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ن 
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س: 
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
استان چهارمحال و بختیاری گفت: 
سد کارون 4 نماد خودکفایی جمهوری 
اسالمی در صنعت سدسازی است. 
ف��رج اهلل صیادی اظهار داش��ت: 

سد مخزنی کارون 4 در استان چهارمحال و بختیاری در فاصله 180 کیلومتری 
جنوب غربی شهرکرد و چهار کیلومتری پایین دست محل تالقی رودخانه های 
ارمند و بازفت واقع شده است. صیادی ادامه داد: در دهه های اخیر ظرفیت تولید 

برق این رودخانه مورد توجه خاص واقع شده و ...

سال 1389 
سال همت مضاعف، کار مضاعف

آيت اهلل حاج سید ابن الرضا خوانساري
 دار فاني را وداع گفت

تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان در 
چهارمین دیدار خ��ود در رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا 2010 با نتیجه 2 بر 
صفر مهمان خود پاختاکور ازبکستان را 
شکست داد تا امیدهایش برای صعود 

از گروه س��وم این رقابت ها زنده ش��ود و دوباره به این مسابقات بازگردد. 
گل های فوالد مبارکه س��پاهان را در این دیدار ابراهیم توره در دقیقه 73 و 
محسن بنگر در دقیقه 75 به ثمر رساندند تا طالیی پوشان بهترین عیدی را 

در 11 فروردین 89 به هوادارن متعصب خود هدیه کنند ... 

شهرستانها

شهرستانها

در  اصفه��ان  م��ردم  نماین��ده   
مجل��س گف��ت: مل��ت ای��ران در 
رفراندوم 12 فروردین وحدت ملی 
و یکپارچگی و انس��جام اس��المی 
خود را به نمایش گذاش��تند. حسن 

کامران اظهار داش��ت: جمهوری اسالمی ایران بر اساس نظریه والیت 
و رهبری ایجاد ش��د و تاکن��ون با رهبری مقتدران��ه و داعیانه والیت 
فقیه توانس��ته اس��ت در برابر دش��منان و توطئه های داخلی و خارجی 

ایستادگی کند. وی اظهار داشت ...

استاندار اصفهان گفت: سند راهبردی توسعه فرهنگی هنری 
اصفهان به زودی با حضور هنرمندان استان رونمایی می شود.

به گزارش ایرنا، »علیرضا ذاکر اصفهانی« در برنامه »شب های 
فرهنگ و هنراصفهان« افزود: در سالی که از سوی رهبر معظم 
انقالب، سال همت مضاعف و کار مضاعف نام گرفته است در 
پرتو عنایات الهی فعالیت دو چندانی به ویژه در حوزه فرهنگ و 
هنر خواهیم داشت. وی اظهار داشت: استانداری اصفهان در این 
راستا در تالش است از همه توانمندی ها و ظرفیت های استان 

کمال استفاده را ببرد.
ذاک��ر اصفهانی تصریح کرد: هنر و فرهنگ اصفهان غنای 
خاصی دارد که زبانزد خاص و عام است و در همین زمینه سند 

راهبردی هنراستان تهیه شده است.
اس��تاندار اصفهان گفت: هدف ما گسترش و توسعه هنر 
سالمی اس��ت که در عرصه تفکر نظام اسالمی قابلیت مطرح 
ش��دن دارد. وی همچنین به 12 فروردین، سالروز شکل گیری 
نظام جمهوری اسالمی ایران، اش��اره کرد و بیان داشت: مردم 
ایران در چنین هنگامه ای در تکاپوی ش��کل گیری نظام جدید 

سیاسی اجتماعی بودند.
استاندار اصفهان تصریح کرد: مردم ایران برای شکل گیری 
مناس��بات جدید ق��درت بر پایه اندیش��ه های دین��ی به پای 
صندوق های رأی رفتند و اکنون با گذشت 31 سال از پیروزی 

انقالب اسالمی شاهد نظامی مقتدر در منطقه و جهان هستیم.
وی عنوان داشت: در طول این مدت نظام جمهوری اسالمی 
ایران به دس��تاورد های گرانبهایی دست پیدا کرد و کمبود های 

موجود را می توان با همت و کار مضاعف برطرف کرد.
همچنین »سید علیرضا حسینی« مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان برنامه »شب های فرهنگ و هنر اصفهان« 
را که در ایام نوروز برگزار شد، حرکتی در عرصه فرهنگ و هنر 

این استان دانست.
»شب های فرهنگ و هنر اصفهان« با حمایت استانداری 
اصفهان و اداره کل ارش��اد به مدت 10 ش��ب در تاالر اس��تاد 

فرشچیان اصفهان برگزار شد.
برنامه هایی مشابه برنامه شب های فرهنگ و هنر اصفهان 
با تالش ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان ها در سطح 

استان نیز به اجرا در آمد.
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 استان اصفهان.
ــاورزی استان اصفهان، اداره امور  1 – محل دریافت اس�ناد مناقصه: خیابان هزار جريب، سازمان جهادکش

پیمانها و قراردادها، اتاق 219 يا 272
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بازگشايی روز يکشنبه مورخ 89/1/29 ساعت 9 صبح می باشد.
4 – محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان.
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مدت انجام خدماتمحل انجام خدماتنوع و شماره مناقصهموضوع مناقصه يا نوع خدماترديف
مبلغ سپرده 

)ريال(
نوع 
سپرده

*1212/800/000 ماهمرکز سازمان و ادارات تابعهيک مرحله ای 89/01خدمات نظافت و فضای سبز و آبدارخانه1

*126/750/000 ماهمرکز سازمانيک مرحله ای 89/02امور تأسیسات و مخابرات2

سفیر جمهوری اسالمی ایران در ایتالیا در دیدار با 
جانشین دادستان کل میالن به نحوه تشکیل پرونده دو 
تبعه ایرانی در ایتالیا و همچنین سوء استفاده برخی از 
رسانه ها از آن اعتراض کرد. به گزارش واحد مرکزی 
خبر به نق��ل از خبرگزاری ایرنا، »س��ید محمدعلی 
حس��ینی« س��فیر جمهوری اس��المی ایران در ایتالیا 
همچنین رسیدگی سریع تر به موضوع بازداشت دو 
تبعه ایرانی را خواستار شد. حسینی با اشاره به پرونده 
»حمید معصومی نژاد« و »علی دمیرچی لو« آزادی سریع 
آنان را مورد تأکید قرار داد و از جانشین دادستانی کل 
میالن خواست در مدت زمان رسیدگی به این پرونده، 
این دو تبعه ایرانی از آزادی برخوردار شوند. سفیر ایران 
در ایتالیا همچنین در این دیدار ضمن برشمردن منافع و 

فرصتهای مشترک بین دو کشور، بر اهمیت استفاده از 
این فرصتها تأکید کرد. وی تروریسم و افراط گرایی و 
جرائم سازمان یافته فرامرزی و قاچاق مواد مخدر را از 
نگرانیهای دو کشور دانست و گفت: همکاری نزدیکتر 
دستگاههای قضائی، سیاسی و امنیتی دو طرف برای 
فائق آمدن بر این نگرانیها امری ضروری است. »ارماندو 
اسپاتارو« جانشین دادستانی کل میالن نیز در این دیدار 
همکاری بین دو کشور و همکاری های بین المللی 
در برخورد با جرائم سازمان یافته، تروریسم بین الملل 
و قاچاق مواد مخدر را امری ضروری دانس��ت و بر 
اهمیت رایزنی و تبادل نظر میان مسئوالن دو کشور در 
این خصوص تأکید کرد. اسپاتارو ضمن ارائه گزارشی 
از روند رسیدگی به پرونده دو تبعه ایرانی، هرگونه سوء 

استفاده از این موضوع علیه جمهوری اسالمی ایران را 
محکوم کرد و یادآور ش��د: بیشتر متهمان این پرونده 
از اتباع ایتالیا هستند. جانشین دادستانی کل میالن در 
ای��ن دیدار اطمینان داد مراحل مختلف این پرونده به 
سرعت دنبال شود. پلیس مالیاتی ایتالیا 12 اسفندماه از 
بازداشت هفت نفر به اتهام قاچاق اسلحه به ایران خبر 
داد. س��اعتی پس از خبر بازداشت این افراد جانشین 
دادستانی شهر میالن در شمال ایتالیا کنفرانس خبری 
تشکیل داد و با اعالم خبر دستگیری هفت نفر بدون 
رس��یدگی قضائی از »حمید معصومی نژاد« و »علی 
دمیرچی لو« به عنوان متهمان پرونده قاچاق اسلحه به 
ایران نام برد و پرونده را پیش از رس��یدگی قضائی به 

مسیر رسانه ای هدایت کرد.

نمایندگان 130 کش��وری که به دعوت سازمان 
ملل و امریکا در نیویورک گردهم آمده بودند، موافقت 
کردند بخش��ی از هزینه های بازس��ازی کشور زلزله 
زده هائیتی را تأمین کنند. نمایندگان این کشورها در 
نشس��ت خود در نیویورک متقبل شدند طی دو سال 
آین��ده 5 میلیارد و 300 میلیون دالر برای بازس��ازی 
هائیتی پرداخت کنند و این رقم طی 10 سال آتی به 
حدود 11 میلیارد دالر خواهد رسید. بر اثر زمین لرزه 
دی ماه س��ال گذش��ته بیش از 200 هزار نفر از مردم 
هائیتی کشته شدند. امریکا وعده داده طی ماه های آتی 

بیش از یک میلیارد دالر در اختیار مستعمره سابق خود 
قرار دهد. هزاران س��رباز امریکا پیش از زلزله مرگبار 
هائیتی در آن کشور حضور داشتند که با وقوع زلزله 
و افزایش ناامنی در این کشور 9 میلیون نفری، شمار 
بیشتری از س��ربازان امریکا به آن کشور اعزام شدند. 
اتحادیه اروپا نیز موافقت کرده است یک میلیارد و 700 
میلیارد دالر برای تأمی��ن مواد غذایی مورد نیاز مردم 
هائیتی و بازسازی بخش��ی از ویرانی های آن کشور 
هزینه کند. دبیرکل سازمان ملل در این نشست تصریح 
کرد فصل بارندگی در هائیتی در پیش است، برخی از 

اردوگاه های آوارگان با خطر سیل روبه رو هستند و 
گرما و بهینه سازی زیرساخت ها بسیار جدی است. 
رئیس جمهوری هائیتی نیز در این نشست از کمک 

کشورها به زلزله زدگان کشورش سپاسگزاری کرد.

 رئی��س هواپیمای��ی جمهوری اس��المی ایران 
در ایتالیا، ب��ا رد این ادعا که پروازه��ای ایران ایر به 
کش��ورهای اروپایی محدود می ش��ود، تأکید کرد: 
اعالمیه کمیته هوانوردی کمیس��یون اروپایی درباره 
پروازه��ای این ش��رکت به اروپا، هی��چ محدودیت 
خاصی درباره پروازها به ایتالیا و س��ایر کش��ورهای 

اروپایی برای »هما« اعمال نمی کند.
»محس��ن شکری« به ایرنا گفت: ایران ایر مجوز 
تردد به آسمان کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا را از 
کمیته ایمن��ی هوانوردی اتحادی��ه اروپا و با رعایت 

استانداردهای مورد نظر آنها اخذ کرده است.
ش��کری تصریح کرد: تمام پروازه��ای ایران ایر 
به کشورهای عضو اتحادیه اروپا با هواپیماهای پهن 
پیکر ایرباس و 747 و بر اس��اس مجوز »سافا« انجام 
می شود. رئیس هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 
در ایتالیا درب��اره افزایش پروازهای ایران ایر به ایتالیا 
نی��ز گفت: با توجه به بازاریابی های انجام ش��ده در 

شهرهای میالن و رم، هما آمادگی پذیرش دو پرواز 
در فصل شلوغی، تقریباً 6 ماه در سال، را دارد که این 
درخواست با نظر مساعد مدیرعامل و رئیس هیأت 

مدیره ایران ایر در دست بررسی قرار گرفته است.
در حال حاضر هر هفته دو پرواز هواپیمایی ایران 
ایر مس��افران را از مس��یرهای تهران به میالن و رم و 
بالعک��س جابه جا می کند که با افزایش دو پرواز در 
فصل شلوغی، شمار پروازهای هما بین ایران و ایتالیا 

به چهار پرواز افزایش خواهد یافت.
کمیته ایمنی اتحادیه اروپا از سال 2004 میالدی 
بازرسی های فنی خود را روی هواپیماهای هما که 
به کش��ورهای اروپایی پرواز دارن��د، آغاز کرده و در 
سال 2008 نیز تأیید و مجوز کمیته بازرسی و ایمنی 
هوانوردی اروپا برای پروازهای ش��رکت هواپیمایی 

»هما« صادر شده است.
کارشناسان ارشد کمیته بازرسی و ایمنی هوایی 
اتحادیه اروپا پس از بازرس��ی ایمنی، ناوگان پروازی 

هما را مورد تأیید قرار داده و اعالم کردند این شرکت 
می تواند بدون هیچ مشکلی در تمامی فرودگاه های 
کشورهای عضو این اتحادیه پرواز داشته باشد و به 
دلیل دارا بودن کلیه اس��تانداردهای الزم می تواند به 

پروازهای خود ادامه دهد.
کمیت��ه ایمنی هوانوردی کمیس��یون اروپایی در 
نشست اخیر خود در بروکسل ضمن بررسی وضعیت 
پروازهای شرکت های هواپیمایی کشورهای مختلف 
به اروپا، پرواز ش��رکت های هواپیمایی س��ودان و 
فیلیپین به اروپا را ممنوع و مواردی را نیز درباره پرواز 

هواپیماهای ایران ایر مطرح کرد.

وعده ميلياردها دالر کمک
 اعضاي سازمان ملل به زلزله زدگان هائيتي

پروازهاي »هما« به ايتاليا 
بدون هيچ محدوديتي ادامه دارد

رسيدگی سريع تر به موضوع بازداشت دو تبعه ايرانی در ايتاليا

استاندار اصفهان:
 سند راهبردي توسعه 

فرهنگي هنري استان رونمايي مي شود

رفراندوم 12 فروردين
 اوج وحدت ملي بود

سد کارون 4 نماد خودکفايي ايران در 
صنعت سدسازي است

بازگشت دوباره شیرهای زرد به آسیای 2010
طوفان زرد باز هم به اکران درآمد



سراسری

    مرضیه محب رسول
پ��س از حادث��ه 11 س��پتامبر، جهان 
جوالنگاه��ی برای حض��ور نظامی امریکا 
ش��د. وجود صدها مقر و س��تاد نظامی در 
سرتاسر جهان و نیز گس��ترش روزافزون 
ایج��اد پیمان ه��ای نظامی با کش��ورهای 
جهان نش��انه ای از عزم امریکا برای ایجاد 
یک امپراط��وری نظامی در دنیا اس��ت. از 
نظ��ر جغرافیای��ی این پایگاهه��ا از ترکیه، 
عراق، پاکستان، عربستان، کویت، بحرین، 
قطر، ام��ارات متحده عربی، عمان، اتیوپی، 
ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و افغانستان 
گرفته تا جزایر دیه گو گارسیا در اقیانوس 
هند پراکنده ش��ده اس��ت. این آمار جدا از 
پایگاهه��ای نیروهای ناتو در کش��ورهای 
مختلف است. نیروهایی که نظامیان امریکا 
و برنامه های نظامی این کشور هسته اصلی 
آن را تشکیل می دهند. پنتاگون معتقد است 
امریکا در دهه 90 می توانست همزمان در 
دو نقطه متفاوت از جهان بجنگد. اما پس از 
11 سپتامبر توانایی جنگیدن همزمان در 4 
منطقه متفاوت از جهان را دارا است. بودجه 
نظامی امریکا عمده ترین ش��اخص برای 
ارزیابی نظامی شدن سیاست خارجی این 
کشور است. این بودجه پس از 11 سپتامبر 
روند صعودی داش��ته و در سال 2004 به 
رق��م 450 میلیارد دالر به عالوه 16 میلیارد 
دالر کم��ک خارجی رس��ید ک��ه به زعم 
کارشناس��ان، این رقم در سیاست خارجی 
کشورها پس از جنگ جهانی دوم بی سابقه 
بوده اس��ت. بودجه نظامی امریکا از س��ال 
2004 تا 2010 هر س��اله افزایش پیدا کرده 
است. امریکا در پایگاههای جدید خود در 
ازبکس��تان، پاکستان و قطر امکانات جنگ 
پیشگیرانه را مستقر کرده اس��ت. در دوره 
جرج بوش پروژه ساخت پایگاههای نظامی 
به ویژه در آسیای مرکزی و جمهوری های 
س��ابق ش��وروی ش��دت گرفت. امریکا 
ه��م اکنون 16 پایگاه دائمی در عراق ایجاد 
کرده اس��ت که در آنها صدها هزار نظامی 
مستقر هستند. تفکر نظامی گری در عرصه 
سیاس��ت خارج��ی امریکا دارای س��ابقه 
طوالنی است و حداقل می توان ریشه آن را 
در یک قرن قبل یافت. آلفرد ماهان دریادار 
امریکایی از جمله استراتژیست هایی بود 
که با طرح اس��تراتژی قدرت دریایی یک 
راهبرد کالن برای سیاست خارجی امریکا 
پیشنهاد داد. استراتژی ماهان زمانی ارائه شد 
که انزواطلبان، سیاس��ت خارجی امریکا را 
براس��اس دکترین مونروئه اجرا می کردند. 
تحول��ی که ارائ��ه این دکتری��ن در عرصه 
سیاس��ت داخلی و خارجی امریکا داشت 
موجب ش��د حضور امریکا به عنوان یک 
استعمارگر نو در سرتاسر دنیا پررنگ شود. 
پس از ماهان برخی سیاستمداران، استراتژی 
هارت لند »قلب جهان« و ریملند را مطرح 
کرد که موجب شد امریکا برنامه ای را برای 
حضور در آسیای میانه و قفقاز ترتیب دهد. 
به نظر این استراتژیس��ت »قلب جهان« که 
همان منطقه آس��یای میانه است شاه کلید 
قدرت و تس��لط بر سرتاسر جهان است و 
ه��ر کس بر این منطقه تس��لط پیدا کند بر 
تمام جهان مسلط خواهد شد. مسأله ای که 
اکنون مورد توجه امریکا است، دموکراسی 

