
مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان:
مهمترین دستاورد همایش بزرگداشت آیت ا...  
مدیسه ای اصفهانی تکریم مقام مرجعیت بود

خطیب جمعه تهران :
موضوع هسته ای، آرمان ملی ایرانیان است

صفـحهصفـحه

بیوسورفکتانتها؛ 
مقرون به صرفه در 

حذف  آلودگی های نفتی
در س��الهای اخیر آلودگی برخی از منابع آبی به 
هیدروکربن های نفتی یکی از عمده ترین معضالت 
زیست محیطی در ایران مطرح است. ایران 9 درصد 
از کل مخازن نفت جهان را در اختیار دارد، نفت خام 
ب��ا بیش از 340 فرآورده یک��ی از اصلی ترین منابع 

انرژی مورد استفاده بشر است و . . ..

     علم و صنعت / ادامه در  صفحه   

کشف پرونده اختالس 
800 میلیون ریالی در 

شهرکرد 
در یک ماه گذشته، توسط کالنتری 13 امام خمینی، 
یک فقره پرونده اختالس در یکی از فروشگاه های 
شهرکرد به پلیس آگاهی واصل و بالفاصله موضوع 
در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم اقتصادی 

قرار گرفت . . .

     شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

عوامل خطرزا و پیشگیری 
از سکته ی قلبی

آترواس��کلروز ضخیم ش��دن الی��ه ی داخلی 
س��رخرگ های بزرگ و متوسط اس��ت که سبب 
آنژین صدری، س��کته قلبی، نامنظمی نبض، مرگ 
ناگهان��ی، س��کته ی مغ��زی و بیماریه��ای عروق 

محیطی و آئورت می شود . . .

         سالمت / ادامه در  صفحه   

Zayande Roud - No. 161, Dec,12,2009شنبه 21 آذرماه 1388 / 24 ذی الحجه 1430 / دوره جدید شماره 161 / 8 صفحه / 200 تومان

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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بهسازی واحدهای نانوایی 
استان اصفهان

معاون وزیر بازرگانی گفت: با توجه به اینکه اصفهان 
پایتخت نان کش��ور می باش��د و 90درص��د واحدهای 

نانوایی این استان بهسازی شده و از لحاظ سرانه مصرف 
در رتبه اول قرار دارد، باید بقیه مس��ائل کارشناسی شده 

و با تعامل داشتن و در نظر  گرفتن منابع ملی، مشکالت 
مطرح شده مرتفع خواهد شد . . . 

نامگذاری شهر اصفهان به عنوان »پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی« 

توسط هیأت محترم دولت را به مردم دیار مصفای نصف جهان تبریک 

عرض می نماییم.                                                                                       

روابط عمومی شهرداری اصفهان 

شماره 8775/1/ص مورخ 88/9/18
 E شرکت عمران شهر جدید پوالدشهر در نظر دارد عملیات سفت کاری مسجد واقع در برزن
شهر جدید پوالدشهر را به صورت مترمربعی به شرکتهای دارای حداقل رتبه 5 ساختمان از 

طریق مناقصه واگذار نماید.
مناقصه  اسناد  دریافت  جهت  می شود  دعوت  شرایط  واجد  شرکتهای  کلیه  از  لذا 
اینترنتی پایگاه  به   88/10/1 مــورخ  اداری  وقت  پایان  تا   88/9/22 تاریــخ   از 
 WWW.OMRANPOOLADSHAHR.COM و یا به شرکت عمران شهر جدید 

پوالدشهر به نشانی، بلوار ولی عصر، میدان ولی عصر مراجعه فرمایند.  
                  
  شرکت عمران شهر جدید پوالدشهر

آگهی مناقصه )نوبت اول(

12943: م الف

تکرار پیروزی های سپاهان 
اصفهان

فوالد مبارکه سپاهان با نتیجه ی 
3 بر 2 با گلهای محس��ن بنگر، عماد 
محمد رض��ا و ابراهیم توره از س��د 

مس کرمان گذشت . . .
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 رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
مرکز منطقه ای یونسکو در زمینه 
پارکهای فناوری در اصفهان ایجاد 

می شود
رئیس ش��هرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان گفت: مرکز منطقه ای یونسکو 
برای کش��ورهای عضو اک��و در زمینه 
مراکز رشد و پارک های علم و فناوری 

در این شهرک ایجاد می شود.
کشورهای عضو اکو شامل ایران، 
ترکیه، پاکستان، افغانس��تان، ازبکستان، 

تاجیکستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و قرقیزستان 
است . . .
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اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه بام 
ایران برگزار شد

جشنواره  اولین  اختتامیه  مراسم 
فیلم کوتاه با عنوان بام ایران 18 آذرماه 
در مجتمع فرهنگی هنری مهر برگزار 
شد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان در این مراسم ضمن تشکر از 

هنرمندانی که در ارتقاء هنر این مرز و بوم تالش می کنند باالخص 
هنرمندان عرصه فیلم گفت: . . .
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نوکیا رسماً نقشه تهران را 
عرضه کرد

نقشه تهران برای سرویس 
Nokia Maps از طریق 

برخی از نمایندگی های 
و  ته��ران  در  نوکی��ا 

همین ط��ور برنامه 
 Map Loader

در اختی��ار 

ن  ا ب��ر ر کا
گوشی های 
قرار  نوکی��ا 

گرفت. 
به گزارش 
ایستنا نقشه نوکیا 
برای شهر تهران، 

پیش  از این طی مراسمی و که 
با حضور خبرنگاران در اواسط آبان 
ماه سال جاری به همراه مسیریاب نوکیا 
 Navigator و همچنین گوشی های جدید
Nokia 6710 وNokia N97 mini، رونمایی 
 Nokia Map شده بود اکنون از طریق رابط کاربری

Loader در اختیار عموم کاربران قرار گرفته است.
نقشه نوکیا برای تهران به طور رایگان قابل استفاده 
روی گوشی های نوکیا بوده و سیستم مسیریاب نوکیا 
نیز روی آن فعال می باشد که البته بر اساس مشاهدات 
ایستنا سیستم مسیریابی این نقشه با اختالالتی همراه 

است.
با نقشه نوکیا نقشه خوانی، پیدا کردن موقعیت بر 
روی نقش��ه و هدایت و مسیریابی تا گوشی موبایل به 
کاربر نزدیک ش��ده و چه در هنگام گشت و گذار در 
شهر و مسافرت و چه در هنگام انتخاب بهترین مسیر 
برای رسیدن به مقصد همیشه نقشه تهران در دسترس 

کاربران نوکیاست.
براساس این گزارش این سرویس عالوه برمشخص 
کردن موقعیت کنونی کاربر با استفاده از GPS و بروی 
نقش��ه می تواند امکان جستجوی مکان های مختلف 
را از طریق جس��تجو به همراه ذخی��ره کردن راه ها و 
مکان های دلخواه فراهم آورد. در هنگام رانندگی نیز به 
راحتی می توان با این سرویس هم به صورت دیداری 
و هم شنیداری به سمت مقصد مورد نظر هدایت شد.

علیرضا ش��فیع پور، مدیر کل نوکی��ا در ایران در 
مراس��م رونمایی نقشه تهران نوکیا گفته بود: »ما امروز 
مفتخریم که نقشه نوکیا برای تهران و مسیریاب نوکیا 
را در ای��ران معرف��ی می کنیم. کارب��ران ایرانی از این 
پس می توانند از مزایای نقشه نوکیا برای تهران روی 
گوشی های خود استفاده کرده و به زودی نیز به کمک 
مسیریاب نوکیا روی نقش��ه مسیر خ�ود را پیدا کنند. 
همان طور که می دانید نوکیا به سمت کمپانی ارائه راه 
حل )Solutions Company( گام برداشته است و 
ارائه اینگونه سرویس ها دقیقاً درراستای این خط مشی 
نوکیاست.« او افزود: »سرویس نقشه و مسیریاب بخشی 
از راه حلهای مبتنی بر محل است که زمینه ارتباطی الزم 
را در جهان برای گوش��ی های موبایل به منظور ارائه 
 Nokia .سرویس های جدید درآینده فراهم می سازد
 Nokia N97 mini 6710 به همراه Navigator
و همچنین نقشه نوکیا برای تهران در جهت تحقق این 

هدف نوکیا برای کاربران ایرانی هستند.«
نقشه و مسیریاب نوکیا کاربران را قادر می سازد تا 
با یافتن موقعیت فعلی خود وهمچنین موقعیت مکان و 
یا آدرس مبداء مورد نظر روی نقش��ه مسیر مناسب را 
برای رس��یدن به آن شناسایی کرده و مرحله به مرحله 
در آن مسیر هدایت شوند. وحید کاظمی نجف آبادی، 
مدیر بازاریابی نوکیا در ایران نیز در مراس��م رونمایی 
این نقش��ه گفته بود : »نقش��ه و مسیریاب نوکیا شامل 
نقش��ه رایگان نوکیا برای تهران به همراه مس��یریاب 
اس��ت که با خری��داری برگ��ه فعال س��ازی کاربران 
می توانند از نقطه ای به نقطه ی دیگر مسیریابی کنند. 
راه دیگر دسترسی به نقش��ه از طریق دانلود از سایت
 maps.ovi.com اس��ت که از نیم��ه اول آذرماه در 
دسترس خواهد بود. ضمن آنکه به زودی نقشه نوکیا 
برای تهران از طریق فروشگاههای مشخصی در مراکز 
خرید موبایل ب��ه صورت رای��گان در اختیار کاربران 
قرار خواهد داش��ت. این مراکز درکنار دادن اطالعات 
آموزش��ی در زمینه سیستم مسیریاب نوکیا به کاربران 
خرید برگه فعال سازی مسیریاب را نیزبرای آنها مهیا 
خواهند کرد. نوکیا اولین تولید کننده گوش��ی موبایل 
است که توانسته چنین سرویسی را در ایران راه اندازی 
کند. ما به تالش خود در این زمینه ادامه خواهیم داد و 
سعی داریم در کنار نقشه تهران نقشه شهرهای دیگری 
از ایران را طبق یک برنامه مش��خص زمان بندی برای 

کاربران فراهم کنیم.«
براس��اس اعالم، نوکیا بنا دارد الیسنس استفاده از 
سرویس مس��یریابی نقش��ه خود را در ایران از طریق 
ف��روش کارتهای ح��اوی PIN ب��ا اعتبارهای زمانی 
مختلف ب��ه فروش برس��اند و به مرور نقش��ه دیگر 

شهرهای بزرگ کشور را نیز عرضه نماید.
ش��ایان ذکر اس��ت که ب��رای نصب و ی��ا دانلود 
نقش��ه تهران بر روی گوش��ی های نوکیا به نرم افزار  
Maps3.0 و همینط��ور اس��تفاده از راب��ط کاربری 
Noka Map Loader نیاز می باشد. براساس برخی 

اطالعات منتشر شده گوشی های نظیر:
N96,N95 8G,N95,N85,N82,N81,N818G,
N79,N78,E90 Communicator, E75,E71,E66, 
E63,6650,6220 Classic,6210 Navigator,
5800 XpressMusic, 5730 XpressMusic,
5320 XpressMusic 
نوکیا به صورت پیش فرض دارای نس��خه س��وم 
برنامه Maps نوکیا نبوده و برای نصب و اس��تفاده از 
نقشه تهران نوکیا نیازمند به روز رسانی و نصب نگارش 

سوم این برنامه هستند.

المس��لمین  و  االس��الم  حجت 
کاظم صدیقی در نماز جمعه تهران، 
موضوع هس��ته ای را »آرمانی ملی« 
دانس��ت و گفت: دول��ت و مردم ما 
ب��رای تحقق این آرم��ان همواره در 
صحنه حضور داشته و دارند، کوتاه 
نمی آیند و به هیچ قیمتی از داشتن 
انرژی صلح آمیز هس��ته ای صرف 

نظر نخواهند کرد.
 ب��ه گزارش واحد مرکزی خبر،  
امام جمع��ه موقت ته��ران جنجال 
تبلیغات��ی غرب علی��ه فعالیت های 
آمیز هس��ته ای کش��ورمان  صل��ح 
را دروغ ب��زرگ رس��انه ای خواند 
و اف��زود: ما به آنه��ا می گوییم که 
هش��ت س��ال با همه توان در مقابل 
ملت ایران ایس��تادید ام��ا نتیجه ای 
نگرفتی��د چون خبر ندارید که یداهلل 

فوق ایدیهم.

المس��لمین  و  االس��الم  حجت 
صدیقی به مقاوم��ت ملت ایران در 
جنگ تحمیلی هش��ت ساله اشاره و 
تصریح ک��رد: در جنگ نظامی همه 
چیز آوردن��د، ولی ما توکل به خدا، 
وحدت ایمان��ی و والیت متصل به 
ام��ام زم��ان )عج( داش��تیم و پیروز 
ش��دیم و در ای��ن جبهه نی��ز پیروز 

خواهیم شد.
المس��لمین  و  االس��الم  حجت 
صدیق��ی در ادامه، روز دانش��جو را 

تجدی��د خاطره مقابله دانش��جویان 
آن زمان با امریکا و اس��تکبار خواند 
و اف��زود: مردم و دانش��گاه های ما 
هم��واره این روز را ب��ه عنوان یک 

کالس و امر نمادین نگه داش��ته اند 
و همه ساله آن را گرامی می دارند.
وی برگزاری مراسم روز دانشجوی 
امس��ال را نیز به رغ��م امیدهایی که 
دشمنان بسته بودند شایسته خواند و 
گفت: هم دشمنان به روز دانشجوی 
امسال امید بسته بودند و هم برخی 
از افراد غافل و ناآگاه که متأسفانه در 
یک مسیر لجاجت قرار گرفته اند و 
متوجه نیس��تند عاقبت کارشان چه 

می شود.
ام��ام جمع��ه موقت ته��ران با 

بی��ان اینکه برخی ح��رکات دل آدم 
را می س��وزاند، اضافه کرد: مطمئنم 
برخ��ی از جوان های��ی ک��ه در این 
مس��یر اش��تباه حرک��ت می کنند به 

س��مت ما برمی گردند چ��ون آنها 
دچار احساسات آنی هستند.

وی گفت: این عظمت و اتحاد، 
صالبت و آهنگ حسینی و استمرار 
حرک��ت ام���ام و ش��ه�دا آنه��ا را 
تحت تأثیر قرار می دهد و به سمت 

ما بازخواهند گشت.
المس��لمین  و  االس��الم  حجت 
صدیقی در ادامه با اش��اره به هشدار 
الهی درباره غیب��ت و آثار اجتماعی 
و ف��ردی آن گف��ت: ب��ا محبت به 
یکدیگر خوش بینی ها را باال ببریم 

و از یکدیگر حمایت و با شناسایی 
عوامل اختالف، آنها را از میان خود 

طرد کنیم.
خطی��ب جمعه تهران با اش��اره 
به ویژگی عرفا و صلحا، ش��ناخت 
و الگوگی��ری از آن��ان را ض��روری 

دانست.
المس��لمین  و  االس��الم  حجت 
صدیقی با اش��اره ب��ه عالقه جوانان 
جامعه اس��المی به س��یر و س��لوک 
عرفان��ی گفت: این مس��أله موجب 
ش��ده اس��ت برخی افراد متقلب با 
مش��اهده عطش و تقاضای جوانان، 
عرضه های بدلی ارائه کنند و این از 
خطرهای موجود در جامعه ماس��ت 
و برای در امان ماندن از این خطرها 
باید به کارشناس��ان و فقها مراجعه 
کرد و عرفان ب��دون فقاهت عرفان 

نیست.
خطی��ب جمعه ته��ران در ادامه 
گفت: انقالب اسالمی ایران حضور 
محض دین است و امام راحل مأمور 

بودند دین را به صحنه بیاورند.
المس��لمین  و  االس��الم  حجت 
صدیق��ی تصریح ک��رد: دین منهای 
حکومت و والی��ت، دین منزوی و 
در ح��د یک نماز پراکنده اس��ت و 
اگر حکومت اس��المی و والیت در 
صحنه باش��د، خود دین و حقیقت 
دین و حقیق��ت امیرالمومنین )ع( و 

غدیر در این والیت تجلی دارد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: الزمه 
روند تکاملی اس��تفاده از ک��د ملی، صدور کارت 

ملی هوشمند است.
 به گ��زارش واحدمرکزی خبر،محمد ناظمی 
اردکانی که  به عنوان نخس��تین س��خنران پیش از 
خطبه ه��ای نماز جمعه تهران س��خن می گفت، 
اف��زود: مطالعات مربوط به کارت ملی هوش��مند 
انجام ش��ده اس��ت و در صورت تأمین اعتبارات 
می توانیم در یکی از اس��تان ها به صورت نمونه 
برای ش��هروندان این نوع کارت را صادر و سپس 

به سراسر کشور تعمیم دهیم.
وی که به مناس��بت نود و س��ومین س��الگرد 
فعالیت س��ازمان ثبت س��خن می گف��ت، تأکید 
کرد: کارت ملی هوش��مند، کلی��د ورود به دولت 

الکترونیک است.
ناظمی اردکانی با بیان اینکه در حال حاضر هر 
ایرانی تعداد بسیاری کارت را برای انجام کارهای 
روزان��ه خود حم��ل می کند، گف��ت: کارت ملی 
هوش��مند می تواند جایگزین این کارت ها شود، 
اما این امر منوط به آن اس��ت که همه دستگاه ها 

نیز زیرساخت های الزم را فراهم کنند.
رئیس سازمان ثبت کشور مأموریت اصلی این 
س��ازمان را تنظیم و صدور اسناد هویت و ملیت 
برای ایرانیان در کشور و جهان بیان کرد و افزود: 
اطالع��ات هر س��ند هویتی که به صورت اس��ناد 
س��جلی و کارت شناس��ایی صادر می شود، برای 

پایگاه داده های سازمان ثبت ارسال می شود.

ناظم��ی اردکان��ی همچنین خب��رداد: ظرفیت 
نرم افزاری س��ازمان ثبت 15 ترابایت است که از 
طریق 500 اداره در سراسر کشور تغذیه می شود 
و ام��کان 5 هزارارتباط )تراکنش( اطالعاتی را در 

ثانیه دارد.
وی یک��ی از فایده های تنظیم اس��ناد هویت 
ام��کان رص��د آم��اری جمعیت��ی کش��ور و  را 
آماره��ای خاص همچون می��زان ازدواج و طالق 
خوان��د و افزود: همه دس��تگاه های ملی که برای 
برنامه ریزی های توس��عه ای به این آمار احتیاج 
داشته باش��ند، می توانند از طریق سازمان ثبت به 
آن دسترسی داشته باش��ند. رئیس سازمان ثبت با 
بیان اینکه برنامه هایی برای توس��عه بنیه علمی و 
فنی این س��ازمان در دست پیگیری است، گفت: 
این برنامه ه��ا برای مکانیزه س��ازی فرآیند های 
اجرایی سازمان ثبت، ارائه خدمات متنوع ثبتی به 
صورت الکترونیکی و غیرحضوری، ایجاد آرشیو 
الکترونیکی از بیش از 100 میلیون سند ایرانیان و 
استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و دولتی 

برای توسعه فعالیت های ثبتی است.

مدیر کل نظارت بر بانک ها و مؤسس��ه های 
اعتباری بانک مرکزی با اش��اره به توافق با وزارت 
تعاون برای ساماندهی تعاونی های اعتباری کشور 
گفت: در این ساماندهی؛ تعاونی های آزاد در قالب 
ی��ک بانک تجمیع و فعالیت س��ایر تعاونی ها هم 

منطبق با قانون تعاون می شود.
 حمی��د تهرانی فر در مصاحب��ه اختصاصی با 
خبرن��گار واحد مرکزی خبر افزود : 1900 تعاونی 
اعتباری درکشور فعال است که از این تعداد 1700 

تعاونی کارمندی، کارگری و صنفی است.
وی مش��کل تعاونی های اعتب��اری کارمندی، 
کارگری و صنفی را با بانک مرکزی اندک توصیف 
کرد و گف��ت: با تمهیداتی می توان فعالیت آنها را 

در مسیر اصلی هدایت کرد.
مدیر کل نظارت بر بانک ها و مؤسس��ه های 
اعتباری بانک مرکزی با بیان اینکه مش��کل اصلی 
200 تعاون��ی اعتب��اری آزاد اس��ت تصریح کرد: 
تعاونی های آزاد خ��ارج از قانون تعاون، عملیات 

تمام عیار بانکی انجام می دهند.

وی افزود: بر اس��اس طرح س��اماندهی بانک 
مرک��زی، تعاونی ه��ای آزاد تجمی��ع و ب��ا همان 
سهامداران در قالب جدید مانند یک بانک فعالیت 

خواهند کرد.
تهرانی فر گفت: اگر برخی از این تعاونی های 
آزاد تمایل به تجمیع نداش��ته باشند نیز می توانند 
با انطباق فعالیت خود با قانون تعاون مانند س��ایر 

تعاونی های اعتباری فعالیت کنند.
مدیر کل نظارت بر بانک ها و مؤسس��ه های 
اعتباری بانک مرکزی تصریح کرد: تا پایان آذر ماه 
هیچ تعاونی اعتباری خارج از این چارچوب اجازه 

فعالیت نخواهد داشت.
تهرانی فر گفت: اکنون تعاونی های آزاد چون 
به لحاظ شکلی تعاونی هستند و فعالیت بانکی به 
صورت س��هامی عام انجام می دهند؛ با مخاطراتی 
مواجه هس��تند اما اگر در قالب بانک تجمیع شوند 

نظام بانکی کشور نیز از آنها حمایت می کند.
مدیر کل نظارت بر بانک ها و مؤسس��ه های 
اعتباری بان��ک مرکزی در خصوص س��اماندهی 

صندوقهای قرض الحس��نه و مؤسس��ات مالی و 
اعتباری هم گفت: بانک مرکزی طبق مصوبه دولت 
به همه تشکل های پولی که زیر پوشش نظام بانکی 

نیستند، تا پایان آذر ماه فرصت داده است.
وی اف��زود: ب��ا س��ازمان اقتصاد اس��المی نیز 
تفاهم شده اس��ت تا صندوق های قرض الحسنه 
زیر پوش��ش این سازمان س��اماندهی شوند و بقیه 
صندوق های قرض الحس��نه هم باید تا پایان آذر 
ماه درخواست خود را به بانک مرکزی ارائه دهند.
تهرانی فر اف��زود: بانک مرک��زی در کمترین 
زمان به درخواس��ت ها رسیدگی و مجوز فعالیت 
صندوقهای قرض الحس��نه و مؤسس��ات مالی و 

اعتباری دارای شرایط الزم را صادرمی کند.
ای��ن مق��ام مس��ئول در بانک مرک��زی گفت: 
صندوق های قرض الحس��نه ای که فعالیت شان 
منطبق با وظیفه اصلی نیست نیز باید در چارچوب 

ضوابط قانونی فعالیت کنند.
مدیر کل نظارت بر بانک ها و مؤسس��ه های 
اعتباری بانک مرک��زی تصریح کرد: اگر برخی از 
مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین تعاونی های 
اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه )چند شعبه ای( 
ت��ا 11 روز آین��ده موفق به ارائه اس��ناد الزم برای 
دریافت مجوز رس��می فعالیت ب��ه بانک مرکزی 
نشوند، با مشکالتی از جمله اعمال محدودیت در 

کار مواجه خواهند شد.
وی تصریح کرد : تصمیماتی در این خصوص 

گرفته شده است که به موقع انجام خواهد شد.

ماه گذشته 5 میلیارد متر مکعب گاز در فازهای 
ده گانه میدان گازی پارس جنوبی تولید شد.

 به گزارش واحد مرکزی خبر، سرپرست کنترل 
تولی��د فرآورده و ارس��ال گاز ش��رکت مجتمع گاز 
پارس جنوبی گفت:از این میزان گاز ترش برداشت 
ش��ده 4 میلیارد و800 میلیون مت��ر مکع�ب پس از 
ش��یرین سازی در پاالیشگاههای این فازها به شبکه 

سراسری تزریق شده است.
محمد رض��ا جوالیی افزود : بیش از 7 میلی�ون 
بش���که میعانات گ�ازی، 24 هزار تن گوگرد و 65 
هزارت��ن اتان نی��ز دراین مدت ازاین پاالیش��گاهها 
تولید شده که به کشورهای اروپایی و جنوب شرق 

آسیا صادر شده است.
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 40 درصد گاز 

مورد نیاز کشور را تأمین می کند.
مخزن مش��ترک پ��ارس جنوبی ب��ا ظرفیت 14 
تریلیون متر مکعب گاز و 17 میلیارد بشکه میعانات 
گازی 50 در ص��د ذخایر گازی کش��ور و 8 درصد 

ذخائر گاز جهان را در خود جای داده است.

