
کوکائین به کشورهای غربی پرداخته است، به عالوه او 
رئیس گروه سازمان یافته »الس مکاس« نیز بوده و به تهیه 

آزمایشگاهی انواع مواد مخدر مدرن پرداخته است.

کانون قاچاق مواد مخدر 
در مرز مکزیک با امریکا 
بار دیگر قربانی گرفت

گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی پلیس ب��ه نقل از 
خبرگزاری »شین هوا« حاکی است، کانون قاچاق مواد 

مخدر در مرز مکزیک با امریکا بار دیگر قربانی گرفت.
پلیس مکزیک در شهر مرزی »سیوداد خوآرز« اعالم 
کرد یک پسر بچه هفت ساله به همراه پدرش به ضرب 

گلوله افراد مسلح کشته شد.
این دانش آموز مکزیکی در شهر »ال پاسوی« ایالت 
تگزاس امریکا درس می خواند و برای مالقات پدرش به 
شهر مرزی مذکور رفته بوده امسال بیش از دو هزار مورد 
قتل مرتبط با خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر در این 

شهر مکزیک روی داده است.

افقی:
دو مناس��بت فرخنده ای که این روزها . 1

داریم.
باال دس��ت و رئیس- نشانه ی مفعول . 2

بی واسطه- گیاهی سرسبز مناسب آب 
و هوای گرم

فراوان��ی و کثرت- صالح پیغمبر از این . 3
قوم بود- عمر جوانی

کسی که ندارد کافر است- حرف ندا- . 4
باران اندک

دیگ سوراخ- جمع معبر- پیشرفته. 5
دستگاهی که خشکی و رطوبت هوا را . 6

اندازه گیری می کند- خانم نیست
هنر هفتم- مرزی که از رود جدا کنند- . 7

بچه ی گوسفند
نظر و عقیده- قسمتی از دایره- مخالف. 8
شاخه ی شیرین که در همه جا هست- . 9

خیس- هستی و وجود
مدفن ش��اه عبدالعظیم )ع(- نت سوم . 10

موسیقی- راه حل- حرف انتخاب
بوی خ��وش- واحد س��طح- مایه ی . 11

حیات
درآمد مازاد- کس��ی که نیک��وکار و با . 12

خداست
آنچه ب��ه آن تکیه کنند- راه و رس��م- . 13

پرحرفی بعضی ها که سرمان را می برد
جوی پر آب- تبادل کاال. 14
وحشی- خانه ی دوم همه ی ما- مکر . 15

و نیرنگ.

عمودی:
ایستاده و راس��ت- عدد ماه- مبارک و . 1

میمون
نابهنجار و سرکشی کردن- قدرتمند و . 2

پرتوان
زیرخاک- بند و ریس��مان- رسومی که . 3

باید مورد احترام قرار گیرد
پرنده ی شکاری با نوک خمیده و چنگال . 4

قوی- مصریان قدیم با اموات خود چنین 
می کردند- نزدیک نیست

بندگی و ب��رده- ای��ن کار آرامش قلب . 5
می دهد- از یاران پیامبر و به معنای آزادگی

پا برجا و استوار درکار- رام شده. 6
بهش��ت و فردوس- با چفت می آید- . 7

خط کش مهندسی- امیدواریم که دیگر 
همه داشته باشند

کشتی جنگی- رنج کشیده- قوی ترین . 8
عنصر طبیعت

دیروز- بهشت- کثیفی و آلودگی- فلز . 9
قرمز

ایکاش کسی نداشت- آزاد- حرف تحسین. 10
در کنار یکدیگر با عالقه کاری را انجام . 11

دادن- حرف زیاد- دارو
تنف��س- . 12 براب��ر- عض��و  مس��اوی و 

عصاره ی کنجد
لباس بلند- خالص- مسابقات ماشین رانی. 13
میوه و ثمره- از کس��ی چیزی گرفتن و . 14

دوباره پس دادن- حرف ندا- نادانی
حرف فاصله- جمع ش��اهد- آس��مان. 15

         این روزها اینگونه است.
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متأسفانه بسیاری از افراد جامعه،  اعتیاد به مواد مخدر  را معادل جرم 
دانس��ته و فرد معتاد را مجرم می دانند. این مس��أله که در افراد معتاد به 
مواد مخدر میزان جرم و جنایت بیشتر از افراد عادی جامعه است شکی 
وجود ندارد؛ ولیکن هر فرد معتادی مجرم نیست و بسیاری از موارد جرم 
در افراد معتاد مس��تقیماً در ارتباط با مشکل تهیه مواد مخدر و نیاز بدنی 
و روانی ایش��ان اس��ت. در واقع فردی که مصرف مواد مخدر نیازش را 

برطرف می کند ؛ یک بیمار روانی محسوب می شود.

چه افرادی مستعد اعتیاد به مواد مخدر هستند؟
مطالعات مش��خص ک��رده اکثر اف��رادی که به مصرف م��واد مخدر 
وابستگی جس��می و روانی پیدا می کنند از نظر ژنتیکی مستعد اعتیاد به 
مواد مخدر هستند و غالباً در نزدیکانشان اعتیاد به مواد مخدر شایع است. 
البته این مطلب دلیل آن نیس��ت هر شخصی که در بین نزدیکانش اعتیاد 
به مواد مخدر وجود ندارد، از نظر ژنتیکی مس��تعد ابتال به بیماری اعتیاد 
نیست ؛ زیرا اوالً ممکن است نزدیکان شخص از نظر ژنتیک مستعد این 
مش��کل باشند ولی تاکنون این اس��تعداد به ظهور نرسیده و استفاده مواد 
مخ��در را تجربه نکرده باش��ند ؛ ثانیاً اعتیاد به م��واد مخدر فقط در زمینه 

ژنتیکی نیست و تیپ شخصیتی افراد نیز نقش تعیین کننده دارد.
افرادی که ش��خصیت های خودشیفته، پرخاش��گر و ضد اجتماعی 
دارند، مس��تعد اعتیاد به مواد مخدر هس��تند ؛ زیرا مص��رف مواد مخدر 
نیازهای روانی ایش��ان را کاماًل برطرف می کند. از س��وی دیگر افرادی 
با ش��خصیت های افسرده و اصطالحاً افرادی با شخصیت های زود رنج 
و احساس��اتی نیز کاماًل مس��تعد اعتیاد به مواد مخدر هستند. زیرا در این 
افراد نیز مصرف مواد مخدر نیازهای درونی و روانی را برطرف می کند.

به طور خالصه می توان گفت هر ش��خصی می تواند مستعد اعتیاد 
به مواد مخدر باش��د. فرد با استفاده از مواد مخدر در مرتبه اول احساس 
سرخوش��ی می کند به گونه ای که احس��اس می کند نیازهای روانی یا 
ژنتیکی او را برطرف نموده اس��ت. بدین ترتی��ب از نظر روانی معتاد به 
مواد مخدر می شود و به مرور با استفاده های مکرر از مواد به آنها وابسته 
می ش��ود. در این مرحله این ش��خص، بیماری اس��ت که به مواد مخدر 

معتاد شده است.

اعتیاد به مواد مخدرچیست ؟
اعتیاد به مواد مخدر دارای دو جنبه جسمی و روانی است.

منظور ازاعتیاد جس��می آن اس��ت که عالیمی چون : درد عضالنی، 
پرش عضالت، آب ریزش بینی، عطسه، اسهال و استفراغ، اختالل خواب 
و... بع��د از قطع مصرف مواد مخدر در بیمار بروز می کند که این عالئم 
با گذش��ت زمان)7 تا21 روز، بس��ته به نوع ماده مخدر مصرفی( برطرف 
می ش��ود. در پایان این دوره است که بیمار سم زدایی شده و ترک بدنی 

انجام داده است.
اعتیاد روانی همان تمایل بیمار به اس��تفاده از مواد مخدر است که در 
دوره سم زدایی و تا مدت طوالنی بعد از ترک، شاید سال ها طول بکشد. 
بیمار وسوس��ه اس��تفاده از مواد مخدر را دارد، زیرا متأسفانه تجربه رفع 
موقت مشکالتی نظیر فش��ارهای روانی، افسردگی، اضطراب، مشکالت 
جنسی و... را با استفاده از مواد مخدر داشته است. بنابراین فردی که اعتیاد 
را ترک  کرده اس��ت در برخورد با هر یک از این مشکالت ممکن است 

که مجدداً به مواد مخدر روی آورد.

آیا اعتیاد به مواد مخدر قابل درمان است؟
بیم��اری اعتیاد به مواد مخدر، تقریباً یک بیماری مهلک اس��ت که به 
درمان طوالنی نیاز دارد و درمان آن با س��م زدایی ش��روع شده و با ادامه 
درمان و ایجاد محیطی امن و عاری از فش��ارهای روانی، قدم های بعدی 
درمان برداشته می شود. این اعتقاد که اعتیاد درمان ندارد کاماًل بی اساس 
و دور از ذهن اس��ت. ممکن اس��ت درمان اعتیاد طوالنی مدت و سخت 

باشد؛ اما امید به درمان و بهبودی، بسیار باالست.

آیا برای درمان اعتیاد  روش های گوناگونی وجود دارد؟
از زمانی که انس��ان با ماده مخدر آش��نا شد و مصرف آن باعث بروز 
پدی��ده اعتیاد گردید، درمان های گوناگونی نیز ب��رای برطرف کردن آن 
به کار گرفته ش��د که خوش��بختانه ه��ر روز نیز ای��ن روش های درمان 
پیش��رفته تر و کامل تر می ش��ود. از درمان و ترک ک��ردن در اردوهای 
معتادان گمنام و درمان با داروی متادون گرفته تا جدیدترین شیوه درمانی.
بیماران، ترک جس��می را ش��روع می کنند و همانطور که قباًل اشاره 
شد مرحله دوم درمان و یا به عبارتی مرحله تکمیلی آن آغاز می شود که 

درماِن قسمت روانی آن است.

درمان های روانی چیست و اصول آن بر چه پایه ای استوار است ؟
بیماری اعتیاد عالوه بر اینکه از نظر جس��می، فرد را ناتوان و وابسته 
می کند، یک نوع وابس��تگی روانی نی��ز در او ایجاد می کند که حتی در 
مواقعی که از نظر جسمی هیچ گونه مشکلی ندارد و نیاز جسمانی ندارد 
ه��وس و می��ل به مصرف مواد مخ��در در او می تواند دلیلی بر ش��روع 
مجدد مصرف شود و اینجاست که نیاز بیمار به درمان های روانی کاماًل 

احساس می شود.
بنابراین باید نگرش و باورهای بیمار به مواد مخدر عوض شده و از 

نظر روانی، تنفر و انزجار جایگزین عشق و عالقه به مواد مخدر گردد.
در ح��ال حاضر درمان انتخابی و مطمئ��ن روان درمانی فردی، گروه 
درمانی، کالس های آموزش��ی، جانشین س��ازی، فعالیت های مناسب و 

تکنیک های آرام سازی جسمی – روانی است.

آیا خانواده و محیط بیمار در درمان اعتیاد نقش دارند؟
ایجاد انگیزه در خانواده و همراهان بیمار و این که خانواده  چه نقش 
مهمی در درمان بیمار معتاد  دارد، یکی از اهداف مهم درمان اعتیاد است.

پس از س��م زدایی جس��می، بیماران احتیاج به حمایت های بس��یار 
مناسب و همه جانبه خانواده دارند که این حمایت شامل حمایت روانی 
و برخورد صحیح و مناس��ب با بیمار اس��ت. اغل��ب خانواده ها و مردم، 
بیمار معتاد را یک مجرم می دانند و متأس��فانه در مسیر تالش در جهت 
بهبود بیمار خیلی س��ریع مأیوس می ش��وند و به اصطالح، بیمار را غیر 
قابل اصالح می دانند که این ناامید شدن یکی از بزرگترین علل شکست 
در س��یر درمان است. درحقیقت اعتیاد فقط یک بیماری عصبی – روانی 
است که احتیاج به درمانی طوالنی مدت شامل حمایت های روانی بسیار 
دقیق از بیماران معتاد دارد که بعد از مرحله سم زدایی، خانواده باید اغلب 
رفتار و برخوردهای الزم با بیمار را با توصیه های متخصصان روانپزشک 
و روان شناس انجام دهند. زیرا کوچکترین حرکت اشتباه در مسیر درمان 

می تواند باعث شکست و بازگشت مجدد بیماری شود.

آیا به راستی اعتیاد قابل درمان است ؟
هم اکنون اعتیاد به مواد مخدر یا سایر مواد روان گردان صرفاً به عنوان 
یک بیماری مزمن عصبی- روانی ش��ناخته می شود که با یک درمان سم 
زدایی، مرحله درمان شروع می شود و با روان درمانی برای مدت حداقل 
شش ماه شامل ش��رکت در کالس های گروه درمانی و مشاوره فردی و 
حمایت بسیار دقیق و کامل خانواده و اطرافیان ادامه می یابد. باید توجه 
داش��ت زمانی بیمار ترک کامل روانی را انجام می دهد که بعد از س��یر 
درمان، به طور کامل از مواد مخدر به معنای واقعی متنفر شده باشد، اگر 
بدین ص��ورت مراحل درمان ادامه یابد به ط��وری که کلیه فعالیت های 
درمانی بیمار تحت نظارت گروه پزش��کی و متخصص و در مراکز ترک 
اعتیاد معتبر و مّجرب صورت پذیرد، بدون شک اعتیاد درمان می شود و 

خطر ابتال و برگشت مجدد بیمار به اعتیاد به حداقل می رسد.