در کشورهای مختلف است. 
لئو اشتراوس، فیلسوف سیاسی یهودی 
و بنیانگذار فکری نو محافظ��ه کاران و از 
مش��اوران دولت بوش، معتقد بود تقویت 
دموکراسی در کشورها موجب از بین رفتن 
استعداد و تهدیدهای آنها نسبت به امریکا 
خواهد شد. وی برای رسیدن به دموکراسی 
حتی توسل به زور را هم جایز می دانست و 
برای تقویت دموکراسی که به زعم اشتراوس 
نمونه ایده آل آن در امریکا است به کارگیری 
هر ابزاری را تجویز می کرد. در استراتژی 
امنیت ملی امریکا که در سال 2002 تدوین 
شد نه تنها به افزایش قدرت نظامی بلکه بر 
کناره گیری از پیمان های بین المللی، کنترل 
منابع انرژی جهان، نظامی کردن جو و حتی 
به کارگیری س��الح های هسته ای توسط 
امریکا تأکید ش��د. یکی از بندهای اصلی 
این برنامه به کارگیری نیروی عظیم نظامی 
امریکا در جهت تضمین و حفظ موقعیت 
امریکا به عنوان قدرت مس��لط بر جهان را 
مورد توجه قرار می دهد. به منظور رسیدن 
به این اهداف ایجاد پایگاهها در کشورهای 
مختلف جهان علی الخصوص مناطق مهم 
مانند شرق آسیا، خاورمیانه و آسیای میانه 
ضروری است. امریکا به واسطه این پایگاهها 
نه تنها به حضور خود در کشورهای میزبان 
ای��ن پایگاهها ت��داوم می بخش��د بلکه از 
این مناطق به راحتی اهداف جاسوس��ی و 
خرابکارانه خود را به پیش می برد. نمونه آن 
را می توان پایگاه مناس در قرقیزستان عنوان 
کرد. حمایت و خط دهی امریکا از این مقر 
و س��ایر پایگاههای نظامی در کشورهای 
منطقه به فردی مانند عبدالمالک ریگی که 
مظهر و نمونه آش��کار تروریسم است چه 

معنایی می تواند داشته باشد؟ 
اگر به راس��تی دموکراس��ی واقعی در 
کش��ورهای آس��یای میانه برقرار شود، آیا 
مردم این کش��ورها حضور امری��کا را در 
کشورشان تأیید خواهند کرد؟ شواهد نشان 
می دهد زمان حضور اجب��اری و نفوذ در 
کشورهای تحت س��لطه امریکا کم کم به 
انتها خواهد رسید. انتخابات اخیر اوکراین 
شاهدی بر این مدعا اس��ت. پس از ایجاد 
انقالب نارنجی در این کش��ور با حمایت 
امریکا و بر سر کار آمدن یک رئیس جمهور 
غربگرا مردم در انتخابات بعدی به صراحت 
کاندیدای م��ورد حمایت امری��کا را کنار 
گذاش��تند و به یک اوکراین غیر وابسته به 
غ��رب رأی دادند. انتخابات اخیر در عراق 
نی��ز حکایت از یک گرایش ضد امریکایی 
و اسالم گرا دارد. حضور نظامی امریکا در 
هر منطقه تنها به ایجاد تنشهای بیشتر دامن 
خواهد زد. رزمایش مشترک بین امریکا و 
کره جنوبی چندی پیش در شبه جزیره کره 
برگزار شد و نتیجه آن ایجاد جو متشنج در 
فضای دیپلماتیک بی��ن دو کره بود. در هر 
نقطه ای از جهان که جنگ یا اختالفی ایجاد 
می شود امریکا با دخالت در آن به اختالفات 
دامن می زند و فضای آن منطقه را به سوی 
نظامی شدن سوق می دهد. در نقاطی مانند 
سودان، یمن، بالکان، فلسطین و... که آشوب 
و جنگ نظامی ایجاد می شود دست های 
پنهان و آشکار امریکا در مسائل پشت پرده 

این ناآرامیها به خوبی آشکار است.

احترام به حاکمیت عراق نظامیگری، حاشیه ای از امنیت برای امريکا
از اصول سیاست خارجی ایران

سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان 
در م��ورد اظهارات برخی ش��خصیت های 
عراقی در خص��وص موضع ای��ران درباره 
انتخاب��ات ع��راق اظه��ار داش��ت: برخی 
جریان های سیاس��ی که امکان دستیابی به 
اهداف خود از طریق سازوکارهای انتخاباتی 
و دموکراتیک را ندارند با القای ش��بهه مداخله 
خارجی سعی درایجاد فضای بدگمانی و تنش 
آلود نسبت به سایر رقبا و احزاب سیاسی دارند. به 
گزارش واحد مرکزی خبر، رامین مهمان پرست 
گفت: جمهوری اس��المی ای��ران همواره از 
فرآیند سیاسی عراق که مبتنی بر روند مردم 
س��االری اس��ت حمایت کرده است و این 
مسیر را همچنان ادامه خواهد داد. وی افزود: 
جمهوری اسالمی ایران مشارکت پرشور و 
شجاعانه مردم عراق را در انتخابات پارلمانی 
اخیر این کشور که نمایش اقتدار و همبستگی 
ملی آن کش��ور بود مورد تحس��ین قرار داد. 
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت: 
ائتالف احزاب و جریان های سیاسی عراق 

برای تشکیل دولت آتی این کشور موضوعی 
داخلی و بدیهی اس��ت که ای��ن احزاب بر 
اساس اهداف و برنامه های انتخاباتی خود و 
بدون درنظر گرفتن مالحظات خارجی به این 
کار اقدام می نمایند و جمهوری اسالمی ایران 
دخالتی در آن ندارد. مهمان پرست همچنین 
بر آمادگی ایران ب��رای میزبانی جریان های 
سیاسی عراق در چارچوب حمایت از فرآیند 

سیاسی این کشور و کمک به تشکیل دولت 
جدید عراق در کوتاه ترین زمان ممکن تأکید 
ک��رد. وی احترام به حاکمیت کش��ورها و 
مداخله نکردن در امور داخلی آنها و همچنین 
توسعه همکاری های دوجانبه بر اساس منافع 
مشترک را از اصول پایدار سیاست خارجی 
جمهوری اس��المی ایران با دیگر کش��ورها 

به ویژه همسایگان دانست.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور گفت: 
دستگیری باند سارقان طالفروشی های کشور،  
بزرگترین دستاورد ناجا در طرح نوروزی است. 
سردار سرتیپ »احمدرضا رادان« افزود: اعضای 
این باند پس از دس��تگیری به 7 فقره سرقت 
مس��لحانه در 4 استان اعتراف کرده اند. سردار 
رادان گف��ت: این باند احتماالً س��رقت های 
دیگری در سطح کشور داشته اند که به زودی 
به آنها اعتراف خواهند کرد. وی تصریح کرد: 
اعضای این باند احساس نا امنی زیادی به لحاظ 
نوع س��رقت که به صورت مسلحانه و همراه 
ب��ا قتل بوده در م��ردم و گروههای مختلف و 
صنوف کش��ور به ویژه طالفروشی ها، بیشتر 
در اس��تانهای مازندران و اصفهان ایجاد کرده 
بودند که با هوش��یاری و تالش شبانه روزی 
مأموران آگاهی، دستگیر شدند. س��ردار رادان 

ادامه داد: در واقع این دستگیری بهترین هدیه 
نیروی انتظامی در ابتدای امسال به مردم بود که 
باعث خوشحالی هموطنان شد. جانشین ناجا 

گفت: ما در طرح نوروزی امسال نسبت به سال 
گذشته در زمینه کشفیات اعم از سرقت، قتل، 
مواد مخدر و غیره، وضعیت خوبی داشته ایم.

معاون وزیر و رئیس س��ازمان راهداری 
و حم��ل و نقل جاده ای کش��ور از افزایش 
10درص��دی مس��افران ن��وروزی امس��ال 
نسبت به سال گذش��ته خبر داد. به گزارش 
ایرن��ا، »ش��هریار افن��دی زاده« در بازدید از 
آزاد راه قزوی��ن - رش��ت گفت: بر اس��اس 
آخرین آمار، تعداد مس��افران ناوگان حمل و 
نقل عمومی کشور در مسافرت های نوروزی 
از مرز 29 میلیون و 690 هزار نفر گذشت که 
این رقم نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 
بین 8 تا 10درصد افزایش داشته است. معاون 
وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای کشور در ادامه پیش بینی کرد: تعداد 
مسافران ناوگان حمل و نقل عمومی کشور 
تا پایان مس��افرت های ن��وروزی به بیش از 
39 میلیون نفر برسد. افندی زاده، همچنین با 
اشاره به رونق حمل نقل بین المللی در نوروز 
امسال گفت: از ابتدای مسافرت های نوروزی 
تا روز نهم فروردین بیش از 588 هزار نفر از 

پایانه های مرزی کشور تردد کرده اند. معاون 
وزیر راه و ترابری افزود: کشورهای عراق با 
36 درصد، ترکیه 27 درصد و نخجوان با 14 
درصد بیشترین مقصد مسافران در تعطیالت 
نوروز امس��ال بود. به گفته افندی زاده، تردد 
مسافران از پایانه های مرزی کشور در نوروز 
88 به تعداد 500 هزار نفر بود. رئیس سازمان 
راه��داری و حم��ل و نقل جاده ای کش��ور 

در ادامه با اش��اره به اینکه در مسافرت های 
نوروزی امس��ال بی��ش از 65 هزار کیلومتر 
از محوره��ای مواصالت��ی، تحت پوش��ش 
برنامه های این سازمان بود، اظهار داشت: در 
پی بارش 10روزه اول فرودین ماه جاری بیش 
از 394 کیلومتر از جاده های کشور برفگیر و 
1100 کیلومتر بارش برف و باران داشت اما 
با تالش های انجام گرفته به جز در مواردی 
اندک، مشکل خاصی در زمینه تردد خودروها 
به وجود نیامد.  معاون وزیر و رئیس سازمان 
راهداری کشور در بخش دیگری از سخنانش 
با اش��اره به نامگذاری س��ال جدید به عنوان 
»همت مضاعف و کار مضاعف« از س��وی 
رهبر معظم انقالب، استفاده از فناوری روز، 
توسعه راه ها و نوسازی ناوگان حمل و نقل 
عمومی با هدف ارتقای سطح کمی و کیفی 
خدمات ج��اده ای را از جمل��ه برنامه های 
پیش بینی شده برای خدمات رسانی بیشتر به 

مردم اعالم کرد. 

میزان محبوبیت نیکوال س��ارکوزی رئیس 
جمه��ور فرانس��ه ب��ه پایین تری��ن حد خود 
رس��ید و نخس��تین بار به کمتر از 30 درصد 
کاهش یافت. نظرس��نجی مؤسسه تی ان اس 
س��وفرس نش��ان می دهد، نیکوال سارکوزی 
جای��گاه مردمی و می��زان ارتباط خ��ود را با 
رأی دهندگان فرانس��وی به طور گس��ترده از 
دس��ت می دهد. مؤسسه تی ان اس سوفرس 
اعالم کرد: میزان محبوبیت س��ارکوزی از 31 
درصد در ماه مارس گذش��ته به 28 درصد در 
ماه آوریل کاهش یافته اس��ت و این نخستین 
بار از س��ال 2007 اس��ت که سطح محبوبیت 

رئیس جمهور فرانس��ه در میان مردم این کش��ور به پایین تر از 30 درصد رس��یده است.
این مؤسس��ه در ادامه گزارش خود تأکید کرد بر اساس نظرسنجی جدید، میزان مخالفان 
مردم فرانسه به عملکرد نیکوال سارکوزی از 65 درصد در ماه گذشته به 70 درصد در ماه 
جاری افزایش یافته است. نظرسنجی های مختلف نشان می دهد میزان محبوبیت نیکوال 
س��ارکوزی از س��ال 2007 که به سمت ریاس��ت جمهوری فرانسه منصوب شد، همواره 
رو به کاهش داش��ته است. این مسأله سبب شده است، متحدان او درحزب راست گرای 
میان��ه رو در خص��وص انتخاب دوباره او در انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال 2012 
به ش��دت ابراز نگرانی کنند. نظرس��نجی جدید مؤسس��ه تی ان اس سوفرس پس از آن 
صورت گرفت که در پی شکست سنگین حزب حاکم راست گرای میانه رو در انتخابات 
منطقه ای این کش��ور که به تازگی برگزار ش��د، دولت فرانسه برخی از اعضای کابینه را 

یک اس��قف برجسته آلمانی به تنبیه ترمیم و اولویتهای اصلی سیاستها و برنامه های جدید خود را اعالم کرد.
بدن��ی پن��ج ک��ودک در نوانخانه ای در 
جنوب آلمان متهم شد. به گزارش شبکه 
تلویزیون��ی دویچ��ه وله، کش��یش های 
آلمان��ی با اتهامات جدیدی مبنی بر آزار 
دانش آموزان در مؤسس��ات آموزش��ی 
مواج��ه ش��ده اند. اکنون، س��ه زن و دو 
م��رد ادعا می کنند کشیش��ی ک��ه اکنون 
یک اس��قف برجس��ته در جنوب آلمان 
محس��وب می شود، آنان را آزار جسمی 
داده اس��ت. این پنج نف��ر ادعا می کنند 
که آنها در نوانخان��ه ای که در آن زمان 

توسط این کش��یش اداره می شد، تنبیه 
بدنی ش��ده اند. س��خنگوی این اسقف 
آلمانی، اتهامات آنها را رد کرده اس��ت. 
خبرن��گار دویچه وله گ��زارش داد وایتا 
میکس��ا اولین اس��قف از میان بیست و 
هفت اس��قف آلمان اس��ت که رسوایی 
جنسی کش��یش ها در کلیسای کاتولیک 
این کشور دامنگیر وی می شود. اتهاماتی 
که علیه این اس��قف مطرح شده است به 
نوانخانه ای در شهر شوبِنهازن در جنوب 
آلمان مربوط می شود که میکسا در دهه 
را آن  اداره  می��الدی   1980 و   1970

 بر عهده داشته است. پنج نفر از ساکنان 
پیشین این نوانخانه می گویند زمانی که 
رفتار نادرستی از آنان سر می زد، میکسا 
آنان را تنبیه بدن��ی می کرد. مونیکا برن 
هارد یکی از کس��انی اس��ت که قباًل در 
نوانخانه ش��هر ش��وبنهازن اقامت داشته 

است. 
ای��ن، اس��قف نش��ین  ب��ا وج��ود 
 Augsburg Diocese اگس��بورگ 
آلم��ان این اتهامات را مضحک توصیف 
و هدف آنه��ا را بی اعتبار کردن یکی از 

اسقف های برجسته آلمان است. 

دادگاهی در امریکا ش��نود مکالمات تلفنی یک انجمن اسالمی و وکالی آن را در 
سال 2004 غیرقانونی دانست. این انجمن اسالمی را دولت جرج بوش رئیس جمهور 
سابق امریکا به حمایت از تروریسم متهم کرده بود. قاضی وفن واکر از دادگاه فدرال 
ش��مال کالیفرنیا در سانفرانسیس��کو اعالم کرد شاکیان ش��واهد کافی در مورد نظارت 
الکترونیک غیرقانونی از س��وی دول��ت فدرال ارائه دادند که ب��دون مجوزهای الزم 
صورت گرفته بود. ش��نود مکالمات تلفنی در امری��کا در چارچوب برنامه نظارت بر 
تروریسم دولت بوش آغاز شد که به مقامات امریکایی اجازه می داد بدون مجوز قوه 
قضائیه مکالمات تلفنی افراد یا مؤسس��ات مش��کوک به حمایت از تروریسم را شنود 
کنند. اما قاضی واکر اعالم کرد دولت نتوانس��ت ثابت کند شنود مکالمات شاکیان در 
این پرونده قانونی اس��ت. دولت امریکا به این بهانه توقف رس��یدگی به این پرونده 
را خواس��تار ش��ده بود که روند رس��یدگی به این پرونده به افشای اسرار دولتی منجر 
می شود و می تواند امنیت ملی را به خطر بیندازد. تماس خبرگزاری فرانسه با وزارت 
دادگس��تری امریکا برای پی بردن به اینکه آیا این نهاد برای حکم صادره درخواس��ت 
تجدی��د نظر می دهد یا نه موفقیت آمیز نبود. تصمیم قاضی واکر چهار س��ال پس از 
ارائه شکایت از سوی دو وکیل به نام های وندل بیلو و عاصم غفور صادر می شود. 