»محم��د البرادعی« مدیرکل س��ابق آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با یک روزنامه 
اتریش��ی در خصوص مسائل هس��ته ای ایران 
تأکید کرد که انزوا و تحریم ها هیچگاه مشکلی 

را حل نکرده است.
به گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران، »محمد 
البرادعی« رئیس سابق آژانس بین المللی انرژی 
اتمی درباره مناقشه هسته ای ایران و غرب اظهار 
داش��ت: من اطمینان دارم که ما دی��ر یا زود به 
توافقی گسترده در این راستا دست پیدا خواهیم 
کرد، اما ما باید صبر داش��ته باشیم. ایران امروزه 

هیچ تهدید مستقیمی محسوب نمی شود.
وی افزود: بعضی ها می خواهند نشان دهند 
که ایران در آینده به بمب اتمی دس��ت خواهد 
یافت. چنین اتفاقی نخواه��د افتاد یا حداقل ما 
چنی��ن چی��زی را ندیده ایم. هی��چ دلیلی برای 
گرفتن تصمیمات عجوالنه در این راستا وجود 

ندارد.
البرادعی همچنین خاطر نش��ان کرد که تنها 
ی��ک راه حل برای از بین ب��ردن اختالفات بین 
ایران و غ��رب وج��ود دارد و آن از راه گفتگو 
اس��ت. انزوا و قطعنامه هرگز راه حل این مسأله 
نبوده است و تنها به مناقشات بیشتر می انجامد.

این دیپلمات مص��ری در بخش دیگری از 
این گفتگو خاطر نشان کرد: امریکاییها مدت سه 
سال از هر گونه مذاکره با ایران اجتناب کردند و 
شرطهای غیر ممکنی را برای آن قرار دادند. اما 
حاال رئیس جمهوری جدید امریکا می گوید ما 

آماده مذاکره بدون پیش ش��رط بر اساس احترام 
متقابل هس��تیم. حاال ت��وپ در زمین ایران قرار 

دارد.
وی افزود: این تاریخچه هسته ای در ایران 
تنها یک هدف را دنبال می کند. آنها می خواهند 
نش��ان دهند ک��ه ای��ن تکنول��وژی را دارند و 
می خواهند باالخره به عنوان قدرت منطقه ای 

در خاورمیانه به رسمیت شناخته شوند.
وی در بخش دیگری از این گفتگو به انتقاد 
از سیاستهای سابق امریکا درباره عراق پرداخته 
و اظهار داشت: بوش و بلر می دانستند که عراق 
هی��چ بمب اتمی ندارد و با ای��ن حال تمام این 
کش��ور را ویران کردند. یک میلیون غیر نظامی 
بی گناه بر اس��اس ادعاهایی غلط جان خود را 

از دست دادند.
البرادعی افزود: امروز ما می دانیم که تصمیم 
ب��رای حمله به عراق یک س��ال قبل از اینکه ما 
بازرسی های خود در این کشور را شروع کنیم 
گرفته ش��د. این ی��ک فریب بود ک��ه مبتنی بر 

تهدیدات هسته ای نبود.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران، »آلن تاچر« 
مع��اون وزیر خارج��ه آمریکا در ام��ور امنیت 
بین المل��ل و کنترل تس��لیحات تأکی��د کرد که 
»باراک اوباما« رئیس جمهور آمریکا نیز )همچون 
دولت های پیشین امریکا( بر مخالفت با برگزاری 
مذاکرات در خصوص بازرس��ی از س��الح های 

بیولوژیکی این کشور اصرار می ورزد.
معاون هیالری کلینت��ون وزیر امورخارجه 
امری��کا در اظهارات خود گف��ت: دولت اوباما 
قصد دارد تا کنوانسیون سالح های بیولوژیک را 
تقویت کند چرا که تهدید رو به رشد تروریسم 

و بیماری همه گیر را احساس می کند.
تاچر در نشست کشورهایی که کنوانسیون 
1972 را امض��اء کرده اند، گفت: ما معتقدیم که 
ی��ک پروتکل ق��ادر نخواهد بود ک��ه همگام با 
ماهیت به سرعت در حال تغییر تهدید سالح های 

بیولوژیک پیش رود.
پیمان دوره جنگ سرد تنها پیمان تسلیحاتی 
بین المللی اس��ت که فاقد یک مکانیزم بازرسی 
برای جلوگیری از زیرپاگذاشتن قوانین در ارتقای 
کاربرد صلح آمیز از فناوری و علم زیست شناسی 
اس��ت. این پیمان توسط 160 کشور به تصویب 
رسیده اس��ت. بنا بر این گزارش، »جرج بوش« 
رئیس جمهور سابق امریکا از پذیرش پیش نویس 
پروتکل بازرس��ی برای این کنوانسیون در سال 

2001 سرباز زده بود. 
معاون وزیرخارجه امری��کا در امور امنیت 
بین المل��ل و کنترل تس��لیحات اع��الم کرد که 
اس��تراتژی مل��ی دول��ت اوباما ب��رای مقابله با 
تهدیده��ای بیولوژی��ک دی��روز اعالم ش��د و 
همچی��ن تأکید کرد که هیچ اس��تراتژی جامعی 
ب��رای پرداختن به اختالف��ات در تالش ها برای 
جلوگیری از گس��ترش سالح های بیولوژیک و 

سوءاستفاده های علمی مطرح نشده است.

نتایج یک نظرسنجی در فرانسه نشان می دهد 
بیش از نیمی از فرانسویها معتقدند اسالم با جامعه 
این کشور س��ازگاری دارد و گرایش نسل جوان 

فرانسه به اسالم بیش از نسل گذشته است.
به گ��زارش پایگاه اینترنتی الع��رب آنالین، 
بیشترین تعداد مسلمانان در قاره اروپا در فرانسه 
زندگی می کنند و نقش رو به افزایش اس��الم در 
این کشور سبب ش��ده است، درباره هویت ملی 
که نیکوال سارکوزی رئیس جمهور فرانسه آن را 
مطرح کرده است مناقش��ه های دشواری مطرح 

شود.
ای��ن نظرس��نجی را مؤسس��ه نظرس��نجی 
س��ی. اس. ای برای روزنامه فرانسوی لوپاریزین 
انجام داده اس��ت. در این نظرس��نجی آمده است 
پنجاه و چهار درصد از فرانسویها معتقدند اسالم 
برای ارزشهای آنها هیچ تهدیدی محسوب نمی 
ش��ود. این نظرسنجی نشان داد بین نسل گذشته 
و جوان فرانس��وی در خصوص اسالم اختالف 
نظر وجود دارد زیرا تعداد جوانان فرانس��وی که 

به اس��الم گرایش دارند از فرانسویهایی که سن 
بیشتری دارند بیشتر است.

شصت و هشت درصد از فرانسویهای کمتر از 
سی سال معتقدند اسالم با جامعه فرانسه سازگاری 
دارد اما تنها س��ی و شش درصد از فرانسویهای 
باالی هفتاد و پنج س��ال معتقدند اسالم با جامعه 

کشورشان سازگاری دارد. 
این نظرسنجی در روزهای دوم و سوم دسامبر 
از ه��زار و یک نفر انجام ش��د یعنی پس از انکه 

سارکوزی موضوع هویت ملی را مطرح کرد.
منتقدان س��اکورزی وی را متهم کرده اند که 
به نفع نژادپرستان و کسانی که درباره این موضوع 

ایجاد ترس می کنند صحبت کرده است.
این نظرسنجی نش��ان می دهد هشتاد و دو 
درصد و هفتاد و دو درصد به ترتیب پاسخ داده اند 
که کاتولیک و یهودیت با جامعه فرانسه سازگار 
است. فرانسه حدود پنج میلیون نفر مسلمان دارد 
و مسلمانان حدود هشت درصد از جمعیت این 

کشور را تشکیل می دهند.

روزنامه نگار آلمانی با اشاره به اعطای جایزه 
صلح نوبل به باراک اوباما گفت: به طور یقین وی 

هیچ دستاوردی تاکنون نداشته است.
ش��بکه تلویزیونی راش��ا تودی گزارش داد 
کریستوف هورستل، نویس��نده و روزنامه نگار 
آلمانی گفت باراک اوباما از جمله معدود روسای 
جمهور تاریخ امریکا است که با میراث باقیمانده 
از روسای جمهور قبلی که حداقل باید وی را یک 
جنایتکار دانست به مبارزه پرداخت و سالها وی 
باید به سختی تالش می کرد تا بتواند بر میراث 
باقیمانده از رئیس جمهور قبلی تفوق یابد و این 

دقیقاً کاری است که وی انجام نداده است.
وی گفت ب��ا نگاهی در خاورمیانه می توان 
دریافت که اوباما نتوانست ساخت شهرک های 
غیر قانونی در اسرائیل را متوقف کند، شهرکهایی 
ک��ه هزینه آن را مالیات دهندگان امریکایی تقبل 

می کنند.
عالوه بر خاورمیانه، وی به طور دائم ایران را 
تهدید می کند و به آن ادامه می دهد بنا براین وی 

نامزد شایسته ای برای جایزه صلح نوبل نیست.
هورس��تل گفت پنج هزار نف��ر در وزارت 
خارجه امریکا برای وی تبلیغ می کنند. در وزارت 
دفاع نیز بیست و هفت هزار نفر در امور تبلیغات 
و استخدام فعالیت می کنند که بودجه ساالنه آنها 
چهار میلیارد و هفتصد میلیون دالر براورد شده 
اس��ت و این بدان معناست که وقتی کسی برای 
دریافت جایزه صلح نوبل نامزد می شود و از پول 
مالیات دهندگان استفاده می کند، می تواند جایزه 
صل��ح نوبل دریافت کند که ه��دف آلفرد نوبل، 

بنیانگذار صلح نوبل این نبوده است.
وی با ابراز تأسف اعطای این جایزه به اوباما 

را ناشی از فساد دانست.

ایرانجهان نما

موضوع هسته ای، آرمان ملی ایرانیان

تولید 5 میلیارد 
متر مکعب گاز 
در عسلویه

البرادعی:
انزوا و تحریم هیچگاه مشکلی را حل نکرده است

معاون وزیر خارجه آمریکا از مخالفت با مذاکرات 
در خصوص بازرسی از سالح های بیولوژیک این 

کشور خبر داد

بیش از نیمی از فرانسویها معتقدند اسالم با 
جامعه فرانسه سازگار است

آمادگی برای صدور کارت ملی هوشمند

هشدار بانک مرکزی به مؤسسات مالی بدون مجوز

نویسنده آلمانی: 
اوباما شایسته دریافت جایزه صلح نوبل نیست
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چه خبر از پایتخت



بر اساس تحقیقات جدید؛
ارتباطی میان توسعه 

سرطان مغز و استفاده از 
تلفن همراه وجود ندارد

پژوهش��گران دانمارکی در تحقیقات خود نشان 
دادند که در 5 تا 10 سال پس از رشد استفاده از تلفن 
همراه هیچ گونه افزایش چشمگیر بروز سرطان مغز 

به ثبت نرسیده است.
به گزارش مهر، در شرایطی که ماه گذشته سازمان 
جهانی بهداش��ت سرانجام پس از سالها تحقیق تأیید 
کرد که اس��تفاده طوالنی از تلفن همراه خطر ابتال به 
س��رطان مغز را افزایش می دهد، محققان مؤسس��ه 
اپیدمی شناسی تومورهای انجمن تومورهای دانمارک 
در کپنهاگ نشان دادند که هیچ ارتباطی میان افزایش 
اس��تفاده از تلفن همراه و تعداد موارد ابتال به سرطان 

مغز وجود ندارد.
این محققان با بررسی موارد ابتال به سرطان گلیوما 
بین بزرگساالن باالی 20 سال در کشورهای دانمارک، 
فنالند، نروژ و س��وئد و شناس��ایی 60 هزار بیماری 
که در آنها بین س��الهای 1974 تا 2003 نوعی تومور 
مغزی تشخیص داده شده است نشان دادند که بسامد 
بروز تومورها در این دوره زمانی تغییر نکرده است و 
بنابراین رشد استفاده از تلفن همراه تاثیری بر افزایش 

موارد سرطان مغز نداشته است.
همچنین بین سالهای 1998 و 2003 بسامد بروز 

سرطان مغز ثابت مانده است.
اطالعات این مس��أله که اس��تفاده مداوم از تلفن 
همراه می تواند به عنوان یک فاکتور خطر برای توسعه 
تومورها باشد را نقض نمی کند و تنها این فرضیه را 
مطرح می کند که در ای��ن دوره زمانی ارتباطی میان 
رشد سرطان و توسعه استفاده از تلفن همراه به ثبت 

نرسیده است.

امکانات جدید دستگاههای 
کتابخوان دستی برای 

نابینایان

ش��رکت آمازون تهیه کننده نرم افزار و س��خت 
اف��زار »کین��دل« امکانات جدیدی در دس��تگاههای 
کتابخوان دس��تی خود برای نابینای��ان تدارک دیده 

است.
به گزارش مهر، این دستگاه که از زمان ساخت 
آن در س��ال 2007  ت��ا کن��ون از اس��تقبال خوب��ی 
برخوردار بوده در سال 2008 به قابلیت بلند خواندن 
نیز مجهز شد اما کاربران برای استفاده از آن مجبور 
بودند هزینه ای اضافه بپردازند.  پرداخت این هزینه 
با اعتراض فدراسیون ملی نابینایان )NFB( در بهار 

سال 2009 مواجه شد.
اخیراً آمازون اعالم کرد که تصمیم گرفته  است 
قابلیته��ای جدیدی را ش��امل مجموعه ای از فرامین 
صوتی ب��رای برق��راری ارتباط ویژه س��معی برای 
نابینایان و افزایش اندازه قلم نوشته ها برای کم بینایان 

در اختیار مخاطبان خود قرار دهد.
اگر چه این تجدید نظر آمازون فدراس��یون ملی 
نابینایان را خوشحال کرده  اما با نارضایتیهای جدیدی 
نیز مواجه ش��ده  اس��ت. انجمن صنفی نویسندگان 
نگران اس��ت که با این کار  فروش کتابهای صوتی 

از رونق بیفتد.
هم  اکنون به طور رس��می ی��ک میلیون و 300 
هزار نابینا در امریکا زندگی می کنند که این وس��یله 
می توان در تحصیل و مطالعه بس��یاری از آنها مفید 

واقع شود.
»ب��وک ریدر«ها ی��ا کتابخوانه��ای الکترونیکی 
دس��تگاههای کوچکی هس��تند که کم��ک می کنند 
کاربران نس��خه های الکترونیکی کتابهای  مورد نظر 
خود را روی صفحه  نمایشگر کوچکی مشاهده کنند. 
با توجه به حمل آس��ان این وسیله و استفاده نکردن 
از کاغذ این وسیله توانسته امروزه توجه بسیاری از 
مخاطبان کت��اب خصوصاً جوانان و همچنین عالقه 

مندان به محیط زیست را به خود جلب کند.

ساالنه حدود  6 میلیون تن نفت 
وارد محیط زیست می شود.

در س��الهای اخیر آلودگی برخی 
از منابع آبی به هیدروکربن های نفتی 
یکی از عمده ترین معضالت زیست 
محیطی در ایران مطرح است. ایران 9 
درصد از کل مخازن نفت جهان را در 
اختی��ار دارد، نفت خام با بیش از 340 
فرآورده یکی از اصلی ترین منابع انرژی 
مورد استفاده بش��ر است و نفت خام 
کمپکس پیچیده هایی از مخلوط صدها 
نوع ترکیب مختلف شامل هیدروکربن 
ها، نیتروژن، گوگرد و وانادیوم است که 
قسمت هیدروکربنی آن شامل ترکیبات 
آرومانیک، آلیفاتیک و آسفالتن است. 
ترکیبات مونوآرومانیک ش��امل بنزن، 
تولوئ��ن، اتیل بن��زن و مخلوط زایلن 
به عنوان ش��اخص آلودگی آب ها به 
مواد نفتی مطرح اس��ت که س��می و 

سرطان زا نیز هستند.
نفت��ی  آلودگ��ی  از  بس��یاری 
اقیانوس ها ناش��ی از تص��ادف نفت 
کش ها ایجاد می ش��ود که بزرگترین 
آن در س��ال 1967 در آبهای انگلستان 
رخ داد. در س��ال 1975 در کارولینای 
جنوبی از یک مخزن نفت خام حدود 
هزار گالن نفت به آب دریا نشت کرد. 
همچنین در سال 1991 بیش از 5 تن 
نفت خام در آب ه��ای خلیج فارس 
ریخته شد که سبب نابودی گیاهان و 
اکوسیستم های ساحلی خلیج فارس 
ش��د. الزم به ذکر اس��ت خلیج فارس 
ب��ه دلیل تردد کش��تی های نفتکش و 
چاههای متعدد نفتی و استخراج نفت 
یکی از آلوده تری��ن دریاههای جهان 

شناخته شده است.
روش��های متعددی ب��رای حذف 
آلودگی ه��ای نفت��ی در محی��ط ارائه 
ش��ده که عبارتند از: 1 – جمع آوری 
دستی آلودگی های نفتی از سطح آب 
2- محص��ور ک��ردن آلودگی نفتی به 
کمک وس��ایل فیزیکی 3- آتش زدن 
4- اس��تفاده از حالل ه��ای دو قطبی 
5- زیس��ت پاالیی یا تجزیه زیس��تی 
اس��ت که در ای��ن روش ح��دود 25 
درصد از نفت خام رها ش��ده در آب 
از طری��ق تبخیر از بین می رود و بقیه 
توس��ط اکس��ایش نوری و اکسایش 
میکروارگانیس��م ها شکسته می شود 
که ب��ه bioremediation معروف 

است.
به طور کلی میکروارگانیس��م ها 

به کمک س��ه فرآورده قادر به تجزیه 
هیدروکربنهای نفتی می باشند. آنزیم ها، 

اسیدها و حالل ها و بیوسورفکتانتها.
متخص��ص  فردوس��ی  مهران��ه 
میکروبیولوژی دانشگاه شهید بهشتی 
ته��ران در گفتگو با خبرن��گار زاینده 
رود در خص��وص روش��های حذف 
آلودگی های نفتی در محیط می گوید: 
روش تجزی��ه زیس��تی ب��ه وس��یله 
میکروارگانیس��م ها به دلیل دارا بودن 
امتیازات خ��اص و نیز س��ازگاری با 
طبیعت بسیار مورد توجه پژوهشگران 

قرار گرفته است.
وی افزود: در این روش می توان 
میکروارگانیس��م های مناس��ب برای 
تجزیه زیستی را از محیط آلوده جدا کرد 
البته جداسازی این میکروارگانیسم ها 
از محی��ط بومی آنه��ا و فراهم آوردن 
شرایط بهینه برای کشت و تکثیرشان 
در آزمایشگاه کار دشواری است ولی 
مشاهدات نشان داده تلقیح مجدد این 
میکروارگانیسم ها به محیط آلوده ای 
که از آنجا جداس��ازی ش��ده اند برای 
حذف آلودگی ه��ا موفقیت آمیز بوده 

است.
این محقق بیولوژی بیان می کند: 
سورفاکتانت ها دسته ای از مولکولهای 
قطب��ی هس��تند ک��ه دارای دو بخش 
هیدرفیل آب دوس��ت و هیدروفوب 
آب گریز بوده که معموالً در حد فاصل 
دو فاز با قطبیت متفاوت مانند روغن، 
آب یا هوا واقع می شوند. این ویژگی 
س��ورفاکتانت ها را ق��ادر ب��ه کاهش 
کشش سطحی و بین سطحی مایعات 
می کند و سبب تشکیل میکروامولسیون 
می شود به طوری که هیدروکربن های 

نامحلول می توانند در آن حل شوند.
کارای��ی  ب��ا  رابط��ه  در  وی 
بیوس��ورفاکتانتها گف��ت: ب��رای آنکه 
ازدیاد  میکروارگانیس��م ها در فرآیند 
برداشت نفت مفید واقع شوند قادر به 
تحمل شرایط سخت مخازن همچون 
دما، فش��ار، نمک باال و سطح اکسیژن 

پایین هستند.
بیوسورفاکتانت ها دسته ای از این 
عوامل شیمیایی بوده که نسبت سطح 
به حجم لکه نفتی را افزایش داده و با 
کاه��ش باکتری ها و مخمرها و حتی 

آنزیمها تولید می ش��وند و بیش��تر در 
محیط های آلوده به مواد هیدروکربنی 

نقش دارند. 
مهران��ه فردوس��ی با بی��ان اینکه 
بیوس��ورفکتانتها گروهی از ترکیبات 
آلی هس��تند اظهار داش��ت: این گروه 
از ترکیبات آلی تولید ش��ده توس��ط 
باکتری های نفت خوار به س��ه گروه 
بیوس��ورفکتانتهای کاتیونی، آنیونی و 
خنثی طبقه بندی می شوند که عالوه 
بر کاهش دادن کش��ش سطحی نفت، 
الیه یکپارچه نفتی را به ذرات کوچکتر 
می ش��کنند و ب��ه این ترتیب س��بب 
امولسیون و نهایتاً حل شدن الیه نفتی 

در آب می شوند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه کاربرده��ای 
مختلف بیوس��ورفاکتانتها افزود: بنا به 
دالیلی چون تنو ع زیاد، آس��یب کمتر 
ب��ه محیط زیس��ت، خاصیت س��می 
کمتر و قابلیت برگشت به اکوسیستم، 
امکان تولید از طریق تخمیر، تس��هیل 
استخراج نفت کاربردی صنایع غذایی، 
عملکرد مناس��ب در شرایط مختلف 
دما، فشار و غلظتهای نمکی استفاده از 
بیوسورفکتانتها بسیار مقرون به صرفه و 

مناسب می باشد.
مهرانه فردوس��ی همچنین کاربرد 
در صنای��ع مختلفی مانند صنایع نفتی 
به صورت پاکس��ازی تانکهای ذخیره 
نفت، پاکس��ازی آلودگی های نفتی و 
هیدورکربن��ی، اس��تخراج نفت ثالثیه، 
م��واد آرایش��ی – بهداش��تی و حتی 
صنایع غذایی و کشاورزی را از دیگر 
مزیت های بیوس��ورفاکتانتها برشمرد 
و گفت: این ماده ش��یمیایی در صنایع 
داروی��ی و درمان س��کته های مغزی 
نیز بسیار مؤثر است وی تصریح کرد: 
به دلی��ل مزیتها و کاربرد ف��راوان این 
محصول، محققان پیش بینی کرده اند 
که تا س��ال 2010 میالدی بیش از 40 
درصد تجارت جهانی سورفاکتانتها به 

بیوسورفاکتانتها اختصاص یابد.
این محقق بیولوژی دانشگاه شهید 
بهشتی تهران به سود تجاری و اقتصادی 
حاصل از تولی�د بیوس��ورفاکتانته��ا 
اش��اره کرد و خاطرنشان کرد: تا کنون 
تالش��های زیادی از س��وی محققان 
بیولوژی جهت کاه��ش هزینه تولید 
بیوس��ورفاکتانت از جمله جداسازی 
میکروارگانیس��م های مناس��ب ای��ن 
محصول، ژنومیک، مهندسی متابولیک 

و بیوشیمی صورت گرفته است. 

خبرن��گار زاین��ده رود- عضو هی��أت مدیره و 
کمیته علمی مرکز نجوم ادیب اصفهان با اش��اره به 
تاریخ درخشان علم نجوم در ایران باستان بر اهمیت 
رش��د نجوم آماتوری تأکید کرد و گفت: با توجه به 
اینکه رویکرد غالب فعالیتهای انجمن های نجومی 
آماتوری کشور فعالیتهای عمومی و ترویجی است، 
نیاز به انجام فعالیت های تخصصی و پژوهش��ی در 

شرایط فعلی الزم به نظر می رسد.
 عبداللهی تصریح کرد: این مهم ممکن نیس��ت 
مگر آنکه مقدمات انجام فعالیت های پژوهشی اعم 
از آش��نایی با عکاس��ی نجومی، ابزار آالت نجومی، 
نرم افزارهای نجومی و نیز روشهای انجام پژوهش 

در بخشهای مختلف نجوم آماتوری مهیا شود.
وی افزود: بخش عمده فعالیت های گروه های 
نجوم��ی آمات��وری کش��ور ب��ر روی فعالیت های 

ترویجی و عمومی متمرکز است، این در حالی است 
که آماتورها در دیگر کشورها در اجرای پروژه های 
نجومی تخصصی همچون کش��ف دنبال��ه دارها و 
سیارک ها، مطالعه س��تاره های متغیر و ستاره های 
دوتای��ی و رف��ع آلودگی نوری ش��هرها نیز فعالیت 

دارند.
عبداللهی یکی از مقدمات موردنیاز جهت افزایش 

س��طح عمومی و دانش منجمان آماتور را آشنایی و 
تس��لط بر نرم افزارهای نجومی بر ش��مرد و افزود: 
منجمان با آشنایی این نرم افزارها و کسب مهارتهای 
الزم در زمینه آسمان نماها، رصدخانه های مجازی، 
شبیه سازیها و انجام پروژه های نجومی می توانند در 

راستای اهداف سال جهانی نجوم حرکت کنند.
وی ازتشکیل کارگاه ملی آموزش نرم افزارهای 
س��تاره شناسی برای نخستین بار در اصفهان خبرداد 
و گفت: در این کارگاهه��ا که در مرکز نجوم ادیب 
اصفه��ان برگزار ش��د، منجم��ان آماتور کش��ور با 
موضوعاتی همچون نرم افزارهای محاسباتی عمومی، 
نرم افزارهای محاس��باتی تخصص��ی، نرم افزارهای 
کنترل سخت افزار، نرم افزارهای محاسباتی آنالین 
ومنابع،رصدخانه های مجازی و نرم افزاری نجومی 

موبایل آشنا شده و آموزش دیدند. 