بهترین راه درمان اعتیاد به مواد مخدر کدام است؟
جهت درمان بیمار مهمترین مرحله، تحقیق خانواده و بیمار در جهت 
یافتن بهترین و موفق ترین مراکز درمانی است که مسلماً برای این منظور 
باید به مراکز مختلف مراجعه شود و با سیستم درمانی آشنایی حاصل و 
اطمینان کامل ایجاد ش��ود به طوری که با تماس مستقیم با بیماران درمان 
شده، نظارت بر فعالیت های درمانی مرکز ترک اعتیاد و میزان حمایت از 
بیماران می توان تا حدود زیادی نس��بت به میزان موفقیت اعتماد حاصل 

کرد. 
در پایان و به طور خالصه الزم به توضیح اس��ت که در درمان اعتیاد 
باید توجه داش��ت که آن را فقط یک بیماری مزمن دانس��ت و بیمار باید 
ب��ا حمایت های کامل خانواده، مرکز ت��رک اعتیاد و اطرافیان و با امید به 
روزی که این بیماری در جهان ریش��ه کن ش��ود و با کمترین فشارهای 

روانی درمان شود.

س��المند یک موهبت الهی اس��ت،او اگرچه خسته راه اس��ت ولی تجربه هایش از بزرگترین 
گنجینه ها به شمار می آید. وی با اینکه نحیف و شکننده است ولی کوله باری انسان ساز بر دوش 
دارد.س��المند در غروب زندگی این جهان، طلوع کرامت انس��انیت و عزت جاودانی را به تماشا 

نشسته، او گوهری گران بها در صدف زندگی و صندوقچه اسرار تاریخ است. 
از نگاه  نافذش بصیرت می درخشد.دیده بیدارش به آنچه خداوند خواسته، می نگرد و قلبش 
جز محبت و یاد خدا چیزی در خود ندارد.  سالمندی دوره کمال، بردباری و بلندای زندگی هر 
انسان است.سالمند امروز با سالمند دیروز بسیار تفاوت دارد چرا که امروزی ها حرمت های خود 
را شکس��ته می بیند. سالمند گذشته،حرف اول را در خانواده می زد  و خانواده نیز او را همچون   

گوهری گران بها ارج می نهاد و او را  دوست داشت.
س��المند سال های دورهمچون درختی کهنسال سایه خود را می گس��ترانید و افراد خانواده 
از بزرگ و کوچک از صفای این س��ایه لذت می بردند،اماس��الخوردگان امروز خود را خیلی تنها 
می بینند و احساس می کنند  که ما آنها را کنار گذاشته ایم. ایشان همیشه در سکوت تلخ خود  به 

این می اندیشند چرا حرمت ریش سفیدان به یغما رفته است؟!!
انس��ان در آغاز موجودی بس ناتوان است که با ش��گفتی های خداوندی دوره های رشد را 
پی در پی می پیمایدو در جوانی به کمال توانایی جس��می  و در میانس��الی به پختگی روحی 
می رسد،آنگاه سیر نزولی را پیش می گیرد و به جایی باز می گردد که  بوده است. سالمند جلوه ای 

از نور الهی است. عزت مندی سپید موی و عصا بدست که رسالت انسانی خویش را در این دنیای 
پر هیاهو انجام داده و اینک با کوله باری از تجربه های ارزنده در کنار دیگر افراد جامعه به  حیات 
خود ادامه می دهد.دین مبین اسالم بار ها ما را به احسان و مهربانی  با  پدر و مادر  و سالمندان 
توصیه کرده اس��ت.جوانان باید آگاه باش��ند که سالمند آینه پیش روی  آنها هستند و می توانند با  

چشم منطق فردای خود را در چهره خسته  پیران امروز  نظاره کنند.
س��المندان نیز خود باید به فکر خویش��تن  و لحظات تنهایی پیری باش��ند.آنها باید دوستان 
جدیدی را بجای دوستانی که از دنیا رخت سفر بسته اند انتخاب کنند. در این اثنا ء شایسته است  
فرزندان و افراد   خانواده،سالمندان عزیز را در جایگاه واقعی ایشان یعنی کانون پر فروغ خانواده 
نگهداری کنند.آنها قفس طالیی خانه سالمندان را دوست ندارند،چراکه اگر با آنها با ترحم نابجا 

برخورد شود، به حالت انزوا رفته و در الک افسردگی و عزلت فرو می روند.
قدر شناسی از سالمندان همان رفتار درست و محترمانه است. نیاز سالمند محبت است که هیچ 

خرج مادی  در بر ندارد و برای او یک تبسم همان عصاره عشق است.
بیایید با مهر و عالقه به دور از ترحم و اجبار، طعم شیرین عزت دوران پیران گذشته را نیز به 
کام  سالمندان امروز بنشانیم و به آنها اطمینان دهیم که آنها  را کنار نگذاشته ایم و نقش صورت 
مهربان شان را برای ابد در قلبمان حک کرده ایم. به سالمندان بگوییم که ما  بدون آنها هیچ هستیم 
و عزت و آبروی ما از بودن وجود سبز و پاکشان در کنار ماست. بیایید مهربانی و گذشت را  از 

آب،باد و خاک به ارث ببریم که قامت درخت سرو کهنسال را همیشه استوار جلوه داده اند.

ــروه جامعه: خبر کوتاه بود،اما تلخ و تکان  گ
دهن��ده! »جوان پدرکش به قتل پدر اعتراف کرد«.
جنایتی هولناک که در آن فرزند پسر خانواده ای 
4نف��ره س��اکن خیابان فی��ض اصفه��ان به علت 
مصرف مواد مخدر و توهمات ناش��ی از آن،پدر 
بی گناه خویش را به شکل فجیعی به قتل رساند 

و جنایت خانوادگی دیگری را رقم زد.
حال شاید وقوع چنین رخداد تلخی در کالن 
ش��هری همچون اصفهان ن��ادر و مرتبه تکرار آن 
کمتر از انگش��تان یک دست باش��د،اما با مروری 
کوت��اه و گذرا بر صفح��ه ح��وادث روزنامه ها 
اخب��اری پیرامون قتل های خانوادگی به چش��م 
می خ��ورد که  این نش��انگر وضعی��ت ناهنجار 

برخی خانواده های ایرانی است.
فرزن��دی که  پس از مصرف مواد مخدر مادر 
خویش را به قتل رساند،برادری که با انگیزه های 
ناموس��ی خواهرش را از پ��ای در آورد،پدری که 
به قصد انتقام از همس��رش 2فرزند نوجوان خود 
را باضربات متعدد چاقو به قتل رس��اند و نوه ای 
ک��ه مادر بزرگش را برای پول  از پای در آورد از 
جمله اخبار جنایات خانوادگی است که در چند 

روز اخیر رخ داده است.
البت��ه عواملی چ��ون حس��ادت، کینه،خیانت 
در زندگی مش��ترک، خش��م و نفرت نیز از دیگر 
دالی��ل وق��وع  قتل ه��ای دردن��اک خانوادگی 
و فامیل��ی اس��ت. ش��نیدن خبر وق��وع جرائمی 
چ��ون قتل همواره دردناک اس��ت و این مس��أله 
زمان��ی دردناکت��ر می ش��ود ک��ه طرفی��ن ای��ن 
ج��رم دهش��تناک،اعضای ی��ک خانواده باش��ند، 
خان��واده ای که مس��ائل عاطفی بای��د مهمترین 

دغدغه اش باشد. 

آرام باش و نکش!
لیال حس��ین پور،جامعه ش��ناس وکارشناس 
خان��واده با اش��اره ب��ه دغدغه ه��ای زندگی در 
کالن ش��هرها و جوام��ع صنعتی گف��ت: با کمی 
تأم��ل و آرامش می توان از وقوع تعداد زیادی از 

قتل های خانوادگی جلوگیری کرد.
رود  زاین��ده  روزنام��ه  ب��ا  گفتگ��و  در  وی 
افزود:اعضای خانواده ها باید با پرهیز از هر گونه 
درگیری و تش��نج که به مرور زمان به کینه تبدیل 
خواهد ش��د،آرامش را که نی��از اصلی زندگی در 
روزهای سخت اخیر است به کانون خانواده خود 

هدیه کنند. 
حس��ین پور با بیان اینکه اعتقاد به سنت های 
گذشته عامل مهمی در جلوگیری از بروز جنایات 
خانوادگی اس��ت،اظهار داش��ت: در گذشته های 

ن��ه چندان دور، هی��چ گاه حرمت ب��زرگ فامیل 
شکس��ته نمی ش��د و همه تحت تأثیر سخنان او 
از لجاجت و دش��منی دس��ت می کش��یدند، اما 
متأس��فانه در سال های اخیر بس��یاری از قربانیان 
قتل های خانوادگی؛بزرگان فامیل و پدربزرگ ها 
ومادر بزرگ ها هستند.افرادی که سرمایه معنوی 
ارزش��مندی به شمار می آیند و با تکیه بر تجربه 
و دانس��ته های گرانبه��ای خوی��ش می توانن��د 
نقش وی��ژه ای را در برطرف نم��ودن چالش ها 

ومعضالت خانوادگی ایفا نمایند.  

این کارش��ناس خانواده تصریح کرد: البته از 
س��وی دیگرعدم توجه به مش��کالت زوجین و 
ی��ا فرزندان و یا بی تفاوتی نس��بت به بد رفتاری 
آنها نی��ز از جمله دالیل وقوع جنایات خانوادگی 
محس��وب می ش��ود. به عنوان نمون��ه، زنی که 
سال ها مورد ضرب و شتم شوهر قرار می گیرد، 
سرانجام در یکی از نزاع ها  همسرش را ناباورانه 
به قتل می رساند، در حالی که هیچ گونه قصد و 

نقشه قبلی در میان نبوده است. 
وی خاطر نشان ساخت: حال اگر در مراحل 
ابتدای��ی، چنین مش��کلی رف��ع و زوجین با بروز 
تعارض��ات و اختالف ه��ا حتی اق��دام به طالق 
و جدایی می کردند، دیگر ش��اهد همسرکش��ی 

نبودیم. 
حس��ین پور بیان داشت: بی آبرویی در طرح 
ش��کایت برای خیانت های زناشویی و همچنین 
طوالن��ی بودن فرآین��د جدایی زن و ش��وهر در 
محاکم قضایی نیز از دیگر عواملی است که گاهی 

سرانجام آن به قتل منتهی می شود. 
به گزارش زاینده رود؛ سؤ ظن و شک، موارد 
ناموس��ی، اختالف های مالی و فق��ر فرهنگی از 
جمله عوامل وقوع قتل های خانوادگی است که 
در این میان موارد ناموسی و مسائل مالی از جمله 
مهمترین علل این نوع از جرم و جنایت به شمار 

می آید. 

ــادی از  ــای خانوادگی نم ــش قتل ه افزای
افزایش بحران 

رو  آن  از  خانوادگ��ی  قتل ه��ای  افزای��ش 
ش��گفت انگیز می باش��د که به نظر می رسد 
ماهیت و کارکرد خانواده درجامعه دچار تغییراتی 
نامطل��وب ش��ده و با قت��ل که ش��دیدترین نوع 
خشونت اس��ت،زندگی مش��ترکی که با عشق و 
عالقه آغاز گردیده،پایان می یابد. خانواده ای که 
افراد در ابتدا به صورت داوطلبانه آن را تش��کیل 

می دهن��د و در ذهن همه آنها،خان��واده  نهادی 
امن برای حفظ اعضا و برآوردن نیازهای زیستی 
شان  است، وقتی تبدیل به صحنه قتل و خشونت 
می ش��ود، ذهن را به این س��مت می کشاند که 
خانواده جدید، در اجرای کارکردهای خود دچار 

ضعف شده است.
افزای��ش  گف��ت:  بای��د  راس��تا  همی��ن  در 
قتل ه��ای خانوادگی نمادی از افزایش بحران در 
خانواده های ایرانی اس��ت به حدی که می توان 
این موض��وع را به عنوان ی��ک معضل اجتماعی 
مط��رح ک��رد. در ای��ن خصوص محم��د مهدی 
عباس��ی،جامعه شناس نیز بیان داشت:هنگامی که 
اخبار جنایات دردناکی چون قتل های خانوادگی 
منتشر می ش��ود، افکار انسان با این سؤال درگیر 
می ش��ود که چنین نهادی تحت تأثیر چه عواملی 
به سمت وقوع جرم سوق پیدا می کند، در حالی 
ک��ه ماهیت آن با وقوع چنین خش��ونت هایی در 

تضاد است. 
وی ب��ه زاین��ده رود گفت:ب��ا توج��ه به این 
دیدگاه و ماهیت یاد ش��ده، بای��د  نقش خانواده 
به عنوان کانون وابستگی و عاطفی مورد توجه و 
تأکید دست اندرکاران مربوطه قرار گیرد و در این 

راستا تالش های جدی صورت گیرد. 
عباس��ی در عین حال تصری��ح کرد:درهمین 
رابطه قوای مقننه،مجریه و قضائیه  می توانند در 
فرایند کاهش جرایم خانوادگی تأثیرزیادی داشته 
باشد و با ارائه راه حل های قانونی، نقش خانواده 
را مورد تأکید قرار داده و به حمایت بیش از پیش 

از این نهاد اجتماعی بپردازند. 
این استاد دانشگاه با اشاره به مشکالت مالی 
و معیش��تی که یکی از علل جنای��ات خانوادگی 
اس��ت،اظهار داش��ت: قانونگذار می تواند با ارائه 
راهکارهایی مناس��ب در جهت رفع  مش��کالت 
مال��ی خانواده ه��ا گام بردارد، زی��را فقر مالی و 
معیش��تی به عنوان یکی از عوامل بروز قتل های 
خانوادگ��ی مطرح اس��ت.همچنین طوالنی بودن 
فرآیند طالق یکی دیگر از عوامل بروز قتل های 
فوق می باشد و زنی که با خیانت های همسرش 
رو به رو می ش��ود، به سختی از این راه به نتیجه 

می رسد. 
وی برخورد قاطعانه و فراگیر با مواد مخدربه 
ویژه مواد مخدر صنعتی یا همان روانگردان ها را 
نیز خواس��تار شد و افزود:آسیب شناختی و روان 
ش��ناختی عوامل قتل ه��ای خانوادگی هم دارای 
اهمیت بسیاری است که در این رابطه بهره گیری 
از نظر اندیش��مندان و کارشناس��ان بس��یار مؤثر 

خواهد بود.