کابین��ه دول��ت آلمان تواف��ق کرد تا 
بانک های این کشور را به کنار گذاشتن 
پول ب��رای زمان ورشکس��تگی احتمالی 
خ��ود در آینده مل��زم کند. ب��ه گزارش 
ش��بکه تلویزیون��ی دویچه ول��ه، دولت 
آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان برنامه ای 
را برای اخ��ذ مالیات از بانک ها و واریز 
درآم��د حاصل از آن به صندوق ویژه ای 
برای اس��تفاده در روز مب��ادا را تصویب 
ک��رد. طبق پیش بینی ه��ا، پارلمان آلمان 
تابس��تان امسال روند قانونی کردن الیحه 
اخذ مالیات از بانک های این کش��ور را 
آغ��از خواهد کرد. طرح اخ��ذ مالیات از 
بانک ها توجه کش��ور فرانسه را که وزیر 
دارایی آن در نشس��ت کابینه دولت آلمان 
حضور داشت، به خود جلب کرده است. 

آنی��ا کوهلر، خبرنگار دویچه وله گزارش 
داد ولفگان��گ ش��ویبله، وزی��ر دارای��ی 
آلمان از دیدار با همتای فرانس��وی خود 
کریستین الگارد خرسند به نظر می رسید. 
وزرای دارایی دو کش��ور در گفتگوهای 
خ��ود درباره نحوه س��اماندهی بازارهای 
مالی به تفاهم رس��یدند. آنها همچنین به 
رغم داشتن ملیت های متفاوت خواهان 
یافت��ن راهکارهای بین المللی هس��تند. 
ولفگان��گ ش��ویبله وزیر دارای��ی آلمان 
گفت س��اماندهی بازارهای مالی و دیگر 
نکات مهمی که درباره آنها توافق کردیم، 
بخش��ی از مجموعه اقداماتی اس��ت که 
در س��طحی بین المللی و در چارچوب 
گ��روه 20 تدوی��ن ش��ده اس��ت. دولت 
آلم��ان درباره کلیات برنامه ای برای اخذ 

مالیات از بانک های این کشور به منظور 
جلوگی��ری از تحمی��ل هزینه های یک 
بحران اقتصادی دیگر به دوش شهروندان 
آلمانی توافق کرد. میزان مالیات اخذ شده، 
رقمی معادل ی��ک میلیارد و 180 میلیون 
یورو در سال خواهد بود که 900 میلیون 
دالر آن را بانک های خصوصی پرداخت 
خواهند کرد. بانک های دولتی آلمان نیز 
ملزم به پرداخت 200 میلیون دالر مالیات 
خواهند شد. سازمان های مالی و اعتباری 
و بانک های ویژه پس انداز نیز روی هم 
مبل��غ 88 میلیون ی��ورو مالیات پرداخت 
خواهند کرد. دولت آلمان امیدوار اس��ت 
مق��ررات جدی��د درباره اخ��ذ مالیات از 
بانک ها را تا زمان فرا رس��یدن تعطیالت 

تابستان به قانون تبدیل کند. 

رئیس منطقه کردستان عراق خواستار تشکیل دولت ائتالفی با مشارکت همه فهرست های 
پیروز در انتخابات پارلمانی اخیر شد. به گزارش شبکه تلویزیونی العربیه، مسعود بارزانی در 
مصاحبه با این شبکه افزود: »هر ائتالفی برای تشکیل دولت آینده باید شامل هر چهار فهرست 
باشد«. بارزانی تأکید کرد به حاشیه رانده شدن هیچ یک از فهرستهای انتخاباتی به نفع عراق 
نیس��ت. وی تصریح کرد: »تشکیل دولت آینده نباید با ائتالف دو فهرست انجام شود. هنوز 

مشخص نیست که ما با چه گروهی متحد خواهیم شد«.

همزمان با س��الروز 12 فروردین روز جمهوری اس��المی ایران بزرگراه شهید رودکی 
و تقاطع غیرهمس��طح 12 فروردین در ش��رق تهران توسط شهردار تهران به عنوان اولین 
پروژه پایتخت افتتاح ش��د. به گزارش ایرنا، اولین پروژه ش��هری در سال 1389 همزمان 
با 12 فروردین روز جمهوری اس��المی با حضور محمدباقر قالیباف، جمعی از مس��ئوالن 
و مدیران ش��هری و اعضای شورای ش��هر در شرق تهران به منظور کاهش بار ترافیکی و 
ارتباط ش��مال به جنوب مورد بهره برداری و افتتاح شد. خلیل راحتی، شهردار منطقه 13 
در این زمینه گفت: با بهره برداری از بزرگراه 8/5 کیلومتری شهید رودکی در شرق تهران 
ارتباط ترافیکی سه راه تهرانپارس به میدان شهید کالهدوز و بالعکس انجام می شود.وی 
افزود: با بهره برداری از این بزرگراه شبکه حمل و نقلی در شرق تهران تکمیل شده و بار 
ترافیکی ش��هری و گره کور ترافیکی در این محدوده برطرف می شود. شهردار منطقه 13 
کوتاه ش��دن مسیر در کاهش زمان سفر، دسترسی محالت محدوده منطقه را از جمله این 
بزرگ��راه عنوان کرد و گفت: این بزرگراه دارای دو ورودی و خروجی و دارای دو تقاطع 
غیرهمس��طح اس��ت و به لحاظ جغرافیایی به طور موازی با بزرگراه شهید دوران احداث 
شده است. به گفته وی این معبر اصلی ترین کمربند شرق تهران است که می تواند نقش 

مهمی در توزیع بار ترافیکی و صرفه جویی در وقت و سوخت داشته باشد.

بلیت های کاغذی ش��رکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از 20 فروردین همزمان 
با پنجاه و چهارمین سالگرد تأسیس این شرکت جمع آوری خواهد شد. به گزارش واحد 
مرکزی خبر، در راس��تای خدمت رسانی به ش��هروندان تهرانی،  پس از انجام مطالعات و 
اقدامات کارشناس��ی و اجرای موفق طرح آزمایشی استفاده از کارت بلیت الکترونیک در 
چند خط از خطوط ش��رکت واحد اتوبوس��رانی تهران و حومه و با توجه به تجهیز همه 
اتوبوس های بلیتی این ش��رکت به دس��تگاه های کارت خوان مقرر شد از 14 فروردین 
کارت بلیت الکترونیک اعتباری با مبلغ 15000 ریال که 10000 ریال مبلغ ش��ارژ کارت 
و 5000 ریال مبلغ کارت اس��ت از طریق باجه های فروش بلیت عرضه شود. شهروندان 
می توانند در صورت اتمام مبلغ ش��ارژ کارت با مراجع��ه به باجه های فروش بلیت و با 
پرداخت هزینه شارژ به مبلغ 10000 ریال، کارت دیگری دریافت کنند. باجه های فروش 
بلیت مستقر در ایس��تگاه های مترو و همچنین میدانهای قدس، تجریش، اختیاریه، پایانه 
حقانی و بلوار ارتش، کارت بلیت های الکترونیک را ش��ارژ می کنند. شهروندانی که در 
هنگام اس��تفاده از اتوبوس های ش��رکت واحد، کارت بلیت الکترونیک به همراه ندارند 
می توانند با پرداخت وجه کرایه خود از راننده اتوبوس بلیت تک سفره دریافت کنند که 

توسط دستگاه های کارت خوان صادر و تحویل می شود.

رئیس پلیس راه استان تهران گفت: 2702 دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف از 
ابتدای طرح نوروزی پلیس در این اس��تان توقیف شده است. سرهنگ »همایون شریفی« 
در گفتگ��و با ایرنا اف��زود: از مجموع این تع��داد 816 خودرو و بقیه موتورس��یلکت در 
محورهای اصلی در جاده های فرعی و روس��تایی این اس��تان بوده است. وی اضافه کرد: 
پلیس این خودروها و موتورس��یکلتها را به دلیل س��رعت و س��بقت غیرمجاز و حرکات 
مارپیچ توقیف کرده اس��ت. شریفی گفت: همچنین طی این مدت 43 هزار و 663 راننده 
متخلف در جاده های اس��تان تهران اعمال قانون ش��دند که از این تعداد 12هزار و 404 
فقره توسط دوربین های ثبت تخلف بوده است. وی اضافه کرد: کنترل و نظارت بر عبور 
و مرور خودروها در محورهای مختلف استان تهران تشدید شده و پلیس عالوه بر اعمال 
قانون، خودروی رانندگان متخلف را توقیف می کند. رئیس پلیس راه اس��تان تهران، یکی 
از راههای مؤثر برای کاهش تصادفها را همکاری مس��افران با پلیس دانس��ت و از عموم 
مردم خواس��ت هرگونه رفتار مخاطره  آمیز رانندگان وس��ایط نقلیه را به پلیس 110 اطالع 
دهند. وی تصریح کرد: در اجرای طرح نوروزی پلیس راه استان تهران 117 واحد گشتی، 
110واحد گشت محسوس و غیرمحسوس، پنج تیم نظارتی در 665 نقطه جاده های این 
اس��تان نظارت و کنترل رانندگان را بر عهده دارند. ش��ریفی تأکید کرد: پلیس با تخلفهای 
سرعت و سبقت غیرمجاز، نبستن کمربند ایمنی، داشتن نقص فنی خودرو و نداشتن کاله 
ایمنی برای موتورس��واران بدون اغماض برخورد قانونی می کند. طرح نوروزی پلیس راه 
تا 17 فرودین ماه س��ال جاری ادامه دارد. اس��تان تهران دارای س��ه هزار و 359 کیلومتر 
محورهای مواصالتی اس��ت که 904 کیلومتر آن آزادراه و بزرگراه و بقیه جاده های فرعی 

و روستایی است. 

جانشین فرمانده ناجا:
بزرگترين دستاورد طرح نوروزي

 دستگيري باند سارقان طالفروشي ها است

معاون وزير راه و ترابري:
مسافرت هاي نوروزي امسال 10درصد افزايش يافت

پلیس بیش از 2700 خودرو و موتورسیکلت 
را در استان تهران توقیف کرد

  اولین پروژه شهري امسال 
12 فروردين افتتاح شد

20فروردين؛ جمع آوري بلیت هاي کاغذي 
شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه

دادگاهي در امريکا شنود مکالمات تلفني
 يک بنیاد اسالمي را غیرقانوني دانست

کاهش شديد محبوبیت سارکوزی در فرانسه

بارزاني خواستار تشکیل دولت ائتالفي 
در عراق شد

بانک هاي آلمان به زودي ملزم به پرداخت مالیات
دوران ورشکستگي خواهند شد

يک اسقف برجسته در جنوب آلمان به آزار جسمي پنج کودک متهم شد

چه خبر از پايتخت ايران

جهان نما

نصف النهار
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سراسری



   مهدی فضیلت
امسال نیز چون سالهای گذشته شهر گنبدهای فیروزه ای، نصف 
جهان، پایتخت فرهنگ و تمدن جهان اس��الم، میزبان خوبی برای 
مس��افران نوروزی بود و به حق و بنابر گواهی اکثریت مسافران در 
نقاط مختلف شهر و استان، اصفهان امسال بهترین میزبانی را نسبت 
به س��ایر شهرهای مس��افرپذیر به عمل آورد و برگ زرین دیگری 
بر کارنامه پایتخ��ت فرهنگ و هنر و صنعت ای��ران افزود. تالش 
مثال زدنی مس��ئوالن استان، بی شک اصفهان را در صدر شهرهای 
کش��ور از نظر ایجاد تس��هیالت برای میهمانان نوروزی ق��رار داد. 
استانداری و ش��هرداری اصفهان با برنامه ای منظم و حساب شده 
همگام با سایر ارگانها، تعطیالتی خوش و مسافرتی نمونه را برای 
هموطنان فراهم آوردند. گوشه ای از این فعالیت ها به شرح زیر بود:

1 – تشکیل س��تادهای منظم و جلسات دقیق و برنامه ریزی 
برای ایجاد تسهیالت و پذیرایی از میهمانان نوروزی در استانداری، 

شهرداری ، شورای شهر و شورای اداری شهر.
2 – افزایش کمپ های پذیرایی و اس��تقرار عمومی مسافران 
از 3 مرکز و بوس��تان در س��ال گذشته به 7 مرکز در نوروز امسال و 
استقرار واحدهای انتظامی، پزشکی، اورژانس، اورژانس اجتماعی، 
آتش نشانی، امداد خودرو و ایجاد تسهیالتی از قبیل استقرار و اسکان، 

راهنمایی مسافران، ارائه ملزومات مورد نیاز و پارکینگ.
3 – گشت های راهنمایی مسافران نوروزی در مبادی ورودی 
و سطح شهر و اختصاص 300 هزار نقشه شهر اصفهان به مسافران 

نوروزی.
4 – آذین بندی، تمیز کردن، رنگ آمیزی و نورپردازی ویژه در 

ایام نوروز در سطح شهر و آثار تاریخی.
5 – فعالی��ت آتش نش��انی در محل کمپ ه��ا و آموزش به 
مس��افران، اس��تقرار اکیپ های امداد و نجات در کوهس��تان های 
استان و گروه های نجات غریق در حاشیه زاینده رود و آماده باش 

آتش نشانی در همه نقاط شهر به صورت فعال.
6 – ت��الش فراگیر پلیس راه و نیروهای راهور برای تس��هیل 
ترافیک و کنترل 800 کیلومتر از راههای پر خطر استان به صورت 
ویژه و کنترل محسوس و نامحسوس راهها، برای کاهش تصادفات 

جاده ای.
7 – کنترل مراکز بین راهی و توزیع مواد غذایی، رس��تورانها 
و اماک��ن عمومی و کمپ ها از نظر بهداش��تی توس��ط دانش��گاه 

عل��وم پزش��کی و برنام��ه ریزی 
بیمارستان ها، اورژانس ها و پزشکان 
به صورت شیفت های منظم برای 

ارائه خدمات قرار داد.
پایگاهه��ای  اس��تقرار   –  8
اورژانس جاده ای، بیمارستان های 
بین راه��ی و خدمات 24 س��اعته 
اورژانس 115 و نیز اس��تقرار 85 پایگاه جاده ای و اورژانس هوایی 

برای کنترل و احاطه بر تصادفات.
9 – فعالیت مستمر نیروهای انتظامی و گشت زنی مستمر برای 

امنیت شبانه منازل شهروندان و سایر امور انتظامی.
10 – س��امان دهی مراکز تاریخی برای ارائه خدمات فرهنگی 
و نظارت بهتر بر برنامه ریزی و اس��تقرار ستادهای ویژه در مکانهای 

تاریخی.
با تشکر از همه خدمتگزاران و شب زنده دارانی که ایام تعطیل 
خود را برای خدمت به هموطنان گذاردند از زوایای دیگر به نحوه 

ارائه خدمات به مسافرین نوروزی می پردازیم.
کمپ های استقرار میهمانان نوروزی

امسال در 7 بوستان اصفهان کمپ های نوروزی دائر شده بود 
تا با متمرکز کردن خدمات، پذیرای میهمانان نوروزی باش��د. همه 
چی��ز مرتب و منظم بود، اما حضور دالالن ملکی و واس��طه هایی 
که در مبادی ورودی کمپ ها جلوی ماش��ین ها را گرفته و حتی 
گاهی به زور در ترمینال ها، مسافران را برای پر کردن اتاقهای خود 
دنبال می کردند و چمدانهای آنها را با چرب زبانی حمل می کردند، 
فضای نازیبایی را ترس��یم کرده بود. امکاناتی از قبیل دسترس��ی به 
راهنمایان شهری، پلیس، راهنمایی رانندگی، اورژانس و آمبوالنس، 
مرکز پزشکی موقت، اورژانس اجتماعی، آتش نشانی، ستاد اسکان، 
امداد خودرو، پارکینگ و امکان تهیه چادر و پتو در این مکانها فراهم 
ب��ود، اما نظر به مصاحبه با تع��دادی میهمانان این کمپ ها، کمبود 
دستش��ویی، آب گرم، حمام و گران بودن نرخ اج��اره ای چادر از 
قرار هر شب چهار هزار تومان و کرایه پتو هر شب هزار تومان، از 
مشکالت موجود در این کمپ ها بود. چند نفر از میهمانان نوروزی 
در بوس��تان قلمس��تان نرخ اجاره اقالم را باال ارزیابی کرده و اضافه 
کردند هر تخته پتو و یا هر چادر با 5 ش��ب کرایه رفتن، اصل پول 
و قیمت خود را در می آورد! متأس��فانه سپردن این نوع خدمات به 
بخش خصوصی و انجام ناقص آن به طوری که قیمت های باال و 
کمبود اقالمی نظیر وسایل ورزشی، گرمایشی، نوری، اجاره ظروف 
و وسایل پخت و پز و... از مشکالت متولیان خصوصی این امر بود 
که متأسفانه »سیلندر پیک نیک« مسافران را به دو برابر قیمت سطح 
ش��هر پر کرده و هنگام بارندگی، پالستیک متری را دو برابر قیمت 
به مس��افران عرضه می کردند و کیفیت پتوها و چادرها نیز از نظر 

بهداشتی مطلوب نبود.