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: 
مرکز منطقه ای یونسکو برای کشورهای عضو اکو در 
زمینه مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در این 

شهرک ایجاد می شود.
کش��ورهای عضو اک��و ش��امل ای��ران، ترکیه، 
پاکستان، افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، 

جمهوری آذربایجان، قزاقستان و قرقیزستان است.
دکتر » قاس��م مصلحی« روز پنجشنبه در بازدید 
از خبرگزاری جمهوری اسالمی مرکز اصفهان افزود: 
تأسیس این مرکز در اصفهان در اجالس 182 یونسکو 

در 28 مرداد ماه امسال در پاریس تصویب شد.
وی ادامه داد: این مرکز س��ومین مرکز یونسکو 
در ایران در30 س��ال گذش��ته پس از مراکز منطقه ای 

مدیریت آب شهری و مرکز بین المللی قنات است.
مصلحی خاطر نش��ان کرد: انتخاب اصفهان به 
عن��وان مرکز منطق��ه ای مراکز رش��د و پارک های 
فن��اوری از ط���رف یونسک�و یک�ی از علل موفقیت 
آمی��ز بودن فعالیت های مجموعه ش��هرک علمی و 

تحقیقاتی اصفهان است.
به گفته وی هیأتی از یونسکو در آینده ی نزدیک 

برای بررسی اعطای جایزه بین المللی » شیخ بهایی« به 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان سفر می کنند.

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: 
این ش��هرک جایگاه بخش خصوصی است و دولت 
وظیفه حمایت از شرکت های خصوصی دانش بنیان 

را در آن به عهده دارد.
مصلحی با اش��اره به اینک��ه واژه » کارآفرینی« و 
»ف��ن آفرین��ی« اولین بار از س��وی این ش��هرک در 

کشور مطرح ش��د، افزود: جشنواره ملی فن آفرینی 
ش��یخ بهایی که از سوی این شهرک برگزار می شود 

یکی از چهار جشنواره معتبر کشور است.
وی با بیان اینکه اولین مرکز رش��د در کشور در 
اصفهان ایجاد ش��د، تصریح کرد: ایده مراکز رشد و 
پارک های فناوری بار نخست در کشور در این شهر 
شکل گرفت. مصلحی درباره تعامل با رسانه ها گفت: 

ما خود را نیازمند به این موض�وع می دانیم چراکه 
اطالع رسانی به موقع و شفاف از فعالیت های شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان منجر به توسعه و اعتالی 

آن می شود.
وی یادآور شد: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
براساس مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی در سال 
76 تشکیل ش��د و بخش های مختلفی مانند مرکز 
رش��د جامع فناوری، مرکز رشد فناوری اطالعات و 

ارتباطات و پارک علم و فناوری شیخ بهایی دارد.
»مهدی کیان« رئیس مرکز خبرگزاری جمهوری 
اس��المی اصفهان نیز در این بازدید ضمن بررس��ی 
فعالیت های این مرکز بر همکاری بیشتر آن با شهرک 

علمی و تحقیقاتی اصفهان تأکید کرد.

مهین محمدپور - انرژی در حیات صنعتی 
جوامع نقش زیربنایی را ایفا می کند به این معنا 
که هرگاه انرژی به مق��دار کافی و به موقع در 
دسترس باشد توسعه اقتصادی نیز میسر خواهد 
بود. نگاهی به معضالت گذشته نشان می دهد 
ک��ه هم��واره رقابت ه��ای بزرگی در س��طح 
جهانی برای  تصاحب انرژی وج�ود داش��ت�ه 
اس�ت چرا که امنیت ملی و پایداری نظام های 
حکومتی تا حد زیادی در گرو دسترسی به این 

منابع است.
خوشبختانه ایران از نظر دارا بودن منابع و 
ذخایر متنوع انرژی از ثروتمندترین کشورهای 
جهان به حساب می آید. این منابع در کشور با 
قیمت هایی به مراتب نازل تر از سایر کشورها 
و با سهولت بیش��تری به مصرف کننده عرضه 
می ش��ود. اما جای بسی تأسف است که میزان 
مص��رف و اتالف ان��رژی به مرات��ب باالتر از 
کش��ورهای صنعتی اس��ت و وضعیت مصرف 
انرژی در کش��ور ما با اص��ول مربوطه به ارتقا 

بهره برداری و بازدهی انرژی 
در جه��ان مغای��رت دارد اما 
آیا بهره برداری تا بی نهایت 
ادام��ه خواهد یاف��ت ؟ و آیا 
این س��فره طبیعی و مواهب 
خ��دادادی برای ما همیش��ه 
گس��ترده خواهد بود؟ مسلمًا 
منابع انرژی نیز مانند تمامی 

پدیده های طبیعی دیگ��ر، روزی پایان خواهد 
پذیرفت و از آنجا که دیگر حتی تصور زندگی 
عادی انسان امروزی بدون استفاده از منابع انرژی 
ممکن نیس��ت، باید برای این بحران چاره ای 
بیندیشیم و هم زمان با توسعه تکنولوژی های 
نوین با س��رمایه گذاری در روش های استفاده 
بهین��ه از انرژی و گس��ترش آنها اقدام کنیم که 
این اهداف مهم در سایه آموزش های ارزشمند 

معلمان کارساز خواهد بود.
به گفته کارشناسان اقتصادی و صنعتی در 
اکثر کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه 
اس��تراتژی های کالن بر اس��اس اولویت های 
اقتصادی تدوین می ش��ود لذا ایده ی اصالح 
الگوی مصرف را باید همه جانبه نگریس��ت و 
از راهکارها و تجربیات دیگر کش��ورها در این 

زمینه استفاده کرد.
در واقع مدل کالن مفهومی الگوی مصرف 
بر چگونگی منابع و بهره گیری از آن در سطح 
ملی، دس��تگاهی، بنگاهی و فردی یک جامعه 
داللت دارد. موضوع اصل��ی مطرح در الگوی 
مصرف، منابع سه گانه ی سرمایه های طبیعی، 
فیزیکی و استانی را ش��امل می شود و الگوی 
مصرف یعنی تغییر و بهبود مکانیزم استفاده از 

کاال و خدمات ویا استفاده بهینه از منابع.
اهداف دولت در بهینه سازی مصرف

بهینه سازی مصرف انرژی از جمله اهداف 
دول��ت در برنامه های چهارم و پنجم توس��عه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اس��ت لذا یکی 
از راه ه��ای اصل��ی و بنیادی دس��تیابی به این 
هدف آموزش عمومی از طریق مواد درسی در 

مدارس است.
در این میان آموزگاران نقش تعیین کننده و 
مهم دارند. آنان به عنوان مربیان جامعه می توانند 
با آگاه سازی دانش آموزان و یادآوری فرهنگ 
دینی و نظریات اس��الم در خصوص مسأله ی 

اسراف و اتالف انرژی فرهنگ صرفه جویی در 
انرژی را آموزش دهند و نهادینه سازند.

آشنایی کامل معلمان با شیوه های مناسب 
تعلیم و تربیت در س��نین مختلف پش��توانه ی 
ارزش��مندی اس��ت که می تواند پایه و اساس 
انتق��ال فرهنگ اس��تفاده ی مناس��ب از انرژی 

باشد.
از طرفی کتاب های درسی نیز زمینه های 
بس��یار خوبی را ب��رای پرداختن ب��ه موضوع 
پراهمیت ان��رژی فراه��م می کنن��د. بنابراین 
مسئوالن و مؤلفان باید بر اهمیت مسأله انرژی، 
مناب��ع، رش��د روزافزون جمعیت، مش��کالت 
زیس��ت محیط��ی س��طح فرهن��گ و توقعات 
ش��هروندان، گرم شدن کره زمین و موارد دیگر 
واقف باش��ند و موضوع بهینه س��ازی مصرف 

انرژی را در مباحث آموزشی وارد کنند.
مشارکت این بخش و حمایت های معلمان 
بدون شک کش��ور را در رسیدن به این هدف 

بزرگ نزدیک خواهد کرد.
ب��ه خوب��ی می دانیم که 
کودکان دبستانی بزرگ ترین 
س��رمایه های کش��ور م��ا و 
سازندگان آینده هستند. باید 
ب��ه این نکته توج��ه کرد این 
کودکان با توجه به س��نی که 
در آن ق��رار گرفته اند هنوز 
الگوهای نامناسب رفتاری به 
آنها منتقل نشده است. در نتیجه دبستان، کتاب 
و آم��وزگاران، نقش پراهمیتی در ش��کل دادن 
به افکار و عقاید آنها و همچنین رفتارهایش��ان 
دارند. الزم به ذکر اس��ت کودکان در این س��ن 
اگرچ��ه هنوز در بس��یاری م��وارد نقش تعیین 
کنن��ده ای در مصرف انرژی ندارند اما با توجه 
ب��ه لزوم نهادینه کردن فرهنگ در این قش��ر از 
جامعه زمینه مناسبی است که آنها را به اهمیت 
انرژی در زندگی روزمره آگاه س��ازیم و سپس 
فرهن��گ مصرف بهینه را با آموزش و یادآوری 

نکات کاربردی به آنها منتقل کنیم.
معلمان می توانند با ترغیب و ایجاد انگیزه 
در دان��ش آموزان مس��ئولیت کنت��رل مصرف 
ان��رژی در محیط مدرس��ه و خان��ه را به آنها 

واگذار کنند.
به خاطر داش��ته باش��یم که دانش آموزان 
در این س��ن می توانند بس��یاری از مس��ائل را 
ب��ه والدین خود نیز منتقل کنند و ش��اید آنچه 
از زبان دانش آموزان به والدین گفته می ش��ود 
تأثیر بسیار بیشتری از آموزش از راه های دیگر 
داشته باشد. به عنوان مثال در دو سال گذشته که 
طرح همیار پلیس در کشور اجرا شد بسیاری از 
دانش آموزان در سنین پایین به عنوان پلیس و 
عاملی هشدار دهنده نقش مطلوب و بسزایی را 
در کاه��ش وقایع رانندگی و خطاهای ترافیکی 

ایفا کردند.
از طرفی شایان ذکر است کشور ما در حال 
حاضر به دلیل موقعیت خاص خود از نظر منابع 
انرژی در وضعیت نسبتاً خوبی قرار دارد اما با 
توج��ه به محدود بودن ای��ن منابع طبیعی یقینًا 
اس��تفاده بی رویه از آنها ب��دون در نظر گرفتن 
منابع جایگزین نس��ل های آین��ده را با بحران 
شدیدی روبه رو خواهد ساخت، عاقالنه ترین 
راه جهت پیش��گیری از چنین بحرانی استفاده 

بهینه از منابع انرژی است.

مدی��ر عامل کارخانج��ات مخابراتی ایران 
از اتمام تولید و تحویل دو س��وم از تجهیزات 
قرارداد شش میلیون خط تلفن همراه به شرکت 
ارتباطات س��یار ایران تا پایان سال جاری خبر 

داد.
به گزارش ایس��نا محم��د ابراهیم مطلع در 
گفتگ��و با واح��د خبر روابط عموم��ی و امور 
بین الملل شرکت مخابرات ایران درباره قرار داد 
تولید تجهیزات ش��ش میلیون خط تلفن همراه 
با شرکت ارتباطات سیار ایران اظهارداشت: هم 
اکنون بیش از نیمی از تجهیزات این قرارداد به 
همراه اول تحویل شده و پیش بینی می کنیم تا 
پایان سال جاری دو سوم از کل قرارداد عملیاتی 
و تجهیزات آن تحویل شرکت ارتباطات سیار 
ایران ش��ود.وی ادامه داد: مابقی تجهیزات این 
قرارداد که برای نخس��تین بار در کشور توسط 
ش��رکت های داخلی اجرا می شود، سال آینده 

تحویل کارفرما خواهد شد.
مدی��ر عامل کارخانجات مخابراتی ایران با 
اشاره به اشباع بازار تلفن ثابت در کشور گفت: 
در ح��ال حاضر با روند فعل��ی در آینده تعداد 
خطوط منصوبه تلفن ثابت از مش��ترکان پیشی 
خواه��د گرفت و بنابراین از حدود پنج س��ال 
پیش در روند تولید ش��رکت تغییر اس��تراتژی 
دادی��م. وی افزود: کارخانجات مخابراتی ایران 
با توجه به حضور اپراتور دوم و اپراتور س��وم 
در آینده نزدیک در بازار تلفن همراه کش��ور به 
سمت تولید تجهیزات شبکه سیار حرکت کرد 
و اکن��ون موفق به طراح��ی و تولید تجهیزات 
ش��بکه س��یار از جمله آنتن »بی تی اس« کرده 
اس��ت.مطلع تولید دکل یا کانکس )ثابت، سیار 
و خود کششی( ویژه شبکه سیار، آنتن و رادیو 
را از دیگر محص��والت کارخانجات مخابراتی 

ایران در بخش شبکه تلفن همراه دانست.

یادداشت محقق بیوتکنولوژی دانشگاه شهید بهشتی تهران در گفتگو با زاینده رود:

بیوسورفکتانتها؛ مقرون به صرفه در حذف
 آلودگی های نفتی 

فعالیت منجمان آماتور کشور محدود است

آموزش منجمان آماتور با نرم افزارهای ستاره شناسی

 رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

مرکز منطقه ای یونسکو در زمینه پارکهای فناوری در 
اصفهان ایجاد می شود

نقش مدارس در مصرف بهینه انرژی

مدیر عامل کارخانجات مخابراتی ایران خبر داد: 
تحویل دو سوم تجهیزات قرارداد شش میلیون خط 

تلفن همراه تا پایان سال جاری

اشاره
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امام جمعه اصفهان:
 گردانندگان حکومت امریکا صهیونیست ها  هستند

امام جمعه اصفهان گفت: گردانندگان اصلی حکومت آمریکا، صهیونیست ها هستند و آنها برای 
حکومت امریکا تصمیم می گیرند. 

به گزارش ایرنا، آیت ا... سید یوسف طبابایی در خطبه های نماز جمعه اصفهان در مسجد تاریخی 
امام این شهر افزود: متأسفانه در هفته جاری شاهد پنج مورد بمب گذاری در عراق بودیم که در این 

انفجارها 127 نفر کشته و 400 نفر مجروح شدند.
وی با بیان اینکه در این انفجارها نقش امریکایی ها کامالً روشن است، افزود: »اوباما« رئیس جمهور 
امریکا که پیش از به قدرت رسیدن وعده تغییرات داد و گفت جنگ را تمام می کنیم این روزها از اعزام 

30 هزار سرباز به افغانستان سخن می گوید.
امام جمعه اصفهان افزود: البته خود اوباما هم می دانست که پس از به قدرت رسیدن، اختیار دست 

خودش نیست و صهیونیست ها برای او تصمیم می گرفتند. 
وی از مردم اصفهان به خاطر برپایی جشن های عید غدیر تقدیر کرد و از آنها خواست با پر رونق 

کردن چنین جشن هایی، فرزندانشان را با عشق والیت و ائمه اطهار تربیت کنند.

امام جمعه شهرکرد:
 دشمنان از وحدت ملی ایران در هراسند

حجت االسالم فاطمی، امام جمعه موقت شهرکرد گفت: دشمنان و در رأس آنها امریکا و رژیم 
صهیونیس��تی فعالیتهای تبلیغاتی خود را برای ضربه زدن به وحدت ملت ایران بیشتر کرده اند لذا بر 

همگان واجب است براساس مصلحت اسالم و کشور اقدام و از تفرقه پرهیز کنند.
وی گفت: امریکا و اسرائیل غاصب که در فلسطین، عراق، افغانستان و شمال یمن جنایت می کنند، 
با جنجالهای رسانه ای جمهوری اسالمی ایران را به دخالت در این کشورها متهم می کنند البته این 

جنایتکاران بدانند، ملت ایران افتخار می کند که حامی مظلومان دنیاست.
خطیب جمعه ش��هرکرد افزود: سیاست جمهوری اسالمی ایران همچنان در به رسمیت نشناختن 
حکومت جعلی و غاصب اسرائیل استوار است و تا زمانی که دولت امریکا سیاستهای مداخله جویانه خود 
را در قبال ایران اصالح و از گذشته خود ابراز پشیمانی نکند، ملت ایران به این کشور اعتماد نخواهند کرد.

حجت االسالم فاطمی از عملکرد دولت عربستان در مقابل شیعیان یمن وتبلیغات سوء این کشور 
نسبت به جمهوری اسالمی ایران انتقاد کرد و گفت: آنان رفتار خود را اصالح کنند و در صف دشمنان 

مسلمانان قرار نگیرند.

آغاز طرح زمستانه پلیس راه
ــهرکرد – خبرنگار زاینده رود: طرح  ش
انتظامی ترافیکی زمس��تانه پلیس راه اس��تان 
چهارمحال و بختی��اری، با همکاری نیروهای 

امدادی از 14 آذر ماه سال جاری آغاز شد.
مراس��م ش��روع طرح انتظام��ی ترافیکی 
زمس��تانه پلیس راه، 14 آذرماه س��ال جاری با 
حضور مس��ئوالن در مجتمع جواداالئمه )ع( 

برگزار شد.
در این طرح تیم های گشتی پلیس راه به 
همراه نیروه��ای امدادی در 13 مرحله 7 روزه 
به استعداد 100 اکیپ در مناطق کوهستانی و 
برفگیر اس��تان به صورت شبانه روزی مستقر 

شده و به امداد رسانی و بازگشایی محورها اقدام خواهند کرد.
کلیه محورهای حوزه استحفاظی و به ویژه گردنه های برفگیر مانند گردنه رخ، بره عرده و دوراهان 

از جمله محل های استقرار نیروهای امدادی و پلیس هستند.
در این طرح تیم های گشتی راهداری، هالل احمر، اورژانس و آتش نشانی گشتی های پلیس را 

همراهی خواهند کرد.
در عین حال به رانندگانی که قصد عبور از مس��یرهای برفگیر اس��تان را دارند اعالم می شود، در 
صورت نقص فنی خودرو و به همراه نداشتن تجهیزات ایمنی مانند زنجیر چرخ از تردد آنها جلوگیری 

خواهد شد.
همچنین رانندگانی نیز که در مسیرهای برفگیر استان دچار نقص فنی و مشکل شدند می توانند به 
اولین ایستگاه پلیس مراجعه و یا با شماره تلفن پلیس راه استان 5 – 2182472 و پیش شماره 0381 
و همراه 09131811995 و پلیس راه ش��هرکرد با تلفن 2422555 و پیش ش��ماره 0382 و یا با مرکز 

فوریت های پلیسی 110 تماس بگیرند.

کشف 479 حلقه الستیک خودرو خارجی قاچاق
شهرکرد – خبرنگار زاینده رود: در اجرای طرح انتظام بخشی شهرها و به منظور جلوگیری از 
ورود کاالی قاچاق به استان، مأموران اداره مبارزه با کاالی قاچاق، در جریان یک مرحله عملیات اطالعاتی 
و پلیسی موفق شدند 479 حلقه الستیک خودرو خارجی قاچاق را کشف و ضبط کنند. در این راستا، 

متهم دستگیر و به همراه کاالهای کشف شده، جهت سیر مراحل قانونی، تحویل مراجع قضایی شد.

کشف پرونده اختالس 800 میلیون ریالی 
شهرکرد – خبرنگار زاینده رود: در یک ماه گذشته، توسط کالنتری 13 امام خمینی، یک فقره 
پرونده اختالس در یکی از فروشگاه های شهرکرد به پلیس آگاهی واصل و بالفاصله موضوع در دستور 

کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم اقتصادی قرار گرفت.
در جریان تحقیقات به عمل آمده مشخص شد یکی از کارمندان این فروشگاه، با جعل اسناد و 
فروش بن خرید به صورت صوری و عدم تحویل بن های مس��ترد ش��ده توسط یکی از سازمانها به 

شرکت، مرتکب 800 میلیون ریال اختالس شده است.
گفتنی است، متهم که خود را در چنگ قانون گرفتار می دید، قصد متواری شدن را داشت، که با 
تیزهوشی کارآگاهان پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر و پس از معرفی به مقامات قضایی با صدور قرار 

روانه زندان شد.

توصیه های پلیس چهارمحال و بختیاری برای 
پیشگیری از سرقت منزل

در خصوص پیشگیری از سرقت منزل، مواردی توصیه می شود که می توانید آنان را در متن زیر 
مطالعه کنید.

1( با اقدامات پیشگیرانه، فرصت ارتکاب سرقت را از مجرمان سلب نمایید.
2( از باز نمودن در به روی افراد قبل از شناسایی کامل آنها خودداری نمایید.

3( اگ��ر منزل ش��ما به صورت ویالیی و در محیطی خلوت قرار دارد، حتم��ا بر روی دیوارها و 
پنجره های آن حفاظ مقاوم نصب کنید.

4( برای پیشگیری از سرقت منزل، برنامه سفر خود را نزد افراد ناشناس و غیر مطمئن اعالم نکنید.
5( کلید منزل خود را در اختیار افراد ناشناس و غیر مطمئن قرار ندهید.

6( قبل از سفر، عالیم خالی بودن منزل خود را تا حد امکان از بین ببرید.
7( قبل از رفتن به مسافرت تمام درها و پنجره های ساختمان اعم از در اصلی، پشت بام، اتاق ها 

و حیات خلوت را قفل کنید.
8( نسبت به خودروهایی که به همراه سرنشین در اطراف منزل شما توقف نموده اند، بی تفاوت 

نبوده و موارد مشکوک را سریعاً به پلیس اطالع دهید.
9( مانع از ورود افراد ناشناس تحت عنوان متکدی، فالگیر و رمال به داخل منزل خود شوید.

ــده رود: با تعامل  ــان – خبرنگار زاین اصفه
دانش��گاه و زندان و به پیش��نهاد دفتر تحقیقات و 
پژوهش اداره کل زندانها برای اولین بار در کشور 
ط��رح ابت��کاری ایجاد کلینیک حقوق��ی در زندان 
مرکزی اصفهان اجرا خواهد شد. جلسه ی اولیه ی 
این طرح با حضور اعضای هیأت علمی دانش��گاه 
آزاد اسالمی خوراسگان و کلینیک حقوقی دانشگاه 
در سالن کنفرانس اداره کل زندانهای استان اصفهان 
جلسه ی راه اندازی کلینیک حقوقی زندان مرکزی 

اصفهان برگزار شد.
احس��انی مس��ئول تحقیقات و پژوهش اداره 
کل زندانهای اس��تان اصفهان اظهار داشت: ارتقاء 
سطح آگاهی زندانیان و خانواده ی آنها و همچنین 
ارائه ی خدمات حقوقی در قالب کالس آموزشی 
و معاضدت جهت آش��نائی با قوانی��ن و مقررات 
با هدف پیش��گیری از جرم و جلوگیری از س��وء 
اس��تفاده و دخالت اف��راد غیر مس��ئول خصوصًا 
زندانی��ان س��ودجو در ام��ر ارائ��ه ی مش��اوره و 

معاضدت، طرح ایج��اد اولین کلینیک حقوقی در 
زندان اجرا خواهد شد.

وی عدم اطالع از قوانی��ن و مقررات را یکی 
از عوام��ل ارتکاب جرائم در اف��راد جامعه عنوان 
کرد و افزود در اکثر موارد مش��اهده ش��ده افرادی 
که برای اولین بار گرفتار زندان شده اند اطالعات 
کافی از قوانین و مقررات نداشته اند و همین جهل 

به قوانین موجب می شود خانواده ی زندانیان در 
دادگاه سرگردان و بال تکلیف بمانند.