حوادث
زاینده رود علل بروز قتل های خانوادگی را بررسی می کند
جنایات خانوادگی،پشیمانی ودیگرهیچ

به سالمندان عصاره عشق هدیه دهیمآیا  اعتیاد یک بیماری است ؟
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بیماری آنفلوانزا H1N1) A(یک بیماری تنفسی 
ناش��ی از آلودگی با نوعی ویروس است که به سرعت 
از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. یکی از گروه های 
آسیب پذیر در ابتال به این بیماری، مادران باردار هستند 
که در صورت ابتال به ویژه در س��ه ماهه دوم و س��وم 
بارداری احتمال بروز عوارض پرخطر مانند عفونت ریه 

در آنها افزایش می یابد.
عالئم اولیه آنفلوانزا A در مادران باردار مانند عالئم 
سایر افراد مبتال بوده و شامل: عالئم تنفسی مانند تب، 
س��رفه، گلودرد، آبریزش بینی و سایر عالئم شامل درد 
بدن، سردرد و خستگی است که گاهی می تواند همراه با 
استفراغ و اسهال بروز کند. در صورتی که بیماری به موقع 
تشخیص داده نشود ممکن است سریعاً پیشرفت کرده و 
منجر به ذات الریه و گلودرد چرکی شود. دوره نهفتگی 
بیماری دو روز اس��ت و در صورت بروز عالئم اولیه، 
مادر باید فوراً به یک مرکز بهداشتی درمانی مراجعه کند.

درمان آنفلوانزا در مادران باردار، مشابه درمان سایر 
اف��راد مبتال بوده و در موارد خفیف بیم��اری به مادران 
توصیه می ش��ود ضمن انجام اقدامات درمانی مطابق 
با دستورات پزش��ک، تا 7 روز بعد از شروع عالئم در 
منزل بمانند. در صورت بروز عالئم خطر بیماری باید در 
اسرع وقت به نزدیک ترین واحد درمانی مراجعه کنند. 

این عالئم شامل موارد زیر است:
• تب باال که بیش از 3 روز ادامه یابد	
• تنگ��ی نفس در زمان فعالی��ت یا در حالت 	

استراحت
• تنفس مشکل	

• کبودی	
• خلط خونی یا رنگی	
• درد قفسه سینه	
• تغییر سطح هوشیاری	
• کاهش فشار خون.	

ــال در مادران باردار  راه های کاهش خطر ابت
شامل موارد زیر است:

• شستن مکرر دست ها با آب و صابون	
• به حداقل رساندن ارتباط با افراد بیمار	
• اقامت افراد مبتال در منزل به جز موارد نیازمند 	

به مراقبت های پزشکی
• درخواست از افراد بیمار برای پوشاندن دهان 	

و بینی هنگام سرفه و عطسه
• انداختن دستمال استفاده شده در سطل زباله 	

درب دار
• خودداری از حضور در اماکن شلوغ 	

با توجه به اینکه یکی از علل ابتال به بیماری تغذیه 
نامناس��ب و س��وء تغذیه در مادران است لذا توصیه به 
مصرف مواد غذایی مناسب )گوشت، سبزیجات تازه، 
شیر و...( و مکمل های غذایی در کاهش ابتال تأثیر گذار 

است.
در صورت تماس نزدیک مادران باردار با فرد مبتال 
به آنفلوانزای نوع A باید مادر باردار تحت درمان دارویی 

قرار گیرد.
درمان دارویی برای مادران بارداری که با فرد مبتال به 
آنفلوانزای نوعA تماس نزدیک داشته اند ضروری است.

• س��یر دارای خواص ضد ویروس��ی و ضد میکروبی بوده و به 	
کاهش ابتال به عفونت های تنفسی کمک می کند. سیر حاوی 
ماده ای به نام آلیس��ین اس��ت و به دفاع ب��دن در برابر عوامل 
ویروسی، میکروبی و قارچی کمک می کند. برای پیشگیری از 
سرماخوردگی مصرف مداوم سیر )پس از یک سالگلی( توصیه 
می ش��ود. س��یر می تواند با ویروس آنفلوانزا تیپ 3، هرپس 

سیمپلکس تیپ 1 و آنفلوانزا B مبارزه کند.
• کلم بروکلی: حاوی ویتامین های C و A است.	
• گوشت: گوش��ت بدون چربی به دلیل داش��تن آهن، روی و 	

پروتئی��ن مواد الزم برای فعالیت بافت ه��ای لنفاوی را تأمین 
می کند.

• پرتقال: منبع مناسبی از مواد آنتی اکسیدان است.	
• تخمه آفتابگردان خام: حاوی پروتئین های مفید، اس��یدهای 	

چرب امگا6، ویتامین E و پروتئین است.
• پیاز: حاوی آلیسین است و به دفاع بدن در برابر عوامل ویروسی، 	

میکروبی و قارچی کمک می کند.
• هویج: حاوی بتا کاروتن است.	
• آویشن: دارای خواص ضد ویروسی است.	
• سلنیوم مانع آسیب سلول و بافت و حفاظت از سیستم ایمنی 	

بدن می شود. سلنیوم با تولید پادتن به پیشگیری از عفونت ها 
کمک می کند. منابع غذایی سلنیوم عبارتند از: گوشت، غذاهای 
دریایی، س��بزیجات، مغزها )آجیل ها(، غالت س��بوس دار و 

لبنیات.

• مواد غذایی حاوی روی شامل: ماهی، غذاهای دریایی، گوشت، 	
نان سبوس دار، غالت کامل، مغزها و دانه های روغنی.

• مواد غذایی حاوی ویتامین ث مانند: توت فرنگی، کش��مش 	
س��یاه، انبه، پرتق��ال، گریب فورت، مرکبات، س��یب زمینی، 

نخود فرنگی، فلفل و سبزیجات دارای برگ تیره، به 
سلولهای دستگاه ایمنی و تشکیل پادتن ها کمک 

کرده و خواص ضد ویروس و ضد باکتریایی 
نی��ز دارند. با توجه به حس��اس بودن این 

ویتامی��ن به تغیی��رات محیطی، توصیه 
می ش��ود در حد امکان مواد غذایی 

حاوی ویتامین C به صورت تازه، 
خام و خرد نشده مصرف شوند.

• م��واد غذای��ی ح��اوی بتا 	
کاروت��ن، ب��ه وی��ژه 

ت  یجا و س��بز
جات  می��وه 
زردرن��گ 
 : نن��د ما
تنبل،  کدو

فلف��ل 
دلم��ه ای 
نارنج��ی یا 

قرمز، زردآلو، 
زردآلو  برگ��ه 

)قیس��ی(، هویج، 
اسفناج، کلم پیچ، کلم 

دلمه ک��ه در بدن تبدیل به 
ویتامین A شده و باعث تغییراتی 

در سلول های دیواره دستگاه تنفسی می شود.
• مواد غذایی حاوی کلس��یم مانند: دانه سویا، دانه کنجد، تخم 	

آفتابگردان خام، بادام زمینی.
• مواد غذایی حاوی اسیدهای چرب امگا 3 مانند: 	

ماهی ه��ای چرب از جمله س��اردین، قزل آال، 
کپور، کول��ی، مغزه��ا، دانه های روغنی 

حاوی اسیدهای چرب امگا 3.

 س��المت افراد جامعه وس��یله ای برای تکامل انس��ان اس��ت. 
برخورداری از خدمات بهداشتی درمانی با هدف ارتقاء، حفظ و تأمین 
س��المت افراد یکی از ارکان مهم پیش��رفت هر جامعه ای را تش��کیل 
می دهد. در اصول س��وم، بیس��ت و نهم و چهل و سوم قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران به ضرورت تأمین بهداشت و درمان به عنوان 
نیازهای اساس��ی مردم تأکید شده اس��ت. یکی از اساسی ترین مسائل 
برای دس��ت یابی به س��المتی آش��نایی با مفاهیم مربوط به س��المت، 

بیماری و نگرش صحیح در مورد سالمتی است.
 در ای��ن بی��ن می توان از رس��انه های جمعی به عن��وان یکی از 
تأثیرگذارترین ابزارها برای آش��نایی و انتقال این مفاهیم به جامعه نام 

برد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نخستین گفتگو 
با صفحه س��المت روزنامه زاینده رود خدم��ت به مردم به خصوص 
خدمت رس��انی در حوزه س��المت را بهترین نعمت دانست و گفت: 

سالمت جایگاهی به اندازه ی عرض و طول زندگی دارد.
کم��ال حیدری با تأکی��د بر گس��تردگی و پیچیدگی های فعالیت 
در ح��وزه س��المت گفت: امروزه عجین ش��دن س��المتی با مس��ائل 
اجتماعی- روحی افراد جامعه سبب شده تا تعامل مراکز خدماتی 
در حوزه سالمت با رسانه ها بیش از گذشته افزایش یابد، تا بتوانیم از 
این طریق عموم جامعه را برای انتخاب ش��یوه زندگی س��الم و دوری 
از عواملی که سالمتی آنها را در ابعاد گوناگون تهدید می کند توانمند 

نماییم.
رئیس مرکز بهداش��ت اس��تان اصفهان از رسانه ها به عنوان حلقه 
اتصال بین مجموعه های خدمت رسان با مردم نام برد و تصریح کرد: 
نباید توجه به نماد ظاهری خدمات ما را از توجه به باطن خدمت غافل 
نماید چرا که باطن خدمت از نماد ظاهری آن بسیار ارزشمندتر است.
حیدری سالمت را در رس��یدن به یک رفاه کامل جسمی، روانی، 

اجتماعی و معنوی تعریف کرد و گفت: الزمه رس��یدن به این رفاه آن 
است که مردم نس��بت به مسائل سالمتی آگاه شده و بیاموزند چگونه 

راهی را طی کنند تا بتواند در مسیر سالمت قرار بگیرند.
رس��انه ها می توانند در معرفی و شناس��ایی این راه نقش مؤثری 

را ایفا کنند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دغدغه ی مسئوالن 
در بخش س��المت را حفظ و ارتقاء س��المت جامعه دانست و گفت: 
البته این موضوع نباید سبب شود تا از عوامل و علت هایی که سالمتی 
جامعه را مورد تهدید قرار می دهند غافل ش��ده و با نپرداختن به آنها 

باعث ب��ه وجود آمدن معلولیت در جامعه ش��ویم. معلولیت هایی که 
تحت عنوان بیماری یا نبود سالمتی از آنها در جامعه یاد می شود.

حیدری با اش��اره به هدف نهایی رس��انه که همان جذب مخاطب 
اس��ت گفت: متأسفانه برخی مواقع استفاده از عناوین و سرفصل های 
دهن پرکن ممکن اس��ت سبب جذب افراد به سوی رسانه ای خاص 
ش��ود، اتفاقی که ش��اید بتوان آن را بدترین آفت فعالیت ژورنالیستی 
دانست، چرا که به جای پرداختن به محتوا و افزایش آگاهی مخاطب، 

خواننده را با الفاظ و عناوین خیره کننده مشغول می کنند.
در حالی که س��المتی مقوله ای اس��ت که به دلیل حساسیت های 

آن تمام افراد جامعه در هر س��طح و جایگاهی به آن عالقه مند هستند 
بنابرای��ن پرداختن ب��ه موضوعات و معضالت س��المتی خودبه خود 
س��بب جذب مخاطب می ش��ود. به طور مثال صحبت در خصوص 
بیماری ش��ایعی مانند آنفلوانزا به سبب درگیری مستقیم مردم با آن به 
سرعت افراد را به منظور کسب آگاهی به سمت رسانه موردنظر جذب 
می کند، اما در این بین برخی رس��انه ها با بیان اعداد و ارقام در مورد 
بیماری خاص بدون تفس��یر این اطالعات موجبات نگرانی و تشویش 
خاطر مخاطبان را فراهم می آورند. رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان 
ادامه داد: در بحث سالمت ارائه اطالعات، اعداد و ارقام در خصوص 
مشکالت بهداشتی به صورت کانالیزه و تفسیر شده از سوی رسانه ها 
می تواند در القاء این فرهنگ که س��المتی در دس��ت خود مردم است 
کم��ک کند، همانند راننده ای که با داش��تن اطالع��ات در مورد راه و 

وسیله ی نقلیه می تواند مسیر موردنظر را با موفقیت بپیماید.
کم��ال حیدری وظیفه رس��انه ها را در معرف��ی و معلوم کردن دو 
نعمت مجهول سالمتی و امنیت عنوان کرد و گفت: حضرت رسول نیز 
از س��المتی به عنوان نعمتی مجهول نام می برند. پس تالش اصحاب 
رس��انه باید در معلوم نمودن این نعمت الهی باش��د. معاون بهداشتی 
دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان گفت: برای اینکه رسانه ای بتواند از 
لحاظ محتوایی موفق عمل کند الزم اس��ت تا بر اس��اس اولویت های 
س��المتی و بهداش��تی در جامعه حرکت کند، چرا که بر اساس تمرین 
مفهوم س��المتی بسیاری از بخش های آن تحت تأثیر عوامل اجتماعی 
اس��ت. پس اگر این عوامل اجتماعی در فعالیت رسانه ای لحاظ شود 

موجبات اقبال عمومی برای یک رسانه فراهم می شود.
رئیس مرکز بهداش��تی اس��تان اصفهان با اش��اره به اینکه در حال 
حاضر مردم بخش عظیمی از اطالعات در حوزه س��المت را از طریق 
رسانه ها دریافت می کنند، گفت: حوزه سالمت بسیار گسترده است. 
انسان ها قبل از تولد تا هنگام مرگ با مسائل بهداشتی و سالمت درگیر 
هستند بنابراین همگی نیازمند فعالیت در این حوزه هستیم. فعالیتی که 

باید مبتنی بر اولویت ها و نیاز جامعه انجام پذیرد.