وای اگر باران ببارد! کمپ ها...
 باران از بهترین نعمت های خدا اس��ت ولی اگر در ایام نوروز 
ببارد، مسافران کمپ ها چه خواهند کرد؟ مثل چهارم فروردین که 
باران باریدن گرفت و ساعتها بارید. ساعت 5 بعداز ظهر بود. گروهی 
که برای بازدید شهری رفته بودند، بازدید را رها کردند و نمی دانستند 
با این باران چگونه ش��ب در کمپ ها بمانند. بر خود واجب دیدم 
که سری به چند کمپ بزنم. ابتدا باران آرام بود و مسافران با خرید 
پالستیک ها و چادرهای بعضاً سوراخ! عایق بندی کردند. اما باران، 
باران بهاری بود و آب کف خیابانها و سنگ فرش بوستان های محل 
اس��تقرار در حال روان شدن بود. عده ای موقتاً به ماشین های خود 
پناه بردند، جمعی بار سفر بستند و بی هدف راندند و عده ای دیگر 
مسافرخانه دارها را خوشحال کردند! شهرداری و مسئوالن کمپ ها 
در صدد بودند عده ای را جابه جا کرده و به مکانهای مسقف ببرند 
ولی مکانهای موجود هر چند موقتی جوابگوی تعداد زیادی نبود. 
دوباره حضور دالالن ملکی و واسطه ها در باران زیاد شد و نرخ ها 
را باال بردند و جمعی هم ناچار شبی را با آنها همراه شدند، تا شاید 
در فردایی آفتابی به کمپ برگردند و یا به سفر ادامه دهند، اما آنهایی 
که کودکان خردسال نداشتند و در کمپ ها ماندند شبی سرد را در 
چادرها یا داخل ماشین ها گذراندند. چرا که وسایل گرمایشی و ایمن 
برای چادرها در نظر گرفته نش��ده بود و وسایل موجود نظیر چراغ 

عالء الدین و والور نیز در سالهای پیش حادثه آفرین شده بود.
رقابت 8 گروه برای اسکان مسافران نوروزی! 

سونامی قیمت ها در بخش خصوصی
1 – با کم و کیف کمپ های سازمان یافته شهرداری آشنا شدیم، 
اما گروه های دیگری نیز در ساماندهی به اسکان مسافران نقش داشتند 
که به دو گروه خصوصی و دولتی تقسیم می شدند. البته اقدام گروه 
دوم خیرخواهانه و اقدام گروه اول بی س��امان و بدون نظارت بود.
2 – ارگانه��ای نظام��ی، مأموران، کارمندان و پرس��نل خود و 
یگانهای موازی را به همراه خانواده هایشان در مهمانسرا، آپارتمان 
ه��ا، هتل ه��ا و مراکز تحت امر و ی��ا قرارداد خود ج��ای دادند و 
تس��هیالت رایگان ب��ه آنها ارائ��ه کردند و به این ترتیب مش��کل 
حداقل یک قش��ر از مس��افران را از دوش مس��ئوالن برداش��تند.
3 – ادارات دولت��ی و وزارت خانه ه��ا نی��ز با ظرفیت های 
مراکز پذیرایی خود، میزبان پرس��نل مس��افر خ��ود از اقصی نقاط 
ای��ران در اصفهان بودند. وزارت نیرو، وزارت نفت، صنایع فوالد و 
پتروش��یمی و... از اداراتی بودند که نقش فعال در این امر داش��تند.
4 – وزارت آم��وزش و پ��رورش ب��ا آم��اده س��ازی مدارس 
و ادارات تابع��ه خ��ود اس��تقبال خوب��ی از فرهنگی��ان، معلمان و 
بازنشس��تگان در مراک��ز خ��ود داش��ت و در خانه ه��ای معلم به 
س��اماندهی و نظارت بر این مراکز پرداخ��ت و امکانات پذیرایی، 
تفریح��ی و رفاه��ی در اختیار ایش��ان ق��رار داده و اضافه ظرفیت 
خ��ود را به  کارمندان س��ایر ادارات، هنرمن��دان و... اختصاص داد.

5 – مراک��ز مج��از خانه های 
استیجاری در قالب 100 مرکز و بنگاه 
امالک، خانه های واگذار شده توسط 
شهروندان را با امکانات موجود در 
اختیار مس��افران قرار می دادند. اما 
متأس��فانه وجود واسطه ها و عدم 
اطالع مس��افران از قیمت ها باعث 

شد بازار نامنظمی از نظر نرخ اجاره و کرایه به وجود آید که در گفتگو 
با چند مرکز، آنان توجیهاتی نظیر توافقی بودن نرخ! و باالی ش��هر 
بودن و پایین شهر بودن! را عنوان کرده و در مواردی که کرایه ها باال 
بود می گفتند: نظر صاحب خانه بوده و ما فقط 3 درصد پورسانت 
می گیریم! متأسفانه در این مراکز به اصطالح مجاز یک سوئیت تک 
خوابه 40 متری مفروش و مجهز به امکانات اولیه )یخچال، تلویزیون، 
اج��اق گاز، ظروف و...( بی��ن 40 تا 70 هزار تومان و گاهی تا 100 
هزار تومان بر اس��اس تعداد نفرات و موقعیت، اجاره داده می شد، 
که این تقریباً نصف کرایه یک ماه آن در فصلهای دیگر است و این 
روند تا جایی پیشرفت داشته که خیلی از شهروندان قسمتی از منزل 
خود را خالی کرده و کرایه یک سال آن را در دو هفته درمی آورند!
6 – ام��ا بخش ناجورتر ماجرا همان دالالن و واس��طه گرانی 
بودن��د که جزء لیس��ت 100 مرک��ز مجاز ارائه منازل اس��تیجاری 
نبودن��د و با برنامه ریزی قب��ل از عید تعدادی خانه، کارگاه و حتی 
اتاق های گاراژها و مراکز فنی در خیابان مش��یر، شاهپور جدید و 
مراکز فقیرنش��ین یا اتاق هایی در خانه های قدیمی و کلنگی برای 
میهمانان تدارک دیده بودند که به هیچ وجه در شأن میهمانان بزرگوار 
اصفهان و این ش��هر نبود. این قبیل مکان ها بیشتر در بین مسافران 
مجرد، مشتری داشت. وضعیت بهداشت آنها نامطلوب و امکانات 
بس��یار محدود بود به طور مثال اتاقی در باالی سردرب یک گاراژ 
در منطقه صنعتی شاهپور جدید بدون امکانات، به قیمت هر شب 
17 هزار تومان اجاره داده شده و یک منزل دوخوابه کلنگی، بدون 
امکانات جانبی در محله مارچین هر شب 30 تا 40 هزار تومان مورد 
معامله قرار گرفت و دالل مربوطه هم می گفت: ش��خصی است و 
دربست! و نیز در محله هفتون که بسیار هم از آثار تاریخی و مرکز 
شهر دور است، هر اتاق یک خانه قدیمی فقط با امکانات موکت و 
دستشویی و حمام مشترک در حیاط! مشترکاً توسط همین دالالن 
بی نام و نش��ان به 5 خانواده کرایه داده ش��ده بود و مبالغ مختلف 
برای هر ش��ب اقامت از 17 تا 25 هزار تومان از آنها اخذ شده بود 
و ش��اید جالب نباشد بگوییم که همین گروه، مغازه های خالی در 
مناطق کارگاهی و صنعتی در خیابان مشیر، منطقه صنعتی مارچین و 
اطراف ملک شهر را هم با رنگ آمیزی شیشه ها، بدون دستشویی 
و گاز و امکان��ات با ابعاد 4×3 ش��بی 20 هزار توم��ان کرایه دادند!
مسافرخانه  و هتل آپارتمان ها، قیمت ها و گاليه های بزرگ

این بخش که متصدی اصلی اسکان مسافران هستند از قرار دادن 

لیست قیمت ها و کرایه ها به ما خودداری کردند و گفتند: اینجا تعرفه ای 
دارد که با حضور چادرفروشان، کمپ ها و مراکز اسکان جوابگوی ما 
نیست. به بیش از 10 مسافرخانه و 2 هتل آپارتمان سر زدیم، اما همه 
گالیه داشتند و نرخی به ما ندادند! آنها می گفتند چرا باید ادارات دولتی، 
ش��هرداری، چادرفروش ها و بنگاههای ملکی، نان ما را آجر کنند! ما 
عوارض می دهیم، مالیات می دهیم، پروانه کسب داریم، ساختمان و 
تجهیزات فراهم کرده ایم، شغل اصلی مان است، چرا باید دیگران از 

شغل ما پول درآورند، مگر چند روز از سال به اصفهان مسافر می آید!
اینها درد دل های مسافرخانه دارها بود اما قیمت را که ندادند، 
ما هم از زیر زبان چند مشتری آنها قیمت را گرفتیم: اتاق یکخوابه 
3×2 بدون دستشویی و حمام و فقط دارای تخت با استفاده مشترک 
از حمام و دستش��ویی و یخچال و تلویزیون سالن، شبی 30 هزار 
توم��ان و به ازای یک نفر اضافه به صورت کف خواب ش��بی 45 
هزار تومان. اتاق های چهار تخته با یک یخچال و تلویزیون و گاز با 
فضای 5×3 برای چهار تا 5 نفر، هر شب 75 تا 100 هزار تومان! برای 
سوئیت های هتل آپارتمان ها که البته شیک و تمیز و با همه امکانات 
اس��ت و اصوالً استقرار در آن تا 5 نفر مانعی ندارد، هم به ازای هر 
شب 80 تا 130 هزار تومان کرایه در ایام نوروز دریافت می شود و 

صاحبان آن راحت می گویند: خوب نفری 20 تومان زیاد است؟!
هتل ها، معنای واقعی اسکان با ارتفاع بلندتر،

 قیمت و گاليه های بزرگتر!
مدیر یکی از هتل ه��ا اعتقاد دارد واقعاً صنع��ت هتلداری در 
اصفهان به چادرنش��ینی تبدیل ش��ده و حت��ی پولدارها هم دیگر 
حاض��ر به اقامت در هتل نیس��تند و اصالً اگر تیم های ورزش��ی، 
توریست های خارجی، س��یمنارهای علمی- صنعتی و... نبودند، 
حتماً هتلداری در اصفهان نابود می شد. به درستی باید اعتراف 
ک��رد که حرفهای مدیران هتل ها، ب��ا هزینه کردن آن همه پول 
و ارائه خدمات بس��یار پیشرفته در کنار وضعیت بد اقتصادی و 
داشتن هزینه های جاری باال و سرمایه ای که از صدها سهامدار 
است، منطقی به نظر می رسد و باید فکری برای هتل های غیر 
دولتی و مس��تقل کرد تا با استقبال بیشتر و قیمت های پایین تر 
ای��ن طرز تفکر پیش نیاید که هتل ها برای اش��خاص خاص یا 
خارجی ها و از ما بهتران! س��اخته شده است. از قیمت هتل ها 
و کرایه های آنها حرف نزنیم بهتر است. اما آیا به راستی اسکان 

مسافران طبق ادعای هتلداران فقط حق آنها است!!!    

هر س��اله مقام معظم رهبری در آغاز س��ال نو، در پیام نوروزی 
نقش��ه ای جامع برای پیشبرد اهداف عالیه  کشور ترسیم می کنند. 
تا مردم و مس��ئوالن این نقشه را سرلوحه خویش قرار داده و بدین 
وسیله زمینه رشد، پیشرفت، ش��کوفایی و عدالت کشور را فراهم 
آورند. با توجه به اینکه پیامهای ایشان همچون سایر رهنمودهایشان 
موجز، جامع، کامل و به س��اده ترین شکل بیان می شود، در چنین 

ش��رایطی انتظار می رود، این رهنمود ایشان بدون اتالف وقت و با 
تالش مضاعف و همت مضاعف شکل اجرایی به خود بگیرد. پیام 
رهبر معظم انقالب مبنی بر »همت مضاعف و کار مضاعف« مکمل 
رهنمودهای سال های قبل ایشان است و باید این رهنمود را در کنار 
رهنمودهای سالهای قبل ایشان قرار داد و برای توسعه کشور در تمامی 
زمینه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... تالش کرد. مسئوالن و 
کارگزاران باید تمامی این ش��عارها و نامگذاریها را مورد توجه قرار 
دهند و با کاربردی کردن آنها، برنامه های خود را به پیش ببرند. مدیران 
اجرایی باید به این نکته توجه داشته باشند که این نامگذاریها تاریخ 
مصرف ندارد. قطعاً قرار گرفتن »همت مضاعف، کار مضاعف« در 
کنار »اصالح الگوی مصرف« و حتی نامهای گذشته، منجر به فزونی 
توسعه و پیشرفت خواهد ش��د. ایشان با این نامگذاریها نهضت و 
فرآیندی را تبیین کرده اند که باید همچون نقشه راه در روند پیشرفت 
و برقراری عدالت در دس��تور کار قرار گیرد و با توجه به این شعار 
باید با تالش بیشتر، برای ایرانی آباد و توسعه یافته با همت و برنامه، 
گامهای ج��دی بردارند. امروز به رغم موانع و محدودیت هایی که 
دشمنان برای نظام ما ایجاد کرده اند، کشور به این بلوغ رسیده است که 
با تکیه بر دو اصل کار و همت به سمت شکوفایی، پیشرفت و عدالت 
حرکت کند و برای رس��یدن به این اهداف، همت باالی مسئوالن و 
مردم را در کنار یکدیگر الزم دارد. مسئوالن و متولیان اجرایی کشور 
نباید با شعار زدگی و برگزاری همایش و سخنرانی و مقاله و... خود 
را سرگرم کنند و از اصل قضیه دور بمانند. در مقابل، مردم هم مسئول 
هستند تا با همت مضاعف و کار مضاعف در پیشبرد اهداف عالیه نظام  
کوشا و مؤثر باشند. وقتی صحبت از همت مضاعف و کار مضاعف 
می شود، الزم است برنامه های کشور با تدابیر عاقالنه و حساب شده 
و حتی علمی کردن فعالیتها همراه و گامی اساسی و جدی تر برداشته 