همچنین سید حشمت اهلل حیات الغیب معاون 
اداری مال��ی اداره کل زندانهای اس��تان اصفهان به 
فعالی��ت و اقدامات مثبت بخش های مش��اوره و 
م��ددکاری زندانها اش��اره کرد و اف��زود:  البته در 
زندانه��ا زندانیان اگرچه در بدو ورود و پس از آن 
دوره های مختلف آموزشی با بسیاری از قوانین و 
مقررات و باید ها و نبایدها آش��نا می شوند اما در 
این طرح ابتکاری س��عی ش��ده است تا با حضور 
استادان دانشگاه در رشته های حقوق، روانشناسی 
و مش��اوره به صورت کالسیک مدرن و عملی به 

این مسأله پرداخته شود.
حیات الغی��ب افزود: زن��دان مرکزی اصفهان 
پتانس��یل و امکان��ات و فضاهای مناس��بی جهت 
اج��رای این ط��رح در خود دارد ک��ه در صورت 
اج��رای موفقی��ت آمیز طرح کلینی��ک حقوقی در 

زندانهای دیگر نیز اجرا خواهد شد.

ــده رود:  همزمان با  ــان – خبرنگار زاین اصفه
آغاز دور س��وم س��فرهای اس��تانی هیأت دولت 
به اس��تان اصفهان، حمید علیخان��ی معاون وزیر 
بازرگان��ی، رئی��س هی��أت مدی��ره و مدیرعامل 
ش��رکت مادر تخصص��ی بازرگان��ی دولتی ایران 
ضمن دی��دار با اعضاء انجم��ن صنفی و مدیران 
صنایع آرد س��ازی اس��تان و اتحادی��ه واحدهای 
نانوایی شهرستان اصفهان از مجموعه شرکت غله 
و خدمات بازرگانی منطقه10 )استان اصفهان( از 
جمله مجتمع ذخیره س��ازی غله اصفهان، سیلوی 
ش��هید قدرت اهلل موس��وی واقع در کیلومتر 18 
جاده اصفهان- شیراز و سپس از شرکت تولیدی 
آرد جرع��ه واق��ع در کیلومتر 9 اصفه��ان تهران 

بازدید کرد.
محم��د عص��ارزادگان رئی��س انجمن صنفی 
کارخانجات آردسازی استان اصفهان و مدیرعامل 
ش��رکت تولی��دی آرد جرع��ه در خصوص رفع 
مش��کالت موجود در ابعاد مختلف از جمله عدم 
اختصاص افزایش سهمیه گندم بر اساس گنجایش 
تولی��دی کارخانجات، تش��ویق واحدهای نمونه 
آردس��ازی و واحده��ای نانوای��ی و به خصوص 
تش��ویق پرسنل شرکت غله را در راستای اصالح 

الگوی مصرف خواستار شد.
عص��ارزادگان در ادام��ه گفت: تنها، اس��تان 
اصفه��ان ب��ود که در س��ر لوح��ه کار دس��تگاه 
میکروفیدر کار گذاشت و برای افزایش پرمیکس 
کارخانجات از فروردین س��ال جاری این مواد را 

با سرمایه خود خریداری و به طرق مختلف اقدام 
ک��رد. وی در ادامه گفت: مجموع��ه تولیدی آرد 
جرع��ه با مجهز بودن به آخری��ن تکنولوژی روز 
توانس��ته در هر ساعت نس��بت به 500 تن تخلیه 
اقدام کند و در راس��تای اصالح الگوی مصرف تا 
کن��ون از هر گونه همکاری با ش��رکت غله دریغ 
نکرده اس��ت.  در ادامه این جلسه، صابری رئیس 
اتحادیه نانوایان اصفهان به ش��رح بروز مشکالت 
فراوان اقتصادی و کارگری و افزایش هزینه های 
جاری و پرسنلی نانواییها و عدم افزایش نرخ نان 
در اول هر س��ال گفت: تعداد زی��ادی از نانوایان 
اصفه��ان با مش��کالت جدی مواجه ش��ده اند و 
خواستار بازخرید و بازنشستگی خود می باشند.

در پایان ای��ن دیدار حمی��د علیخانی معاون 
وزی��ر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل ش��رکت 
مادر تخصص��ی بازرگان��ی دولتی ای��ران جهت 

مش��کالت مطرح ش��ده بیان داشت: کارخانجات 
آرد سازی و واحدهای نانوایی را باید رتبه بندی 
کرد و بر اس��اس کاهش سرانه مصرف واحدهای 
برتر تا س��ه رتبه مورد تشویق و از آنها تجلیل به 

عمل آید.
حمی��د علیخان��ی در ادام��ه گف��ت: جه��ت 
بهبود وضعی��ت گندم، آرد و ن��ان باید از مزرعه 
ت��ا کارخانجات آرد س��ازی، واحده��ای نانوایی 
تغیی��رات و تحوالت اساس��ی و مب��ارک حاصل 
شود که هم برای کشاورز هم برای کارخانه تولید 
آرد و ه��م برای نانوا و ه��م برای مردم ثمرات و 

خیراتی داشته باشد.
معاون وزیر بازرگانی افزود: با توجه به اینکه 
اصفهان پایتخت نان کشور می باشد و 90درصد 
واحدهای نانوایی این اس��تان بهسازی شده و از 
لحاظ س��رانه مصرف در رتبه اول قرار دارد، باید 
بقیه مس��ائل کارشناسی شده و با تعامل داشتن و 
در نظر  گرفتن منابع ملی، مش��کالت مطرح شده 

مرتفع خواهد شد.
حمید علیخانی در مورد  احداث نان صنعتی 
گفت: در حال حاضر ی��ک واحد نان صنعتی در 
کش��ور وجود دارد. وی نان صنعتی را مصدع نان 
سنتی ندانسته و افزود در استان اصفهان باید چند 

واحد نان صنعتی احداث شود.
در خاتمه و در راستای اصالح الگوی مصرف 
آموزش، فرهنگ سازی و رضایت مردم و تشویق 

واحدهای نمونه را مورد تأکید قرار داد.

ــده رود: مدی��ران  ــگار زاین ــان – خبرن اصفه
مؤسسه مالی و اعتباری مهر تفاهمنامه همکاری با 
دو تش��کل اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن 

استان اصفهان  امضاء کردند.
  در ای��ن دیدار نایب رئیس ات��اق بازرگانی 
و رئی��س خانه صنعت و معدن اس��تان اصفهان و 
مدیر کل مؤسس��ه مالی و اعتباری مهر استان این 

تفاهمنامه را به امضاء رساندند.  
  » مصطف��ی صف��وی« نای��ب رئی��س اتاق 
بازرگانی اصفهان در این دیدار گفت: صنعتگران  
مطمئن ترین مجموعه هایی هس��تند که با کمترین 
ریس��ک می توانن��د از تس��هیالت این  مؤسس��ه 

استفاده کنند.
  وی اف��زود: فع��االن اقتص��ادی اس��تان به 
دلی��ل تصمیم گیری متف��اوت بان��ک مرکزی در 
س��ه قفله کردن خزانه عمده فعالیتهای توس��عه و 

سرمایه گذاریهای خود را متوقف کردند. 
  وی توضیح داد: اگر مسئوالن بانک مرکزی 
اجازه می دادند و روابط بین بانک و مشتریان ادامه 
پیدا می کرد این دو مجموع��ه با تعامالت دیرینه 
می توانس��تند بدون وارد شدن خدش��ه ایی به دو 

طرف، به فعالیت اقتصادی ادامه دهند.
 وی وضعی��ت واحده��ای تولی��دی را همراه 
با مشکل نقدینگی و س��رمایه در گردش مورد نیاز 
واحده��ا برای ادامه حیات و حفظ وضعیت موجود 
دانست و گفت: توسعه و افزایش ظرفیت تولید برای 
تولیدکنندگان یک آرزو و رویا شده است و متأسفانه 
منابع بانکها تخلیه و امکان پرداخت تس��هیالت به 
لحاظ نبود منابع متوق��ف و حفظ وضعیت موجود 

برای آنان دشوار شده است. 
  وی اولوی��ت اول  دولتها در جهان را حفظ 
تولید و اش��تغال خواند و گفت: اولویت نخست 
در کشور حفظ تولید و اشتغال نیست و متأسفانه 

اولویتهای دیگری مقدم بر این موضوع است.
   وی ب��ه عنوان یک کارآفری��ن راه چاره را 
توجه این مؤسس��ه به مش��تریان و ب��ازار  بدون 
توجه ب��ه دس��تورالعمل های تکلیفی دانس��ت و 
گفت: مؤسس��ه های مالی باید به واحدهای مولد 
که ارزش افزوده ایجاد می کنند نگاه ویژه ای داشته 

باشد.
  وی از مؤسسه مالی و اعتباری مهر خواست 
به اس��تان اصفهان با توجه به ظرفیتهای اقتصادی 
قاب��ل توجه نگاهی هم��راه با مطالع��ه صحیح و 

کاربردی از واحدهای تولیدی داشته باشد. 
  وی تأکی��د ک��رد: اگر مؤسس��ات مالی این 
نگاه را نداشته باش��ند داللها و  واسطه گرها همه 
مناب��ع را تصاحب خواهند کرد و برای جلوگیری 
از ای��ن روند باید بخش مارکتینگ مؤسس��ه مالی 
و  اعتب��اری   فعاالن اقتص��ادی را مورد ارزیابی 

قرار دهد. 
 » م��راد عل��ی نیکوپن��اه« مدیر کل مؤسس��ه 
مالی و اعتباری مهر اس��تان اصفهان در این دیدار 
گفت:  ایجاد تعامل مثبت و س��ازنده با واحدهای 
اقتصادی استان اصفهان از سیاستهای این مؤسسه 

در فرایند  بانک شدن است. 
  وی مراحل نهایی تبدیل این مؤسسه به بانک 
را طی دو ماه آینده دانس��ت و گفت: این مؤسسه 
گسترده ترین و بزرگترین بانک خصوصی  کشور 
با 700 شعبه  در سطح کشور است که آماده ارائه 
خدمات به واحدهای تولیدی و بازرگانی اس��تان 

اصفهان است.  
  وی  جذب منابع این مؤسس��ه را  قابل توجه 
دانست و گفت: منابع جذب شده سال جاری نسبت 
به سال گذشته 2/5 برابر افزایش داشته ولی در استان 

اصفهان مصرف این منابع اندک بوده است. 
  وی عمده منابع این مؤسس��ه را سپرده های 
مردم��ی برش��مرد و گف��ت: نرخ تس��هیالت این 

مؤسس��ه از 22 ت��ا 28 درصد اس��ت زیرا قیمت 
تسهیالت برای مؤسسه 22 درصد تمام می شود.

وی وثایق مورد نیاز برای تس��هیالت مالی را 
صرفًا ملکی ندانس��ت و گفت: مشتریان می توانند 
50 درصد تس��هیالت را وثیقه ملکی و 50 درصد 

را طی چک ارائه کنند.
 وی رسالت مؤسسه را کسب سود بر اساس 
ارزش��های اخالق��ی و مصال��ح عموم��ی جامعه 
برش��مرد و گفت: این مؤسس��ه آمادگی دارد که 
حداکث��ر انعط��اف را برای واحده��ای تولیدی و 
صنعتی اس��تان در خصوص تس��هیالت بانکی از 

خود نشان دهد.
 وی تأکی��د کرد : فع��االن اقتصادی می توانند 
از خط اعتباری ش��ناور این مؤسسه تا سقف یک 
میلیارد تومان در اس��تان و بیش��تر از آن از طریق 

مرکز استفاده کنند.
  وی ش��بکه شعب این مؤسسه را بهره مند از 
س��امانه یکپارچه الکترونیکی )نگین( و بانکداری 
الکترونیک��ی اع��الم کرد و گفت: س��رویس های 
جدید این مؤسسه در بخش بانکداری الکترونیکی 
از طری��ق اینترنت از دیگر خدمات این مؤسس��ه 

است.
  »محم��ود گل��کار« رئیس خان��ه صنعت و 
معدن اس��تان اصفهان در این دیدار گفت: توقف 
 و ایس��ت در صنعت به معنای مرگ اس��ت و اگر 
ش��رایط طرح توس��عه و پویایی برای واحدهای 
صنعت��ی ایجاد نش��ود ش��اهد از بین رفت��ن آنها 

خواهیم بود. 
    وی توضیح داد: مؤسس��ات مالی و بانکها 
هم��واره بای��د واحدهای تولیدی را ب��رای ایجاد 
طرحهای توس��عه و افزایش ظرفیت با تسهیالت 
خود حمایت کنند که به دلیل دس��تورالعمل ها و 
بخش��نامه های غیر اصولی این فرایند دستخوش 

توقف است. 
  وی اضافه کرد: مؤسس��ات مالی و اعتباری 
از جمله مؤسس��ه مه��ر می توانند ب��ا اجرای این 
تفاهمنام��ه با ات��اق بازرگانی و خان��ه صنعت و 
معدن مش��ارکت ارزنده ایی در طرحهای توس��عه 

واحدهای تولیدی استان داشته باشند. 

همزمان با ایام دهه ی فجر 
طرحهای برق رسانی 
 شهرستان کاشان به 
بهره برداری می رسد

ــده رود: مدی��ر برق  ــگار زاین ــان – خبرن کاش
شهرستان کاش��ان احداث شبکه فش��ار متوسط و 
فشار ضعیف هوایی، نصب پست هوایی در قمصر، 
نصب 8 دس��تگاه سکس��یونر گازی در محدوده ی 
کاش��ان، بهس��ازی و اجرای 41 اصله شبکه فشار 
متوس��ط هوایی، بهس��ازی و اجرای ش��بکه فشار 
متوسط، فش��ار ضعیف و پست هوایی در روستای 
کل��ه را از جمله پروژه های قابل افتتاح در دهه ی 
فجر س��ال جاری در برق شهرس��تان کاشان عنوان 
کرد. زیلوچیان با اش��اره به اینکه برای اجرای این 
طرحها حدود 15 کیلومتر ش��بکه فش��ار ضعیف و 
متوس��ط احداث شده اس��ت تصریح کرد: بیش از 
2 میلی��ارد و 342 میلیون ری��ال از محل اعتبارات 
شرکت توزیع برق استان اصفهان برای این طرحها 

هزینه شده است.

 افتتاح دهها پروژه ی 
برق رسانی در شهرستان 

خمینی شهر 
ــده رود: مدیر برق  ــگار زاین ــهر – خبرن خمینی ش
شهرستان خمینی ش��هر پروژه های قابل افتتاح در 
ده��ه ی فجر این شهرس��تان را رف��ع حریم محله 
آدریان، کاهش تلفات کوچه شاهین، بلوار امیرکبیر، 
بهسازی شبکه های فشار ضعیف، فشار متوسط و 
افزایش قدرت مانور، بهسازی شبکه فشار ضعیف 
و فشار متوسط، پنجش��نبه بازار، کوچه ی طالب، 
بهس��ازی شبکه ی فرسوده ی روس��تای تیرانچی، 
نوسازی شبکه ی فرسوده خیابان بسیج دستگرد و 
رفع افت ولتاژ خیابان امام جنوبی عنوان کرد. علی 
محمدی با بیان اینکه برای اجرای این طرحها حدود 
13 کلیومتر ش��بکه فشار ضعیف و متوسط احداث 
ش��ده است، افزود: بیش از 5 میلیارد و 551 میلیون 
ریال از محل اعتبارات ش��رکت توزیع برق اس��تان 
اصفهان هزینه ی اجرایی این طرحها ش��ده است.

 7 طرح برق رسانی در 
 شهرستان فریدن به 
بهره برداری می رسد

فریدن – خبرنگار زاینده رود: مدیر برق شهرستان 
فریدن گف��ت: برای اجرای ای��ن طرح ها 14400 
متر ش��بکه فشار متوسط و فش��ار ضعیف، احداث 
9 دس��تگاه پس��ت هوایی نص��ب، تجهی��ز و بهره 
برداری از آن آغاز ش��ده است. نجاری پور افزود: 
کار اص��الح و بهینه س��ازی ش��بکه بل��وار اصلی 
محله آشجرد، احداث ش��بکه فشار متوسط جهت 
رینگ انتهای فیدر 7 داران، اصالح و بهینه س��ازی 
شبکه های روستای نهر خلج، ایجاد شبکه ی فشار 
 متوس��ط جهت رینگ فی��در 7 و 5 داران، اصالح 
ش��بکه های ب��رق روس��تایی میرآباد، نوس��ازی و 
بهینه س��ازی شبکه های برق روستای اسکندری و 
همچنین اصالح ش��بکه های فشار متوسط و فشار 
ضعیف روس��تاهای بادجان گنج��ه از طرح هایی 
هس��تند که همزم��ان با ای��ام دهه ی فج��ر افتتاح 

می شود.
وی تصری��ح کرد: برای اج��رای این طرح ها 327 
میلیون تومان از محل اعتبارات شرکت توزیع برق 

استان اصفهان هزینه شده است.

بهره برداری از 
طرح های برق رسانی در 

شهرستان دهاقان
ــده رود: مدی��ر برق  ــگار زاین ــان- خبرن اصفه
اح��داث ش��بکه ی  دهاق��ان گف��ت:   شهرس��تان 
فش��ار ضعیف قهد، محل��ه آقایون، پس��ت یگانه، 
 روش��نایی بل��وار ش��هید مؤم��ن پ��ور، اح��داث 
 KVA100 شبکه ی فشار متوسط و نصب ترانس
موس��ی آب��اد از جمل��ه پروژه هایی اس��ت که در 
دهه ی فجر سال جاری در شهرستان دهاقان افتتاح 

می شود.
مهن��دس هاش��می اف��زود: برای اج��رای این 
طرح ه��ا یک میلی��ارد و 132 میلیون ریال از محل 
اعتبارات ش��رکت توزیع برق استان اصفهان هزینه 

شده است.
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برای اولین بار در کشور

طرح ابتکاری ایجاد کلینیک حقوقی در زندان 
مرکزی اصفهان کلید خورد

90 درصد واحدهای نانوایی استان اصفهان بهسازی شده است

مؤسسه مالی و اعتباری مهر 
با اتاق بازرگانی اصفهان تفاهمنامه امضاء کرد 
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همایش بزرگداشت س��ید ابوالحسن مدیسه ای 
اصفهانی )ره( بر اس��اس محورهای تعیین ش��ده از 
س��وی مقام معظم رهب��ری و همت اداره ی فرهنگ 
و ارش��اد اسالمی اس��تان اصفهان به مدت 2 روز در 

روستای مدیسه لنجان اصفهان برگزار شد.
این همایش با قرائت پی�ام مق�ام معظ�م رهب�ری 
آیت ا... خامنه ای توس��ط نماین��ده ی ولی فقیه در 
اس��تان اصفهان ش��روع ش��د، آیت ا... خامنه ای در 
ای��ن پیام فرموده اند: »من متش��کرم از اینکه به فکر 
افتادید نام مرحوم آیت ا... س��ید ابوالحسن اصفهانی 
)ره( را که یکی از مراجع بزرگ دوره اخیر اس��ت و 
کمت��ر مرجعی با خصوصیات ایش��ان در این دوران 
وجود داش��ته برای نس��ل امروز احی��ا کنید. یکی از 
خصوصی��ات مهم مرح��وم آیت ا... سیدابوالحس��ن 
اصفهان��ی این اس��ت ک��ه در یک��ی از دوران های 
حس��اس این منطقه زعامت معنوی دینی شیعه را به 

عهده گرفتند.
از س��ال 1329 ه.ق که مرحوم شریعت اصفهانی 
فوت می کنند، مرجعیت مرحوم سید آغاز می شود. 
البته این مرجعیت مستقل و فراگیر نبوده است به این 
علت که بزرگانی همچون آیت ا... نائینی در نجف و 

آیت ا... حائری در قم حضور داشته اند.
لکن از س��ال 1355ه.ق که س��ال فوت آیت ا... 
نائین��ی و آی��ت ا... حائری اس��ت مرجعیت مرحوم 
س��ید مرجعیت مطلق در تمام قلمرو تشیع می شود 
و تمام ش��یعیان نی��ز عمومًا مقلد ایش��ان بوده اند تا 

سال 1365 ه.ق که سال وفات ایشان بوده است.
ایش��ان در ادامه ی پی��ام عنوان ک��رده اند: »در 
این زمان 25 س��ال مرجعیت ایش��ان شما ببینید چه 
اتفاقاتی در این منطق��ه افت�اده، در ای�ران روی ک�ار 
آم�دن رضا خان، در ترکیه روی کار آمدن آتاتورک، 
در عربس��تان قدرت گرفتن ملک سعود و وهابی ها 
اتفاق��ات مهم و حساس��ی بوده که تأثیر مس��تقیم بر 

جامعه داشته است.
در آن زم��ان انگلیس��ی ها وقت��ی دیدن��د نمی 
توانن��د عراق را مس��تقیمًا اداره کنند دولت دس��ت 
نش��انده ایجاد کردند. مثل دوره اخیر که امریکا پس 
ار ناتوانی در اداره مس��تقیم ع��راق به فکر انتخابات 
تش��ریفاتی افتاد، در آن زمان هم انگلیسی ها همین 
کار را انج��ام دادند. یک عرب تب��ار )ملک فیصل( 
را بر س��ر کار آوردند و حکومت سلطنتی در عراق 
آغاز ش��د. تا 10 س��ال نماینده انگلیس مستقیمًا در 
همه ی امور دخالت داش��ت بع��د از آن هم دخالت 
آنها کم و بیش وجود داش��تند. ب��ه هر حال مرحوم 
آیت ا... اصفهانی در چنین دورانی زعامت ش��یعه را 
بر عهده گرفتند. ش��اید امروز اگر کس��ی بخواهد با 
نگاه تاریخ��ی به جریان ه��ای آن دوران توجه کند 
ایراداتی به عکس العمل های مرحوم سید در مقابل 
حکومت های وقت بگیرد اما چنانچه به نگاه انصاف 
به تحوالت و ش��رایط آن زمان نگریسته شود متوجه 

خواهد ش��د که موضع سید در رابطه با این تحوالت 
هوشمندانه ترین موضع بوده است.«

در پایان این پیام با اش��اره به دو برهه ی سیاسی 
در زندگ��ی مرحوم آی��ت ا... اصفهانی آورده ش��ده 
است: »برهه ی اول حکومت انگلیس در عراق و آن 
انتخابات صوری و تبعید علما از جمله مرحوم سید 
و آی��ت ا... نائینی به ایران که به ش��کل واقعًا خفت 
ب��اری این علما  را به ایران فرس��تاند و مردم همه با 
اینکه به این کار معترض بودند اما جرات ایستادگی 
در مقابل حکومت را نداش��تند که بعد از یک س��ال 
هم انگلیسی ها مجبور شدند آنها را دوباره به نجف 

بازگردانند.
در برهه ی دوم زندگی سیاس��ی مرحوم س��ید 
تمام همت ایش��ان صرف تقویت حوزه ی نجف و 
گسترش افکار ش��یعه توس��ط نمایندگان و وکیالن 
ایش��ان در سراس��ر جهان اس��الم می ش��ود. در امر 
زعامت و مدیریت حوزه و همچنین در بخش علمی 
و تدریس دروس، ایش��ان از مدیران و مدرس��ان کم 
نظیر حوزه محسوب می شوند. تسلط ایشان بر کسی 
پوش��یده نیس��ت. اگر بخواهیم در رابطه با فق�اهت 
آیت ا... اصفهانی شواهدی بیاوریم استناد به اعتراف 
سید عبدالهادی شیرازی از شاگردان آخوند خراسانی 

به فقاهت و عمق علمی مرحوم سید کافی است.«
در ادامه نماینده ی ولی فقیه در اس��تان اصفهان 
با اشاره به فرمایش حضرت پیامبراکرم )ص( گفت: 
»نقش علما در جامعه مانند ستارگانی است که جهل 
و نادانی به واسطه ی نور هدایت و علم آموزی آنان 

به آگاهی و بینش تبدیل می شود.«
آیت ا... طباطبائی نژاد با اشاره به استعداد باالی 
علمای تش��یع اف��زود: »این عالم جلی��ل القدر تبحر 
خاصی در علوم مختلف داش��تند ت��ا جایی که امام 
راحل کتاب وس��یله النجاره ایش��ان را محور اصلی 
رس��اله ی خود قرار دادند چرا که دقت در فتواهای 

این عالم فرزانه به وضوح مشاهده می شود.«
وی نیاز به علما را در تمام زمان ها الزم دانست 
و تصریح کرد: »اگر علما نباش��ند ممکن است افراد 
هدایت شده نیز در زمان های بحرانی راه درست را 

تشخیص ندهند.«
امام جمعه ی اصفهان اظهار داش��ت: »شایس��ته 
اس��ت این همایش هر ساله برگزار ش��ود تا همه با 

ابعاد شخصیتی چنین علمایی آشنا شوند.«
ام��ام جمعه ی زرین ش��هر نیز با بی��ان اینکه از 
باالترین رده های فرهنگی تا پایین ترین آنها در این 
همای��ش حضور دارند گفت: یک��ی از افتخارات ما 

این اس��ت که این همایش در روس��تای مدیسه برپا 
ش��د چرا که ما می خواهیم به جوانان پیام دهیم که 
این شخصیت در روس��تای مدیسه، روستایی گمنام 

رشد یافته است.
حج��ت االس��الم و المس��لمین باقری��ان افزود: 
جوانانی که به دنبال خدمات رس��انی بزرگ هستند 
باید بدانند تجمالت نقش چندانی در کسب موفقیت 
و رس��یدن به درجات عالی ندارد بلکه تنها با اراده و 
پشتکار و رضایت خداوند می توان متعالی شد و به 

جامعه خدمت کرد.
همچنین  نمانیده ی ولی فقیه در استان مرکزی با 
اش��اره به اینکه آیت ا... اصفهانی مرجع دنیای اسالم 
و تشیع بود، گفت: ایش��ان همچون ستاره در جهان 
اس��الم بودند ک��ه امروز بعد از 65 س��ال از وفاتش 

اینگونه در حواشی اصفهان می درخشد.
آی��ت ا... دری نج��ف آبادی با اش��اره به نقش 
حوزه ی علمیه در ترویج فرهنگ اس��الم و ش��یعه 
تصری��ح کرد: علم��ا، اندیش��مندان و فقهای بزرگی 
چون آی��ت ا... اصفهانی از بزرگانی هس��تند که در 

دامان حوزه ی علمیه رشد یافته اند.
وی اظهار داشت: سبک، فقاهت وعنایت ایشان 
به روایات اهل بیت، اس��تنباط دقی��ق و جمع بندی 

مناس��ب از ویژگی ه��ای کالس و س��خنرانی های 
ایشان بود.