آشنایی با بیماری آنفلوانزا H1N1) A( در مادران باردار و 
راه های پیشگیری از ابتال به آن

مواد غذایی مفید در پیشگیری 
سرماخوردگی و آنفلوانزا

دانستنی های پزشکی

تغذیه

سمیه قنبری
سالمت

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رسانه ها حلقه ارتباط مراکز خدماتی با مردم

ـــائل  ــــالمتی بـا مس ـــدن س عجیـن ش
اجتماعی- روحی افراد جامعه سبب شده 
تا تعامل مراکز خدماتی در حوزه سالمت 
با رسانه ها بیش از گذشته افزایش یابد.

ــد از لحاظ  ــانه ای بتوان ــرای اینکه رس ب
محتوایی موفق عمل کند الزم است تا بر 
ــالمتی و بهداشتی  اساس اولویت های س

در جامعه حرکت کند.

دانستنی های پزشکی

خبر سالمت

مراقبت تسکینی در افزایش کیفیت زندگی 
کودکان سرطانی

نخستین و مهمترین گام در درمان کودکان مبتال به سرطان، مراقبت های تسکینی است.
زهرا گودرزی عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری علوم پزشکی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران 
گفت: مراقبت های تس��کینی جزء اصلی مراقبت از کودک بوده که می تواند بس��یار س��اده و ارزان 

صورت گیرد.
هرچند که مراقبت از کودکان، از حساسیت باالیی برخوردار است اما مراقبت تسکینی از کودکان، 

همانند بزرگساالن است.
وی ادامه داد: مراقبت جس��می، روانی و همچنین حمایت از خانواده از مراقبت های تس��کینی 

کودکان است.
گ��ودرزی تصریح کرد: افرادی که از کودک مراقبت می کنند باید در همه حال کودک را از نظر 
جسمانی، روحی و روانی و همچنین گرفتاری های اجتماعی زیر نظر داشته و آنان را تسکین نمایند.
وی درباره اهمیت مراقبت تسکینی افزود: مراقبت تسکینی در افزایش کیفیت زندگی کودکان و 

خانواده آنان بسیار حائز اهمیت است.
گودرزی افزود: رهایی از درد و دیگر عالئم ناراحت کننده، راحت بودن در روزهای اول زندگی، 
در نظر گرفتن مراقبت روحی، انجام مشاوره های مورد نیاز کودک و خانواده، افزایش حمایت کودک 
در خان��واده و همچنین کمک به ک��ودک و خانواده در انجام مراحل ش��یمی درمانی، رادیوتراپی از 

مهمترین مراحل تسکین درمانی در کودکان مبتال به سرطان است.

زردی باال باعث عقب افتادگی ذهنی در 
کودکان می شود

یکی از مهمترین عوامل ابتالی کودکان به زردی در هفته اول شیر ندادن کافی مادر به نوزاد است 
که در صورت تشدید بیماری نوزاد به عقب ماندگی ذهنی مبتال می شود.

علی بشردوست متخصص کودکان درگفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: ژنتیک در نوزادان پسر 
و س��فید پوست، ناس��ازگاری گروه خونی و کمبود آنزیم های خاص  از علت های زردی در هفته 

اول است.
 وی افزود: ناس��ازگاری خونی مادر و نوزاد به طوری که گروه خونی مادر مثبت و گروه خونی 
ن��وزاد منفی باش��د و آمپول هایی که مادران در اواخ��ر دوران بارداری می زنند نیز از علتهای ابتالی 

نوزادان به این بیماری است.
وی تصری��ح کرد: بعضی از بیماری ه��ای موجود در بدن مادران مانن��د عفونت ها، تیروئید و 

کم کاری آن تأثیر بسزایی در ابتالی نوزاد به این بیماری دارد.
بشر دوست اظهار داشت: زردی باال موجب عقب افتادگی ذهنی در کودکان می شود.

وی تنظیم دفعات شیردهی مناسب 8 تا 10 بار در 24 ساعت را از راه های درمانی دانست و عنوان 
کرد: کمبود آنزیم ها معموالً قابل پیشگیری نمی باشد.

وی گفت: درمواردی که زردی در حد پایین )بین 10 تا 12 درصد( باش��د معموالً با ش��یردهی 
مناسب و در مدت کوتاه )چند روز( برطرف می شود و درموارد شدید )بین 16-17 درصد( به باال 

نوزاد باید بستری شده و تحت درمان با فوتوتراپی قرارگیرد.
بش��ر دوست خاطر نش��ان کرد: المپ های فوتوتراپی طول موج خاص، ارتفاع مناسب و تعداد 
مشخصی و مخصوصی دارند که می تواند در درمان زردی مؤثر باشد اما مهتابی ها و درمان خانگی 

نه تنها جوابگوی این بیماری نیست بلکه خطرناک هم هست.

سومین همایش سالمت الکترونیک برگزار 
می شود

سومین همایش سالمت الکترونیک 13 تا 15 بهمن در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات برگزار 
می شود

 دکترفیروز آبادی دبیر علمی همایش سالمت الکترونیک در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: 
این همایش با هدف معرفی سالمت الکترونیک در جامعه و ارتباط بستر الکترونیک با سالمت و ارائه 
آخرین یافته های جدید درباره سالمت الکترونیک بهمن ماه امسال در دانشگاه علوم تحقیقات به مدت 

سه روز برگزار می شود.
 وی گفت: موضوعاتی از جمله برنامه نویسی در موبایل در زمینه سالمت الکترونیک، داده کاوی، 
کشف دانش پزشکی سالمت الکترونیک همراه، آموزش و باز آموزی پزشکی از راه دور، جراحی از 

راه دور و اقتصاد و حقوق در سالمت دراین همایش مطرح می شود.
 وی تصریح کرد: در این همایش اس��تادان و پژوهش��گران دانش��گاه های مختلف و دو نفر از 

پژوهشگران از خارج از کشور شرکت می کنند.

کنگره سراسری اکلوپالستی و مجاری اشکی 
برگزار می شود

کنگره سراس��ری اکلوپالس��تی و مجاری اشکی، سه روز از 28 تا 30 دی از طرف دانشگاه علوم 
پزشکی زاهدان در سالن دانشگاه دریانوردی چابهار برگزار می شود.

س��ید رفیع حسینی مسئول اجرایی کنگره در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: باال بردن سطح 
علمی و بررسی آخرین روش های درمانی درباره اکلوپالستی )ناهنجاری هایی که زیبایی چشم را در 

بر می گیرد( و مجاری اشکی چشم از اهداف مهم این کنگره است.
وی ادامه داد: این کنگره از طرف معاونت پزش��کی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، قطب علمی 

چشم پزشکی کشور و بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی الزهرا زاهدان برگزار می شود.
وی گفت: آخرین مهلت ارسال مقاالت به دبیرخانه همایش تا 10 آذرماه است.

حس��ینی تصریح کرد: این کنگره دارای 6 امتیاز بازآموزی برای پزشکان عمومی، 10 امتیاز برای 
متخصصان چشم پزشک، 6 امتیاز برای کارشناسان بینایی سنجی و 6  امتیاز برای کارشناسان ارشد 

بینایی سنجی است.

انتقاد شدید فائو از عدم کمک کشورهای 
صنعتی به فقرا و گرسنگان

رئیس سازمان خوارو بار ملل متحد فائو به شدت از سیاستهای کشورهای صنعتی و توسعه یافته 
در عدم پایبندی به تعهدات خود در مقابله با فقر و گرسنگی در جهان انتقاد کرد. 

ب��ه گزارش خبرگ��زاری فارس به نقل از خبرگزاری فرانس��ه، ژاک دی��وف تصریح کرد، وقتی 
کش��ورهای مختلف به خصوص کشورهای توس��عه یافته و صنعتی می توانند برای مقابله با بحران 
مالی و اقتصادی تریلیون ها دالر هزینه کنند، چگونه نمی توانند برای سیر کردن یک میلیارد گرسنه 

و فقیر، هزینه کنند؟ 
وی افزود، متأسفانه فائو و سایر سازمان های فعال در زمینه مقابله با فقر و گرسنگی در جهان به 

اهداف مورد نظر خود دست نیافته اند. 
نمایندگان 192 کشور شرکت کننده در نشست فائو تأکید کردند: کشورهای توسعه یافته تا کنون 
به تعهدات خود در زمینه کمک 44 میلیارد دالر در س��ال برای توس��عه بخش کشاورزی کشورهای 
فقیر و در حال توسعه عمل نکرده اند. این در حالی است که سازمان ملل امیدوار است تا سال 2025 

میالدی فقر جهانی ریشه کن شود.

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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خط و خبر

فهرست راه یافتگان به جام جهانی
خوشبختی برای 32 کشور

با پایان یافتن آخرین نبردها میان بازماندگان جام 
جهانی، تکلیف 32 تیم راه یافته به این رقابت بزرگ 

و دیدنی روشن شد.
به گزارش خبرگ��زاری فارس، هر چند گرفتن 
بودجه مربوط به صعود، توجه ویژه فیفا به پروژه های 
پایه فوتبال، تزریق ش��ادی عمومی و از این دس��ت 
س��ودهای م��ادی و معنوی به بهانه صع��ود به جام 
جهانی بسیار ارزشمند است اما خوشبختی ناشی از 
حضور در جام جهانی به همین موارد ختم نمی شود. 
رونق بی س��ابقه آژانس های مس��افرتی، سود 
سرسام آور حاصل از فروش حق پخش تلویزیونی 
به کشورهایی که در این جام حضور ندارند، دریافت 
امکانات به روز و استاندارد تمرین فوتبال مطابق با 
امکانات جام جهانی به میزان کافی در تمام آکادمی های بین المللی هر کشور، ملی گرایی به بهای فوتبال، 
افزایش کم خرج و ریشه ای ضریب وطن پرستی و معرفی فرهنگ و تمدن هر کشور در بزرگترین میدان 
ورزشی جهان پس از المپیک تنها بخش دیگری از خوشبختی های ناشی از صعود به جام جهانی هستند. 
از قاره سیاه آفریقای جنوبی به عنوان میزبان، الجزایر فاتح نبرد خونین با مصر، نیجریه پایتخت قاره، 

ساحل عاج، کامرون و غنا پدیده پیش بینی شده برای 2010 راهی جام جهانی شده اند. 
در مرحله پلی آف مس��ابقات جام جهانی 2010 چهارشنبه ش��ب 4 دیدار حساس در کشورهای 

مختلف اروپایی برگزار شد. 
تی��م یون��ان به مربیگری ات��وره هاگل، س��رمربی مجرب آلمانی خود موفق ش��د در ورزش��گاه 

دون باس آره نا، یک بر صفر اوکراین، میزبان خود را شکست دهد. 
در دیداری دیگر در ورزشگاه ماریبور غوغایی برپا شد. تیم روسیه نتوانست از برد 2 بر یک خانگی 
خود استفاده کند و اسلوونی با کسب برد خانگی یک بر صفر و با توجه به تفاضل گل راهی جام جهانی 

شد. 
پرتغال در جدال با بوسنی هرزگوین برد یک بر صفر بازی رفت را تکرار کرد و در مجموع 2 بر 

صفر پیروز شد. 
در آخرین دیدار نیز در ورزشگاه پارک دوپرنس پاریس، فرانسه قهرمان جام جهانی 1998 در آستانه 
حذف قرار گرفت تا اینکه عاقبت در وقت اضافی صاحب گل برابر ایرلند شد و با کسب تساوی یک بر 

یک پس از برد یک بر صفر دیدار رفت، جواز صعود گرفت. 
از قاره اروپا اسپانیا، هلند، ایتالیا، آلمان، انگلیس، فرانسه، پرتغال، اسلوونی، سوئیس، یونان، صربستان، 

دانمارک و اسلوواکی راهی جام جهانی شدند. 
در سیدبندی جام جهانی هیچ تیم اروپایی در سید سوم نیست و همه این تیم ها در سید اول و دوم 

قرار دارند. 
از دو قاره آمریکای شمالی و جنوبی، برزیل، آرژانتین، اروگوئه، شیلی، پاراگوئه، کاستاریکا، آمریکا، 

مکزیک و هندوراس راهی جام جهانی شدند. 
از قاره کهن و اقیانوسیه، ژاپن، کره جنوبی و شمالی، نیوزلند و استرالیا به جام جهانی رفتند و ایران 

نرفت.