شود.  فساد اداری یکی دیگر از مشکالت است که برای مبارزه با آن 
همت مضاعف مورد نیاز است؛ زیرا با راه های عادی نمی توانیم فساد 
را در کشور ریشه کن کنیم. متأسفانه در مواردی فساد در برخی جاها 
ریشه دوانده و مبارزه با آن نیازمند برنامه ریزی قوی، اراده محکم و 
همت واالست. در حوزه فرهنگ نیز باید این کار و همت مضاعف 
که عاملی برای نشاط جامعه است نهادینه شود تا در کنار سایر مواردی 
که مقام معظم رهبری هر س��اله در بیاناتشان به آنها تأکید می کنند 
عاملی برای پویایی جامعه شود. سال گذشته برای ملت ایران، سالی 
پرثمر بود، از آن جهت که به  رغم دسایس و ماجراجویی های استکبار 
جهانی امریکا و کشورهای غربی و برخی فریب خوردگان داخلی 
دستاوردهای انقالب خویش را پایدار نمود و با صدای رسا صیانت از 
راه امام )قدس سره( و شهدای عظیم الشأن انقالب و پیروی از رهبر 
عزیز خویش را اعالم کرد. اینک که دشمنان خارجی و داخلی از مکر 
و سوسه گری در اصل جمهوریت و اسالمیت مأیوس شدند، به دنبال 
لطمه زدن به کارآمدی نظام و ایجاد اختالف در قوا و فرس��ایش در 
قلمروهای سیاسی فرعی هستند. در این مقطع بصیرت در آن است 
که نیازهای واقعی جامعه و چالش های موجود را به درستی فهم کرده 
و با راه حل های عالمانه بسترهای الزم جهت حرکت شتابان در مسیر 
سند چشم انداز را فراهم کنیم. چند نکته در این زمینه پراهمیت است: 
اول: بودجه س��ال 89 با کارشناسی در دولت و مجلس به سرانجام 
رسید و از نظر تطبیق با سیاست های کلی نظام از جمله، سیاست های 
کلی برنامه پنج ساله و قوانین کشور، وضع آراسته ای یافت، مخصوصًا 
زمینه ها برای تحقق سیاس��ت های اصل 44 در آن اندیشیده شد که 
امیدواریم در مقام اجرا به درستی سامان یابد. دوم: در موضوع یارانه ها 
مجل��س در فصل تصویب بودجه عمالً قانون مص��وب را به اجرا 
درآورد. همان قانونی که چندماه پیش آن را تصویب نمود. در این جا 
هم همان منطق حاکم بود که چنین اصالحی در ساختار اقتصاد کشور 
با شیب آرام تر ظرف 5 سال رخ دهد تا از نظر شدت گرانی مشکلی 
برای مردم ایجاد نشود، البته این نظریه کارشناسی با نظریه دولت در 
زمینه تغییر قیمت ها به صورت جهشی مغایر بود. این اختالف نظر 
کامالً جنبه کارشناسی و مصلحت سنجی برای ملت داشت و این گونه 
بحث و نظرها برای پیشبرد اهداف انقالب بسیار ثمربخش و ضروری 
است به شرط این که تبدیل به جدال های فرعی سیاسی نشود. سوم: 
در آستانه بررسی برنامه پنج ساله دیگر قرار داریم. وصول به اهداف 
سند چش��م انداز احتیاج به چهار گام اساسی داشت که یک گام در 
برنامه چهارم برداشته شد، اینک باید ارزیابی دقیقی از گام اول داشت 
و نقاط مثبت و منفی آن را یافت و فهم مشترکی از شرایطی که در 
آن هستیم پیدا کرد تا گام دوم را به درستی تعریف کنیم. در گام اول 
سرعت حرکت به سوی سند چشم انداز در سطح پیش بینی شده نبوده 
است و طبعاً نرخ رشد اقتصادی در گام های دیگر باید شتاب بیشتری 
یابد، لذا همت مضاع��ف و کار مضاعف، حرکتی کامالً در جهت 
اصلی نیازهای جامعه است، اگر گام دوم توسعه کشور را تدارک زیر 
بناهای اصلی کشور برای شتاب در جهت پیشرفت و عدالت بنامیم 
تا با س��رعت مضاعفی به سوی سند چشم انداز حرکت کنیم، باید 
دوره ای سراس��ر کار و کوشش متواضعانه را سرلوحه عمل خویش 
قرار دهیم و از اختالفات سیاسی خرد صرف نظر کرده، به جای کشف 
اختالفات بین خود، زم��ان را مصروف یافتن راه های وحدت همه 
اراده ها و فکرها برای کار مضاعف کنیم. چهارم: در طول یک س��ال 
گذشته پرونده رفتارهای امریکا نشان دهند ه نوعی فریبکاری بود که 
خیلی زود وضعیت مش��خصی یافت. هرچند رهبر معظم انقالب 
اوایل سال 1388راهنمایی های الزم را عنوان کردند، اما ظاهر فریبنده 
گفتار امریکا برخی را به تحلیل های اشتباه انداخت، اینک در طول 
حوادث پیچیده سال گذشته به سادگی می توان مبانی عمیق و اصیل 
راهنمایی های مقام معظم رهبری را یافت که اس��تراتژی استکباری 
امریکا تغییر نیافته بلکه روکش مخملی برای خویش تدارک نموده 
است و نیروهای فداکار انقالب نباید دچار رخوت و سستی شوند، 
بلکه باید با اراده مس��تحکم تر پیچیدگی صحنه را دریابند و مصمم 

به مقابله با شیوه های جدید استکباری شوند. همت مضاعف در راه 
اعتالی تفکر انقالب اسالمی به دو رکن کار مضاعف در توسعه و 
پیشرفت و تحقق عدالت و مبارزه با ظلم و استکبار، مبتنی است که در 

دهه پیش رو، مبنای عمل نیروهای فداکار انقالب اسالمی قرار گیرد.
عقب ماندگی های کشور با همت مضاعف رفع می شود

ام��روز عقب ماندگی های فراوانی در کش��ور داریم که با همت 
معمول��ی کاری از پیش نمی رود و باید با همت مضاعف برای رفع 
آنها تالش کرد. همانطور که در دعای هنگام تحویل سال می خوانیم 
این نامگذاری مصداق »حول حالنا الی احس��ن الحال« اس��ت و در 
اسالم نیز به این امر توجه زیادی شده است. اکنون که در دهه چهارم 
انقالب قرار داریم که به عنوان دهه پیش��رفت و عدالت نامگذاری 
شده است، همت مضاعف و کار مضاعف بیش از پیش باید مورد 
توجه قرار گیرد. با توجه به اینکه پیشرفت و عدالت مکمل یکدیگرند 
باید بدانیم آماده شدن زیرساخت های کشوری، تجربه بزرگ سه دهه 
پس از انقالب، اقتدار منطقه ای و بین المللی کشور، مجموعه عظیم 
پیش��رفت های کشور در عرصه علم و فناوری، حجم عظیم نیروی 
انسانی با انگیزه، خالق و پرتالش و وجود سند چشم انداز از جمله 
عوامل زمینه ساز پیشرفت و عدالت در کشور اسالمی ما شده است. 
امروز زیرس��اخت های کشور از نظر ارتباطی، مواصالتی، برق، گاز 
و س��ایر منابع در جایگاه مناسبی قرار دارد.  همچنین امروز تجربه 
باارزشی در طول س��ه دهه انقالب در اختیار مردم و مسئوالن قرار 
گرفته اس��ت که بتوانیم به سمت پیشرفت و عدالت حرکت کنیم. 
امروز اقتدار منطقه ای و بین المللی ما به جایی رسیده است که دشمنان 
ما اعتراف می کنند جمهوری اسالمی قدرت اول منطقه است. با توجه 
به نامگذاری سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری به عنوان »اصالح 
الگوی مصرف« باید اذعان داشت این نام گذاری به این دلیل بود که 
بدون اصالح الگوی مصرف نمی توان به پیشرفت و عدالت دست 
یافت لذا در سال جدید با همت مضاعف و کار و تالش متمرکزتر 
و جدی تر در تمام عرصه ها در کشور می توانیم عقب ماندگی های 
کشورمان را جبران کنیم.  عرصه های دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی، 
مسائل اقتصادی، سیاسی، مبارزه با فقر و فساد از جمله عرصه هایی 
ا ست که با همت و کار مضاعف می تواند انقالب را در همه عرصه ها 
به پیروزی رس��اند. کوشش مضاعف همراه با همت بلند می تواند 
کشور را در زمینه های مختلف اقتصادی، کارآمدی، تولید و اشتغال 
و در بخش های فرهنگی و اجتماعی پیشرفته کند. یکی از رازهای 
وجودی انسان این است که خود او نمی داند تا چه اندازه توانمندی 
و زمینه برای تالش و کوشش مضاعف دارد و در شرایط عادی نیز 
از آن غافل است. در روایات ما تأکید شده است که انسان آنچه را در 
توان دارد در مسیر اعتالی اسالم به کار گیرد، این کار شدنی است و 
این همت بلند و برتری که مورد تأکید مقام معظم رهبری است نیز در 
همین راستا است. نامگذاری سال جدید به عنوان سال کار و همت 
مضاعف، باعث خواهد شد که مسئوالن در برنامه ریزی ها، سیاست 
گذاری ها و تعیین هزینه ها نگاه مجددی داشته باشند و طوری برنامه 
ریزی کنند که نتیجه آن مضاعف باشد. گاهی در شرایط عادی، افراد 
تنه��ا مقدار کمی از توان خود را به کار می گیرند و فکر می کنند 
که بیش از این توان ندارند، این درحالی اس��ت که اگر با تدبیر و 
دوراندیشی و عزم باال اقدام کنند تالش آنها چندین برابر خواهد 
شد. باید امسال از امکانات به صورت مطلوب تری استفاده کنیم، 
مسئوالن و توده های مردم حتی افراد سرپرست خانوار نیز در این 
زمینه مسئولیت دارند. اگر فرمایش مقام معظم رهبری با جدیت 
دنبال شود ما در یک سال، چندین برابر پیشرفت خواهیم کرد و 
این امر ش��دنی است، مردم ما در دوران انقالب اسالمی و جنگ 
تحمیلی چنین اقدامی را تجربه کردند. برای تحقق فرمایش رهبر 
معظم انقالب به یک روحیه جهادی و انقالبی جدیدی نیاز داریم. 
اگ��ر برنامه ریزی مناس��ب و تالش فراوان و همت بلند داش��ته 
باشیم به خواسته های خود دست پیدا خواهیم کرد. باید همت را 

درجامعه به فرهنگ مبدل کنیم. 

عید نوروز، آغاز رويش است. اين رويش همچنان که در طبیعت محسوس است، می تواند در دلهای ما و جانهای 
ما و حرکت رو به پیشرفت ما نیز خود را مجسم و نمايان کند. نگاهی بیندازيم به سال 88. اگر بنا باشد سال 88 
ــال ملت ايران، سال عظمت و پیروزی اين ملت بزرگ،  ــود، به نظر من عبارت است از: س در يک جمله تعريف ش
سال حضور تاريخی و اثرگذار اين ملت در عرصه هايی که به سرنوشت انقالب بزرگمان و به سرنوشت کشورمان 
بستگی داشت و منتهی می شد. در آغاز سال 88 مردم با حضور بی سابقه خود انتخاباتی را ساماندهی کردند که 
در تاريخ انقالب ما و البته در تاريخ طوالنی کشور ما سابقه نداشت و يک نقطه برجسته و اوج به حساب می آمد. 
در طول ماه های بعد از انتخابات هم مردم در امتحانی بزرگ، در حرکتی عظیم و سرنوشت ساز، حضور خود، اراده 
خود، ايستادگی خود، عزم ملی خود و بصیرت خود را نشان دادند. در سال 88 ملت خوش درخشید؛ مسئوالن هم 
ــهای با ارزشی است؛ موجب تقدير است.  ــها در حد خود، تالش ــهای ارزنده و بزرگی را انجام دادند. اين تالش تالش
ــها، از اين زحمات و کار و کوششی که برای عمران و آبادانی و  ــت که از اين تالش بر همه ناظران منصف فرض اس
پیشرفت کشور در عرصه های مختلف انجام گرفت، قدردانی کنند. در عرصه علمی، در عرصه صنعتی، در فعالیتهای 
ــهای مختلف، مسئوالن کشور کارهای بزرگی را انجام داده اند. خداوند به  ــت خارجی، در بخش اجتماعی، در سیاس
همه آنها اجر عنايت کند و توفیق پیشرفت مرحمت بفرمايد. آنچه که از مالحظه وضعیت موجود کشور و ظرفیتهای 
عظیمی که در دل اين کشور و ملت بزرگ نهفته است، می شود به دست آورد، اين است که آنچه ما انجام داده ايم، 
آنچه مسئوالن و مردم انجام داده اند، در مقابل آنچه که ظرفیت عظیم اين کشور برای پیشرفت و رسیدن به عدالت 
است، کار بزرگی نیست. بايد تالشها را بیش از آنچه که در گذشته انجام داده ايم، همه انجام بدهند و خود را موظف 
ــال برای اينکه بتوانیم بر طبق اقتضائات کشور و ظرفیتهای کشور حرکت کنیم، احتیاج داريم به اينکه  بدانند. امس
همت خودمان را چند برابر کنیم؛ کار را متراکم تر و پرتالش تر کنیم. من امسال را به عنوان سال »همت مضاعف و 
کار مضاعف« نامگذاری می کنم. به امید اينکه در بخشهای مختلف، بخشهای اقتصادی، بخشهای فرهنگی، بخشهای 
سیاسی، بخشهای عمرانی، بخشهای اجتماعی، در همه عرصه ها، مسئوالن کشور به همراه مردم عزيزمان بتوانند با 
ــتر و متراکم تر، راه های نرفته ای را بپیمايند و به هدفهای بزرگ خود گامهای بلند تر، با همت بلندتر، با کار بیش
ــور به اين کار مضاعف نیازمند است. بايد به  ــوند. ما به اين همت مضاعف نیازمنديم. کش ــاء اهلل نزديکتر ش  ان ش
خدای متعال توکل کنیم؛ از خدای متعال استمداد کنیم و بدانیم که زمینه برای کار، زياد است. دشمنان، دشمن علم 
ــاءاهلل راه ها  ــتند. علم و ايمان را به صورت مضاعف در میان خودمان بايد تقويت کنیم. ان ش و ايمان جامعه ما هس
هموار خواهد شد؛ موانع، کوچک خواهد شد و کمک الهی و نصرت الهی، ملت ما و کشور ما و مسئولین ما را همراه 

و زير سايه خود خواهد داشت.«

اصفهان و مسافران نوروزی

سال 1389 
سال همت مضاعف، کار مضاعف

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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جامعه



اس��تاندار اصفهان با اع��الم رضایت 
مس��افران نوروزی از خدمات ارائه ش��ده 
توسط ستاد اس��کان مسافران نوروزی در 
این استان گفت: اصفهان نوروز امسال بار 
دیگر توانمندی خود را به اثبات رس��اند. 
به گ��زارش ایرنا، »علیرضا ذاکر اصفهانی« 
وضعیت خدمات رسانی ستادهای اسکان 
مس��افران نوروزی را مثبت ارزیابی کرد. 
وی اف��زود: خرس��ندیم که بخ��ش قابل 
توجه��ی از هموطن��ان، اصفه��ان را ب��ه 
عنوان محلی برای سپری کردن تعطیالت 
خوی��ش انتخ��اب کردن��د و امیدواری��م 
این س��فر برای آنان ب��ا خاطراتی ماندگار 
همراه ش��ده باشد. اس��تاندار اصفهان بیان 
کرد: امس��ال ش��اهد انج��ام حرکت های 
بدیعی در زمینه اس��کان مسافران نوروزی 
در ش��هر اصفهان بودیم. وی یادآور شد: 
دس��تگاه های اداری - اجرای��ی اس��تان 
ب��رای پذیرای��ی از میهمانان ن��وروزی از 
مدت ها قبل برنام��ه ریزی کرده بودند و 
در انجام کارها ش��وق، رغبت و نوآوری 
نش��ان دادند. ذاکر اصفهانی خاطرنش��ان 
ساخت: شور و شوقی که در ستادها دیده 

ش��د حاکی از رضایتمندی مردم اس��ت و 
نتایج نظرس��نجی های انجام شده نیز این 
موضوع را تأیید می کند. به گفته استاندار 
اصفهان، امس��ال در راستای فراهم آوری 
امکان انجام س��فر راح��ت و ارزان برای 
مردم تالش هایی صورت گرفت و لوازم 
مورد نیاز مس��افران همچ��ون، پتو، چادر 
و موادغذای��ی با قیم��ت ارزان تهیه و در 
اختیار آنان قرار داده ش��د. وی بیان کرد: 
طی گفتگو با هموطنانی که از س��ایر نقاط 

کشور آمده بودند رضایت از خدمات ارائه 
شده در ستادهای اسکان مسافران نوروزی 
اصفهان کاماًل مش��هود بود و با موردی از 
بی��ان گالیه توس��ط مس��افران ن��وروزی 
روبه رو نشدیم. استاندار اصفهان تصریح 
ک��رد: تالش هایی که در راس��تای برپایی 
ستادهای اسکان نوروزی عید سال 89 در 
اصفهان صورت گرفت به تجربیات قبلی 
این اس��تان اضافه شد و استان اصفهان بار 

دیگر کارآمدی خود را نشان داد.

نماین��ده م��ردم اصفه��ان در مجلس 
گفت: کم آبی یکی از اساس��ی ترین مسائل 
بیکاری و وضع بد اقتصادی مردم ش��رق 
اصفهان اس��ت که با همت و کار مضاعف 
حل می شود. به گزارش فارس، محمدتقی 
رهبر اظهار داش��ت: طب��ق فرمایش مقام 
معظ��م رهبری ب��رای نامگذاری امس��ال، 
مس��ئوالن باید کمتر حرف بزنند و شعار 
دهن��د و ب��ا کار و تالش بیش��تر به مردم 
خدمت رس��انی کنند. وی اف��زود: دولت 
نه��م و دهم دولتی جدی و پ��رکار بوده، 
بنابرای��ن همه مس��ئوالن باید ب��ا اخالق 
خ��وب و ب��ا کار و هم��ت مضاع��ف به 
پیش��رفت س��ریع تر مملکت کمک کنند. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای 
اس��المی مهمترین مسأله ش��رق اصفهان 
را کمبود آب دانس��ت و خاطرنشان کرد: 
مسائل ش��رق اصفهان در اس��تان همواره 
مدنظ��ر بوده اس��ت و تاکن��ون برای حل 
مهمتری��ن مس��أله آن ک��ه کم آبی اس��ت 
جلسات بسیاری برگزار شده است. رهبر 
با اش��اره به مش��کل کم آبی شرق اصفهان 

اف��زود: وقتی آب این منطق��ه به کارخانه 
فوالد می رود، باید حق کشاورزان ضعیف 
و زحمتکش نیز در نظر گرفته ش��ود. وی 
اظهار داش��ت: قبل از آنکه مش��کل خط 
دوم آب یزد حل ش��ود باید مش��کل آب 
منطقه شرق را بررسی و حل کرد. نماینده 
مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی 

خواستار توزیع عادالنه و تأمین منابع شد 
و تصریح کرد: نباید دود کم آبی به چش��م 
کش��اورزان برود و باید عالوه بر استفاده 
بهین��ه از آب، ب��رای جبران خس��ارت به 
کش��اورزان کمک های مادی بیش��تری نیز 
پرداخت شود. وی اظهار داشت: با همت 
و کار مضاعف می توان مس��أله کم آبی را 
حل کرد ت��ا عالوه بر بخش کش��اورزی 
چ��رخ صنعت نیز از حرکت باز نایس��تد، 
چراک��ه اگر ای��ن دو بخش تعطیل ش��ود 
مش��کالت زیادی به وج��ود می آید. رهبر 
خاطرنش��ان کرد: با انتق��ال آب از بخش 
صنعت به کش��اورزی، صنعت نیز از کار 
می افتد و اقتصاد مملکت با مشکل روبه رو 
و افراد بس��یاری بیکار می ش��وند. نماینده 
مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی 
برای حل مش��کل آب بخ��ش صنعتی و 
کشاورزی اظهار داشت: برای حل مشکل 
آب این دو بخش باید از رؤسا و مسئوالن 
کارخانه ها دعوت ش��ود تا به ازای آبی که 
از بخش کشاورزی می گیرند به کشاورزان 

و مستضعفان کمک کنند.