امام جمعه اراک بیان داش��ت: مزدوران جهانی و 
به ویژه امریکا و اس��رائیل باید بدانند که نمی توانند 
در کش��وری که چنین س��ید نمونه ای از علمای آن 

بوده کوچکترین رخنه ای داشته باشند.
دبیر علمی کنگره بزرگداشت آیت ا... مدیسه ای 
اصفهان��ی با اش��اره به رونمایی نرم افزار خورش��ید 
مدیس��ه ای گفت: این نرم افزار ش��امل یک مجموع 
کتب به چاپ رسیده و مقاالت ارائه شده به همایش 

است.
حجت االسالم و المسلمین سجادی با بیان اینکه 
11 جلد کت��اب به منظور معرفی ش��خصیت علمی 
این عالم بزرگوار ش��یعه به جامعه ی دانش��گاهی و 
حوزوی کش��ور به چاپ رسیده اس��ت، خاطرنشان 
ک��رد: کتاب فخر تش��یع، حکایات��ی از زندگانی این 
فقیه وارس��ته نوشته محمد حسین ریاحی، نامه ها و 
مکتوب��ات آیت ا... اصفهانی نوش��ته ی محمد جواد 
نور محمدی، چاپ جدید وس��یله النجاه در دو جلد 
به همت احمد زادهوش، اجازات این عالم برجسته 
تألیف مهدی باقری، صراط النجاه ترجمه ی وس��یله 
النجاه به کوشش محمد جواد نور محمدی و ترجمه 
حاج سید ابوالقاسم صفوی اصفهانی شناخت نامه ی 
مرح��وم آیت ا... اصفهانی، سرگذش��ت مجتهدین و 
علمای ایران و فقیهان  شیعه و کتابی در باب کودکان 
از زندگ این فقیه وارس��ته کتاب هایی است که در 
وص��ف این عال��م جلیل القدر طی 2 س��ال اخیر به 

چاپ رسیده است.
در پای��ان همایش نیز پیام دکت��ر علی الریجانی 
رئی��س مجل��س ش��ورای اس��المی ب��ه همای��ش 
بزرگداشت سید مدیسه ای اصفهانی توسط کوهکن 
نماینده مردم زرین ش��هر در مجلس شورای اسالمی 
قرائت ش��د. در این پیام آمده است: »حمد و ثنا خدا 
را سزاس��ت که عالمان را در بوس��تان معطر نبوی و 
عارفان علم و معرف��ت را برگرده ی هدایت کره ی 
خاکی بر انس��ان های ش��یفته و چرخش��ی بر مدار 
صراط مس��تقیم چ��ون هدیه ای گرانس��نگ ارزانی 
داش��ت و چه زیباست درک صحیح و عمیق این امر 
الهی. بازشناسی اندیش��مندانه این مردان الهی که از 
تربیت یافتگان مرجع اس��الم هستند، خدمتی به فقه 
و فقاهت بوده و این امر در توان کس��انی اس��ت که 
نیاز جامعه ی اسالمی به ویژه نسل جوان و تحصیل 
کرده را به این دریای پر گوهر و معرفت اس��المی به 

خوبی درک کرده اند.«
در پایان این پیام عنوان شده: »ضمن ادای احترام 
به س��احت مرجعیت و مقام ویژه ی این فقیه،  امید 
است اقدامات دس��ت اندکاران ستاد بزرگداشت که 
منجر به تهیه و تدوین کتب مفیدی ش��ده اس��ت با 
برگزاری ای��ن همایش نیز بازتاب خوبی را به دنبال 

داشته باشد.«      

زندگی نامه آیت ا... سید ابوالحسن مدیسه ای اصفهانی 

سید علیرضا حسینی، مدیرکل اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اصفهان، با بیان اینکه مهم ترین 
دستاورد این همایش تکریم مقام مرجعیت و 
تبیین نقش مراجع شیعه بود، به پیام مقام معظم 
رهبری  به این همایش و حضور پرشور علما، 
بزرگان، دانش��گاهیان، طالب و مردم اصفهان 
اش��اره کرد و گفت: اش��عار س��روده شده در 
ارتباط ب��ا موضوع همایش در قالب یک جلد 

کتاب چاپ و منتشر می شود.
وی افزود: انجمن سینمای جوان اصفهان 
نیز اقدام به تولید فیلم هایی در ارتباط با زندگی 
ش��خصیت و س��یره آی��ت ا... العظمی  س��ید 
ابوالحسن اصفهانی)ره( کرد که بخشی از آن در 
طی برگزاری همایش آیت ا... س��ید ابوالحسن 

اصفهانی به نمایش درآمد.
مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی با بیان 
اینکه انتش��ار محتوای همای��ش در قالب آثار 

مکتوب باعث ماندگاری می شود، اظهار داشت: 
10 جلد کتاب مربوط به آثار و س��یره آیت ا... 
العظمی مدیسه ای اصفهانی و نیز آثار رسیده به 
دبیرخانه همایش چاپ و در اختیار عالقه مندان 

قرار گرفته است.
دبی��ر برگزاری همایش آی��ت ا... العظمی 
سید ابوالحسن اصفهانی افزود: دبیرخانه انجمن 
آثار و مفاخر فرهنگی اس��تان اصفهان آمادگی 
دارد تا مقاالت و آثار مربوط به آیت ا... العظمی 
سید ابوالحس��ن اصفهانی)ره( را دریافت کند، 
چون طبق تجربه به رغم وجود فراخوان آثار، 
برخی افراد حین یا بع��د از برگزاری همایش 

متوجه آن می شوند.
وی در خص��وص برنامه های بعدی برای 
نکوداش��ت ش��خصیت ها در اصفهان گفت: 
آسمان اصفهان بسیار پر ستاره است و انتخاب 

شخصیت ها،  کار سختی است.

یک محقق لبنانی در تاریخ فرهنگی شیعه 
گفت: تدبیر آیت ا... سید ابوالحسن مدیسه ای 
اصفهانی مانع نفوذ مبلغان مس��یحی در جنوب 

عراق شد.
دکتر »جعفر المهاجر«عصرروز پنجشنبه در 
دومین روز همایش بزرگداش��ت مرجع جهان 
تشیع آیت ا... سیدابوالحسن مدیسه ای اصفهانی 
افزود:ای��ن مرجع عالیقدر پس از جنگ جهانی 
که مبلغان مس��یحی برای ترویج تفکرات خود 
در قالب فعالیت های عام المنفعه ای مانند ایجاد 
درمانگاه و مدرس��ه در جن��وب عراق فعالیت 
می کردن��د با تعیین ش��یخ »حبی��ب المهاجر« 
به عنوان نماین��ده و ارائه خدمت به مردم فقیر 
جنوب عراق باعث خروج مبلغان مس��یحی از 

منطقه و مانع از ترویج افکار آنان شد.
وی اضافه کرد:اگراقدامات س��یداصفهانی 
نبوداکنون جن��وب عراق تح��ت تاثیرحرکت 
»تبشیریه« مبلغان مسیحی و به لحاظ اعتقادات 
مذهبی در ش��رایطی غیر آنچه که امروز است، 

قرار داشت.
المهاجر تصریح کرد: زعیم عالیقدر آیت ا... 
اصفهانی با تأسیس مدارس، درمانگاه و چاپخانه 
در ش��هر االم��اره در جنوب عراق باعث ش��د 
میسیونرهای مس��یحی این منطقه را ترک کنند 
و آثارباق��ی مانده از آنان در میان مردم منطقه به 

»خانه شیطان« شهرت یافت.
وی اضاف��ه کرد: به دلیل اعتمادی که مردم 
به آیت ا… سید ابوالحس��ن اصفهانی داشتند 
هم��واره وجوهاتی که نزد ایش��ان بود به اندازه 
بودجه ی در اختیار یک دولت کوچک بود که 
شخصا بر نحوه ی صرف این وجوهات نظارت 

می کردند.
دکت��ر »موس��ی حقانی« محقق مؤسس��ه 
مطالعات تاریخ معاصر ایران نیز در این همایش 
ب��ا بی��ان ویژگی های سیاس��ی آیت ا... س��ید 
ابوالحسن اصفهانی اظهار داشت: ایشان فقیهی 
ن��وآور، حافظ کیان مرجعیت و مروج فرهنگی 
دین��ی بود و در جری��ان حرکتهای دینی بعد از 
شهریور 1320 در مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب 

از پیشروان مبارزه بود.
وی اضافه کرد: اعالمیه های سید اصفهانی 
درزمان انقالب مشروطه و برخورد او با اقدامات 
رضاخان از جمله موارد فعالیتهای سیاسی سید 

است.
همایش بزرگداشت مرجع عالیقدر جهان 
تش��یع آیت ا... س��ید ابوالحس��ن مدیس��ه ای 
اصفهانی از روز چهارش��نبه به مدت دوروز در 
مدیسه لنجان و شهر اصفهان با حضور گروهی 
ازاندیشمندان داخلی و خارجی حوزه و دانشگاه 

برگزار شد.

تشریح دستاوردهای همایش بزرگداشت 
آیت ا... سید ابوالحسن اصفهانی

محقق لبنانی:
سیدابوالحسن اصفهانی مانع نفوذ مسیحیت به 

جنوب عراق شد
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محمدرضا نیکویی
سید ابوالحس��ن اصفهانی در سال 1284 ه.ق 
در قریه مدیسه از دهات لنجان اصفهان متولد شد. 
خاندان ایشان قباًل ساکن بهبهان بودند و جد ایشان 
از آن ش��هر به قریه مدیس��ه مهاجرت کرده بود. 
اجداد ایشان از سادات موسوی بهبهان بوده اند و 
نسب ایشان با 32 واسطه به موسی ابن ابراهیم بن 
موسی کاظم )ع( می رسد. پدر ایشان سید محمد 
متول��د کربال و مدفون در خوانس��ار اس��ت. جد 
ایش��ان سید عبدالحمید موس��وی از عالمان دینی 
و از شاگردان ش��یخ محمد حسن نجفی صاحب 
جواهر و ش��یخ موسی کاشف الغطاء که عالوه بر 
تألیف و گرد آوری تقریرات خارج فقه اس��تادش 
شیخ موسی کاش��ف الغطاء، شرحی نیز به شرایع 

محقق حّلی نوشته است. 
آی��ت ا... اصفهانی تحصی��الت ابتدایی را در 
قریه مدیسه تمام و وارد حوزه علمیه اصفهان شده 
و در مدرسه نیما ورد مقدمات علوم را فرا گرفت 
و سپس از محضر استادان بزرگ حوزه اصفهان به 
تکمیل علوم نقلی و عقلی پرداخت و پس از پایان 
یافتن س��طح فقه، از محضر بزرگانی چون آخوند 
مال محمد کاشانی، سید مهدی نحوی، سید محمد 
باقر درچه ای، سید هاشم، چهار سوقی، ابوالمعالی 
کلباسی و جهانگیر خان قشقائی بهره ها برد. آیت 
ا... سید ابوالحسن اصفهانی )ره( در 13 ربیع االول 
1308 ه.ق اصفه��ان را به مقصد نجف ترک کرده 
و در 11 جمادی االول همان سال به نجف رسیده 
و در مدرس��ه ی صدر ساکن می ش��وند. ایشان 
از محضر علماء و ب��زرگان نجف از جمله میرزا 
حبیب رش��تی و آخوند خراس��انی، میرزا محمد 
حسن ش��یرازی، میرزا محمد تقی شیرازی، سید 
محمد کاظم طباطبائی یزدی و... استفاده می کنند. 
آیت ا... س��ید ابوالحس��ن اصفهانی )ره( 17 سال 
متوالی از محضر آخوند خراسانی بهره گرفته و از 
بهترین ش��اگردان ایشان محسوب می شوند. پس 
از ارتحال آخوند خراس��انی برای تقلید به ایشان 
رج��وع می کنند اما مرجعیت عامه پس از آخوند 
خراس��انی به سید محمد کاظم طباطبائی یزدی و 
میرزا محمد تقی ش��یرازی منتقل ش��د و آیت ا... 
شیرازی اولین مرجعی بودند که احتیاطات خود را 
ب��ه آیت ا... اصفهانی ارجاع دادند. پس از ارتحال 
محمد تقی شیرازی در سال 1338 ه.ق مرجعیت 
تقلید نخس��ت توأمان در نجف به آیت ا... س��ید 
ابوالحس��ن اصفهانی و میرزا حسن نائینی و درقم 
به حاج ش��یخ عبدالکریم حائری یزدی »مؤسس 
ح��وزه علمیه ی قم« منتقل ش��د ت��ا آنکه پس از 
ارتحال نائینی و حائری یزدی در سال 1355 ه.ق 

مرجعیت شیعیان منحصر به شخص آیت ا... سید 
ابوالحسن اصفهانی شد.

از مهمترین آثار ایش��ان می توان به رساله ی 
»وس��یله النجاه« که مورد توجه بسیاری از بزرگان 
قرار گرفته اس��ت اشاره کرد که امام خمینی )ره( 
نیز شرحی بر کتاب وسیله النجاه سید نگاشته اند 
که این خود نمونه ی بارز اینگونه توجهات به این 

اثر سید می باشد. 
از دیگر آثار ایشان می توان به انیس المقلدین، 
حاش��یه بر تبصره علومه، حاشیه بر عروه الوثقی، 
حاش��یه بر نج��ات العباد، ذخیره العب��اد، منتخب 
الرسائل، مناسک حج، وسیله النجاه الصغری، ذخیر 
الصالحین اشاره کرد، همچنین از شاگردان ایشان 
می توان به سید محمود شاهرودی، سردارکابلی، 
محمد تقی آملی، محمد رضا طبی، سید ابوالحسن 
شمس، میرزا مهدی آش��تیانی و عالمه طباطبائی 
اش��اره کرد. آیت ا... س��ید ابوالحسن اصفهانی از 
فضائل روحی و اخالقی واالیی برخوردار بودند. 
نقل ش��ده که در س��ال 1349 ه.ق شخصی که با 
ایشان دشمنی پیدا کرده بود، فرزند عالم و فاضل 
ایشان را در صف نماز جماعت مورد حمله قرار 
داده و به طرز فجیعی به ش��هادت می رساند. 
پس از دس��تگیری قاتل، در شرایطی که همه 
خواستار قصاص این شخص بودند آیت ا... 
اصفهان��ی نه تنها از قصاص می گذرند بلکه 
برای آنکه آن ش��خص از آس��یب احتمالی 
م��ردم در امان بماند پولی به او می دهند تا 

به ایران مهاجرت کند. 
آیت اله سید ابوالحسن اصفهانی )ره( 
پس از عمری مجاه��دت در راه اعتالی 
اسالم و تشیّع و رسیدگی به امور مسلمین 
در ش��ب نهم ذیحجه 1365 ه.ق در 81 
س��الگی در کاضمین به دی��دار معبود 
شتافت و پیکر ایشان پس از حمل از 
کاظمین به نجف و تشییعی کم نظیر، 
در صحن مطهر اربابش امیر المؤمنین 
)ع( به خاک سپرده می شود. پس از 
ارتحال این بزرگوار، جهان اس��الم 
یکسره در سوگ و ماتم فرو رفت و 

هم او که حیاتش سرشار از خدمات به 
اسالم و مسلمین بود مماتش نیز سرشار از 
برکت گردید و برگزاری مراسم سوگواری 
ای��ن بزرگوار در آذربایجان س��بب رهایی 
این س��رزمین از چنگال اشغالگران روس 
و بازگش��ت آذربایجان به ایران عزیزمان 

شد.  
روحش شاد

 افقی
1- نصف، اشک چشم، نزدیک بین

2- اکوردئون، نام کوچک وان گوگ، حرف 
توفیر

3- نف��س خس��ته، راهرو، بازیکن س��ابق 
پرسپولیس

4- سیّاره مریخ، پستی، اجاره بهاء
5- قامت و هیکل، دلخوری

 6- مردم، فیلمی با بازی و کارگردانی جان 
وین، تیمار

7- اندوه و خفگی، مظهر پلیدی ها، شما و 
مخلص

8- کارتاژ سابق، از حومه رشت، صورتگر
9- نیمه راضی، روحانی زرتش��تی، در حال 

گریه
10- تماس، چهار دندان نیش، با اهمیّت

11- حوض و فواره، روشنایی ها
12- میوه سه رنگ، زیر رویه لباس، ناگهان 

و غیرمترقبه
13- هموطن ماس��ت، س��یر کوهی، خاک 

سرخ
14- برج کج، فریب دهنده قوم موسی، الکل

15- واحد مس��احت، یار غمگس��ار شما، 
نویسنده کتاب نامه هایی از آسیاب من.

عمودی
1- حارس، از سبک های شعر فارسی

2- هاون، دیو شاهنامه ای، خانه کنار دریا
3- تلخ، نویس��نده فدرا وایفی ژنی، نمایش 

سرا

4- شهر شیر سنگی، وسیله، شیر عرب
5- بدهکار، فیلم ژان گره میون فرانسوی

6- رمان گوگول، الله داغدار، پریشان حال 
و سراسیمه

7- فیلم اکبر صادقی، ودیعه، قلب ایتالیا
8- مهاجم منچستر یونایتد، مرغان خانگی، 

خدیو و سلطان
9- این نه، درخت شمشاد، فالنی

10- فرکان��س، درحال لنگی��دن، نواختنی 
است

11- از کشورهای بلوک شرق، خداوندی
12- کش��یدنی برای آشتی، وسیله ای برای 

حجاب، بهانه تراشی
13- یگانه، بازیکن سابق استقالل، تازه

14- کارگردان ش��ب و تنهای��ی، اگر با تو 
نسازد تو با او بساز، رسیدن

15- تابلوی ارزشمند رنوار، نامه های پستی.   
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شتراهمانهاشرخا
اوسریدبیمباوخ

هنایارهکرسدز
دسهنادرمنداهن

ارابدارسمار
ناسنورادمانبک

هزمهسوبنرتسو
نیموکنادهردب
کااباوسرتکلا

منژورتساربارب
ییایریبنابورا
ناوکابایراکبط
گلانالکولابلا
ایردنورانناوه
هتوخوسغامدیزار



دیابت چیست؟

یک متخصص و جراح 
چش��م برای پیشگیری 
از ب��روز عارضه »برف 
کوری« استفاده از عینک 

آفتابی را توصیه کرد.
دکت��ر محمد کریم 
اس��ماعیلی، متخصص 
و جراح چش��م و فوق 
تخصص پیوند قرنیه در 
گفتگو با ایسنا در تعریف 
ب��رف ک��وری گف��ت: 
افرادی که بدون عینک 
آفتابی در معرض برف 

یا یخ به خصوص در نواحی قطبی و یا ارتفاعات 
قرار می گیرند دچار عالیم چشمی ای می شوند که 

به برف کوری معروف است.
وی درد و قرمزی چش��م ها، ت��رس از نور، 
احساس جسم خارجی در چشم ها، تورم پلک ها 
و کاهش بینایی را از عالیم برف کوری دانس��ت 
و اف��زود: اگر فردی حتی به مدت 20 دقیقه بدون 
عینک آفتابی در ارتفاعات و در محیطی که برف 
تازه باریده قرار بگیرد ممکن است به این عارضه 

دچار شود. 
اسماعیلی علت برف کوری را انعکاس اشعه 
ماورای بنفش از سطح برف و یخ دانست و گفت: 
برف تازه تا 80 درصد اشعه ماوراء بنفش را منعکس 
می کند و عالیم آن حدود شش تا 12 ساعت بعد 

بروز می کند. به عالوه 
اس��تفاده از عینک در 
هوای ابری نیز توصیه 
می شود چرا که امواج 
ماوراء بنف��ش از ابرها 

هم عبور می کنند.
وی ب��ا رد تصور 
در  عم��وم  اش��تباه 
خصوص ک��وری در 
داد:  توضی��ح  ب��رف 
ناش��ی  بینایی  کاهش 
از ب��رف کوری اغلب 
موقت است و به ندرت 
به کوری دائمی منجر می ش��ود و عالیم چشمی 

حدود 18 تا 24 ساعت بعد بهبود می یابند.
اسماعیلی با اش��اره به تأثیر استفاده از عینک 
آفتابی در پیش��گیری از برف کوری در خصوص 
ویژگی عینک گفت: عینک ها باید فقط حدود 10 
ت��ا 5 درصد نور مرئی را عبور دهند و تقریباً تمام 
امواج ماوراء بنفش را جذب و دارای عدسی بزرگ 

باشند.
این چشم پزشک، خروج لنزهای تماسی از 
چشم، امتناع از مالش چشم ها، قرار گرفتن بیمار 
در اتاق تاریک، کمپرس س��رد چشم ها و استفاده 
از مس��کن جهت کاهش درد، قطره آنتی بیوتیک 
و عینک آفتابی را از راه ه��ای درمان برف کوری 

دانست.

علم����ی  دبی��ر 
س��االنه  کنگره  نهمین 
پریودنتول��وژی با بیان 
ارتباط  ام��روزه  اینکه 
بیماری ه��ای  بی��ن 
)نس��وج  پریودنت��ال 
ب��ا  دن��دان(  اط��راف 
بیماری ه��ای قلب��ی و 
ثابت  زودرس  زایمان 
گفت:  اس��ت،  ش��ده 
فاکتوره��ای  وج��ود 
خطر مش��ترک و آزاد 
واس��طه های  ش��دن 
التهابی به تنگی عروق 
و بیماری ه��ای قلب��ی 

منجر می شود.
به گزارش ایس��نا، دکتر س��عید س��ادات 
منص��ور در حاش��یه نهمی��ن کنگره س��االنه 
پریودنتولوژی با بی��ان این که نتایج تحقیقات 
کشوری هم حاکی از ارتباط بین بیماری های 
لثه با زایمان زودرس است، اظهار کرد: از این 
رو انجام یک س��ری درمانها در فاز نخس��ت 
نظیر جرم گیری و صاف کردن س��طوح ریشه 
دندان ه��ا، برای جلوگیری از تولد نوزادان کم 

وزن به زنان باردار توصیه می شود.
وی به وجود ارتباط بی��ن بیماری دیابت 
و لث��ه اش��اره ک��رد و ی��ادآور ش��د: بیماری 
لث��ه شش��مین عالمت بیم��اری قن��د پس از 
بیماری های قلبی عروقی، کلیوی و چش��می 

بیماران دیابتی است.
س��االنه  کنگ��ره  نهمی��ن  دبیرعلم��ی 
پریودنتول��وژی با بیان اینک��ه در افراد دیابتی 
بیماری های لثه تشدید می شود به آبسه مکرر 
لثه در مبتالیان به دیابت اش��اره کرد و افزود: 

معموالً دیابت این افراد تحت کنترل نیست.
دکتر سادات منصور  از علل وجود ارتباط 
بین بیماری های لثه با سایر ارگان های بدن را 
پرخونی این ناحیه از بدن برش��مرد و یادآور 
شد: از این رو عفونت این ناحیه به راحتی از 
طریق جریان خون به س��ایر ارگان های حیاتی 

بدن منتقل می شود.
وی مهمترین عامل برای ایجاد بیماری های 
لث��ه را عوامل میکروبی و تش��کیل پالک های 
میکروبی روی دندان عنوان و خاطرنشان کرد: 

تشکیل الیه نازکی از 
میکروب روی دندان 
سبب نفوذ عفونت به 
تنها  لثه می ش��ود که 
راه پیش��گیری از آن 
مس��واک  می توان  را 
چون  دانس��ت،  زدن 
ای��ن صورت  درغیر 
ب��ه الته��اب لثه و در 
به  پیشرفته تر  مراحل 
و  اس��تخوان  تحلیل 

پیوره منجر می شود.
علم����ی  دبی��ر 
ساالنه  کنگره  نهمین 
پریودنت��ول����وژی 
از مباح��ث مهم مطرح ش��ده در ای��ن کنگره 
را اس��تفاده از فاکتوره��ای رش��د در درم��ان 
بیماری های پریودنت��ال و معرفی تکنیک های 
جدی��دی همچون ایمپلنت دانس��ت و افزود: 
از دس��ت رفتن دندان به دو علت بیماری لثه 
و پوس��یدگی دندان اس��ت ک��ه از روش های 
معمول، جایگزینی استفاده از پالک های متعدد 
و روک��ش دندان )پروتز ثاب��ت( و هم اکنون 
ایمپلنت اس��ت که ب��رای جایگزینی نیازی به 

تراشیدن دندان های مجاور نیست.
دکتر س��ادات منصور ب��ا تأکید بر رعایت 
اصل پیش��گیری در ادام��ه مهمترین راه برای 
پیش��گیری از بروز بیماری های لثه را مسواک 
زدن برای پاک ک��ردن پالک های میکروبی از 
روی س��طوح دندان ها عنوان ک��رد و یادآور 
ش��د: دو بار مسواک در روز، اس��تفاده از نخ 
دندان با هدف تمیز کردن س��طوح دندان ها و 
در صورت وجود فواصل دندانی اس��تفاده از 

خالل دندان توصیه می شود.
س��االنه  کنگ��ره  نهمی��ن  دبیرعلم��ی 
پریودنتول��وژی، شستش��وی لثه ب��ا آب نمک 
 )س��رم فیزیول��وژی( را روش مناس��بی برای 
ضد عفونی لثه دانس��ت و اف��زود: آب نمک 
می تواند با پاره کردن غشای میکروارگانیسم ها 

مانع از رشد میکروب در دهان شود.
ب��ه گفته وی، اس��تفاده از نمک به تنهایی 
ب��رای مین��ای دن��دان و حت��ی مبتالی��ان به 
پرفش��اری خون مضر و به س��اییدگی دندان 

منجر می شود.