اتوره هاگل: 
بازیکنانم سزاوار تشویق هستند

سرمربی تیم ملی فوتبال یونان گفت: به خاطر صعود به جام جهانی و تحمل شرایط سخت و دشوار، 
بازیکنانم الیق تشویق و تمجید هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس » اتوره هاگل« اظهار داشت: بازیکنان من الیق و سزاوار تقدیر و تعریف 
هستند. آنها روزهای سختی را با تحمل شرایط دشوار پشت سر گذاشتند تا اینک سربلند باشند. آنها با 

کار و تالش فراوان به این مرحله یعنی صعود به جام جهانی راه یافتند. 
این مربی 71 ساله افزود: از شرایط بازی اوکراینی ها کاماًل آگاه بودیم. می دانستیم آنها با بازی باز 
و کاماًل هجومی قدم به میدان خواهند گذاشت. پس الزم بود در ضدحمالت بسیار دقیق باشیم که به 

نظرم در این کار موفق بودیم. 
این مربی که تیمش در دیدار پلی آف با اوکراین در دونتسک ، پس از تساوی بدون گل بازی رفت، 
در دیدار برگشت با یک گل به برتری رسید و با همین نتیجه بلیت سفر به جام جهانی را دریافت داشت، 
عنوان کرد: در دقایق پایانی بازی وقتی موارس، بازیکن خط دفاعی آسیب دید، نمی توانستیم بازیکن 
تعویض کنیم. لذا از همه بازیکنانم خواستم همگی در دفاع شرکت کنند که آنها نیز نشان دادند چقدر 

یکپارچه و مصمم برای این منظور هستند. 
این مربی در پاسخ به سؤال یک خبرنگار اوکراینی که از او در مورد زمان پرداختن به فوتبال هجومی 
سؤال کرد، گفت: من هر زمان که بازیکنانی مثل مسی، کاکا و ژاوی را در اختیار داشته باشم، آن وقت به 

بازی هجومی خواهم پرداخت. 
این مربی آلمانی از سال 2001 تاکنون هدایت یونانی ها را برعهده دارد و در جام ملت های 2004 

مقام قهرمانی را به ارمغان آورد و اینک تیمش را به مرحله نهایی جام جهانی برده است. 

جریمه ۱0 میلیونی و محرومیت دو ساله در 
انتظار متخلفان 

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اطالعیه ای در مورد منشور اخالقی و مصاحبه اهالی فوتبال صادر 
کرد.

متن اطالعیه بدین شرح است:
»حسب اطالع، برخی از مدیران، سرپرستان، مربیان، بازیکنان و سایر عوامل ذیربط تیم های فوتبال 
و باشگاه ها با انجام مصاحبه های مختلف مطالبی را نسبت به یکدیگر و داوران و سایر مسئوالن اجرایی 
مس��ابقات بیان می کنند که این اعمال س��بب ایجاد وهن و بدبینی نسبت به جامعه فوتبال و نهادهای 

مربوطه می شود.
از آنجایی که این گونه اعمال مغایر با مقررات فیفا و آیین نامه انضباطی و آیین نامه لیگ حرفه ای 
فوتبال ایران است لذا در صورت مالحظه رویه و عمل ناصواب مذکور، کمیته انضباطی حسب وظیفه و 
با عنایت به مقررات بند 2 ماده 23 آیین نامه با متخلفین برخورد قانونی خواهد کرد، باشگاهها می توانند 
طبق مقررات مندرج در بند 8-1 آیین نامه لیگ حرفه ای فوتبال ضمن پرهیز از هرگونه مصاحبه بوسیله 
رسانه ها، مراتب اعتراض خود را مستدالً به سازمان لیگ منعکس و در صورت عدم رسیدگی موضوع 

را به فدراسیون اعالم کنند.
ش��ایان ذکر است، رفتارهای مغایر با ش��أن و جایگاه حرفه ای فوتبال که در قالب منشور اخالقی 
سازمان لیگ قید شده قابل انطباق با ماده 42 آیین نامه انضباطی بوده و تخطی دست اندرکاران فوتبال 
که مرتکب اعمال غیرقانونی و غیر اخالقی مغایر با شأن ورزشکاری و سبب بدبینی و لطمه به جامعه 
فوتبال شوند صرف نظر از حکم مراجع محترم قضایی، در صورت لزوم تنبیهات مندرج در ماده مذکور 

و بندهای مربوطه در مورد آنان اعمال خواهد شد«.
این اطالعیه در پایان آورده است: » در نهایت کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن تذکر به تمامی 

عوامل محترم ورزش فوتبال کشور رعایت مقررات ذکر شده را خواستار می شود«.

ضمنا برای تأکید بیشتر ماده 42 آیین نامه انضباطی عینا ذکر می شود:
ماده 42 : بازیکنان و مربیان یا دس��ت ان��درکاران فوتبال چنانچه در زندگی اجتماعی و فعالیتهای 
غیر فوتبالی مرتکب اعمال قانونی یا غیر اخالقی یا مغایر با شأن ورزشکاری شوند به طوری که سبب 
وهن و یا بدبینی به جامعه فوتبال و نهادهای مرتبط فوتبال شود قطع نظر از حکم مراجع قضایی با توجه 
به شدت یا ضعف اعمال ارتکابی و تأثیر آن در جریحه دار کردن اخالق حسنه و نظم عمومی،تنبیهات 

زیر درمورد آنها منفردا یا تواما اعمال می شود:
الف:تذکر کتبی به متخلف با ارسال رونوشت به باشگاه

ب:توبیخ کتبی و درج در پرونده
ج:جریمه نقدی از 10 میلیون تا 100 میلیون ریال

د:محرومیت جلسه ای از 2 تا 8 مسابقه رسمی یا محرومیت از فعالیتهای رسمی از 6 ماه تا 2 سال.

ــده رود- اصغر دلیلی با چند  زاین
ماه تأخی��ر مس��ئول روابط عمومی 
باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن 

را تغییر داد.
این حق مس��لم یک مدیر است 
که پس��ت حس��اس و مه��م روابط 
عموم��ی را خودش تعیی��ن کند که 
اتفاقاً این تصمی��م را پس از حدود 

چهار ماه گرفت.
آنچه مس��لم است این تغییرات 
به صورت آشکارا به سود مجموعه 
ذوب آهن تمام ش��د. چرا که سایت 
این باشگاه به نسبت گذشته فعال تر 
ش��ده یا ارتباط بسیار بهتری بر بدنه 
روابط عمومی این باشگاه که انصافًا 
از نیروه��ای خوبی ه��م برخوردار 

اس��ت با مجموعه رس��انه ها برقرار 
ش��ده ک��ه در نهایت موجب ش��ده 
بیش از گذش��ته مردم و دوستداران 
ورزش از شرایط باشگاه ذوب آهن 
و فعالیت های آن مطلع شوند. البته 
نباید از نظر دور داش��ت که باشگاه 
ذوب آهن هنوز تا شرایط آرمانی یک 
روابط عموم��ی ایده آل فاصله دارد، 
اما ش��اید طبیعی باشد که به فرصت 
بیش��تری نیاز دارد تا ب��ا اصالحات 
فراوان س��طح کم��ی و کیفی روابط 
عمومی باشگاه ذوب آهن را ارتقاع 
دهد. در هر ص��ورت فعالیت های 
این باش��گاه در شرایطی که به وادی 
فراموشی سپرده می شد با این اقدام 

انعکاس مطلوبی یافته است. 

زاینده رود
ورزشی

سپاهان و ذوب آهن روزهای پایانی تعطیالت 
بین فصل نهمی��ن دوره لیگ برتر فوتب��ال ایران را 

سپری می کنند.
سپاهان اردوی آمادگیش را جزیره کیش انتخاب 

کرد و ذوب آهن در دوبی اردو زد.
اکنون ش��مارش معکوس برای هفته پایانی نیم 

فصل اول لیگ برتر آغاز شده است.
ذوب آه��ن جمعه هفته ج��اری بدون منصور 

ابراهی��م زاده در انزل��ی مقابل ملوان 
قرار می گیرد و یک روز بعد، سپاهان 
در ورزش��گاه فوالدشهر با پرسپولیس 

دیدار می کند.
سپاهان صدرنشین لیگ برتر است 
و ذوب آه��ن نیز جای��گاه دوم را به 
خود اختصاص داده، اتفاقی که بدون 
شک به نوعی اقتدار فوتبال استان را به 

منصه ظهور می رساند.
س��پاهان نایب قهرمان��ی در لیگ 
برتر دوره هفت��م و ذوب آهن همین 
عنوان را در دوره هشتم بعنوان آخرین 
عناوین مهم خود در تاریخ لیگ برتر 
پشت س��ر گذاش��ته اند، هر چند که 

پیش از آن سپاهان دومین دوره را با جام قهرمانی و 
ذوب آهن چهارمین دوره را با عنوان دومی س��پری 
کرده بودند فوتبال دوستان قطعاً به خاطر می آورند، 
اتفاقاتی را که طی آن در هفتمین و هش��تمین دوره 
در شرایطی که دو تیم اصفهانی تا آستانه کسب جام 
قهرمانی قرار داشتند اما به ناگاه به مقام دومی بسنده 

کردند.
در هفتمین دوره س��پاهان در ورزش��گاه آزادی 
فقط نیاز به تساوی داشت و تا ثانیه های پایانی نیز 
ای��ن مقام را از آن خ��ودش کرده بوده اما روی یک 
غفلت سپهر حیدری گلزنی کرد و به راحتی طالیی 

پوشان اصفهانی قهرمانی را از دست دادند.
آن دوره وی��رای برزیل��ی هدایت س��پاهان را 
عهده دار بود که چه بسا با برخی تعویض های بهتر 
می توانست نتیجه تساوی را تا پایان حفظ کند. اما 
این اتف��اق تلخ یک دوره بعد ب��رای ذوب آهن به 
وقوع پیوست. ذوب آهن در اهواز و در شرایطی که 
حتی تماشاگران فوالد اهواز هم سفید و سبزپوشان 

اصفهانی را تش��ویق می کردند، مقابل سرخ پوشان 
اه��وازی تن به شکس��ت چهار بر ی��ک دادند تا با 
پیروزی یک بر صفر استقالل قهرمانی به راحتی به 

آبی پوشان تهرانی تعلق گیرد.
حداق��ل انتظار از ذوب آه��ن در آن دیدار این 
بود که ابراهی��م زاده بتواند ش��رایط را به گونه ای 
فراه��م کند که در موقعیت ایده آل قهرمانی نصیب 
ذوب آهن ش��ود اما در هر صورت این جام س��هل 

الوصول هم عاید این تیم اصفهانی نشد.
این فصل و در ش��رایطی ک��ه 18 بازی دیگر تا 
پایان باقی مانده، س��پاهان و ذوب آهن بدون شک 

عیار خود را تا کسب جام قهرمانی باال برده اند.
باید به انتظار نشست و نظاره کرد، آنها چگونه 

ادامه خواهند داد.
آنچه مس��لم است جایگاه اولی و دومی را باید 
برای س��پاهان و ذوب آهن ک��ه در دوره های قبلی 
فق��ط یک بازی برای قهرمانی کم آوردند، تازه آغاز 

راه دانست.
باید طالیی پوش��ان و س��پید و س��بز جامگان 
بپذیرند، که برای کسب قهرمانی باید از همین هفته 

مراقب باشند.
اگ��ر در دوره هفت��م س��پاهان در خان��ه مقابل 
صباباتری با تس��اوی متوقف نش��ده ب��ود یا مقابل 
سایپا در ورزش��گاه فوالدشهر تن به شکست نداده 
بود قطعاً هفت امتیاز برتری را نسبت به پرسپولیس 
حفظ می کردند و بازی پایانی آنها با سرخ پوشان در 
ورزشگاه آزادی جنبه تشریفاتی به خود می گرفت. 
یا چه بس��ا اگر ذوب آهن در فص��ل قبل وقتی در 
مقابل س��ایپا در ورزشگاه فوالدشهر، دروازه آنها را 

گلباران کرد، بازی را رها نمی کرد تا سه گل دریافت 
کنند و در مواجهه با ابومس��لم در مصاف خانگی 3 
گل و در دیدار خارج از خانه 4 گل نپذیرفته بودند 
تفاضل گل آنها پایین نمی رفت و حتی شکست در 
دیدار پایانی هم می توانس��ت جام قهرمانی را برای 

آنها به ارمغان بیاورد.
فراموش نکنیم که در دو فصل گذشته سرمربیان 
دو تی��م س��پاهان و ذوب آه��ن می توانس��تند در 
به دست آوردن جام قهرمانی نقش مؤثری ایفا کنند 
اما این اتفاق مبارک رخ نداد تا سپاهان برای دومین 
ب��ار و ذوب آهن برای ب��ار اول جام قهرمانی را در 

لیگ برتر به ارمغان آورند.
ام��ا این فص��ل امیدواریم دو تیم 
س��پاهان و ذوب آهن ک��ه مجموعه 
بازیکنان و مربیان را ش��امل می شود 
از بهتری��ن ش��رایطی که دو باش��گاه 
اصفهانی برای آنها فراهم کرده اند به 

بهترین شکل ممکن بهره ببرند.
بدون شک هیچ باشگاهی در لیگ 
برتر را نمی ت��وان یافت که همچون 
سپاهان و ذوب آهن امکانات را تمام 
و شایس��ته برای تیم های فوتبالشان 
مهیا کرده باش��ند، اما در اصفهان این 
اتفاق افتاده. دو سال قبل جام قهرمانی 
به دس��ت نیامد، اما این فصل کسب 

جام قهرمانی مورد انتظار است.
البته از آنجایی که این جام فقط به یک تیم تعلق 
می گیرد امیداریم آن یک تیم سپاهان یا ذوب آهن 

باشد و تیم دوم نیز همین طور.
بیایید با منطق واقعیت ه��ا را بپذیریم که هیچ 
عن��وان دیگری از س��وی این دو تی��م قابل توجیه 

نیست.
مسائل حاشیه ای پرس��پولیس، استقالل، مس 
کرمان، فوالد اهواز، س��ایپا، اس��تقالل اهواز و... را 
نظاره کنی��د. باز هم��ان ادعایی که مط��رح کردیم 
مص��داق می یابد، باش��گاه های اصفهانی، بهترین 

شرایط را برای تیم های فوتبالشان مهیا کرده اند.
امیدواری��م مانند فصل قبل ذوب آهن در بازی 
آخ��ر چهار بر یک نب��ازد و تقصیر را گردن عکس 
انداخت��ن از تیم و هزار ایراد و اش��کال غیرمنطقی 
نیندازند و سپاهان نیز واقع بینانه تر رقابت ها را نگاه 
کند. هواداران سپاهان و ذوب آهن امسال منتظر جام 

قهرمانی هستند. همین.