معاون اس��تاندار و فرماندار کاشان با 
تأکید بر اجرایی ش��دن پیام نوروزی مقام 
معظ��م رهبری گفت: هم��ت مضاعف و 
کار مضاع��ف دو یا چن��د برابر کار کردن 
نیس��ت بلکه باید هر چ��ه در توان داریم، 
به کار گیریم تا مش��کالت کشور برطرف 
شود. »حس��ینعلی حاجی« افزود: هرکس 
هر کاری ک��ه انجام می دهد اگر با اعتقاد 
همت مضاعف و کار مضاعف باشد شاهد 
برطرف کردن خیلی از مش��کالت جامعه 
خواهیم بود. وی، س��ند چشم انداز 1404 
را یادآور ش��د و اظهار داش��ت: چون این 
نخس��تین برنامه چش��م انداز نظام مقدس 
جمهوری اسالمی اس��ت باید مسئوالن با 

همت و کار مضاعف ب��ه اهداف بلند آن 
دست پیدا کنند. وی خاطرنشان کرد: اگر 
االن که فرصت باقی است همت مضاعف 
و کار مضاعف انجام نش��ود، ممکن است 
ش��رایطی به وج��ود آید که در س��الهای 
پایانی این چشم انداز دیگر فرصتی برای 

انجام آن وجود نداشته باشد.
 وی تأکید کرد: با توجه به اینکه نزدیک 
ب��ه یک چهارم از عمر س��ند چش��م انداز، 
گذش��ته باید همه فعالیتها  را در راس��تای 
اجرای آن مضاعف و سازماندهی کنیم تا 
در موعد مقرر محقق شود. معاون استاندار 
و فرماندار کاش��ان به خدمات مدیران این 
شهرس��تان اشاره کرد و گفت:  مدیران این 

شهرس��تان به لحاظ کمی ب��رای خدمت 
رسانی به مردم وقت گذاشته اند. 

حاجی تصریح کرد: از زمان تش��کیل 
دول��ت نهم تاکنون مدیران دس��تگاه های 
اجرایی کاش��ان به طور متوس��ط بیش از 
یک و نیم برابر از س��اعت موظف، برای 
خدمت ب��ه مردم دارالمومنین و والیتمدار 
ای��ن شهرس��تان، وقت گذاش��ته ان��د. به 
گ��زارش ایرنا، وی با بی��ان اینکه مهم آن 
است که قش��رهای مختلف مردم از وقتی 
که مدیران صرف می کنند،  اس��تفاده بهینه 
ببرند، ب��ه مدیران توصیه ک��رد:  وقتی که 
صرف می کنند با هدف اس��تفاده بیشتر و 

بهتر خدمات رسانی به مردم باشد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: 
ملت ایران در رفراندوم 12 فروردین وحدت 
ملی و یکپارچگی و انسجام اسالمی خود را 
به نمایش گذاشتند. حسن کامران در گفتگو 
با فارس اظهار داش��ت: جمهوری اسالمی 
ایران بر اس��اس نظریه والی��ت و رهبری 
ایجاد ش��د و تاکنون با رهبری مقتدرانه و 
داعیانه والیت فقیه توانس��ته است در برابر 
دش��منان و توطئه های داخل��ی و خارجی 
ایستادگی کند. وی اظهار داشت: ملت آگاه، 
آزاده و فهیم ایران اسالمی در 12 فروردین 
ماه سال 58 با رأی قاطع »آری« و حداکثری 
خود به نظام بزرگ ایران مهر تأیید زدند و 
آن را در تاریخ به ثبت و ضبط رسانده و به 
آن رسمیت دادند. نماینده مردم اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: ملت 
ای��ران در رفران��دوم 12 فروردین وحدت 
ملی و یکپارچگی و انس��جام اسالمی خود 
را به نمایش گذاش��تند. وی اظهار داشت: 
م��ردم ایران ب��ا انتخاب آگاهان��ه خود در 
همه پرسی فراگیر و تاریخی طومار استبداد 
و ظلم 2 هزار و 500 ساله رژیم ستم شاهی 
را برچیده و دست ردی بر سینه  زورگویان 

خارج��ی زده و آن را ب��ه موزه عبرت های 
تاریخ سپردند. کامران اظهار داشت: روز 12 
فروردین ثبت برگ زرین دیگری بر تارک 
تابناک و درخشان مجاهدت های استقالل 
طلبانه و عدالت خواه تاریخ بشری است که 
مردم انقالبی و زمان ش��ناس ایران اسالمی 
ب��ه رهبری امام خمین��ی )ره( با خلق یک 
حماسه بار دیگر نقش محوری خود را در 
اس��تقرار نظام ایفا کردند. وی تصریح کرد: 
مردم کش��ور با انتخاب جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان نظامی برخاسته از بطن مردم 

و مبتنی بر آرمان های اصیل اسالمی، اجازه 
دخالت در سرنوش��ت خود را به بیگانگان 
ندادن��د. نماینده م��ردم اصفهان در مجلس 
ش��ورای اس��المی افزود: اکنون که بیش از 
سه دهه از آن رویداد ماندگار سپری شده، 
حافظه تاریخ شاهد صحنه هایی شکوهمند 
از ب��اور مردم انقالب��ی ایران اس��المی به 
شعار اساسی استقالل، آزادی و جمهوری 
اسالمی اس��ت که هر س��اله با حضور در 
عرصه های مختلف این نظام الهی بر اعتبار 

آن می افزایند.

25 هزار هکتار از باغات 
چهارمحال و بختیاري دچار سرمازدگي شد

آتش سوزي و لطمه زدن به جنگل سه ماه 
تا يک سال محکومیت زندان دارد

رئیس سازمان میراث فرهنگي استان اصفهان:

نقشه کامل باستان شناسي استان اصفهان 
ارائه مي شود

نماينده مردم اصفهان در مجلس:
رفراندوم 12 فروردين اوج وحدت ملي بود

سرقت وسايل نقلیه در اصفهان 33 درصد 
کاهش يافته است

آيت اهلل حاج سید محمدعلي ابن الرضا خوانساري 
دار فاني را وداع گفت

همت و کار مضاعف واژه هاي کلیدي در 
زندگي فردي و اجتماعي افراد است

854 هزار گردشگر نوروزي 
وارد چهارمحال و بختیاري شدند

آی��ت اهلل حاج س��ید محمدعل��ی ابن 
الرض��ا خوانس��اری از ش��اگردان مرح��وم
 آی��ت اهلل العظم��ی حاج ش��یخ عبدالکریم 
حائری به ملکوت اعلی پیوست. به گزارش 
ایرن��ا این عالم جلیل الق��در که عمری را به 
پاکی و دیانت س��پری کرد و در بزرگداشت 
ش��عائر اله��ی خصوصاً ع��زاداری حضرت
اباعبداهلل الحس��ین )ع( اهتمام ویژه داشت، 
در سن 96 س��الگی دار فانی را وداع گفت. 
آیت اهلل خوانس��اری در خاندانی مشهور به 
علم، تقوی و فقاهت در سال 1293 هجری 
شمس��ی چشم به جهان گش��ود و مقدمات 
علمی و حوزوی را نزد علمای خوانس��ار به 
ویژه والد معظمش مرحوم آیت اهلل العظمی 
ح��اج می��رزا محم��ود ابن الرض��ا و اخوی 
مکرمش گذراند و برای تکمیل مبانی علمی 
و نظری رهسپار قم شد. ایشان دروس سطح 
عالی حوزوی را ن��زد حضرات آیات عظام 
حاج سید محمدتقی خوانساری، حاج سید 
محمدرضا گلپایگانی، س��ید ش��هاب الدین 

مرعش��ی نجفی و حاج میرزا خلیل کمره ای 
قدس اهلل اس��رارهم فرا گرفت و خارج فقه 
و اصول را در محضر مؤس��س حوزه علمیه 
ق��م مرحوم آی��ت اهلل العظمی حاج ش��یخ 
عبدالکریم حائری اعلی اهلل مقامه الش��ریف 

تحصیل کرد. 
این عالم جلیل القدر پس از تکمیل مبانی 
علمی، مراجعت به وطن را وظیفه ش��رعی 
خ��ود تش��خیص داد و به خدم��ات علمی 
چش��مگیری چون تدریس معارف دینی و 
دروس حوزوی و تأس��یس حوزه علمیه و 
مراکز خدماتی موفق شد. مراسم تشییع پیکر 
این عالم ربانی صبح روز پنج شنبه گذشته از 
مقابل آستان مقدس امامزاده احمد خوانسار 
انجام شد. امام جمعه، نماینده مردم خوانسار 
و گلپایگان در مجلس ش��ورای اس��المی و 
فرماندار شهرستان خوانسار با اعالم تسلیت، 
امروز را در این شهرستان تعطیل عمومی و از 
روز پنجشنبه به مدت سه روز عزای عمومی 

در شهرستان اعالم کرده اند.

شهرکرد  
خبرنگار زاينده رود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری چهارمح��ال و بختیاری از 
ورود 854 هزار گردش��گر نوروزی به این 
اس��تان در تعطیالت نوروزی امس��ال خبر 
داد. »م��ژگان ریاحی زانیان��ی« افزود: ورود 
مس��افران نوروزی به این اس��تان نس��بت 
به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته با رشد 38 
درصدی همراه بوده اس��ت. وی گفت: در 
سال گذش��ته در این مدت نزدیک به 617 
هزار مس��افر و گردش��گر ن��وروزی وارد 
چهارمحال و بختیاری ش��دند و از جاذبه های 
این اس��تان بازدید کردند. ریاحی یادآور ش��د: 
بیشترین مس��افران چهارمحال و بختیاری 
خوزس��تان،  اصفه��ان،  اس��تانهای  از 
کهگیلوی��ه و بویراحمد، تهران و بوش��هر 
هس��تند ک��ه از اماکن تاریخ��ی، مذهبی و 
مناطق طبیعی این استان بازدید کرده اند. 

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
بختی��اری  و گردش��گری چهارمح��ال و 
همچنین گف��ت: چهارمح��ال و بختیاری 
روزانه ظرفیت پذی��رش بیش از 30 هزار 
گردش��گر را در ایام نوروز امسال دارا بود 
که این میزان نس��بت به س��ال گذش��ته از 
رش��د مطلوبی برخوردار بوده اس��ت. وی 

تصریح کرد: امس��ال بی��ش از 16هزار نفر 
از موزه ه��ای ای��ن اس��تان از جمله موزه 
باس��تان شناسی ش��هرکرد بازدید کرده اند 
و این میزان نس��بت به نوروز سال گذشته 
ب��ا رش��د بازدیدکنن��دگان و گردش��گران 
نوروزی همراه بوده اس��ت. ریاحی افزود: 
بازدید مس��افران و گردش��گران نوروزی 
از مجموع��ه فرهنگی- تاریخی چالش��تر 
هفت ه��زار نفر بوده و این بازدیدکنندگان 
از سراس��ر کش��ور از موزه مردم شناسی، 
م��وزه س��نگ و مجموع��ه قلعه چالش��تر 
بازدید کرده اند. مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردشگری چهارمحال و 
بختی��اری گفت: 141 اثر تاریخی و طبیعی 
و کانون گردشگری ش��ناخته شده در این 
اس��تان، ن��وروز امس��ال میزبان مس��افران 
ن��وروزی بودن��د. ب��ه گفته وی، حاش��یه 
رودخان��ه زاین��ده رود در س��امان، پارک 
استخر فرخشهر، چش��مه وقت و ساعت، 
گرداب ب��ن، تاالبهای بین المللی چغاخور 
و گندمان، چش��مه برم، پارکهای جنگلی، 
گردشگاه سیاسرد، چش��مه زنه هفشجان، 
پارک جنگلی پروز، کانونهای گردش��گری 
در شهرستانهای کوهرنگ، اردل، فارسان، 
ش��هرکرد، بروجن و لردگان میزبان بیشتر 

حضور گردشگران نوروزی استان بود.

شهرکرد  
خبرنگار زاينده رود

نماینده م��ردم اردل، فارس��ان، کیار و 
کوهرنگ در مجلس شورای اسالمی گفت: 
هم��ت و کار مضاع��ف دو واژه کلی��دی 
در زندگ��ی فردی و اجتماعی اس��ت و با 
تالش مضاعف موجب دگرگونی و تحول 
می شود. »نوراهلل حیدری دستنایی« افزود: 
مقام معظم رهبری بر این باور هس��تند که 
م��ردم کش��ور اهل کار و همت هس��تند و 
این کار و همت باید مضاعف ش��ود. وی 
با اش��اره به نام سال گذش��ته بیان داشت: 
در س��ال گذشته کش��ور به سمت اصالح 

الگوی مصرف پیش رفت و امس��ال نیز با 
کار مضاع��ف و همت مضاع��ف در تمام 
عرصه ها متحول خواهد شد. وی تصریح 
ک��رد: کار مضاعف و هم��ت مضاعف در 
ح��وزه فرهنگ��ی که رویک��رد دولت دهم 
نی��ز هس��ت به ی��ک مهندس��ی جدید در 
عرص��ه فرهنگ نی��از دارد. حیدری گفت: 
در عرص��ه داخلی مردم ای��ران باید با یک 
همت مضاعف، ملل جهان را علیه استکبار 
جهانی متحد کنند. عضو فراکسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس افزود: تحقق شعار »کار 
مضاعف و همت مضاعف« نیازمند تعامل 

و همکاری مردم و مسئوالن است.

رئیس س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دس��تی و گردشگری اس��تان اصفهان گفت: 
امسال نقش��ه باستان شناسی استان به صورت 
کامل ارائه می شود. به گزارش فارس به نقل از 
روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان اصفهان، حیدری  پور 
با تشریح برنامه های کلی این سازمان در سال 
جاری افزود: یکی از برنامه های اصلی سازمان 
میراث فرهنگی استان تکمیل کردن و ارائه نقشه 
باستان شناسی استان است. وی اظهار داشت: 
دو م��وزه بزرگ در اصفهان احداث می ش��ود 
که یکی از این موزه  ها موزه منطقه ای کشور و 
دیگری موزه فرش استان است. رئیس سازمان 

میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
استان اصفهان تصریح کرد: در سال جاری رقم 
مرمت آثار تاریخی افزایش چش��مگیری پیدا 
می کند، همچنین 280 میلیارد تومان تسهیالت 
به قس��مت س��رمایه گذاری در س��ال جاری 
اختص��اص می یاب��د. وی از افزایش امکانات 
رفاهی برای مسافران خبر داد و اظهار داشت: 
امسال یکهزار و 500 تخت به تخت های استان 
افزوده می  ش��ود. حیدری پور افزود: در بخش 
صنایع دستی نیز افتتاح دو موزه صنایع دستی، 
افزایش مجموعه کارگاه های صنایع دستی و 
توسعه زیر ساخت ها برای حمایت از صنایع 

دستی استان در نظر گرفته شده است.

فرمانده انتظامی شهرس��تان اصفهان از 
کاهش 33 درصدی سرقت وسایل نقلیه در 

نیمه نخست تعطیالت نوروزی خبر داد. 
به گ��زارش ف��ارس به نق��ل از پایگاه 
اطالع رسانی پلیس اصفهان، محسن عقیلی 
اظهار داش��ت: برابر طرح های اجرایی برای 
کاه��ش س��رقت در ایام ن��وروز و افزایش 
واحدهای گش��ت پلیس، س��رقت وسایل 
نقلی��ه در نیمه نخس��ت ن��وروز 33 درصد 
نس��بت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 

یافته است. 
وی افزود: در این مدت سرقت خودرو 
18 درص��د و س��رقت موتورس��یکلت 15 
درصد کاهش را نش��ان می ده��د. فرمانده 
انتظامی شهرس��تان اصفهان در زمینه دالیل 
کاهش این جرم در شهر اصفهان خاطرنشان 

کرد: اج��رای موفق طرح ه��ای نوروزی و 
حضور پ��ر رنگ نیروهای این فرماندهی و 
تالش بی وقفه آنها در سطح شهر از ابتدای 
سال نو تا پایان نیمه نخست نوروز مانع از 

تحرک مجرمان و متخلفان شده است.
وی ادام��ه داد: در هنگام ترک وس��یله 
نقیله خود، حتمًا از قفل بودن درب ها، باال 
بودن پنجره ها و فعال بودن دزدگیر اطمینان 
حاصل کرده و حتی االمکان وسیله خود را 
مجهز به قفل فرمان و از قرار دادن اش��یای 

قیمتی در درون خودرو خودداری کنید.
عقیلی تصریح ک��رد: در صورت بروز 
هرگونه مشکل یا مشاهده موارد مشکوک 
س��ریعًا با مرکز فوریت های پلیس��ی 110 
تم��اس گرفته و پلیس را در پیش��گیری از 

جرم یاری دهند.