دانش��گاه  محققان 
شهید  پزش��کی  علوم 
قطع  دریافتند:  بهشتی 
در  مادر  شیر  زودرس 
شیرخوارانی که عادت 
به پس��تانک دارند، به 
توجهی  قاب��ل  ط��ور 
شیرخوارانی  از  بیشتر 
است که این عادت را 

ندارند.  
ایرنا،  به گ��زارش 
ای��ن پژوهش با هدف 
پس��تانک   تأثیر  تعیین 
تغذی��ه  نح��وه  روی 
ش��یرخواران در شش 

ماه اول زندگی توس��ط دکتر »فریده ش��یوا« و 
همکارانش از دانش��گاه علوم پزش��کی شهید 

بهشتی بر450 شیرخوار انجام شد. 
این تحقیق ب��ه روش هم گروهی تاریخی 
در دو گروه کودکانی که در زمان شیرخوارگی 

ب��ه ط��ور م��داوم از 
پستانک استفاده کرده 
بودند )گ��روه مورد( 
و کودکان��ی که هیچ 
گاه به آنها پس��تانک 
داده نشده بود )گروه 

شاهد( انجام شد. 
تحقیق  این  نتایج 
حاکی از آن است: تنها 
شیر استفاده  شده برای 
تغذیه 239 شیرخوار تا 
سه ماهگی و 218 نفر 
حداقل تا شش ماهگی 

شیر مادر بود. 
ب��ر اس��اس این 
گزارش، در س��ن سه و ش��ش ماهگی تفاوت 
فاحش در قطع شیر مادر بین شیرخوارانی که 
عادت به پس��تانک داش��تند و آنهایی که هیچ 
وقت از پستانک اس��تفاده نکرده بودند وجود 

داشت. 

عوامل خطرزا و پیشگیری از سکته ی قلبی
ــمی نیا:  ــی هاش ــد عل ــرد- محم ــهر ک ش
آترواس��کلروز ضخی��م ش��دن الی��ه ی داخل��ی 
س��رخرگ های بزرگ و متوس��ط اس��ت که سبب 
آنژین صدری، س��کته قلب��ی، نامنظمی نبض، مرگ 
ناگهانی، سکته ی مغزی و بیماریهای عروق محیطی 

و آئورت می شود.
عوامل خطرزای آترواس��کلروز دو دس��ته اند: 
الف- عوامل غیر قابل تغییر ب- عوامل تغییر پذیر

الف- عوامل خطرزای غیر قابل تغییر:
1- س��ن: با افزایش سن به تدریج مواد چربی، 
کلسترول و پروتئین در دیواره ی شریان ها رسوب 

کرده و باعث انسداد می شود.
2- جنس: مردان بیشتر از زنان در معرض خطر 
هس��تند و بعد از یائسگی زنان نسبت ابتالی مرد و 

زن به هم نزدیک می شود.
3- س��ابقه ی مثبت فامیلی: مه��م ترین عامل 
ایجاد کننده ی آترواس��کلروز است. اگر والدین یا 
برادر فردی در س��ن کمتر از 55س��ال دچار آنژین 
صدری یا س��کته قلبی شود سابقه ی مثبت فامیلی 
دارد. عوامل کم اهمیت تر این دس��ته شامل نژاد و 

تیپ های شخصیتی است.
ب- عوامل خطرزای تغییر پذیر:

1- افزایش چربی های خون: افزایش کلسترول 
خطرناک ت��ر از افزایش تری گلیس��رید اس��ت و 
افزای��ش چربی های خ��ون یک عام��ل خطرزای 

بسیارمهم است.
2- م��رض قن��د: بیم��اران دیابت��ی در س��نین 
پایین تر از افراد غیر دیابتی مبتال به س��کته ی قلبی 

می شوند.
3- اس��تعمال دخانی��ات: مص��رف روزانه 10 
نخ س��یگار به مدت 10 س��ال باعث آترواسکلروز 
زودرس می ش��ود. دود س��یگار و نیکوتی��ن معلق 
در فض��ای ات��اق ب��رای اف��راد غیر س��یگاری نیز 
خطرناک است. ترک سیگار سبب کاهش پیشرفت 

آترواسکلروز می شود.
4- افزای��ش فش��ارخون: ی��ک عام��ل مهم در 
آترواسکلروز شریان های قلبی و به ویژه شریان های 
مغزی اس��ت. به ویژه وقتی که فشارخون در سنین 
پایین ت��ر افزایش می یابد و میزان آن از 14 روی 9 

باالتر است.
5- چاقی: اگر در سنین متوسط عمر ظاهر شود 
و همراه با افزایش چربی های خون باشد یک عامل 

بسیارمهم است.
6- کاهش فعالی��ت فیزیکی: بی تحرکی باعث 
افزایش وزن و افزایش چربی های مضر می شود و 

زمینه ی خطر را مهیا می کند.
7- بقیه ی عوامل: برداشتن تخمدان ها قبل از 
یائسگی، الکل، افزایش اسید اوریک خون، افزایش 
فیبرینوژن، افزایش هومو سیستئین التهاب و عفونت، 

تاکیکاردی در حال استراحت 

پیشگیری از سکته ی قلبی:
 از عوامل خطرزای غی��ر قابل تغییر نمی توان 
پیشگیری کرد وبرای پیشگیری بر عوامل قابل تغییر 

تأکید می شود که به ترتیب توضیح داده می شود:
1- افزایش چربی های خون: به طور کلی افراد 
باید م��واد غذایی کمتری مصرف کنند در کس��انی 
که کلس��ترول خون آنها باال س��ت از چربی هایی 
که در حالت طبیعی جامد)سیرش��ده( هستند نباید 
اس��تفاده ش��ود و از زرده ی تخم مرغ، جگر، دل و 
قلوه، کله پاچه، روغن حیوانی، کره، سرشیر، خامه، 
گوشت چرب، غذای سرخ کرده، سوسیس، کالباس 
و همبرگر نیز نباید اس��تفاده شود و روغن مصرفی 

باید روغن مایع به مقدار کم باشد.
افرادی که تری گلیسرید آنها باالست باید مواد 
قن��دی کمتری مصرف کنند و از مصرف ش��کر در 
ح��د امکان خودداری کنند. این مواد قندی ش��امل 
نان، حبوبات، غالت، س��یب زمینی، شیرینی، کیک، 
بیس��کویت، نوش��ابه، مربا، کمپوت، ش��ربت، گز، 
سوهان وهرچیزی که ش��کر دارد. این افراد باید به 
طور مرتب ورزش نمایند و حتماً باید از سبزیجات 
و مواد حاوی فیبر استفاده کرده ودر صورت نیاز از 
داروهای کاهش دهنده ی چربی های خون استفاده 

کنند.
2- م��رض قند: این بیماران باید قند خون خودرا 
دقیقاً ب��ا رعایت رژی��م غذایی به وی��ژه محدودیت 
چربی های سیرش��ده و ش��کر و ترکیبات آن که در 
باال توضیح داده شده است کنترل کنند ورزش مرتب 
حداقل س��ه بار در هفته به م��دت 45 دقیقه، مصرف 
داروه��ای ضد دیابت، در ص��ورت نیاز کاهش وزن، 
مراجع��ه به پزش��ک و پیگیری آزمایش��ات خون که 
در کنترل مناسب بدین ش��رح است: قند خون ناشتا 
کمتراز130 میلی گرم، کلسترول کمتراز200 میلی گرم، 
تری گلیس��رید کمتر از150 میل��ی گرم، هموگلوبین 
گلیکوزیل��ه کمتراز6 درصد، در عدم ابتال به عوارض 

حاد دیابت و لذت بردن از زندگی میسر است.
3- س��یگار: افراد س��یگاری تش��ویق به ترک 
س��یگار، آموزش به بیمار در مورد عوارض مصرف 
س��یگار، عدم مصرف الکل، خ��ودداری از مصرف 
بقیه ی دخانیات و دق��ت در کنترل بقیه ی عوامل 

خطرزا.
4- افزایش فش��ارخون: مصرف دقیق داروهای 
ض��د فش��ار، کنترل دقیق فش��ار خون در ش��رایط 
یکسان، پیگیری بیماری، محدودیت شدید مصرف 
مواد غذایی دارای کلس��ترول، ترک س��یگار، انجام 
ورزش مرت��ب، کاهش مصرف نمک، عدم مصرف 

آجیل شور و کاهش استرس.
5- ش��یوه ی زندگی: هرروز یک س��اعت در 
هوای گرم صبح و عصر ورزش کنند و درهوای سرد 
هنگام صبح، اس��تفاده ی کمتر از اتومبیل شخصی، 
تش��ویق به عدم مصرف الکل و آموزش درباره ی 
ع��وارض مص��رف آن)مانند س��یروز و بیماریهای 
قلب��ی(، بانوان��ی که باالی 35 س��ال س��ن دارند از 
مصرف قرص های ضد حاملگ��ی خودداری کنند 
به ویژه اگر س��ابقه ی مثبت فامیلی دارند و کاهش 

استرس و عصبانیت در زندگی.
6- چاقی: در مردان چاق که تجمع چربی بیشتر 
در شکم وجود دارند باید دقت بیشتری شود. افراد 
چ��اق به کاهش وزن،کاهش م��واد غذایی مصرفی، 
انج��ام م��داوم ورزش، کنترل دقیق فش��ارخون و 
آزمای��ش قند خ��ون و چربی های خون تش��ویق 
ش��وند و در مورد وزن مناسب آموزش داده شوند 

به طوری که:
2)قدبرحس��ب مت��ر(= وزن ایده آل 

x)2025تا(
مردان

)24تا19(x 2)قدبرحس��ب مت��ر(= وزن ایده آل 
زنان

اعداد کمتر مانند 19و20برای کسانی که جثه ی 
ضعیف دارند و مچ دست آنها باریک است استفاده 
ش��ود و کسانی که مچ دست آنها کلفت تر است از 

اعداد بزرگ تر مانند24،23 و25 استفاده کنند.
7- سابقه ی مثبت فامیلی: اگرچه برای سابقه ی 
مثبت فامیلی پیش��گیری وجود ندارد ولی این افراد 
بای��د بقیه ی عوامل خطرزا را کنترل و موارد زیر را 

رعایت کنند:
کنت��رل وزن، کاه��ش مص��رف چربی ه��ا و 
کربوهیدراته��ا، ع��دم افزای��ش چربی ه��ای خون 
)کلس��ترول کمتر از200 میلی گرم، تری گلیس��رید 
کمت��ر از500 میلی گ��رم و LDLکمتراز 100 میلی 
گ��رم(، ورزش و فعالی��ت بدن��ی م��داوم، کنت��رل 
فش��ارخون، عدم مصرف س��یگار، کاهش استرس 
در زندگ��ی و در ص��ورت افزای��ش چربی ه��ای 
خون درمان دارویی با داروهایی که پزش��ک تجویز 
می کن��د، پیگیری مش��کل ب��ا مراجعه س��االنه به 

متخصص قلب و عروق.

زاینده رود: دیابت یک اختالل در س��وخت و 
س��از )متابولیسم( بدن است. در حالت طبیعی، غذا 
در مع��ده تبدی��ل به گلوکز یا قند خون می ش��ود. 
قند از معده وارد جریان خون می شود. لوزالمعده 
)پانکراس( هورمون انس��ولین را ترشح می کند و 
این هورمون باعث می ش��ود قن��د از جریان خون 
وارد س��لول های بدن ش��ود. در نتیجه مقدار قند 

خون در حد نرمال و متعادل باقی می ماند.
در بیماری دیابت، انس��ولین به میزان کافی در 
بدن وجود ندارد و یا انس��ولین موجود قادر نیست 
وظایف خود را به درس��تی انجام دهد، در نتیجه به 
عل��ت وجود مقاومت در براب��ر آن، قند خون نمی 
تواند به طور مؤثری وارد س��لول های بدن شود و 

مقدار آن باال می  رود.
انس��ولین هورمونی است که توسط سلول های 
»بتا« واقع در پانکراس ترشح می  شود و وظیفه ی 
اصلی آن کاهش قند خون است. پانکراس نیز یکی 
از غدد دس��تگاه گوارش اس��ت که در پشت معده 
ق��رار دارد. باال بودن قند خون در دراز مدت باعث 
بروز عوارضی در سیس��تم قل��ب و عروق، کلیه ها، 

چشم و سلسله ی اعصاب می  شود.
به طور کلی پیش��گیری از دیاب��ت را مانند هر 
بیماری دیگر می توان در س��ه س��طح اولیه، ثانویه 

و ثالثیه انجام داد:
پیش��گیری اولیه ش��امل اقدام��ات الزم جهت 
جلوگیری از بروز دیابت در افراد در معرض خطر 
)کس��انی که حداقل یکی از عوامل خطر گفته شده 
در م��ورد ابتالی ب��ه دیابت نوع را دارند( اس��ت. 
تحقیقات پزشکی نقش مثبت فعالیت منظم ورزشی 
و کم کردن وزن را در کاهش ابتالی به دیابت نوع 

2 در افراد در معرض خطر به اثبات رسانده اند.
منظور از پیشگیری ثانویه کنترل دقیق قند خون 
بعد از ب��روز دیابت جهت جلوگی��ری از پیدایش 
 DCCT ع��وارض آن اس��ت. 2 آزم��ون ب��زرگ
 UKPDS آزمون کنترل دیابت و عوارض آن ( و(
)مطالعه آینده نگر دیابت در انگلستان ( شکی باقی 
نگذاشتند که کنترل دقیق قند خون از طریق رعایت 
اصول صحیح درمان به نحو چشمگیری در کاهش 
عوارض بلند مدت دیابت مؤثر اس��ت. از آنجا که 
جلوگیری از پیش��رفت ع��وارض دیابت بعد از به 
وج��ود آمدن آنها و ی��ا در واقع پیش��گیری ثالثیه، 
هزینه ه��ای زی��ادی را به بیم��ار و جامعه تحمیل 
می کند، تمام س��عی و تالش باید روی پیشگیری 

اولیه و ثانویه متمرکز شود.
در مورد دیابت نوع 1 در حال حاضر تحقیقاتی 

در حال انجام است تا بتوان با شناسایی پادتن های 
خودی ضد س��لول های ترشح کننده انسولین، این 
ن��وع دیابت را در مراحل اولیه تش��خیص داد و با 
انج��ام تمهیداتی مثل تزریق انس��ولین و یا مصرف 
بعض��ی از داروها از پیش��رفت آن جلوگیری کرد. 
البته این تحقیقات هنوز به نتیجه قطعی دست پیدا 

نکرده اند.
از طرفی دیگر به علت کمتر بودن شیوع دیابت 
نوع 1 نس��بت به ن��وع 2 )10درصد تا 5 درصد در 
براب��ر 95درص��د تا 90درص��د کل دیابت��ی ها( و 
گران ب��ودن آزمایش های ان��دازه گیری پادتن ها، 
پیش��گیری از دیابت نوع 1 مقرون به صرفه نیست. 
بنابرای��ن در حال حاضر اندازه گیری این پادتن ها 
و به طور کلی بیماریابی در دیابت نوع 1 به جز در 

موارد خاص انجام نمی گیرد.
چگونه از دیابت نوع 2 پیشگیری کنیم ؟

رژی��م غذایی س��الم و برنامه ورزش��ی نه تنها 
باعث تناس��ب اندام شما می ش��ود بلکه وضعیت 
س��المتی ش��ما را بهبود می بخش��د و می تواند از 
پیش��رفت بیماریهای زیادی جلوگیر کند. هاروارد 
در مطالعات اخیر بیان می کند که ورزش مناس��ب 
و آرام و رژی��م غذای��ی از ابتال به دیابت نوع 2 که 

معمولترین نوع دیابت است، پیشگیری می کند.
مطالعات قطعی و ثابت شده نشان می دهد که 
با تغییر مناس��ب روش زندگی، بیش از 90 درصد 
از دیابت پیشگیری می شود. همچنین تغییر روش 
زندگی به ط��ور قابل توجهی خطر ابتال به بیماری 
را در اف��رادی که آم��اده بروز عالیم و پیش��رفت 

بیماری اند تا 58 درصد کاهش می دهد.
بی��ش از 90 درص��د مبتالیان ان��واع دیابت را 
مبتالیان به دیابت نوع 2 تش��کیل می دهند. دیابت 
نوع 2 زمان��ی اتفاق می افتد که بدن نتواند به طور 
مناسب انسولین خون را استفاده کند. ابتال به انواع 

دیابت در جهان به س��رعت در حال افزایش است. 
بی��ش از 16 میلیون امریکایی مبتال به یکی از انواع 
دیابتند. دیابت نوع 2 یک بیماری دوران کهولت به 
نظر می رس��د و نه بیش��تر. اما امروزه در بین افراد 

جوانتر شایع شده است.
دیابت بیماری ای اس��ت که داشتن پیش زمینه 
ژنتیکی در آن خطرناک است. اگر این ژنها را دارید 
و در معرض خطر پیشرفت دیابت هستید، با دقت 
در روش زندگی به خوبی مشخص می شود که آیا 

این ژنها فعالند یا نهفته باقی می ماند.
 نکت��ه مه��م اینک��ه ه��اروارد در تحقیقات��ش 
بی��ان ک��رده 91 درصد از مردم با کنترل وزنش��ان، 
خ��وردن غ��ذای س��الم، ورزش مناس��ب و ترک 
نوشابه های شیرین و س��یگار می توانند از دیابت 

جلوگیری کند.
چاق��ی یکی از دالیلی اس��ت که اف��راد را در 
مع��رض دیابت قرار می دهد. نزدیک به 61 درصد 
از اف��رادی که دچار دیابتند، چاقند و یا مش��کالت 
وزنی دارن��د. مورد مهم دیگر اینک��ه زنان چاق با 
پیاده روی منظم می توانند به سادگی تا 24 درصد 
خط��ر بیماری را از بین برن��د. ارتباط نزدیکی بین 
ورزش و دیاب��ت وجود دارد، ورزش بیش��تر خطر 
ابت��ال به دیاب��ت را کاهش می ده��د. آنهایی که 7 
ساعت یا بیشتر در هفته ورزش می کنند 29 درصد 
خطر ابتالی کمتری نس��بت به کسانی که یا ورزش 
نم��ی کنند یا کمت��ر از 30 دقیق��ه در هفته ورزش 

می کنند دارند.
خوردن غذای س��المی که ح��اوی مواد فیبری 
باالس��ت و چربی و چربی هیدروژنه )مثل س��یب 
زمینی سرخ کرده( کمتری دارد باعث کاهش خطر 

ابتال به دیابت می شود.
فلف��ل ممکن اس��ت تنها ادویه غذایی نباش��د. 
کپس��یزین )یک ترکیب ش��یمیایی دانه دانه ش��ده 
اس��ت( ترکیب پروتئینی اس��ت که در فلفل یافت 
می ش��ود و فلفل به طور قابل توجهی س��طح قند 
خ��ون را پایی��ن می آورند و س��طح انس��ولین را 
افزایش می دهد. البته هنوز کاماًل ثابت نشده است 
که فلفل باعث رهاس��ازی انس��ولین می شود یا با 
کاهش خوردن فلفل انسولین کمتری آزاد می شود. 
همچنین مقادیر باالی آس��پرین قند خون را کاهش 
می ده��د و ی��ک درمان مؤث��ر دیابت اس��ت، اما 
محققین هشدار دادند اثرات زیان آور مقادیر باالی 
آسپرین نیز بیشتر از فواید آن است )مثل خونریزی 

روده ای، سرگیجه و حالت تهوع(.
در برخی بیماری ها دیده می ش��ود که کنترل 
چندان��ی روی آنه��ا نداری��د اما دیابت ن��وع 2 به 
 خوبی با کنترل وزن، ورزش، خوردن غذای س��الم 
 و ت��رک نوش��ابه های ش��یرین و س��یگار قاب��ل 

پیشگیری است.

گزارش دانستنی های پزشکیاخبار سالمت

فلوراید 
ــده رود: یک��ی از راهه��ای پیش��گیری از  زاین
پوس��یدگی دندان افزایش مقاوم��ت دندان در مقابل 
اسید تولید شده توسط باکتریهای پوسیدگی زا است. 
مطالعات انجام ش��ده طی 60 سال اخیر تأثیر عنصر 
فلورای��د را در افزایش مقاومت دندان و پیش��گیری 
از پوس��یدگی کاماًل به اثبات رسانده است به طوری 
که کاه��ش میزان پوس��یدگی 50 ت��ا 60 درصد در 
دندانهای دائمی و 40 ت��ا 50 درصد برای دندانهای 
ش��یری در مورد کاربرد فلوراید به دست آمده است. 
محقق��ان دریافتن��د فلوراید اثرات ضد پوس��یدگی 
خ��ود را به چن��د طریق اعمال می کن��د. این ماده با 
نفوذ به س��اختمان مولکولی دندان ترکیب شیمیایی 
ایج��اد می کند که نس��بت به ترکیب قبل��ی در برابر 
اس��ید مقاوم تر اس��ت. فلوراید روند معدنی ش��دن 
نواحی ای از دندان را که در اثر پوس��یدگی آس��یب 
دیده اند شدت می بخشد در نتیجه پوسیدگی را در 
مراح��ل اولیه متوقف می کند. م��اده فوق با تداخل 
در عملکرد باکتریها تولید اس��ید را کاهش می دهد. 
فلوراید به دو طریق سیستمیک و موضعی بر دندانها 
تأثیر می گذارد. فلوراید سیستمیک آن بخشی از ماده 
اس��ت که از طریق بلع وارد بدن می شود و از طریق 
گردش خون به س��اختمان دن��دان راه پیدا می کند 
بنابرای��ن قب��ل از رویش دندان و در زمان تش��کیل 
س��اختمان دندان نیز می تواند تأثی��ر خود را اعمال 
کند. فلوراید سیس��تمیک که ش��امل آب آشامیدنی، 
مکمله��ا، قرص ها و قطره ها اس��ت از طریق بزاق 
وارد بدن فرد ش��ده و بر س��طح و س��اختمان دندان 

نفوذ می کند.
فلورای��د موضعی از طریق نفوذ ماده از س��طح 
دندان رویش یافته به داخل س��اختمان دندان اثرات 
ضد پوس��یدگی خود را اعمال می کند. بنابراین فقط 
بر اس��تحکام دندانه��ای روییده تأثی��ر می گذارد بر 
خالف فلوراید سیس��تمیک که اثرات قبل از رویش 

نیز دارد.