روزنه
قابل توجه سپاهان و ذوب آهن

خوش خیالی کرانچاردر دوره نهم بهانه قبول نمی کنیم

زاینده رود- کرانچار سرمربی پرسپولیس گفت: 
»اگر سپاهان را ببریم آنگاه امید ما برای قهرمانی و 

ادامه رقابت ها زیاد می شود«
در واق��ع کرانچار راس��ت می گوی��د: پیروزی 
پرسپولیس مقابل سپاهان می تواند ارزش های زیادی 
داشته باشد، از طرفی توان روحی سرخ پوشان را دو 
چندان می کند که قطعاً می تواند در نتیجه گیری های 

بعدی به سود آنها باشد.
اما آیا کرانچار می داند که نبردهای پرس��پولیس 
و س��پاهان طی س��ال های گذش��ته حساس��یتش از 

مصاف های پرسپولیس- استقالل کمتر نیست؟
یا اصاًل او می داند آخرین باری که پرس��پولیس 
در اصفهان توانس��ت سپاهان را مغلوب کند به بازی 
برگشت س��پاهان و پرس��پولیس در دوره سوم لیگ 
برتر باز می گردد که تیم تهرانی 2 بر 1 سپاهان را در 
نقش جهان شکس��ت داد که البته گل اول را پیروزی 
با دس��ت به ثمر رساند. قطعاً کرانچار بدون توجه به 
پیشینه این بازی س��خن گفته است. اگر آنها سپاهان 
را بردن��د، نمره منفی قطعاً در کارنامه قلعه نویی ثبت 

خواهد شد.

برد یا باخت برای 
ابراهیم زاده

زاینده رود- »مجید صالح« شاید از اینکه قرار است 
جمعه این هفته در ورزش��گاه تختی بندر انزلی روی 
نیمکت ذوب آهن به عنوان نفر اول ذوب آهن را مقابل 

قوی سپید رهبری کند، چندان خوشحال نباشد.
چرا که اگر پیروزی و کسب 3 امتیاز در این دیدار 
نصیب ذوب آهن شود، می گویند برنامه های تمرین 
و تاکتیکی ابراهیم زاده موجبات این برد را فراهم کرده 
و اگر با شکس��ت نیز این مص��اف برای ذوب آهن به 
پایان برسد، برخی شاید آن را به حساب مجید صالح 

بگذارند.
اما واقعیت این اس��ت که نمی توان از نقش مجید 
صالح در موفقیت های یکی دو سال اخیر ذوب آهن 
به س��ادگی عبور کرد ولی ش��کی نیست همانطور که 
پیروزی را در این بازی برای ابراهیم زاده ی غایب در 
این دیدار بنویسند، شکس��ت را نیز باید به نام همین 
مربی ثبت کنند ولی در نهایت آن چیزی که مهم است 
امتیازات این دیدار برای ذوب آهن به ثبت می رسد چه 

با ابراهیم زاده، چه بدون او و با مجید صالح.

ارمغان بازی های 
همبستگی برای ایران

میزبانی ایران در بازی های همبستگی کشورهای 
اس��المی که قرار است در س��ه شهر اصفهان، تهران و 
مش��هد تحقق یابد یک امتیاز ویژه برای کشورمان در 

برداشت.
این امتیاز را در اصفهان و حتی دو شهر دیگر محل 
میزبانی می توان س��الن های محل برگزاری بازی ها 

دانست.
بدون ش��ک اگر قرار بود این بازی ها در اصفهان 
برگزار نشود، آیا سالن هفده شهریور و سالن پیروزی 
اصفهان تا این حد به اس��تانداردهای روز جهان مبدل 

می گشت؟
بدون ش��ک به بهانه برگزاری این رویداد بزرگ، 
سالن هفده شهریور و پیروزی، دارای جایگاه VIP و 
همچنین به صندلی تجهیز شدند و خالصه اینکه شرایط 
یک مکان شایسته را برای میزبانی اصفهان پیدا کردند. 
هنوز فراموش نکردیم که در هفتمین دوره رقابت های 
هندبال جام باش��گاه های آسیا، اداره کل وقت تربیت 
بدنی نتوانست سالن پیروزی را تجهیز کند و سپاهان 

مجبور شد در تهران به مصاف رقبا برود.

زاینده رود- مسعود مقدم نایب 
قهرمان رقابت ه��ای موتای جهان 
در س��ال 2007 تایلند، در اثر یک 
س��انحه تصادف به رحمت ایزدی 
پیوس��ت. ای��ن قهرم��ان اصفهانی 
بارها با پیراهن تیم ملی و همچنین 
اصفه��ان در میادی��ن معتبر افتخار 

آفرینی کرده بود.
هی��أت  ک��ه  پنجش��نبه  روز 
ورزش های رزمی اس��تان اصفهان 
برای او در مسجد »ذکرا...« مراسم 
بزرگداشت ترتیب داده بود، نوحی 
رئی��س فدراس��یون ورزش ه��ای 
رزم��ی نیز حضور یافت��ه بود. این 
اقدام از جهاتی ارزش��مند اس��ت 
که رئیس فدراس��یون رنج سفر را 

به خاطر ارج نهادن به زحمات این 
ملی پوش تحمل کرده بود. اما نباید 
وجه دیگر این اتفاق و نظایر آن را 

نیز نادیده گرفت.
بای��د بیش از این ب��ه قهرمانان 
مل��ی خ��ود ارزش بگذاریم، آنچه 
فوتبالیس��ت های  اس��ت،  مس��لم 
مل��ی پوش بیش��تر از رش��ته های 
دیگر م��ورد حمایت ق��رار دارند، 
اما ورزش��کاران دیگر رش��ته ها با 
مشکالت بیش��تری دست و پنجه 
نرم می کنند و چه بس��ا افتخارات 
باارزش تری به ارمغان می آورند. 
اما آی��ا...؟ بگذریم. همه جای این 
نقطه چین  را پر می کنند. روحش 

شاد یادش گرامی باد.

با تأیید فدراس��یون جهانی فوتبال اسامی داوران 
بین المللی فوتبال و فوتسال ایران به منظور حضور در 
فهرست بین المللی فیفا برای سال 2010 میالدی از 

تاریخ 11 دی 88 لغایت 10 دی 89 اعالم شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، فهرست داوران مرد 
و زن ایرانی در رش��ته های فوتبال، فوتسال و فوتبال 
س��احلی است که تعدادش��ان به 30 نفر می رسد و 

اسامی این داوران به شرح زیر است: 
الف: داوران فوتبال

س��عید  ترک��ی،  محس��ن  م��ردای،  مس��عود 
مظف��ری زاده یزدی، هدایت ممبینی، علیرضا فغانی، 

یداله جهانبازی و سعید بخشی زاده
   باالترین سهمیه داور وسط برای کشورهای 
آسیایی هفت نفر است که 6 کشور ایران، ژاپن، کره 
جنوبی، استرالیا، چین و عربستان می توانند این تعداد 

داور در فهرست فیفا داشته باشند. 
    س��ال 2010 آخرین س��ال داوری مسعود 
م��رادی در عرصه بین المللی خواهد بود زیرا س��ن 

بازنشستگی برای داوران فیفا 45 سال است. 
ب: کمک داوران بین المللی فوتبال

حس��ن کامرانی فر، رضا س��خندان، محمدرضا 
ابوالفضل��ی، داوودرفعتی، رس��ول فروغی، علیرضا 
کهوری، مرتضی کریمی، علیرضا یزدانی و سعید علی 

نژادیان
    باالتری��ن س��همیه کمک داور ب��رای برای 
کش��ورهای آسیایی 9 نفر اس��ت که شامل 6 کشور 
ایران، ژاپن، کره جنوبی، اس��ترالیا، چین و عربستان 

است.
    حیدر شکور به دلیل بازنشستگی از فهرست 
کمک داوران بین المللی خارج و سعید علی نژادیان 

جایگزین وی شده است.
ج: داوران فوتسال

علیرض��ا س��هرابی، علیرض��ا رجب��ی، وحی��د 
عرض پیما و محمود نصیرلو

    کری��م سیس��تانی به دلیل بازنشس��تگی از 
فهرس��ت داوران بین المللی فوتس��ال خارج شده و 
محمود نصیرلو جایگزین وی ش��ده است. بر همین 
اساس باالترین سهمیه برای تمام اعضای فیفا 4 نفر 
است که ایران هر 4 سهیمه را به خود اختصاص داده 

است.
د: داوران فوتبال ساحلی

فرش��ید حقیقت جو، علی ش��ریفات، حس��ن 
کیومرثی و رامین حقیقی زاده

    رامین حقیقی زاده به عنوان نفر جدید وارد 
فهرست داوران فوتبال ساحلی شده است.

    در این بخش باالترین سهیمه برای تمامی 
اعضای فیفا 4 نفر است که ایران هر چهار سهمیه را به 

خود اختصاص داده است.
بر همین اس��اس برای اولین بار در تاریخ فوتبال 
کش��ور داوران و کم��ک داوران زن ب��رای لیس��ت 
بین المللی فوتبال به فیفا معرفی شده اند که مورد تأیید 
فیفا قرار گرفته است. کمیته داوران پس از برگزاری 
کالس های آموزش��ی و آزمون های بدنی دو داور و 

4 کمک داور زن به اسامی زیر معرفی کرده ا ست.
ه: داوران زن بین المللی فوتبال
سلطنت نوروزی و شیوا یاری

و: کمک داوران زن بین المللی فوتبال
فاطمه نصراللهی، انسیه مافی نژاد، سمانه محسنی 

و معصومه شکوری
بر اس��اس این گزارش در س��ال 2010 میالدی، 

فدراس��یون فوتبال ایران تع��داد 28 داور بین المللی 
در لیس��ت فیفا خواهد داش��ت که از این نظر جزء 

فدراسیونهای بهتر دنیاست. 

قهرمان های غیر فوتبالی را 
فراموش نکنیم

داوران ایران در فهرست جدید فیفا 
 بانوان بین المللی شدند

مثبت ترین اقـدام
 »دلیلی«

مسائل مالی در فدراسیون دو و میدانی قانونمند 
نیست و ورزشکاران رشته های مدال آور نیازمند 

حمایت هستند
ربانی، ملی پوش با نیزه گفت: در فدراسیون دو و 
میدانی قوانین پرداختی چندان مناسبی وجود ندارد و 
قانون خاصی برای زمان پرداخت حقوق ورزشکاران 

حاکم نیست. 
محمد حسن ربانی، ملی پوش با نیزه کشورمان که 
در رقابت های آسیایی داخل سالن ویتنام عنوان چهارم 
و در رقابت های قهرمانی آسیای گوانگجو عنوان ششم 
را کسب کرد در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: از 
روز شنبه تمریناتم را برای رقابت های قهرمانی آسیایی 
داخل سالن تهران در اس��فند ماه آغاز کردم و رقیبان 
ویتنام و گوانگجو همگ��ی در این رقابت ها حضور 

دارند.
وی افزود: مهمترین رقیبان من کشورهای چین، 
ژاپن و ازبکستان هستند و تالش می کنم تا اسفند ماه 

نتایج بهتری در مصاف با آنها کسب کنم.
ربانی در خصوص مربی روس خود گفت: مربی 
م��ن مدت دو م��اه در مرخصی به س��ر می برد و در 

صورت صالح دید فدراسیون بار دیگر با من مشغول 
به کار می شود؛ با مربی روس مشکل چندانی نداشتم 
ولی نتایج من در دو مس��ابقات آس��یایی نشان دهنده 

عملکرد مربی روس است.
ربانی گفت: زمان پرداخت حقوق های فدراسیون 
دو و میدانی برای ورزش��کاران قانون خاصی ندارد و 
در زمان مش��خصی پرداخت نمی شود و هر زمان که 
فدراسیون بودجه بگیرد حقوق ورزشکاران را پرداخت 
می کند. البته چنین اصلی چندان مساعد نیست زیرا 
بس��یاری از ورزش��کاران فقط به دو و میدانی متکی 
هس��تند و حتی مخ��ارج اصلی خ��ود را نمی توانند 

پرداخت کنند.
وی ادام��ه داد: در صورتی ک��ه قوانین پرداختی 
قانونمند ش��ود، ورزش��کاران چه در باشگاه و چه در 
سطح بین المللی متعهد می شوند نتایج مناسبی کسب 

کنند و به تعهدات خود با تمام توان عمل کنند.
ربانی تصریح کرد: رشته دو و میدانی که یکی از 
مدال آورترین رشته های کشورمان است باید ارج نهاده 
ش��ود و در صورت حمایت بیشتر از این رشته نتایج 
درخشان تری در سطح بین المللی کسب خواهد شد.