شهرکرد 
خبرنگار زاينده رود

کارش��ناس روابط عمومی اداره کل منابع 
طبیعی و آبخی��زداری چهارمحال و بختیاری 
گفت: طبق قانون، آتش س��وزی و لطمه زدن 
به جنگل ها و مراتع که منابع ملی محس��وب 
می ش��وند جرم است و س��ه ماه تا یک سال 
محکومیت حب��س دارد. »غالمرضا بابایی« به 

جنگل نشینان، روستاییان و عشایر استان توصیه 
کرد: از روش��ن کردن آتش در مجاور مراتع و 
جنگل ه��ای اس��تان اجتن��اب و در صورت 
مشاهده کوچکترین آتش س��وزی مراتب را 
به پاس��گاه انتظامی و جنگلبانی سطح استان 
گزارش کنند. استان چهارمحال و بختیاری با 
داشتن 307 هزار هکتار جنگل بلوط یکی از 

منابع غنی جنگلی کشور را دارا است.

شهرکرد  
خبرنگار زاينده رود

س��ازمان  باغبان��ی  مدیری��ت  مع��اون 
جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: 
25 ه��زار هکتار از 44 هزار هکتار باغات این 
استان در نخس��تین روزهای بهار سال جاری 
دچار سرمازدگی شد. »حمیدرضا منصوری« 
افزود: 30 درصد از شکوفه های درختان بادام 
حاشیه رودخانه زاینده رود دچار سرمازدگی 
شدید شد و بالغ بر 300 میلیارد ریال خسارت 
به محص��والت این منطق��ه وارد آم��د. وی 
از خری��داری و نصب دو دس��تگاه »چاهک 
معک��وس« تنظیم دمای باغ توس��ط مدیریت 

امور باغات س��ازمان جهادکش��اورزی استان 
خبر داد و گفت: این دس��تگاه ها به صورت 
پایلوت در باغات حاش��یه زاینده رود نصب 
و راه اندازی ش��د. به گفت��ه وی، در صورت 
تأثیر مثبت در برابر سرمازدگی باغات دستگاه 
»چاهک معکوس« به صورت انبوه وارد استان 
خواهد شد. وی به باغداران استان توصیه کرد: 
نهال های بادام نوع »دی��رگل« مقاوم در برابر 
سرما تهیه و کاشت کنند تا هرساله محصوالت 
آنها کمتر دچار خسارت سرمازدگی شود. استان 
چهارمحال و بختیاری 12 درصد از محصول 
بادام کشور از نوع »مامایی«، »سفید سنگی« و 

»منقا« را تولید و روانه بازار می کند.

استاندار اصفهان:

 مسافران از خدمات ارائه شده در استان راضي هستند
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 همت مضاعف و کار مضاعف 
به کارگیري همه توان براي حل مشکالت کشور است

نماينده مردم اصفهان در مجلس:
مسأله کم آبي اصفهان با همت و کار مضاعف حل مي شود

مديرعامل شرکت آب منطقه اي استان چهارمحال و بختیاري:

سد کارون 4 نماد خودکفايي ايران در 
صنعت سدسازي است

مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای استان 
چهارمح��ال و بختیاری گفت: س��د کارون 
4 نم��اد خودکفایی جمهوری اس��المی در 
صنعت سدس��ازی اس��ت. فرج اهلل صیادی 
اظهار داشت: سد مخزنی کارون 4 در استان 
چهارمحال و بختیاری در فاصله 180 کیلومتری 
جنوب غربی ش��هرکرد و چه��ار کیلومتری 
پایین دست محل تالقی رودخانه های ارمند و 
بازفت واقع شده است و تنظیم آب رودخانه 
کارون ب��ه میزان 3/7 میلی��ارد مترمکعب در 
س��ال، کنترل طغیان و س��یالب های مخرب 
رودخان��ه کارون و تولید ان��رژی برق آبی به 
می��زان 2107 میلیون کیلو وات س��اعت از 
مهمترین اهداف ایجاد این سد بزرگ و عظیم 
است. وی افزود: رودخانه کارون پرآب ترین 
رودخان��ه ایران اس��ت که از سلس��له جبال 
زاگرس سرچشمه می گیرد و در پایین دست 
بند انحرافی گتوند وارد دش��ت خوزس��تان 
می ش��ود و نهایتاً به خلیج فارس می پیوندد. 
صیادی ادام��ه داد: در دهه های اخیر ظرفیت 
تولید برق ای��ن رودخانه مورد توجه خاص 
واقع شده و اقدامات گسترده ای جهت بالفعل 
کردن این توانایی صورت پذیرفته اس��ت که 

از جمله این اقدامات احداث سری سدهای 
کارون جهت کنترل سیالب های این رودخانه 
و تولی��د انرژی برق آبی از کیلومترهای 377 
تا 747 رودخانه است. مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: 
ارتفاع سد کارون چهار 230 متر از پی ساخته 
ش��ده و حجم کل بتن ریزی آن یک میلیون 
و 620 ه��زار مترمکعب اس��ت. به گفته وی 
توانمندسازی کشور در زمینه اجرای طرح های 
مهم سدسازی و نیروگاه های تولید انرژی با 
توانایی مهندسان ایرانی، استقالل و خودکفایی 
از دیگر آثار مثبت و مهم ساخت سد کارون 
چهار است. وی خاطرنشان کرد: سد کارون 
چهار نم��ادی دیگر از خودکفای��ی ایران در 
امر سدس��ازی است، چرا که سد ساختن بر 
روی رودخانه ای به خروشانی کارون آن هم 
در باال دس��ت، کاری بسیار دشوار و رؤیایی 
اس��ت. به گزارش فارس این سد با حضور 
رئیس جمهور، وزیر نیرو، دستیار ارشد رئیس 
جمهور، رئیس س��ازمان بنیاد ش��هید و امور 
ایثارگ��ران، اس��تاندار چهارمحال و بختیاری 
و مس��ئوالن استانی و محلی آبگیری و مورد 

بهره برداری قرار گرفت. 
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علم و صنعت

ش��هر ریزهاو، به معنی ش��هر آفتاب در زبان چینی، ارتباط ویژه ای با خورش��ید برقرار کرده است. 
99 درصد خانه ها در محدوده مرکزی شهر و30 درصد در حومه، از آبگرمکن های خورشیدی استفاده 
می کنن��د و بی��ش از 6000 خانوار امکانات پخت و پز خورش��یدی دارند. اکث��ر چراغهای راهنمایی و 
رانندگی و چراغهای پارک ها و خیابانها توسط سلولهای خورشیدی فتوولتیک کار می کنند. این نکته که 
ش��هر ریزهاو، یک ش��هر کوچک و معمولی چینی و با درآمد متوسط و پایین تر از بسیاری از شهرهای 
دیگر اس��ت، موضوع را جالب تر می کند. دس��تیابی به چنین سیستمی  در شهر نتیجه سه فاکتور کلیدی 
بوده اس��ت: سیاست دولت در تشویق مردم به استفاده از انرژی خورشیدی و حمایت های مالی توسعه 
این پروس��ه، صنعت تولید پانل های خورشیدی در منطقه که شانس پیشرفت را باال برده است و تمایل 
ش��دید ش��ورای ش��هر برای تحقق این امر. در واقع به جای پرداخت یارانه به کاربران نهایی، دولت در 
زمینه تحقیق و توسعه فعالیتها در صنعت آبگرمکن های خورشیدی سرمایه گذاری می کند. به گفته یکی 
از مسئوالن شهری: به جای پرداخت یارانه به مردم، هزینه آن را صرف سرمایه گذاری در صنعت برای 
رس��یدن به پیشرفت تکنولوژیکی می کنیم به گونه ای که منجر به کاهش هزینه نهایی کاربران می شود.« 
قیمت یک آبگرمکن خورش��یدی تا حد یک آبگرمک��ن الکتریکی معمولی پایین آمده و به حدود 190 
دالر رسیده است که 4تا5 درصد درآمد ساالنه یک خانواده متوسط در شهر و 8 تا10 درصد درآمد یک 
خانواده روستایی است. همچنین این پانل های خورشیدی به راحتی روی بنا نصب می شوند و استفاده 

از آنها منجر به کاهش هزینه ها و پس انداز بیشتر کاربران می شود.

امریکا، با وجود حمایت یک نماینده مجلس که خواهان افزایش تعداد صفحات خورشیدی است، 
10 درص��د از برق مورد نیاز خود را تا س��ال 2030 از انرژی خورش��یدی تأمی��ن می کند. به گزارش 
خبرگزاری اقتصادی ایران گزارش��ی که از س��وی گروه مستقل زیست محیطی »اینوایرومنت امریکا« به 
کنگره ارائه ش��ده بود ازسوی س��ناتور »برنی س��اندرز« که در ماه فوریه قانونی برای نصب 10 میلیون 
صفحه خورشیدی در سراسر امریکا در مدت یک دهه ارائه کرده بود، حمایت شد. ساندرز این گزارش 
که بر مبنای آن امریکا می تواند 10 درصد برق مورد نیاز خود را از انرژی خورش��یدی تا س��ال 2030 
تأمین کند، تحس��ین کرد. امریکا درسال 2008 میالدی فقط 0/1 درصد برق مورد نیاز خود را از انرژی 
خورش��یدی تأمین کرد. س��اندرز گفت: در زمانی که س��االنه 350 میلیارد دالر صرف واردات نفت از 
عربس��تان سعودی و دیگر کشورها می شود، امریکا باید خود را از وابستگی به نفت خارجی رها کند.  
قانون معرفی شده ازسوی ساندرز که رئیس کمیته فرعی مشاغل سبز نیز هست، پیشنهاد یک دالر و 75 
س��نت کاهش هزینه در هر وات ظرفیت نصب ش��ده در سال 2010 را به دنبال دارد. این رقم به 0/25 

دالر در وات تا سال 2019 کاهش خواهد یافت.

طب��ق آمارهای به ثبت رس��یده طی 30 س��ال 
گذش��ته احتیاجات ان��رژی جهان به مق��دار قابل 

مالحظه ای افزایش یافته است. 
این امر نش��ان می دهد می��زان مصرف انرژی 
جهان در قرن آینده باال اس��ت و بالطبع این سؤال 
مهم مطرح است که آیا منابع انرژی های فسیلی در 
قرنهای آینده، جوابگوی نیاز انرژی جهان برای بقا، 
تکامل و توسعه خواهند بود یا خیر؟ حداقل به دو 
دلیل عمده پاسخ این سؤال منفی است و باید منابع 
جدید انرژی را جایگزین این منابع کرد. این دالیل 
عبارتن��د از: محدودی��ت و در عین حال مرغوبیت 
انرژی های فس��یلی، چرا که این س��وختها از نوع 
انرژی ش��یمیایی متمرکز بوده و مسلمًا کاربردهای 
بهتر از احتراق دارند. اما مش��کل دیگر، مس��ائل و 
مشکالت زیست محیطی است به طوری که امروزه 
حفظ سالمت اتمس��فر از مهمترین پیش شرطهای 
توسعه اقتصادی پایدار جهانی به شمار می آید. از 
این رو اس��ت که دهه های آینده به عنوان سالهای 

تالش مش��ترک جامعه انس��انی برای کنترل انتشار 
کربن، کنترل محیط زیس��ت و در واقع تالش برای 
تداوم انسان بر روی کره زمین خواهد بود. بنابراین 
استفاده از منابع جدید انرژی به جای منابع فسیلی 
امری الزامی اس��ت. سیس��تمهای جدید انرژی در 
آین��ده باید متکی بر تغییرات س��اختاری و بنیادی 
باشد که در آن منابع انرژی بدون کربن نظیر انرژی 
خورش��یدی و بادی و زمین گرمایی و کربن خنثی 
مانند انرژی بیوماس مورد اس��تفاده قرار می گیرند. 
ب��دون تردی��د انرژی ه��ای تجدیدپذیر ب��ا توجه 
به س��ادگی فناوری ش��ان در مقابل فناوری انرژی 
هس��ته ای از یک طرف و نیز ب��ه دلیل عدم ایجاد 
مش��کالتی نظیر زباله های اتم��ی از طرف دیگر، 
نقش مهمی در سیس��تمهای جدید انرژی در جهان 
ایفا می کنند. در هر حال باید اذعان داش��ت که در 
عم��ل عوامل متعددی به ویژه هزینه اولیه و قیمت 
تمام ش��ده باال، عدم س��رمایه گ��ذاری کافی برای 
بومی کردن و بهبود کارآیی تکنولوژیهای مربوطه، 

به حساب نیامدن هزینه های خارجی در معادالت 
اقتصادی، نبود سیاستهای حمایتی در سطح جهانی، 
منطقه ای و محلی، نفوذ و توسعه انرژی های نو را 
بسیار کند و محدود ساخته است. ولی پژوهشگران 
و صنعتگران همواره تالش خود را جهت رفع این 
مش��کالت مبذول می دارند. به ط��ور کلی، عمده 
فعالیته��ای مربوط ب��ه احداث پایلوتهای س��ازگار 
با محیط زیس��ت با به کار ب��ردن منابع انرژی های 

تجدیدپذیر و اجرای پروژه های مهندسی و انجام 
خدمات مشاوره ای و مدیریت بر طرحها، در چهار 

بخش ذیل متمرکز شده است:
• انرژی های خورشیدی

• انرژی باد و امواج
• انرژی زمین- گرمایی

و  س��وختی  پی��ل  هی��دروژن،  آوری  ف��ن   •
       زیست توده

جالب است بدانید تابش خورشید بزرگترین منبع 
تجدیدپذیر انرژی روی کره زمین است و اگر فقط یک 
درص��د از صحراهای جهان ب��ا نیروگاه های حرارتی 
خورشیدی به کار گرفته شوند، همین مقدار برای تولید 

برق ساالنه مورد تقاضای جهان کافی خواهد بود.
برای س��ود جس��تن از انرژی خورشیدی دو راه 

وجود دارد :
استفاده مس��تقیم از نور خورشید و تبدیل آن به 

الکتریسیته. 
استفاده مستقیم از انرژی خورشیدی و تبدیل آن 
به انواع انرژی های دیگر و یا اس��تفاده مستقیم از آن 

)کاربردهای نیروگاهی و غیر نیروگاهی خورشیدی(
یک نیروگاه خورش��یدی شامل تأسیساتی است 
که انرژی تابشی خورشید را جمع کرده و با متمرکز 

ک��ردن آن، درج��ه حرارته��ای باال ایج��اد می کند. 
انرژی جمع آوری ش��ده از طریق مبدلهای حرارتی، 
توربین ژنراتورها و یا موتورهای بخار به انرژی الکتریکی 

تبدیل خواهد شد. 
از انرژی حرارتی خورش��ید عالوه بر اس��تفاده 
نیروگاه��ی، می توان در زمینه ه��ای زیر به صورت 

صنعتی، تجاری و خانگی استفاده کرد:
• گرمای��ش آب مصرف��ی )آبگ��رم کن ه��ای 
خورش��یدی برای منازل، ساختمانها، کارخانجات و 

استخرها(
• گرمایش فضای داخلی ساختمانها

• سرمایش فضای داخلی ساختمانها و یخچالهای 
خورشیدی

خانگی و صنعتی(• آب شیرین کنهای خورشیدی )در اندازه های 
• خشک کنهای خورشیدی )برای خشک کردن 

مواد غذایی و محصوالت کشاورزی(
• خوراک پزهای خورشیدی

به منظور ش��ناخت دقیق محدودیته��ا، موانع و 
امکانات موجود در جهت استفاده از منابع انرژی در 
کشور، ضروری است میزان بهره برداری از پتانسیلهای 
موجود انرژی و روند تح��والت حاملهای انرژیهای 
تجدیدپذی��ر در کش��ور نیز ب��ه روش علمی و دقیق 
محاسبه و ارزیابی شود. کش��ور ایران از لحاظ منابع 
مختلف انرژی یکی از غنی ترین کش��ورهای جهان 
محس��وب می ش��ود، چرا که از یک سو دارای منابع 
گسترده سوختهای فسیلی و تجدید ناپذیر نظیر نفت 
و گاز اس��ت و از س��وی دیگر دارای پتانسیل فراوان 
انرژیهای تجدید پذیر از جمله باد اس��ت. با توس��عه 
نگرشهای زیست محیطی و راهبردهای صرفه جویانه 
در به��ره ب��رداری از منابع انرژیه��ای تجدید ناپذیر، 
اس��تفاده از انرژی باد در مقایسه با سایر منابع انرژی 
مطرح در بس��یاری از کشورهای جهان رو به فزونی 
گذاشته است. استفاده از تکنولوژی توربینهای بادی به 
دالیل زیر می تواند یک انتخاب مناسب در مقایسه با 

سایر منابع انرژی تجدید پذیر باشد:
قیمت پایین توربینهای برق بادی در مقایس��ه با 

دیگر صورتهای انرژیهای نو
کش��ور در  اش��تغال  ایج��اد  جه��ت  در  کم��ک 
 علت آلودگی نشدن محیط زیست در کشورهای 
پیشرفته نظیر آلمان، دانمارک، امریکا، اسپانیا، انگلستان 
و بسیاری کشورهای دیگر، توربینهای بادی بزرگ و 
کوچک است و برنامه هایی نیز جهت ادامه پژوهشها 
و اس��تفاده بیش��تر از انرژی باد جهت تولید برق در 
واحدهایی با توان چند مگاواتی مورد مطالعه اس��ت. 
در ایران نیز با توجه به وجود مناطق بادخیز، طراحی 
و ساخت آسیابهای بادی از 2000 سال پیش از میالد 
مسیح رایج بوده و هم اکنون نیز بستر مناسبی جهت 
گسترش بهره برداری از توربینهای بادی فراهم است. 
مولده��ای برق ب��ادی می تواند جایگزین مناس��بی 
برای نیروگاه های گازی و بخاری باش��ند. مطالعات 
و محاس��بات انجام ش��ده در زمینه تخمین پتانسیل 
انرژی باد در ایران نشان داده اند که تنها در 26 منطقه 
از کش��ور )شامل بیش از 45 س��ایت مناسب( میزان 
ظرفیت اس��می سایتها، با در نظر گرفتن یک راندمان 
کلی 33 درصد، در حدود 6500 مگاوات است و این 

در شرایطی است که ظرفیت اسمی کل نیروگاه های 
برق کشور، در حال حاضر 34000 مگاوات است. در 
توربینهای بادی، انرژی جنبشی باد به انرژی مکانیکی 

و سپس به انرژی الکتریکی تبدیل می شود. 
از مزایای اس��تفاده از این انرژی عدم نیاز توربین 

بادی به س��وخت، تأمین بخشی از تقاضاهای انرژی 
برق، تنوع بخش��یدن به منابع انرژی و ایجاد سیستم 
پای��دار انرژی، قدرت مانور زی��اد در بهره برداری از 
چن��د وات تا چندی��ن مگاوات، عدم نی��از به آب و 

نداشتن آلودگی محیط زیست است.