فلوراید موضعی ش��امل خمیر دن��دان ها، دهان 
ش��ویه ها و ژلها است. به رغم اینکه این ماده اثرات 
مفی��دی روی دندانه��ا دارد ول��ی ع��ده ای از مردم 
تصورغلطی درب��اره این ماده دارند که غالبًا ناش��ی 
از ع��دم اطالع رس��انی صحیح رس��انه ها به مردم 
اس��ت. دریافت فلوراید به ان��دازه کافی بدین معنی 
نیس��ت که فرد از انجام دیگر روشهای پیشگیری از 
پوسیدگی مثل مسواک زدن و استفاده از نخ دندان و 
کنترل مصرف قند بی نیاز می شود بلکه کاربرد توام 
روشهای پیشگیری از پوس��یدگی است که منجر به 
یک نتیجه عالی  می شود و انجام یک روش چندان 

کارآمد نیست.
زمان��ی که در دندان پوس��یدگی ب��ه وجود آمد 
مص��رف این ماده نم��ی تواند پوس��یدگی را درمان 
کند و برای درمان پوس��یدگی ها باید به دندانپزشک 

مراجعه کرد.
فلوراید بیشترین تأثیر خود را روی سطوح صاف 
دندان می گذارد و تأثیر کمی روی س��طوح جونده 
دندانها ک��ه دارای ش��یارها و فرورفتگی های کم و 
بیش عمیق اس��ت، دارد. بنابراین برای جلوگیری از 
ایجاد پوس��یدگی در س��طوح جونده انجام فیش��ور 

سیالنت )شیارپوش کردن( توصیه می شود.
مصرف فلوراید حتمًا باید تحت نظر دندانپزشک 

باشد تا میزان دریافت آن بیش از حد نیاز نشود.

زنان، محور سالمت 
خانواده و جامعه

زاینده رود: برخورداری از سالمت حق 
همه انس��ان ها است. به ویژه برای زنانی که 
در تأمین بهداش��ت و س��المت جامعه نقش 
مؤثرتر و مهمتری از مردان عهده دار هستند. 
تأمین س��المت زنان نس��بت به مردان بسیار 
مش��کل تر اس��ت. عوامل��ی نظی��ر تبعیض، 
فرصتهای نابرابر اقتصادی شغلی، اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی، عدم دسترسی به آموزش 
مناس��ب و کاف��ی، به ویژه نداش��تن س��واد 
بهداشتی مهم ترین موانع تحقق سالمت زنان 
کشور را تشکیل می دهند. با آنکه آمار حاکی 
از ط��ول عمر بیش��تر زنان نس��بت به مردان 
اس��ت ولی کیفیت زندگی آن��ان به گونه ای 
جدی و با مش��کل همراه است چرا که زنان 
به نس��بت بیش از مردان دچار عوارض حاد، 
شرایط مزمن، معلولیت های طوالنی مدت و 
کوتاه مدت می شوند. چنانچه این مشکالت 
و مش��کالتی اعم از س��وء تغذیه، کار طاقت 
فرس��ا، زایمان ه��ای مکرر و دیگر مس��ائل 
فرهنگ��ی و اجتماعی مؤثر بر س��المت زنان 
نادیده گرفته ش��ود، سالمت خانواده آنان در 
کنار س��المت خودشان آس��یب خواهد دید. 
ل��ذا برنامه ری��زی و انجام اقدام��ات عملی 
در جه��ت تأمین و ارتقای س��المت زنان با 
رویکردی جنس��یتی و ایجاد فرصتهای برابر 
برای آنها، راهکار منطقی برای حل معضالت 

بهداشتی- سالمتی زنان است.
ب��ا توجه به نق��ش مؤثر زنان در مس��ئولیت 
تأمین بهداشت و سالمت خانواده و جامعه و 
با توجه به آمار 32 میلیونی جمعیت زنان که 
نیمی از جمعیت کش��ور را تشکیل می دهند 
الزم است سیاس��ت های بهداشتی کشور بر 
مبن��ای بهبود س��المت زن��ان از نظر کاهش 
مرگ و میر مادران حین زایمان، پیشگیری از 
معلولیت ها و بیماریها، ارتقای کیفی تغذیه، 
تنظی��م خان��واده، مراقبت اطف��ال و... برنامه 
ریزی ش��ود تا در کل منجر به بهبود سالمت 

زنان گردد.

 عفونت لثه،زنگ خطرعفونت ها و
بیماری های مختلف

استفاده از پستانک قطع زودرس تغذیه با 
شیرمادر را به همراه دارد 

برای پیشگیری از »برف کوری« از عینک آفتابی 
استفاده کنید

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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سالمت

تکرار پیروزی های سپاهان اصفهان

ــده رود: مدیرعامل  ــان – خبرنگار زاین اصفه
باش��گاه فوالد مبارکه س��پاهان ابراز امیدواری کرد 
تیم فوتبال این باشگاه بتواند خاطرات موفقیت های 
سال 2007 در آسیا را زنده کند و البته این بار فینال 

را هم به خوشی پشت سر گذارد...
محمدرض��ا س��اکت با اش��اره به قرعه کش��ی 
رقابت های لیگ قهرمانان آس��یا در س��ال 2010 و 
مشخص ش��دن گروه ها و حریفان سپاهان و سایر 
نمایندگان ایران در مرحله گروهی گفت: برای یک 
حض��ور قدرتمند در بازی های آس��یایی همه باید 
نقش خ��ود را برای حمای��ت از 3 نماینده ایران به 
شکل واقعی، صادقانه و بدون نمایش و شعار عملی 

و متجلی کنند.
وی اضاف��ه کرد: س��ازمان لیگ الزم اس��ت تا 
با مالحظه ک��ردن موفقیت 3 نماین��ده ایران برنامه 
مس��ابقات لیگ را به ش��کلی منطقی پی��ش برد تا 

ضربه ای به نمایندگان ایران وارد نشود.
فدراس��یون فوتب��ال با حمایت ه��ای اداری و 
ستادی، سازمان تربیت بدنی با تأمین ارز، بازیکنان 
با ارتق��اء ظرفیت های جس��می، روحی و زندگی 
کامل حرف��ه ای کادر فنی تیم ها ب��ا آنالیز دقیق و 
برنامه ریزی جامع، باشگاه ها با سازماندهی قوی و 
مقتدرانه امور اجرایی، هواداران با حضور گس��ترده 
و پرخروش رس��انه ها با حمایت های همه جانبه 
دور کردن حاش��یه ها از نماین��دگان ایران و طرح 
مطالبات ملی از بازیکنان برای یک حضور مقتدرانه 
و جنگنده نیز باید همراه و همصدا نمایندگان میهن 

برای فتح آسیا را یاری کنند.
س��اکت ادامه داد: تنش های موجود در حوزه 
فوتبال کشور و ناهماهنگی هایی که در بخش های 
مختلف به چش��م می خ��ورد نباید مان��ع موفقیت 
نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آس��یا شود. فوالد 
مبارکه س��پاهان، مس، ذوب آهن و استقالل تهران 
نمایندگان ایران و ایرانی ها هس��تند و الزم است تا 

بدون تبعیض از آنها حمایت شود.
وی در م��ورد تیم ه��ای همگروه س��پاهان در 
گ��روه 2 مس��ابقات گفت: ف��والد مبارکه س��پاهان 
تجربه دیدار با الش��باب عربس��تان و العین را دارد 
و پاختاکور ازبکس��تان را هم به خوبی می شناسیم. 
همه حریفانمان در کشورهای خود تیم های همیشه 

مدعی و شایسته ای هستند.
وی اف��زود: برای حض��ور قدرتمند در آس��یا 
موظفیم تا خود را برای ی��ک مبارزه جانانه در این 
لی��گ معتبر تجهی��ز کنیم و به همی��ن منظور برای 
مطالعه بهتر روی تیم های حریف با پیش��نهاد امیر 
قلعه نوعی با حضور امیر حاج رضایی کارش��ناس 

برجس��ته فوتبال به عنوان مش��اور فنی تیم فوتبال 
س��پاهان موافقت کرده ایم، مطمئنیم ایشان با سابقه 
خوبی که دارند می توانند ما را در ادامه مس��ابقات 

فرارو به ویژه مسابقات برون مرزی باشند.
س��اکت تصریح کرد: امیدواریم تا در مسابقات 
آس��یایی 2010 باز هم خاطرات شیرین سپاهان در 
آس��یای 2007 را منهای خاط��ره فینال زنده کنیم و 
جالی خالی کاپ قهرمانی آسیا را در تاالر افتخارات 

باشگاه پر کنیم.
مدیرعامل باش��گاه ف��والد مبارکه س��پاهان در 
بخش دیگری از س��خنانش با توجه به تأکید رئیس 
جمهور و مصوبه هیأت دولت در مورد تس��ریع در 
تکمیل ورزش��گاه نقش جهان در سفر اخیر استانی 
احمدی نژاد به اصفهان گفت: من ابتدا یک تش��کر 
ویژه از هواداران باش��گاه س��پاهان دارم که در روز 
حضور احمدی نژاد استقبال بی نظیری را از ایشان 
به عمل آوردند و در این استقبال فریاد نیاز اصفهان 
به تکمیل هر چه سریع تر نقش جهان را سر دادند 
و از توج��ه وی��ژه رئیس جمهور به این مس��أله نیز 
سپاس��گزارم، امیدوارم دست اندرکاران اجرای این 
موضوع قدردان توجه دکت��ر احمدی نژاد و هیأت 

دولت به این مسأله باشند.
س��اکت همچنی��ن ب��ا اش��اره ب��ه اس��تقبال و 
حمایت های مث��ال زدنی هواداران از س��پاهان در 
مسابقات گفت: هواداران س��پاهان حرفه ای ترین 
هواداران فوتبال در ایران هس��تند چ��را که به رغم 
اینک��ه ما از بس��یاری از تبعیضات رس��انه ای رنج 
می بریم و تریبون ها و تبلیغات گسترده رسانه ای 
را در اختی��ار نداریم اما هواداران م��ان غیرتمندانه 
در صحنه هایی که حضورش��ان الزم اس��ت حاضر 

می ش��ود و همیش��ه به بهترین ش��کل ممکن از ما 
حمای��ت می کنند.  آنها خ��ود لباس، پرچم و بلیط 
تهیه می کنند س��ختی فاصله دور ورزش��گاه فوالد 
ش��هر تا اصفهان را به جان می خرند، در تمرینات 
تیم حض��ور منظم و دائمی دارند، برای باش��گاه و 
تیم ها به ش��کل خود جوش با موس��یقی های زیبا 
تران��ه و آهنگ به ش��کل حرفه ای می س��ازند، تا 
ثانیه ه��ای پایانی بازی لحظه ای از تش��ویق های 
کوبنده شان دست نمی کش��ند، در صورت باخت 
ب��از هم تیم را تش��ویق می کنن��د، در غالب کانون 
ه��واداران برنامه ه��ای مختلف فرهنگی در ش��هر 
اجرا می کنن��د و... همه گونه فعالیت هایش��ان که 
امسال چشمگیر تر از سال های گذ شته است نشان 
می دهد که هواداران ما به س��وی فرهنگ حرفه ای 
هواداری پیش می روند و این مایه مباهات و افتخار 

است.
وی در پایان با سپاس و البته هشدار به بازیکنان 
تیم فوتبال س��پاهان گفت: تالش��های آنان تا بدین 
جای مس��ابقات لیگ برتر که ب��ا درایت کادر فنی 
حاصل ش��ده ستودنی و قابل تقدیر است اما تمرکز 
روی هدف، نگاه نکردن به جدول، ذخیره کرده همه 
امتیازات، دوری از غرور، نگاه توأم با احترام به همه 
تیم ها ادامه مس��یر موفقیت را برای طالیی پوشان 
اصفهانی تضمین می کند و این نکات مهمی است 
که بازیکنان باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند.

وی در اینباره تأکید کرد: سپاهانی ها باید بدانند 
هنوز زمان تقسیم غنائم و جشن و شادی و قهرمانی 
بالمنازع فرا نرسیده اس��ت و هنوز به ایستگاه آخر 
نرسیده ایم، نباید در این مقطع خود را دست نیافتنی 

بدانیم.

مصطف��ی صب��ری مدافع بلند قام��ت مقاومت 
سپاس��ی ک��ه از بهترین های این تی��م در لیگ نهم 
بوده اس��ت، گف��ت: هفته گذش��ته دی��دار طاقت 
فرس��ایی را مقابل پیکان برگزار کردیم. درآن دیدار 
پیکانی ها برای کس��ب تساوی پا به میدان گذاشته 
بودن��د به همی��ن دلیل در پ��اره ای از دقایق بازی 
دچار مش��کل ش��دیم اما خدا را شکر توانستیم در 
واپس��ین دقایق مزد بازی خوب خود را بگیریم و 

ب��ا زدن گل برتری 3 امتیاز این دیدار خانگی را به 
دس��ت آوریم و جایگاه س��ومی خود را در جدول 
رده بندی تثبی��ت کنیم.صبری در مورد دیدار هفته 
آینده مقاومت مقابل اس��تقالل گفت: استقالل چند 
هفته ای اس��ت که خوب نتیجه نمی گیرد اما باید 
به این نکته اش��اره داشت که استقالل برای رهایی 
از بح��ران، مقابل ما با انگی��زه برد به میدان خواهد 
 آمد ضمن اینک��ه از حمایت هواداران پرش��ماری 

بهره مند خواهد ب��ود اما ما هم در این دیدار برای 
قرار گرفتن در کورس به دنبال 3 امتیاز خواهیم بود. 
صبری در مورد قهرمانی در لیگ برتر گفت: انسان 
باید واقع بین باشد. به نظر من مقاومت از پتانسیل 
 و ابزار الزم برای قهرمانی در لیگ بهره مند نیس��ت 
 ام��ا امیدواری��م بتوانی��م یک��ی از س��همیه ه��ای

 فوتب��ال ایران در لیگ قهرمان آس��یا در فصل آتی 
باشیم.

قطبی:
 از مردم می خواهم مرا 
یک فرد ورزشی بدانند

افشین قطبی در مورد س��ومین بازگشت خود به 
ای��ران و برعهده گرفتن هدایت تی��م ملی گفت: بعد 
از قهرمان کردن پرس��پولیس، بیش��تر م��ردم و حتی 
کارشناس��ان دوس��ت داشتند که قطبی س��رمربی تیم 
ملی ایران ش��ود اما آن اتفاق به دالیل نامعلومی برایم 
رخ نداد. در آن زمان نشس��تن روی نیمکت تیم ملی 
خواب را از چش��مانم گرفته بود. زمانی که کشور را 
ترک کردم، احس��اس عجیبی داشتم چون یک حسی 
در درون��م به من می گفت که خیل��ی زود برخواهم 
گش��ت و تاریخ نشان داد که حسم کاماًل درست بود. 
از پیشنهاد سرمربیگری برای تیم ملی خیلی خوشحال 
ب��ودم.او در مورد قول صعود ب��ه جام جهانی که داده 
بود و محقق نش��ده می گوید: قول دادن با واژه هدف 
گذاری بس��یار متفاوت است. شرایط روحی بازیکنان 
تیم ملی پس از شکست خانگی مقابل عربستان اصاًل 
مناس��ب نبود و من برای باال بردن روحیه آنها باید از 
علم روانشناسی کمک می گرفتم. من قول ندادم بلکه 
هدفم را فقط صعود به جام جهانی 2010 اعالم کردم. 
با حضورم در اردو به ش��یرهای آفریق��ا پیام دادم که 
مردان با تعصب ایرانی آماده اعزام به قاره سیاه هستند 
و در این کار روانشناسی هم موفق بودم چون ما در 3 
بازی نتایج بدی نگرفتیم. 5 امتیاز آن هم کسب 2 امتیاز 
در خ��ارج از خانه در آن وضعیت نامناس��ب برای ما 
خوب بود اما برای صعود کافی نبود. سیر صعودی تیم 
ملی را در آن 3 مسابقه همه تأیید کردند. شاید سخت 
باش��د که درباره نرفتن ایران به جام جهانی حرف زد 
اما باید پذیرفت که قبل از دیدار با کره جنوبی، شرایط 
کش��ور بیش از حد سیاس��ی بود و فوتبال تحت تأثیر 
آن قرار داش��ت.وی در مورد ربط دادن انتخاب او به 
عنوان سرمربی تیم ملی به داللی و مسائل پشت پرده 
گف��ت: به منتقدانم که م��را دالل معرفی می کنند باید 
بگویم که من س��رمربی ایران هس��تم بنابراین حمله 
آنها فقط به قطبی ختم نمی ش��ود بلک��ه توهین آنها 
پرچم یک کش��ور را دربرمی گیرد. من برای انتخاب 
بازیکنان تیم ملی هم معیارها و مالک های زیادی دارم 
و برای آنکه بتوان��م بهترین ها را به اردو دعوت کنم 
با کمک همکارانم بیش��تر مسابقات لیگ را از نزدیک 
می بینیم تا حق هیچ بازیکنی ضایع نش��ود.وی افزود: 
من به انتشار اخباری در مورد داللی نمی توانم واکنش 
 تند و منفی نش��ان دهم. مگر با علی دایی، برانکو، امیر 
قلعه نوعی و... چنین برخورد نمی شود؟ آنها هم مثل 
من به داللی، واسطه گری، بی دانشی و غیره محکوم 
ش��دند. در کشورهای پیشرفته کمتر دیده می شود که 
چنی��ن تهمت هایی به مربیان زده ش��ود. این فرهنگ 
درس��ت نیست که عده ای با به خطر افتادن منافعشان 
چنین ادعاهایی را مطرح کنند.قطبی در پایان و در مورد 
ردپای او در عرصه های سیاس��ی گفت: حرف های 
زیادی برای شفاف س��ازی اذهان عمومی ملت ایران 
دارم چون صحبت های ضد و نقیض زیادی درباره ام 
منتشر شده است. شنیده ام که عده ای مرا فرد سیاسی 
و ورزش��ی معرف��ی کرده ان��د در حالی ک��ه اعتراف 
می کنم من اصاًل هیچ سررش��ته ای از سیاست ندارم 
و عالق��ه ای هم برای ورود به ای��ن عرصه ندارم. از 
هموطنان ایرانی ام می خواهم که مرا یک فرد ورزشی 

بدانند و با ذهنیت سیاسی به من نگاه نکنند. 

صعود ایران و ازبکستان 
به بازیهای پایانی فوتبال 

جوانان آسیا
به گ��زارش واحد مرکزی خبر؛ پنجش��نبه عصر 
 D و در بازی ه��ای انتخابی جوانان آس��یا در گروه
ازبک ها در ورزش��گاه تختی دومین شکس��ت را به 

پاکستان تحمیل کردند تا حذف آنها قطعی شود.
در اولین بازی گروه D انتخابی جوانان آسیا سه شنبه 

عصر ایران 4 بر صفر پاکستان را شکست داده بود.
پیش از این لبنان و ترکمنس��تان از بازی ها کنار 
کش��یدند تا ازبکستان، پاکستان و ایران برای رسیدن 

به بازی های نهایی تالش کنند.
ب��ه این ترتی��ب ایران و ازبکس��تان با یک بازی 
کمتر و با داش��تن س��ه امتیاز صعود خ��ود را قطعی 

کردند.
در بازی آخر گروه امروز ایران با ازبکستان بازی 

خواهد کرد.
گ��روه D تنها گ��روه باقیمان��ده در رقابت های 
انتخابی جوانان آس��یا بود که بای��د دو نماینده آخر 
را برای بازی هایی که قرار است در ماه اکتبر 2010 

برگزار شود، معرفی می کرد.
بازی ه��ای انتخاب��ی در هف��ت گ��روه برگزار 
می ش��ود و دو تیم برتر به همراه دو تیم برتر س��وم 
)یکی از گروه های شرق و یکی از گروه های غرب 
آس��یا( به مرحله نهایی رقابت ها در س��ال آینده راه 

پیدا می کنند.

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

1940 16 35 3 4 12 19 سپاهان 1 

1136 18 29 3 6 10 19 ذوب آهن اصفهان 2 

730 20 27 5 6 8 19 استقالل 3 

19730 26 3 9 7 19 مقاومت 4 

629 23 29 4 8 7 19 پرسپولیس5 

429 19 23 4 8 7 19 پیکان 6 

30328 33 5 7 7 19 استیل آذین7 

528- 23 18 5 7 7 19 ملوان8 

227 25 27 6 6 7 19 تراکتورسازی 9 

127- 28 27 6 6 7 19 استقالل اهواز 10 

223- 30 28 10 2 197 صبای قم 11 

723- 31 24 8 5 6 19 سایپا 12 

121- 24 23 6 9 4 19 شاهین 13 

919- 38 29 10 4 5 19 مس 14 

718- 28 21 9 6 4 19 پاس 15 

918-31 22 9 6 4 19 راه آهن16 

515- 19 14 8 9 2 19 فوالد خوزستان 17 

1314-28 15 89 2 19 ابومسلم 18 

ساکت:
 خاطرات آسیایی سپاهان 2007 منهای فینال را زنده می کنیم 

دریچه

دنیای ورزش

تقدیر رئیس لیگ حرفه ای فوتبال آسیا از 
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن

اصفهان – خبرنگار زاینده رود: در حاشیه برگزاری مراسم قرعه کشی لیگ 2010 باشگاه های 
قهرمانان آسیا اصغر دلیلی مدیرعامل باشگاه ذوب آهن با تو کو آکی سوزوکی رئیس لیگ حرفه ای 
فوتبال آس��یا دیدار و گفتگو کرد. در این نشس��ت صمیمانه و دوستانه که پیش از مراسم قرعه کشی 
لیگ قهرمانان باش��گاه های آس��یا 2010 برگزار شد سوزوکی ضمن تش��کر از پیگیری های مداوم 
باش��گاه ذوب آهن در راستای تجهیز ورزشگاه فوالد شهر، از شرایط برگزاری مسابقات و وضعیت 
ورزش��گاه فوالدش��هر ابراز رضایت کرد و از اینکه باشگاه ذوب آهن ارتباط خوبی برای مهیا کردن 
ش��رایط باش��گاه بوجود آورده و به طور مرتب مس��ائل خود را در AFC پیگیری مجدانه می کند 

تشکر ویژه نمود.
همچنین پس از مراسم قرعه کشی هنگامی که مجری برگزاری مراسم از سوزوکی سؤال کرد با 
توجه به قرعه کشی انجام شده وضعیت گروه های مختلف را چگونه ارزیابی می کنید؟ وی اظهار 
داشت: به نظر من سخت ترین گروه، گروه B است. گروهی که ذوب آهن ایران، االتحاد عربستان 
و بنیاد کار ازبکس��تان در آن قرار دارند، هر چند با توجه به س��اختار خوبی که باش��گاه ذوب آهن 
دارد فکر می کنم تیم فوتبال این باشگاه از جمله تیم های صعود کننده و موفق این دوره از رقابتها 
خواهد بود. ش��ایان ذکر است در پایان مراسم قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا، دلیری با مدیر باشگاه 
االتحاد عربس��تان دیدار و گفتگو کرد. در این نشس��ت صحبت های ابتدای��ی در مورد همکاری و 
تعامل بیشتر دو باشگاه و همچنین ایجاد شرایط مطلوب برای حضور دو تیم در کشورهای همدیگر 

برای برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، مورد بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

پیمانکار ورزشگاه نقش جهان اصفهان:
بعید می دانم ورزشگاه نقش جهان تا خرداد 

آینده به بهره برداری برسد
پیمانکار ورزشگاه نقش جهان اصفهان 
گف��ت: در صورت عدم اختص��اص اعتبار، 
بعید می دانم ورزشگاه نقش جهان تا خرداد 

ماه سال آینده به بهره برداری برسد.
محم��د معروف��ی ام��روز در گفتگو با 
ف��ارس در اصفهان اظهار داش��ت: مش��کل 
فعلی ورزشگاه نقش جهان نبود اعتبار است 
و در صورت��ی ک��ه همین رون��د ادامه یابد، 

ادامه کار غیر ممکن است.
وی بیان داش��ت: تنها امید ما به بازدید 

علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی از این ورزشگاه است که چند روز پیش قول داده است که 
مشکالت این ورزشگاه را هرچه زودتر برطرف می کند.

پیمانکار ورزش��گاه نقش جهان اصفهان افزود: مدت ها اس��ت که برای همین مس��أله با شرکت 
توس��عه و تجهیز اماکن ورزشی که با ما طرف قرار داد است درگیری پیدا کرده ایم بنابراین امیدوارم 

هر چه زودتر از عنایات بازدید معاون رئیس جمهوی بهره مند شویم.
معروفی ادامه داد: با س��ختی مراحل مهم و زیر ساخت ورزشگاه را انجام داده ایم اما از اینجا به 
بعد نیازمند دریافت اعتبار هستیم زیرا در غیر این صورت بعید می دانم بتوانیم ورزشگاه نقش جهان 

را ابتدای خرداد ماه سال آینده به بهره برداری برسانیم.
وی با اش��اره به اینکه ورزش��گاه نقش جه��ان هم اکنون به پول نی��از دارد و در صورت تأخیر، 
مس��ئولیت آن بر عهده مسئوالن است، خاطرنشان کرد: مدت ها است که در اضطراب به سر  می برم 
و نمی دانم در تاریخی که وعده داده ش��ده می توان ورزش��گاه را تکمیل کرد یا خیر، با این وجود 

همچنان به کارمان ادامه می دهیم و امیدواریم اعتبار مورد نیاز زودتر به دستمان برسد.
معروفی تصریح کرد: سعیدلو در بازدید از این ورزشگاه، قول داد که اعتبار مورد نیاز به زودی 
تزریق ش��ود اما اگر قرار باش��د این اعتبار در پیچ و خم های اداری و تبصره ها گیر کند، دیگر امیدی 

به تکمیل ورزشگاه در ابتدای خرداد ماه سال 1389 نیست.