مسائل مالی در فدراسیون دو و میدانی 
قانونمند نیست
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روی خط فرهنگ

کاریکاتور

برتری دو تن از اعضای خانه کاریکاتور 
اصفهان در جشنواره »دوربین نت«

دو نفر از اعضای خانه کاریکاتور اصفهان پس از حضور در جش��نواره سراسری عکس خبری 
»دوربین نت« در بخش جنبی کاریکاتور موفق به 

کسب عناوین برتر این جشنواره شدند.
هانیه س��ادات اخوت و مری��م مهدویان دو 
هنرمند کاریکاتوریستی هستند که موفق به کسب 

عناوین دوم و سوم این جشنواره شدند.
خانه کاریکاتور حوزه هنری استان اصفهان 
تاکنون توانسته بسیاری از کالریکاتوریست های 

مطرح را به جامعه هنری کشور معرفی کند.

گیشه سرد فیلم های فرهنگی
»محاکمه در خیابان« 200 میلیونی می شود  

اکران فیلم سینمایی »محاکمه در خیابان« در سینماهای تهران با استقبال نسبی روبه رو شده است، 
فیلم پایان این هفته به مرز 200 میلیون تومان می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، با نمایش فیلم های »محاکمه در خیابان« به کارگردانی مسعود کیمیایی و 
»نیش زنبور« به کارگردانی حمیدرضا صالحمند رقابت سینمای ایران در سال 88 به پایان می رسد، این 

دو فیلم مهمترین فیلم های اکران پیش از جشنواره فیلم فجر هستند.
»محاکم��ه در خیابان« که در 24 س��الن روی پرده رفته پ��س از 12 روز نمایش 181 میلیون تومان 
فروش داشته است، »محاکمه در خیابان« آخر این هفته به مرز 200 میلیون تومان می رسد. داستان این 
فیلم درباره جوانی است که در روز ازدواجش متوجه می شود همسرش به او دروغ گفته است. پوالد 

کیمیایی، محمدرضا فروتن، نیکی کریمی، شقایق فراهانی و حمیدرضا افشار بازیگران این فیلم هستند.
فیلم سینمایی »نیش زنبور« که در23 سالن روی پرده رفته پس از 12 روز نمایش 247 میلیون تومان 
فروخته است. رضا کیانیان، رضا عطاران، رضا داودنژاد و  الیزابت امینی بازیگران این فیلم کمدی هستند. 

داستان این فیلم درباره دو کالهبردار حرفه ای است که بر سر یک موضوع با هم رقابت دارند.
فیلم س��ینمایی »کتاب قانون« به کارگردانی مازیار میری پس از 46 روز نمایش در 12 س��الن 631 
میلییون تومان فروخته است، فیلم تازه میری داستان زنی مسیحی است که پس از ازدواج با مردی ایرانی 
به ایران سفر می کند و با خانواده اش دچار مشکل می شود. دارین حمسه، پرویز پرستویی، مهرداد ضیایی، 

روشنک عجمیان و نگار جواهریان بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
فیلم س��ینمایی »دو خواهر« به کارگردانی و تهیه کنندگ��ی محمد بانکی آخرین هفته های اکران را 
می گذراند، این فیلم که در 11 سینما روی پرده رفته و پس از 68 روز نمایش در سینماهای تهران یک 
میلیارد و 945 هزار تومان فروخته است. محمدرضا گلزار، نیکی کریمی، الناز شاکردوست و حامد کمیلی 

بازیگران این فیلم هستند.
داستان این کمدی پرفروش درباره  جوانی است که به خواستگاری دختری می رود اما به خواهر او 

عالقه مند می شود، اکران »دو خواهر« در شهرستان ها هم موفقیت آمیز است.
فیلم سینمایی »آقای هفت رنگ« به کارگردانی شهرام شاه حسینی که در 20 سالن روی پرده رفته پس 
از 33 روز نمایش 258 میلیون تومان فروش داشته است. نیکی کریمی، حسن پورشیرازی، رضا عطاران و 

مریم امیرجاللی بازیگران این فیلم کمدی هستند که فروشی پایین تر از انتظار داشته است.
فروش فیلم سینمایی »پنالتی« به کارگردانی انسیه شاه حسینی یک صد هزار تومان و فروش فیلم 
سینمایی »چهره به چهره« که در اکران فیلم فرهنگی روی پرده رفته اند چهارصد هزار تومان بوده است. 
فیلم سینمایی »ماه وش« به کارگردانی محمد درمنش هم پس از حرف و حدیث های فراوان روی پرده 

رفته و یک صدهزار تومان فروش داشته است.

۱5فیلم نامزد  رقابتهای اسکار مستند شدند
آکادامی اسکار اسامی فیلم هایی را که امسال در رشته اسکار بهترین مستند سال با یکدیگر رقابت 

می کنند، اعالم کرد.
به گزارش فارس، اعضای آکادمی اس��کار 15 فیلم مس��تند را برای شرکت در رقابت های این 

بخش انتخاب کرده اند. 
س��خنگوی آکادمی اسکار می گوید: 89 فیلم خود را نامزد شرکت در رقابت های اسکار رشته 
بهترین فیلم مستند کرده بودند که اعضای آکادمی از بین این تعداد زیاد فیلم، فقط 15 اثر را شایسته 

حضور در رقابت ها تشخیص دادند. 
از بین این 15 فیلم، تعدادی از آنها تا به حال در امریکای شمالی اکران شده اند و تعدادی دیگر، 
هنوز روی پرده سینماها نرفته اند. »خلیج کوچک« فیلم جنجالی و بحث برانگیز »لویی پسیهویوس«  
که قبل از این چندین جایزه از جشنواره های مختلف بین المللی گرفته، مهمترین فیلم این رشته است. 
این فیلم نمایش موفقیت آمیزی هم در گیشه نمایش سینماها داشته است. قصه فیلم درباره کشتار 

بی رحمانه دولفین ها در یک خلیج دور در کشور ژاپن است.

س��رویس فرهنگ و هنر- هنر 
م��اده ی اولی��ه ی خ��ود را از زندگی 
می گیرد و در عوض چیزی را عرضه 
می دارد که در آن ماده یافت نمی شود. 
در این تعامل »آنی« وجود دارد که کمتر 
می توان آن را ب��ا واژه ای تعریف یا با 
علمی تحلیل کرد. ش��اید بتوان گفت 
راز جاودانگی هنرهای واال از سپیده دم 
تاریخ تا کنون درک هنرمندان گمنام و 

نامدار از همین »آن« بوده است.
آنچه گفته شد در واقع کاربرد هنر 
است و نه تعریف آن و می پذیریم که 
این تعریف کارب��ردی مطلق و صرف 
نیس��ت. اما آی��ا می ت��وان تعریف و 
کاربردی کامالً شفاف از هنر ارائه داد؟ 
و آیا اصوالً چنین امری الزم است؟ آیا 
اگر اثر هنری در گمنامی خلق ش��ود و 
این تعاریف پیرامونی را به همراه نداشته 
باش��د در ماهیت اصلی آن خللی وارد 
می شود؟ و سؤال دیگر اینکه آیا همه ی 
کس��انی که اثری هنری خلق می کنند 
بر این کار خود آگاهی دارند؟ چنانچه 
پاسخ به این پرسش را مثبت بدانیم باید 
بسیاری از آثاری را که امروزه به عنوان 
اثر هنری تلقی می گردن��د از دایره ی 
این تعری��ف خارج ک��رد. اما واقعیت 
این است که بس��یاری از آثار هنری در 
زم��ان خلق خود تنها اب��زاری بوده اند 
برای تبدیل تهدیدها به فرصت ها و در 
دهه ه��ای اخیر که فناوری های نوین، 
بسیاری از تهدیدها را به فرصت تبدیل 
کرده یا آنها را از بین برده اس��ت آثاری 
از این دس��ت، بیش از آنکه بعنوان یک 
تکنولوژی مورد بررس��ی ق��رار گیرند 
بعنوان یک اثر هنری بازنگری می شوند. 
به نظر می رس��د بررسی آثار هنری در 
کش��ور ایران با توجه به شرایط خاص 
استراتژیک، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی 
و اقلیمی آن، با مباحث طرح شده مبنی 
بر تبدیل تهدیدها به فرصت ها ارتباط 
نزدیک داشته باشد. آنچه در ادامه می آید 
بررسی اجمالی برخی از هنرهای رایج 
در استان اصفهان و تطبیق آن با موضوع 

مطروحه است.

معماری استان اصفهان، هنر غلبه بر 
طبیعت کویر

بی دلیل نیست که معماری را جزء 
هنرهای هفت گانه بر شمرده اند و بدون 
اغراق، معماری کویری ایران، از جمله 
شاهکارهای معماری دنیاست. امروزه 
با وجود امکانات مختلف گرمایش��ی 
و سرمایش��ی، حال و هوای زندگی در 
خانه ای در منطقه ی کویری با خانه ای 
در یک منطقه ی کوهس��تانی تفاوت 
چندانی ندارد اما زمان��ی که بادگیرها، 
پیش طاق ها، هش��تی ه��ا، داالن ها و 
اندرونی ها و بیرونی های کاشان، زواره، 
اردس��تان، نطنز و... ساخته و یا به بیان 
بهتر ابداع می شد خبری از حرکت رو 
به گسترش اختراعات الکتریکی نبود و 
بدون بهره گیری از نبوغ، خالقیت و هنر 

معماران، نمی توان تصویر قابل قبولی از 
زندگی در کویر بادهای سوزان و شنهای 

روان تجسم کرد.
صنایع دستی اصفهان، هنر جبران فقر 

امکانات کشاورزی
اگر شیوه های بدیع معماری کویری 
برای غلبه بر شرایط اقلیمی منطقه پدید 
آمد، رشد و گسترش صنایع دستی استان 
اصفهان نیز بی ارتباط با همین شرایط 
اقلیمی نبوده است. مناطق کویری استان 
که طبیعتاً برای کشت و کار و کشاورزی 
نامناسب بودند ساکنان را بر آن داشتند 
تا برای امرار مع��اش و تأمین نیازهای 
اقتص��ادی، از حداقل امکانات، حداکثر 
استفاده را ببرند و بدین ترتیب، صنایع 
دس��تی کم نظیر و گاه بی نظیر اس��تان 
اصفهان، پ��ا به عرصه ی ظهور نهادند. 

سفالگری، گلیم بافی، قالی بافی، نجاری، 
گی��وه دوزی و... همگی بیانگر نبوغ و 
خالقیت مردمانی اس��ت که هنر را نه 

برای هنر که برای زندگی پاس داشتند.
اما هنر در اصفهان، محدود به آنچه 
گفته شد نمی شود. شاید بتوان اصفهان 
را دایره المعارف زنده ی هنرهای ایرانی 
دانست. اگر بپذیریم که معماری کویری 
معلول ش��رایط اقلیمی منطقه است اما 
ظرایف و دقایق این هنر، بدون ش��ک 
محصول ذوق، سلیقه و تعهد هنرمندان 
است چرا که مس��جد بدون گچبری، 
مقرنس، کاش��یکاری و خوشنویسی، 
بازار بدون حجاری و حوض سنگی و 
مدرسه و کاروانسرا و... باز هم اصالت 
معماری خود را داش��ته اند اما با چنین 
زینت هاست که هنر اصفهان، هنر نصف 
جهان می شود. اما اگر از زاویه ای دیگر 
به هنر اصفهان بنگریم این هنر را آمیخته 
و عجین ش��ده با عنصری بس��یار مهم 
و تأثی��ر گذار به ن��ام مذهب می بینیم. 
انعطاف هنر و هنرمندان این خطه نسبت 
به تغییرات کوچک و بزرگ اجتماعی و 
سیاسی مثال زدنی است. انعطافی آگاهانه 
که نه تنها باعث تضعیفش نشد بلکه بدل 
به شاهراهی برای دوام و بقای آن گردید. 
هنر چهره نگاری با ورود اس��الم بدل 
به نقش های بی نظیر اسلیمی و گل و 
مرغ گردید. هنر خوشنویسی با کتابت 
قرآن مجید، هویتی منحصر بفرد یافت. 
شعر، ادبیات، موسیقی و آواز هم با احراز 
مفاهیم اخالقی و مذهبی بر اصالت خود 

مهر تأیید زدند.
اما پایان سخن اینکه:

کوته نظر نیست اگر از هنر اصفهان 
سخن به میان آید اما نام هنرمندان متقدم 
و متأخر اصفهان مهجور ماند. هنرمندانی 
چون رضا عباسی، معین مصور، استاد 
محمود فرش��چیان، ابراهیم آقاباش��ی، 
سید عبدالرحیم اصفهانی، نایب اسدا... 
فضائلی، اس��تاد معین الکت��اب، کمال 
اس��معیل و... و در واق��ع همه ی آنانی 
ک��ه اصفهان را نه بعنوان یک منطقه ی 
هنرپرور و هنرمند که بعنوان یک مکتب 

هنری به ایران و جهان معرفی کردند.

زاینده رود
فرهنگ و هنر

ــال رسانه ملی برای  پاییز امس
ــات خانواده ها و  ــردن اوق ــر ک پ
ــای خاص  ــای پیام ه ــرای الق یا ب
ــریال وطنی را  ــه گانه س ــود، س خ
ــاید بتواند  ــا ش ــن برد ت روی آنت
ــه تا پیش از  »جومونگ زدگی«ک
ــته بود  ــتولی گش این بر مردم مس
را کاهش دهد؛مسافران شبکه 1، 
شمس العماره شبکه 2 و دلنوازان 

شبکه3.
ب��ه  مس��افران  مجموع��ه ی 
کارگردانی رامبد ج��وان که تا پیش 
از این سریال، در همه موارد )بازی، 
کارگردان��ی و مجری گری ( خوش 
درخشیده بود، این بار نتوانست نظر 
مخاطب��ان را به خوبی به خود جلب 
کند تا جایی که گاهی کالفگی را ما 
حتی در ب��ازی خود جوان نیز لمس 
می کنیم. ج��ان کالم اینکه مخاطبین 
منتظ��ر پای��ان این طنز کس��الت بار 
هس��تند و گویا جوان نیز منتظر خط 

پایان این ماراتن نفس گیر. 
و اما شمس العماره : این سریال  
با انتخ��اب خ��وب بازیگرانی چون  
مس��عود رایگان، فره��اد آییش،رویا 
تیموریان،هانی��ه توس��لی و مرجانه 
گلچین خوش درخش��یده است؛اما 
تبعیض هایی که در پایان این سریال 
لمس می کنیم شاید برای رسانه ای 
که قرار اس��ت فرهنگ ایرانی بودن 
و ب��زرگ منش��ی  را ب��ه م��ا  تلنگر 
بزند،کمی تأس��ف برانگیز باشد. لیال 
باالخره همای س��عادت خود را پیدا 
می کن��د و  این بار ب��ا چند دیالوگ 
روایت،  تماش��اگری که ت��ا دیروز 
برای هر خواستگار قسمت هایی را 
گذران��ده بود و دالیل گزینه  ازدواج 
لیال و اهالی شمس العماره را تحلیل 
و تفسیر کرده بود، این بار با یک نگاه 
و یک کالم لیال را می بیند که یک دل 
نه صد دل شیفته فرزند خلف عشق 
گمشده عمه خانم می شود و   مراسم 
عروسی را برگزار می کند. مراسمی 
که ش��اید باع��ث خوش��حالی همه 
شمس العماره ای ها بود و دلگیری 
مش رحمت. مش رحمتی که در شب 
گذشته از اس��ترس وصل می گفت 
این ب��ار ازدواج ش��اهزاده ش��مس 

العم��اره و دوس��ت و رفیق همبازی 
دخترش را به شادی می گذراند و از 
ازدواج دخترش هنوز خبری نیست 
و ش��اید قبل از این مراس��م به جرم 
نوکر بودن در زیرزمین خانه جشنی 
مختصر گرفته بودند و حال به امارت 
ارباب آمده بود تا در جشن شاهزاده 
فاصله طبقاتی خ��ود را بار دیگر به 
خود بقبوالند. در عجب از این همه 

شعار در این سریال که قرار است به 
م��ا درس زندگی و ایرانی بودن را به 

خاطر آورد.
 ای��ن همه ازدواج ه��ای پی در 
پی در این س��ریال؛ازدواج شکور و 
دریا، ازدواج عمو هرمز و پری خانم، 
ازدواج عم��ه خانم و فرخ گریز پای 
و ازدواج لیال که همه قصه ش��مس 
العم��اره بود و در تمام این رویدادها 
از شادی مش رحمت و زیور خبری 
نب��ود و اگ��ر ه��م بود،در س��کوت 

بودوسکوت. 
دلن��وازان در ش��بکه  3  به دلیل 
بازیگران ج��وان و خوش چهره ای 
که داشت گوی سبقت را از دیگران 
رب��ود و  متأس��فانه پر بینن��ده ترین 

سریال بود.
از  دلن��وازان  محت��رم  دای��ی 
س��نت و س��نت گریزی و پایبندی 
اخ��الق  ب��ه  س��نت ها  بعض��ی 
می گوید،زمزمه های قرون وسطایی 
و نفرین های عمه خانم از یک س��و 
و مکر عمو منصور و س��یلی پنهان و 

اضطراب ص��ورت یلدا و اتابکی که 
ب��ه انتقام آمده و بهانه اش س��تایش 
است تا از عذاب روحی خود بکاهد 
و هم��ه با هم ب��ه محاصره صداقت 
و پاک��ی جوان��ی آمده اند که به یک 

انتخاب خانوادگی پاسخ منفی داد. 
دل بس��تن ب��ه عقل حس��ابگر 
تنها چاره کار نیس��ت که هنر عشق 
ورزیدن را بای��د تجربه کرد و آنگاه 

چاره جویی و خالقیت کارگردان که 
کدامین گزینه را ب��رای مردم نجیب 
ما به ارمغان آورده است: برگ ریزان 
و س��ردی س��وزان رن��ج انتخاب یا 
ش��کوفایی خالقانه عشق در پاییز و 

پایان شب یلدایی؟
حال باید خطاب ب��ه کارگردان 
محت��رم دلن��وازان گف��ت ک��ه آقای 
کارگردان،مردم از ش��ما حل مس��أله 
و راه ح��ل نمی خواهن��د، فقط یک 
س��رگرمی معمولی هم که بس��ازید 
کافی اس��ت.چنین به نظر می رس��د 
که فضای گفتمان��ی آقای کارگردان 
با ش��رایط گفتمانی مردم ما متفاوت 
باش��د؛چراکه نوع تفکر ش��ما تأکید 
می کندک��ه بهزاده��ا بای��د به عقب 
نشینی وادار شوند،شاید هم به دنبال 
ایده و الگویی جدیدی هس��تید؟ آیا 
با غافلگی��ر کردن م��ردم و مقابله با 
مادر مهتاب، آقای دکتر زند و مهتاب 
خانم را سر س��فره عقد می نشانید؟ 
آیا می خواهید پرده از ستم اتابک و 

منصور بردارید.

از سوی دیگر ش��عار زدگی در 
پرداخت ش��خصیت و گریم و رفتار 
و حال��ت بازیگ��ران چالش دیگری 
است که دلنوازان با آن دست و پنجه 
نرم می کند.به عن��وان نمونه یلدا به 
گونه ای اس��ت که بیشتر از آنکه او 
را دختری منطقی جلوه دهد، ترحم 
بیننده را برمی انگیزد. در اوایل سریال 
جم��الت مهتاب مانن��د اینکه بهزاد 
ب��رای او هدف نیس��ت و به هدفی 
بزرگ مثل ادامه تحصیل می اندیشد 
و ی��ا قص��د ازدواج ندارد،مجموعه 
که  اس��ت  کلیش��ه ای  عبارت های 
از فق��دان یک دی��دگاه جامع در نزد 
کارگردان و فیلمنامه نویس پیرامون 
حکای��ت  س��ازی ها  ش��خصیت 
می کند.از س��وی دیگ��ر در انتخاب 
بازیگ��ران نی��ز دق��ت الزم صورت 
نگرفته اس��ت.مثال وقتی  به س��راغ 
نقش آفری��ن تازه وارد این س��ریال 
یعنی یلدا خان��م می رویم،حتماً این 
س��ؤال را بای��د از آق��ای کارگردان 
بپرسیم که دلیل انتخاب ایشان برای 

نقش یلدا چیست؟ 
حرکات و رفتارهای یلدا بیش��تر 
از اینکه به اس��ترس های درونی او 
اشاره کند از بی مهارتی و ناآگاهی او 
در ایفای نق��ش حکایت دارد.گفتنی 
اس��ت تکلم بس��یار ضعیف وس��ن 
تقویمی بیشتر در چهره اش نسبت به 
به��زاد، ازعدم ماندگاری و گریز زود 

هنگامش از خاطرها خبر می دهد.
در ای��ن میان هرچند روش��نک 
خ��وب ح��رف می زن��د و چهره و 
زبانش هماهنگ اس��ت،اما تکرارش 
آزار دهنده است والبته هنوز مشخص 
نشده که چرا در یک خانواده اینقدر 
تفاوت که نه، تضاد شخصیتی وجود 
دارد ش��خصیت مهتاب و روش��نک 
تقریب��اً در مقابل هم ق��رار دارد.جان 
کالم اینک��ه فقدان ی��ک چار چوب 
نظری و هنرمندانه در نزد تعدادی از 
نقش آفرینان،ضعف های بنیادینی را 

در این سریال آشکار می کند.
در ای��ن س��ریال همچ��ون تمام 
س��ریال های رس��انه ملی  فیلمنامه 
نویسی ساده و سهل و انتخاب نقش 
آفرین ه��ا ه��م راحت و سفارش��ی  
صورت گرفته اس��ت، فقط می ماند 
تکلیف این مردم که آن هم به کسی 

ربطی ندارد.

وای به حال مخاطب

سردرگمی رسانه ملی در جنگ با جومونگ

هنر اصفهان، هنر تبدیل تهدیدها به فرصت ها
سید محسن موسویان

فرهنگ و هنر

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

13 °

11 °

3 °

4 °

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

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099

شهرکرد :
تلفن : 0381-3347773   

فکس : 0381-3336021

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

روزی بود...

قیمت طال )تومان(

119300هر مثقال طالی 18 عیار

275600هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(

276000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

276000یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(

فروشخریدارز

992995دالر آمریکا

937941دالر کانادا

14831488یورو

16451651پوند انگلستان

265266ریال عربستان

34803487دینار کویت

270271درهم امارات

وصیت نامه شهید 
محمد رضا نور محمدی 

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
ب��ا حمد و س��تایش خداوند متع��ال و با درود و 
س��الم بر بقیه اهلل اعظم ام��ام زمان عج اهلل تعالی فرج 
الش��ریف و نائب برحقش امام خمینی و با س��الم و 
درود بر شهدای گرانقدر اسالم از صدر اسالم تاکنون 
و س��الم و درود بر شیران بیش��ه توحید این تشنگان 
شهادت و عاش��قان اهلل اینجانب وصیت نامه خود را 
با این آیه ش��ریف قرآن آغاز می نمایم ربنا اننا سمعنا 
منادیا ینادی لالیمان آن آمنوا بربکم فامناربنا فاغفرلنا 

ذنوبنا و کفر عنا سیاتنا و توفنامع االبرار )11عمران(
»پروردگارا همانا ما شنیدیم منادی را که ندا میداد 
برای اینان که ایمان بیاورید به خدا پس ایمان آوردیم 
به پروردگارمان ببخش برما گناهان مان را و بپوش��ان 

گناهانمان را و ما را موفق بدار با آزادگان.« 
آری پدر و مادر عزیزم و مردم ش��هید پرور ایران 
من هدفم را شناختم و آگاهانه در راهی قدم برداشتم 
ک��ه به آن صد در صد ایمان پیدا کردم و مبادا بگویید 
ن��اآگاه به جبهه رف��ت در این زمان تش��خیص دادم 
ک��ه باید به جبهه ها عزیمت کن��م و وظیفه ای را که 
می توانم در قبال اس��الم انجام دهم به انجام برسانم 
و امروز همانا زمان حس��ین )ع( است که فرمود: »آیا 
کس��ی هست مرا یاری کند« هرکس پیام امام را لبیک 
نگوید همانا پیام حس��ین )ع( را لبیک نگفته اس��ت. 
وهرک��ه پی��ام او را جامع��ه عمل پوش��اند همانا پیام 
حس��ین را جامه عمل پوشانده است. آری من که در 
حیاتم چندان خدمتی نکردم، امید اس��ت با ش��هادتم 
خدمتی به اس��الم عزیزمان کنم. از همه خویش��ان و 
دوس��تان تقاضامندم جبهه ها را یاری کنند و در همه 
حاالت به فکر اسالم و قرآن و امام عزیزمان باشند. از 
پدر عزیز و گرانقدرم تقاضامندم مرا ببخش��د و برای 
آمرزش��م دعا کند و این چن��د صباحی که به عمرش 

باقی مانده خدمتگزار اسالم و مسلمین باشد.
از خواه��ران و برادر عزی��زم می خواهم که مرا 
ببخش��ند و برای��م دعا کنن��د و زین��ب وار و زینب 

العابدین وار باشند.
در پایان از کس��انیکه به نحوی با این بنده حقیر 
س��ر و کاری داش��ته اند و از من نقصان��ی و آزاری 
دیده ان��د می خواهم که بخاطر خ��دا از تقصیرم در 

گذرند و برای آمرزشم دعا کنند.
محم��د رض��ا نورمحم��دی فرزند مان��ده علی 

نجف آبادی 
تاریخ 26/7/62
خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار
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