ایران میزبان مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب 
آسیا شد

در نشست اعضای فدراسیون بسکتبال غرب آسیا  )WABA( ایران به عنوان میزبان این مسابقات در 
سال 2010 انتخاب شد. اجالس اعضای 7 کشورعضو فدراسیون بسکتبال غرب آسیا عصر روز)سه شنبه( 
با حضور رؤسای فدراسیونهای بسکتبال کشورهای ایران، لبنان، سوریه، اردن، یمن، عراق و فلسطین همراه 
با ژان تابت )دبیرکل وابا(، خانم ماری )منشی دفتر وابا( و هاکوپ خاجیریان )نماینده تام االختیار فیبا آسیا( 
درمحل هتل المپیک تهران برگزار و طی آن به اتفاق آرا ایران به عنوان میزبان مسابقات سال 2010 بسکتبال 
باش��گاههای غرب آسیا انتخاب ش��د. در این جلسه مقرر شد با توجه به اینکه مهرام تهران و ذوب آهن 
اصفهان نمایندگان ایران در این رقابتها خواهند بود، »محمود مشحون« رئیس فدراسیون بسکتبال تصمیم 
نهایی در مورد اینکه این رقابتها در تهران یا اصفهان برگزار شود را اتخاذ کند. در این نشست همچنین عراق 
به عنوان نخستین میزبان مسابقات بسکتبال بانوان غرب آسیا انتخاب شد، این مسابقات قراراست فروردین 
ماه سال آینده با حضور نمایندگان 7 کشورغرب منطقه غرب برگزار شود. الزم به ذکر است که اعضای 
WABA در دیگ��ر مصوبه امروز خود برای مبارزه با معضل صغرس��ن بازیکنان مقرر کردند از این پس 

صدور کارت بازی بازیکنان براساس شناسنامه، پاسپورت و گواهی روز تولد بازیکنان تعیین شود.

از تکواندوکارانی که از حضور در برابر 
اسرائیلی ها خودداری کردند تقدیرشد

سفیر جمهوری اسالمی ایران در فرانسه با 
اهدای لوح تقدیر به نوجوانان تکواندوکار ایرانی 
که از حضور در برابر اس��رائیلی ها در مسابقات 

پاریس خودداری کردند از آنان تمجید کرد.
محمد صفایی و محمد حس��نی تکواندو 
کاران نوجوان کش��ورمان در جریان مسابقات 
تکواندو س��طح الف )کالس A(که در پاریس 
برگزار شد هر یک بعد از دو برد از رویارویی با 

طرف اسرائیلی خودداری کردند.
به گفته یکی از مس��ئوالن تیم تکواندوکاران 

کشورمان سجاد راهبه دیگر نوجوان شرکت کننده در این مسابقات نیز بعد از سه برد با ناداوری تن به شکست داد.
بنا بر این گزارش سفیر ایران در فرانسه با تمجید از این ورزشکاران به آنان لوح تقدیر و به دیگر بازیکنان 

نیز هدایایی اهدا کرد.
پیش از این در رده بزرگساالن میثم زنده بودی و روح اهلل طالبی تکواندوکاران کشورمان به ترتیب یک 

مدال طال و یک مدال نقره تصاحب کرده بودند.

مقام سوم مظاهری در مسابقات مشتزنی 
ستارگان جهان

علی مظاهری در پیکارهای مشتزنی جام ستارگان جهان در باکو به نشان برنز قناعت کرد.
 ب��ه گ��زارش واحد مرکزی خبر، در س��ومین روز این پیکارها که با حضور 90 ورزش��کار درجمهوری 
آذربایجان برگزار شد  در وزن 91 کیلوگرم علی مظاهری 7 بر 3 از جولیوس سزار کاستویلو از اکوادور 

شکست خورد و سوم شد.
در این دوره از مس��ابقات که جام ریاست جمهوری آذربایجان نیز نامیده می شود، هشت تیم از قاره های 

مختلف حضور داشتند. قاره های آسیا و اروپا هر کدام دو تیم داشتند.

هفت��ه ی نوزدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال 
ایران، جام خلیج فارس با برگزاری 9 دیدار، دیروز 
جمعه به پایان رس��ید. در این بازیها استقالل تهران 
ب��ا نتیجه 3 بر 2 در مقابل مقاومت سپاس��ی پیروز 

شد.
ف��والد مبارکه س��پاهان با نتیج��ه ی 3 بر 2 با 
گلهای محس��ن بنگر، عماد محم��د رضا و ابراهیم 

توره از سد مس کرمان گذشت.
پیکان قزوین با فوالد خوزس��تان مساوی کرد. 
پاس همدان یک بر صفر ابومس��لم مشهد را پشت 
س��ر گذاش��ت. صبای قم با نتیجه ی پر گل 4 بر 2 
و با گلهای داوود حقی، اس��تیل آذین را شکس��ت 
داد. شاهین بوشهر 2 بر صفر از سایپای کرج پیشی 
گرفت. ذوب آهن اصفه��ان با تک گل محمدرضا 

خلعتبری از سد تراکتور سازی تبریز گذشت.
پیروزی تهران با یک گل مسابقه را به استقالل 
اه��واز واگذار ک��رد و دیدار راه آهن ش��هر ری و 
مل��وان بندرانزلی با نتیجه ی 2 بر یک به نفع ملوان 

به اتمام رسید.
نتای��ج رده بن��دی تیم های فوتب��ال حاضر در 

مسابقات لیگ برتر ایران به این شرح است:

صبری: ابزار الزم را برای قهرمانی نداریم
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امام علی )ص(
با دشمن دوستت دوست مشو که با این کار با دوستت دشمن می شوی.

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

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099

شهرکرد :
تلفن : 0381-3347774   

فکس : 0381-3336021

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

روزی بود...

قیمت طال )تومان(
27040  هر گرم طالی 18 عیار

124590هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
272000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

271500  یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

9991002دالر امریکا

945956دالر کانادا

14751480یورو

16351645پوند انگلستان

262266ریال عربستان

34903510دینار کویت

272273درهم امارات

سردار شهید سید مهدی 
محمدی

تاریخ تولد: 1338، محل تولد: شیخ شبان، 
تاریخ شهادت: 1365/10/21، محل شهادت: 
شلمچه، مسئولیت: فرمانده گروهان از گردان 

یا زهرا )ع( تیپ مستقل 44 قمر بنی هاشم
دل نوشته های شهید

... به قبرستان شهدا بروید و درس مبارزه 
و ایثار و گذشت از دنیا و پیوستن به شهدای 
صدر اسالم را یاد بگیرید و ای خدای بزرگ 
تو خود ش��اهد و گواه باش ک��ه این راه را 
کورکوران��ه انتخاب نک��رده ام بلکه با قلبی 
مملو از عش��ق تو را به یگانگی ش��ناختم و 
در قلب��م جرقه ای از ایمان پدیدار ش��د که 
از همه چیز گذش��ته و به تو پیوستم و این 
سخن حضرت علی )ع( است که می فرماید 
مس��لمانان تقوی را پیشه خود کنید چرا که 
س��الح تقوا سالح محکمی در مقابل هوای 
نفس و وسوس��ه های ش��یطانی اس��ت و 
همیشه به یاد خدا باش��ید و از خدای خود 
غافل نش��وید چرا که ما از اوییم و به سوی 

او در حرکتیم...

کالم نور

کاریکاتور

افتتاح نمایشگاه عکس »قصه های خورشید و من«

اولین جلسه »عصری با نمایش« در خانه 
هنرمندان

نمایشنامه »مستخدم ماشینی« در تاالر سوره 
خوانده می شود

در کتابی به نام » از آواز ابریشم و بانگ نای «
  موسیقی شاهنامه شناسانده می شود

زندگی نلسون ماندال به روایت سینما

در امتداد زاینده رود

نگین نقیه

مشق شب

روی خط فرهنگ

اصفهان – خبرنگار زاینده رود: خانه عکس 
برپایی و  به  اقدام  استان اصفهان  حوزه هنری 
من«  و  خورشید  »قصه های  نمایشگاه  افتتاح 

کرد.
این نمایش��گاه ش��امل 30 قطعه عکس از 
هنرمند عکاس میثم روشنی است که خورشید 
را در می��ان برگ درختان به صورتی س��اده و 

دیدنی به نمایش گذاشته است.
نمایش��گاه عکس »قصه های خورش��ید و 
من« به صورت دیجیتال عکاس��ی شده است و 

در قطع 70 × 50 ارائه شده است.
این نمایشگاه روز چهارشنبه 18 آذرماه سال 

جاری با حضور هنرمند عکاس میثم روشنی در 
خانه هنرمندان اصفهان افتتاح شد.

گفتنی است میثم روشنی متولد 1361 اهواز 
و فارغ التحصیل رشته گرافیک از دانشکده علم 
و فرهنگ تهران اس��ت. وی به مدت 10 س��ال 
به عکاس��ی حرفه ای در زمین��ه آزاد و صنعتی 
پرداخت. تدریس دوره های مختلف عکاس��ی 
از فعالیت ه��ای مس��تمر ای��ن هنرمند عکاس 

است.
نمایش��گاه »قصه های خورش��ید و من« تا 
دوش��نبه 30 آذرماه در خانه هنرمندان اصفهان 

جهت بازدید عالقه مندان دایر است.

اصفهان – خبرنگار زاینده رود: حوزه هنری 
استان اصفهان با هدف آشنایی بیشتر نسل های 
مختلف تئاتر اصفهان اقدام به برگزاری و آغاز 
نمایش«  با  »عصری  ماهانه  جلسات  سلسله 

می کند.
در اولین جلس��ه از این برنام��ه خانه تئاتر 

اصفهان به مرور زندگی و آثار خس��رو ثقفیان 
اقدام کرد. در این جلس��ه که ساعت 16 بعد از 
ظهر روز جمع��ه 20 آذرماه در خانه هنرمندان 
اصفه��ان برگزار ش��د جمعی از نویس��ندگان، 
کارگردان��ان و بازیگ��ران تئاتر اصفهان حضور 

داشتند.

اصفهان – خبرنگار زاینده رود: واحد تئاتر 
شنبه  روال  طبق  اصفهان  استان  هنری  حوزه 
نمایشنامه  خواندن  به  اقدام  بار  این  هفته  هر 
پینتر  هارولد  نوشته  ماشینی«  »مستخدم 

می کند.
ای��ن نمایش��نامه به کارگردانی اس��ماعیل 
موحدی و به نقش خوانی فریدالدین سلیمانی، 

اسماعیل موحدی و علیرضا قدسیه در ساعت 
17 ام��روز در تاالر س��وره اصفه��ان واقع در 

خیابان آمادگاه خوانده می شود.
نمایش��نامه »مستخدم ماش��ینی« به روایت 
دو آدمک��ش می پردازد که ای��ن بار در محل 
ناش��ناخته ای اقدام به انج��ام مأموریت خود 

می کنند.

نگاه��ی به موس��یقی رزم، بزم و ش��کار در 
شاهنامه فردوسی، به زودی در کتابی با عنوان »از 
آواز ابریشم و بانگ نی« نوشته نیما تجبر توسط 

نشر آگاه منتشر می شود.
نیما تجبر در گفتگو با خبرگزاری کتاب ایران، 
درباره کتاب »از آواز ابریش��م و بانگ نای« گفت: 
این کتاب در 220 صفحه نگاهی به موسیقی رزم، 
بزم و ش��کار در شاهنامه فردوسی دارد و حاصل 

یک سال و نیم کار تحقیقی است.
وی ادام��ه داد: در ای��ن کتاب س��اختارهای 
نظ��ر  از  را  ش��اهنامه  س��ازهای  و  موس��یقی 
»اتنوموزیکولوژی« بررسی کرده ام. این اصطالح به 
معنای موسیقی شناسی قومی است. به بیان دیگر در 

این کتاب رده بندی سازها و ساختارهای موسیقی 
بر اساس ویژگی های قومی صورت گرفته است.

تجبر با تأکید بر نشان دادن کارکرد سازها در 
این کتاب اظهار داش��ت: به تفسیر در این کتاب 
نشان داده شده که هریک از سازهایی که فردوسی 
از آنه��ا نام می ب��رد، از چ��ه خانواده ای اند و این 
سازها در شاهنامه برای چه منظوری به کار گرفته 

شده اند.
وی به تحلیل ابیات ش��اهنامه در این کتاب 
اش��اره و تصریح کرد: در ابتدا شاهنامه را به طور 
کامل بررسی کردم و سپس ابیاتی را که به موضوع 
بحث این کتاب اختصاص داشت از نظر موسیقایی 

و کارکرد سازها تحلیل کردم.

 مت دیمون و م��ورگان فریمن در تازه ترین 
فیلم کلینت ایستوود، کارگردان امریکایی با عنوان 
تس��خیرناپذیر ایفای نقش خواهند کرد. این دو 
بازیگ��ر هالیوود ق��رار اس��ت در تازه ترین فیلم 

ایستوود در مقابل یکدیگر بازی کنند.
کلینت ایستوود، در تازه ترین فیلم خود قصد 
دارد داستانی واقعی براساس زندگی نلسون ماندال 
را به تصویر بکش��د. از ای��ن رو او بخش هایی از 
زندگی ماندال را برای ساخت و تولید جدیدترین 

فیلمش انتخاب کرده است.
به گفته ایس��توود بخش هایی از این فیلم در 
آفریقای جنوبی فیلمبرداری خواهد شد. فریمن 

نقش ماندال را بازی خواهد کرد.

شهرکرد – خبرنگار زاینده رود:  مراسم اختتامیه 
ایران 18  بام  عنوان  با  کوتاه  فیلم  اولین جشنواره 
آذرماه در مجتمع فرهنگی هنری مهر برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ 
بختیاری،  و  چهارمحال  اسالمی  ارشاد  و 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان در 
این مراسم ضمن تشکر از هنرمندانی که در 
ارتقاء هنر این مرز و بوم تالش می کنند 
گفت:  فیلم  عرصه  هنرمندان  باالخص 
هنرمندان عرصه فیلم باید فیلمی تولید کنند 
که ظرفیتهای فرهنگی و طبیعی این استان 

را معرفی کند.
داریوش رضوانی اف��زود: تفاوت این 
جشنواره در این است که اگر فیلمی تولید 
شود می توانیم هر جا و در هر فضایی آن 
را اجرا کنیم و فیلم کوتاه قابلیت دسترسی 

به اقصی نقاط کشور را دارد.
برگ��زاری  در  ک��رد:  تصری��ح  وی 
جش��نواره ها ای��ن هنرمندان هس��تند که 
ب��ه کمک ما می آیند و ما نتوانس��ته ایم از 
زحمات آنها آنچنان که شایسته است تقدیر 
کنیم و اداره تنها بخش ستادی و هماهنگ 
کننده است و برنامه ریزی توسط هنرمندان 

انجام می شود.
رضوانی از ظرفیت راه اندازی انجمن 
سینما جوان در شهرس��تانهای استان خبر 
داد وگفت: اس��تان چهارمحال و بختیاری 

در هم��ه عرصه ها فع��ال می باش��د و در میادین 
بین المللی حرف برای زدن دارد اگر میدان برای آنها 
فراهم ش��ود. وی ابراز امیدواری کرد که سال آینده 

جشنواره به صورت منطقه ای برگزار شود.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
شهرکرد و مدیر اجرایی این جشنواره ضمن تشکر از 

حمایت های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
و بس��یج هنرمندان گفت: ح��دود 40 فیلم کوتاه به 
دبیرخانه جشنواره ارسال شد که 5 فیلم از استانهای 

دیگر بود که از مرحله داوری حذف شدند.
جواد کارگ��ران افزود: از می��ان 35 فیلم کوتاه 
داوری شده بر اساس رأی هیأت داوران لوح تقدیر 
بازیگری به بهزاد ترابیان به خاطر بازی در 
فیلم داستانی »ماهی مراد« تعلق گرفت و در 
بخش تهیه کنندگی از جواد محمدی نژاد به 

خاطر فیلم »دومتر در یک متر« تقدیر شد.
در بخش نویسندگی تندیس جشنواره 
و رتبه برتر به کرشمه افسری به خاطر فیلم 

»دومتر در یک متر« تعلق گرفت. 
در بخش تدوین تندیس جش��نواره و 
رتبه برتر به احس��ان ایزدی به خاطر فیلم 

»پلک و پا« اختصاص یافت.
در بخ��ش تصویرب��رداری از امی��ن 
محم��دی به خاط��ر تصویرب��رداری فیلم 
»ریسمان« تقدیر شد و تندیس رتبه برتر به 

داریوش نیکبخت اختصاص یافت.
در بخش مس��تند تندیس و رتبه برتر 
به جمشید رئوفی به خاطر فیلم مستند »به 
کالس نی��از داریم« اختص��اص یافت و از 
ایمان طاهریان به خاطر فیلم مستند »کاوه 

آهنگر« تقدیر شد.
در بخش داستانی تندیس و رتبه برتر 
به ش��هرام ابراهیمی به خاط��ر فیلم کوتاه 
داستانی »ریس��مان« اختصاص یافت و از 
حمید خندان به خاطر فیلم داستانی »ماهی 

مراد« تقدیر شد. 
خاطرنشان می شود شهرام مکری، نقی نعمتی 
و فرام��ک س��لیمانی داوری جش��نواره را بر عهده 

داشتند.

یکی از هدفهای فرهنگی اساسی کشور، تعالی 
اخالق جامعه اس��ت. رویکرد کنونی در اصالحات 
اخالق��ی جامعه، مخاطب ق��رار دادن کل جامعه به 
طور یک جا و با هم است که موجب کاهش کارایی 
ابزارهای مورد استفاده می شود. در این نوشتار سعی 
بر آن داریم تا با ارائه رویکردی متفاوت در تغییرات 
فرهنگی، از جمله: اصالحات اخالقی، نقش کدهای 
رفتاری حرف��ه ای را در تعالی اخالقی جامعه مورد 

بررسی قرار دهیم.  
 یک��ی از هدفهای فرهنگی عم��ده جمهوری 
اس��المی، اعتالی اخالقی جامعه و حرکت دادن آن 
به س��وی اخالق اسالمی است. این هدف فرهنگی 
که از همان ابتدا مورد اهتمام مس��ئوالن کشور بوده، 
با استفاده از ابزارها و روشهای گوناگون دنبال شده 

است. 
امروزه، مهندس��ی فرهنگی کشور نیز در ایجاد 

تحوالت فرهنگی برنامه ریزی شده، به دنبال تحقق 
اخالق در میان مردم جامعه اس��ت. اما این مهم در 
جامعه امروزی نیازمند اصالح رویکردهای گذشته 

و استفاده از روشهای نو است. 
ــات اخالقی در  ــه اصالح ــی ب ــرد فعل رویک

جامعه
ب��رای تغییر جامع��ه، از زوای��ا و رویکردهای 
گوناگون می توان به آن نگریست. یکی از رویکردهای 
رایج، آن است که جامعه، می خواهد هدف را یکجا 
و ب��ا هم تغییر بدهد. به عنوان نمونه برای مبارزه با 
اعتیاد، برنامه ها و فیلمهایی ساخته می شود که همواره 
مخاطب آنها یا کل جوانان و والدین آنهاس��ت و یا 
کل معتادان؛ که در هر دو صورت جمعیت بس��یار 
بزرگی اس��ت و س��خت قابل تغییر. اگر مروری بر 
برنامه های فرهنگی اجتماعی داشته باشیم، خواهیم 
دید که بسیاری از آنها از چنین ویژگی و رویکردی 

برخوردارند. رویکرد یاد شده را در بازاریابی تغییرات 
اجتماعی، بازاریابی هدف تفکیک نشده می نامند. در 
این ن��وع برنامه های بازاریاب��ی اجتماعی، هدفهای 
فوق العاده بلند پروازانه ای درنظر گرفته می شود؛ این 
هدفها، نوعاً مستلزم تعیین یک جمعیت بسیار بزرگ 
به نسبت تفکیک نشده، مانند: همه کودکان زیر پنج 
سال یا همه بزرگساالنی که سیگار می کشند و... به 
عنوان جمعیت هدف است. در چنین راهبردهایی، 
آنها مخاطبان هدف را یک توده به نسبت همگن در 
نظر می گیرند و راهبردی یکسان برای مخاطب قرار 
دادن تمام��ی آنها تدوین می کنند. اما به تجربه برای 
مدیران برنامه های تغییرات اجتماعی، ثابت ش��ده 
است که درنظر گرفتن جمعیت هدف به عنوان یک 
کل واحد و استفاده از ابزارها و راهبردهای یکسان 
ب��رای همه اف��راد، از کارایی و اثربخش��ی چندانی 

برخوردار نیست. 

اصفهان، خبرنگار زاینده رود- مدیر 
کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان در 
دومین کنگره شعر عاشورایی»غدیر، 
عاشورا و مهدویت« را از یک سلسله 
و خاستگاه واحد دانست و گفت: این 
اقتدار  سبب  که  است  پایگاهی  سه 
شیعه در برابر دنیای استکبار بوده و 

خواهد ماند.
حجه االس��الم و المسلمین سید 
حسین بهشتی نژاد از انقالب اسالمی 
به عنوان میوه شیرین غدیر و عاشورا 
یاد کرد و گفت: این چشمه فیاض در 
خدمت همه ی ملتها است تا براساس 

توان خود از آن استناد کنند.
بهش��تی نژاد با اش��اره به الغدیر 
عالمه امینی اظهار داش��ت: »هنر این 
م��رد بزرگوار این بود ک��ه برای بیان 
واقعه غدی��ر که بی��ش از 120 هزار 
نفر ش��اهد آن بودن��د از مدارک اهل 
سنت اس��تناد کرده است. یکی دیگر 

از هنرنمایی این بزرگوار این اس��ت 
که شعرای  برجسته ای را که از صدر 
اسالم در مورد اهل بیت)ع( اشعاری 

بودن��د  س��روده 
کرده  آوری  جمع 
است. شاعرانی که 
حتی پیش از واقعه 
غدی��ر نی��ز برای 
چون  موضوعاتی 
والیت،  آیه  نزول 
و  حادث��ه خیب��ر 
دیگر حوادث مهم 
شعر گفته بودند.« 
مدیر کل تبلیغات 
اس��المی اصفهان 

گفت: مفص��ل ترین خطابه حضرت 
رسول)ص( در طول 23 سال پیامبری 
مرب��وط به خطبه غدیر اس��ت و بعد 
از اتمام خطبه ش��عری توسط یکی از 
شاعران صدر اس��الم در مورد حادثه 

غدیر خوانده شد.
بهش��تی نژاد تصریح کرد: عالمه 
امین��ی در کت��اب الغدیر ن��ام علما و 
را  ش��اعر  فقهای 
نیز آورده است و 
این بیانگر زیبایی 
شعر برای خدمت 
به آرمان های الهی 

است. 
وی از رهب��ر 
انق��الب به عنوان 
یک ش��عر شناس 
یاد ک��رد و گفت: 
ب��ه هر مناس��بت 
نزد  اش��عاری  که 
ایشان خوانده می شود مقام رهبری از 
دید کاماًل کارشناسی شعر را بررسی 
و تجزی��ه و تحلی��ل می کنن��د حتی 
ایشان هشدارهایی به شعرا و مداحان 
داشته اند که مبادا به سمت سبک غربی 

منحرف شوند در حالی که ما خود در 
کشور صاحب سبک ایرانی هستیم و 

می توانیم از آن استفاده کنیم.
بهشتی نژاد ارتقای شعر عاشورایی 
و توجه کردن به برخی از آس��یب ها 
را از اه��داف برگزاری دومین کنگره 
شعر عاش��ورایی عنوان کرد و گفت: 
برگ��زاری  س��ایه ی  در  امیدواری��م 
جلس��اتی این چنینی بیش از گذشته 

عاشورایی و غدیری شویم.
رمضان زاده دبی��ر دومین کنگره 
شعر عاش��ورایی نیز گفت: از200 اثر 
شرکت کرده در کنگره، 20 اثر توسط 
هیأت داوران برگزیده شده و همچنین 
به 15 اثر هم به قید قرعه جوایزی اهدا 
شد. در بخش مقاالت نیز 4 مقاله حائز 

کسب رتبه شدند.
وی در ادام��ه افزود: آثار برگزیده 
به زودی در قالب یک کتاب به چاپ 

خواهند رسید. 

اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه بام ایران برگزار شد
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