مرک��ز زمین، به عم��ق تقریب��ی 6400 کیلومتر 
در ح��دود 4000 درجه س��انتیگراد حرارت دارد که 
می توان��د به عن��وان یک منبع حرارت��ی عمل کرده 
و موجب تش��کیل و پیدایش مواد م��ذاب با درجه 
حرارت 650 تا 1200 درجه سانتیگراد در اعماق 80 
تا 100 کیلومتری از سطح زمین شود. به طور میانگین 
میزان انتشار این حرارت از سطح زمین که فرایندی 
مس��تمر اس��ت معادل 82 میلی وات در واحد سطح 
است که با در نظر گرفتن مساحت کل سطح زمین، 
مجموع کل اتالف حرارت از س��طح آن، برابر با 42 
میلیون مگاوات اس��ت. در واق��ع این میزان حرارت 
غیر عادی، عامل اصلی پدیده های زمین شناس��ی از 
جمله فعالیتهای آتشفشانی، ایجاد زمین لرزه ها، پیدایش 
رشته کوه ها و جابه جایی صفحات تکتونیکی است 
که کره زمین را به یک سیستم دینامیک تبدیل کرده و 
پیوسته آن را تحت تغییرات گوناگون قرار می دهد.

ام��روزه با بهره گیری از فناوریهای موجود، تنها 
بخش کوچکی از این منبع سرش��ار مهار ش��ده و به 

شکل اقتصادی قابل بهره برداری است.
بنابراین انرژی زمین گرمایی، همان انرژی حرارتی 
قابل استحصال از پوس��ته جامد زمین است. انرژی 
زمین گرمایی بر خالف سایر انرژی های تجدیدپذیر 
منش��اء یک انرژی پایدار با فاکتور دسترسی %100 
اس��ت که به طور ش��بانه روزی در طول س��ال قابل

 بهره برداری است.
خروج بخار از يک چاه زمین گرمايی

از انرژی زمین گرمایی در دو بخش کاربردهای 
نیروگاهی و غیر نیروگاهی اس��تفاده می شود. تولید 
ب��رق از منابع زمین گرمایی هم اکنون در22 کش��ور 
جهان صورت می گیرد که مجموع قدرت اسمی کل 
نیروگاههای تولی��د برق از این انرژی بیش از 8000 
مگاوات اس��ت. این در حالی اس��ت که بیش از 64 
کشور جهان نیز با مجموع ظرفیت نصب شده بیش 
از 15000 م��گاوات حرارت��ی از این منبع انرژی در 

کاربردهای غیر نیروگاهی بهره برداری می کنند.
نیروگاه زمین گرمايی تبخیر آنی

در این نیروگاه ها سیالی که معموالً به حالت دو 
فاز مایع و بخار از اعماق زمین و از طریق چاه های 
زمین گرمایی استخراج می شود به مخزن جدا کننده 
هدایت شده و بدین وسیله فاز بخار از فاز مایع جدا 

می ش��ود. بخار جدا شده وارد توربین شده و باعث 
چرخش پره های توربین می شود. پره ها نیز به نوبه 
خود محور توربی��ن و در نتیجه محور ژنراتور را به 
حرکت وا می دارند که باعث به وجود آمدن قطبهای 
مثبت و منفی در ژنراتور شده و در نتیجه برق تولید 

می شود.
نیروگاه زمین گرمايی با چرخه دو مداره 

در این ن��وع نیروگاه ها نیاز به مخزن جداکننده 
در تجهیزات نی��روگاه وجود ن��دارد، زیرا آب گرم 
اس��تخراج ش��ده وارد مبدل حرارتی شده و حرارت 
خود را به س��یال عامل دیگری که معموالً ایزوپنتان 
اس��ت و نقطه جوش پایین تری نسبت به آب دارد 
منتقل می کند. در این فرآیند ایزوپنتان به بخار تبدیل 
شده و به توربین منتقل می شود که در اینجا توربین 
و ژنراتور طبق توضیحات فوق می توانند برق تولید 

کنند.
از کاربرده��ای مس��تقیم انرژی زمی��ن، گرمایی 
می ت��وان به م��واردی همچون اح��داث مراکز آب 
درمانی و تفریحی-توریستی، گرمایش انواع گلخانه، 
احداث مراکز پرورش آبزی��ان و طیور، پیش گیری 
از ی��خ زدگی معابر در فصل س��رما، تأمین گرمایش 
و سرمایش ساختمانها توسط پمپهای حرارتی زمین 

گرمایی اشاره کرد.
فناوری هیدروژن، پیل سوختی و زيست توده

مص��رف گس��ترده و کالن ان��رژی حاص��ل از 
سوختهای فسیلی اگرچه رشد سریع اقتصادی جوامع 
پیشرفته صنعتی را به همراه داشته است اما به واسطه 
انتش��ار مواد آالین��ده حاصل از احت��راق و افزایش 
دی اکس��ید کربن در جو و پیامدهای آن، جهان را با 
تغییرات روزافزونی آماده س��اخته است که افزایش 
دمای زمین، تغییرات آب و هوایی، باال آمدن س��طح 
آب دریاها و در نهایت تشدید منازعات بین المللی از 
جمله این پیامدها محسوب می شوند. از سوی دیگر 
اتمام قریب الوقوع منابع فسیلی و پیش بینی افزایش 
قیمتها بی��ش از پیش بر اهمیت و ل��زوم جایگزینی 

سیستم انرژی فعلی اهمیت دارد.
در س��ال 1997 می��الدی کنوانس��یون تغییرات 
آب و هوای��ی ب��ا ه��دف تثبی��ت غلظ��ت گازهای 
گلخانه ای در اتمسفر، پروتکل کیوتو را مطرح کرد 
که به موجب آن کش��ورهای صنعتی ملزم به کاهش 

انتش��ار گازهای گلخانه ای شده اند و هدف اصلی 
از این کنوانسیون دستیابی به تثبیت غلظت گازهای 
گلخانه ای در اتمسفر تا سطحی است که مانع تداخل 
خطرناک فعالیتهای بش��ری با سیس��تم آب و هوایی 
شود و چنین س��طحی در چارچوب زمانی مناسب 
قابل اجرا خواهد بود تا اکوسیس��تمها به طور طبیعی 
خود را با تغیییر آب و هوایی تطبیق دهند و اطمینان 
حاصل ش��ود که امنیت غذایی تهدید نمی ش��ود و 
توس��عه اقتصادی به طور پایدار ایجاد می ش��ود. از 
س��وی دیگر مجموعه انرژیهای تجدیدپذیر روز به 
روز س��هم بیشتری را در سیستم تأمین انرژی جهان 
به عهده می گیرد؛ لذا در برنامه ها و سیاستهای بین 
المللی، نقش مهمی به منابع تجدیدپذیر انرژی محول 
شده است. اما سازگار کردن این منابع با سیستم فعلی 
مصرف انرژی جهانی هنوز با مشکالتی همراه است 
که بررسی و حل آنها حجم وسیعی از تحقیقات علمی 
جهان را در دهه ه��ای اخیر به خود اختصاص داده 
است. تقریباً همه منابع انرژی تجدیدپذیر به صورت 
تناوبی در دسترس هستند و به خودی خود قابل حمل 
یا ذخیره سازی نیستند و به همین دلیل نمی توانند به 
صورت سوخت به ویژه در حمل و نقل مورد استفاده 
قرار گیرند. سوختهای پاک دارای خواص فیزیکی و 
شیمیایی هستند که آنها را پاکتر از بنزین با ساختار و 
ترکیب فعلی در عمل احتراق می کنند. این سوختها 
در حین احتراق، مواد آالینده کمتری تولید می کنند، 
در ضمن اس��تفاده از این س��وختها شدت افزایش و 
انباشته شدن دی اکسید کربن را که موجب گرم شدن 

زمین می ش��ود کاهش می دهد. هیدروژن به عنوان 
یک س��وخت پاک می تواند جایگزین مناسبی برای 
س��ایر سوختهای متداول ش��ود و در آینده به عنوان 
یک حامل انرژی مطرح شود. فراوانی سهولت تولید 
از آب، مص�رف تق�ریباً منحصر بفرد و س��ودمندی 
زیس��ت محیطی ذاتی هیدروژن از جمله ویژگیهایی 
اس��ت که آنرا در مقایس��ه با سایر گزینه های مطرح 
س��وختی متمایز می کند. هی��دروژن را می توان با 
استفاده از انواع منابع انرژی اولیه تولید کرد و در تمام 
موارد و کاربردهای سوختهای فسیلی مورد استفاده 
ق��رار داد. هیدروژن به ویژه منابع تجدیدپذیر انرژی 
را تکمی��ل می کند و آنها را در هر محل و هر زمان، 
به صورت مناسبی در دسترس قرار داده و در اختیار 
مصرف کننده می گذارد. سیستم انرژی هیدروژنی به 
دلیل اس��تقالل از منابع اولیه انرژی، سیستمی دائمی، 
پایدار، فناناپذیر، فراگیر و تجدیدپذیر اس��ت. از این 
رو پیش بینی می ش��ود در آینده ای نه چندان دور، 
تولید و مص��رف هیدروژن به عن��وان حامل انرژی 
به سراس��ر اقتصاد جهانی س��رایت ک��رده و اقتصاد 
هیدروژن تثبیت ش��ود. معرفی سوختهای جایگزین 
و مطالعه در خصوص امکان استفاده و بهره برداری 
از آنها با توجه به مالحظات فنی- اقتصادی و منابع 
گس��ترده موجود در ایران، همچنین به دلیل روند رو 
به رشد مصرف سوختهای مایع در کشور که هر ساله 
موج��ب ضرر و زیان هنگفت ب��ه بودجه عمومی و 
محیط زیست کشور می شود، از اهمیت قابل توجهی 

برخوردار شده است. 

شهر خورشیدی چین 

تأمین برق مورد نیاز امريکا از انرژی خورشیدی 

انرژی های نو

انرژی باد و امواج

انرژی زمین، گرمایی

رئیس س��تاد فناوری نانو گفت: 30 درصد انرژی کش��ور در بخش خانگی هدر می رود که برای 
جلوگیری از آن باید از شیش��ه ها و عایق های حرارتی مناسب استفاده کرد و البته استفاده از فناوری 
نانو نیز به کاهش مصرف س��وخت در کش��ور کمک می کند. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران 
س��عید س��رکار افزود: اگر بخواهیم کشور ایران را با سایر کش��ورهای جهان مقایسه کنیم به وضوح 
دیده می ش��ود در کش��وری زندگی می کنیم که مردم آن دارای ولخرجی های زیاد و اسراف هستند. 

رئیس س��تاد فناوری نانو  بیان کرد: فرق الماس و زغال به دلیل چیدمان اتم های آنهاست که به آنها 
خ��واص و ویژگی های خاص را می دهد. س��رکار عنوان کرد: با تأثی��رات فناوری نانو می توان ارائه 
کیفی��ت صنایع را افزایش داده و قابلیت و ارزش آنه��ا را ارتقا دهیم. همچنین فناوری نانو می تواند 
در عایق حرارتی، س��یمان مقاوم و طرح خودروی س��بک تر نفوذ کند و ارزش ویژه دهد و صنایع 
کشور را رقابت پذیرتر کند. سرکار ادامه داد: آب هایی که در کشور هدر می رود اگر بازیافت شود به 
نفع کش��ور خواهد بود.  وی افزود: 30 درصد انرژی کش��ور در بخش خانگی هدر می رود که برای 
جلوگیری از آن باید از شیش��ه ها و عایق های حرارتی مناس��ب اس��تفاده کرد و همچنین استفاده از 
فناوری نانو باعث رفع این مش��کالت و معضالت خواهد شد. وی  بیان کرد: استفاده از شیشه های 
جاذب حرارت در ساختمان ها و خودروها در مصرف سوخت و انرژی کاربری داشته و از تبادالت 

حرارتی جلوگیری می کند. 

30 درصد انرژی کشور 
در بخش خانگی هدر می رود 

انرژی خورشیدی

اشاره
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سالمت

کلیات گیاه شناسی
غان درختی بس��یار زیبا است که ارتفاع 
آن ت��ا 30 مت��ر می رس��د. عم��ر آن دراز و 
حدود 100 س��ال اس��ت. این درخت بومی 
در قسمت های باالی نیم کره شمالی )اروپا، 
امریکای ش��مالی( وجود دارد. در ایران این 
درخت به صورت خ��ودرو در جنگل های 
چالوس می روید. برگ های درخت توس 
به ش��کل لوزی، نوک تیز و دندانه دار است. 
میوه آن به صورت شاتوت دراز است که نر 
آن در پائیز و ماده آن در بهار ظاهر می شود. 
پوس��ت تنه این درخت سفید رنگ بوده که 
در سن 20 سالگی به صورت نوارهایی شبیه 
کاغذ از آن جدا می شود. برگ و پوست تنه 

و شیره این درخت مصرف طبی دارد.
ترکیبات شیمیايی

پوست و برگ درخت توس دارای یک 
ماده ش��یمیایی به نام بتولین به مقدار حدود 

14 درصد است.
خواص دارويی

برگ و پوست درخت توس از نظر طب 
قدیم ایران سرد و خشک است.

الف: خواص آب يا شیره درخت توس 
1( ب��ه عنوان کمپرس برای از بین بردن 
لکه های پوستی و بیماریهای پوستی استفاده 

می شود.
2( ناراحتی ه��ای مثان��ه و ورم آن را از 

بین می برد.
3( بهترین داروی نقرس است.

ب: خواص برگ و پوست درخت توس 
1( تصفیه کننده خون است.

2( تب بر است.
3( عرق آور است.

و  گری��پ  ب��رای  مفی��دی  داروی   )4
سرماخوردگی است.

5( دستگاه هاضمه را تقویت می کند و 
برای هضم غذا مفید است.

6( س��رگیجه و س��ردرد را برط��رف 
می کند.

7( جوش��انده آن را می ت��وان ب��رای 
شست و شوی زخم ها به کار برد.

8( اگزم��ا را برطرف می کند. برای این 
کار جوشانده پوست و یا برگ درخت توس 

را روی زخم ها بمالید.
9( درده��ای رماتیس��م و نقرس را رفع 

می کند.
10( کسانی که پایشان عرق می کند باید 
هر روز پاها را در جوش��انده برگ و پوست 

درخت توس قرار دهند.
طرز استفاده

ــیره يا آب درخت غان: مصرف درمانی  ش
زیادی دارد و طبق نظر اطبای قدیم برای اکثر 

امراض مفید است. 
ــانده برگ درخت توس: مقدار 200  جوش
گ��رم برگ و جوانه درخ��ت را در یک لیتر 
آب جوش ریخته و بگذارید آرام بجوشد تا 
حجم آن به نصف تقلیل یابد. مقدار مصرف 
ای��ن جوش��انده یک فنجان و زم��ان آن نیم 

ساعت قبل از هر غذا است. 
ــرده: مق��دار 50 گرم ب��رگ و جوانه  دم ک
درخ��ت را در یک لیتر آب جوش ریخته و 
به مدت نیم س��اعت دم کنید. مقدار مصرف 
این دم کرده هم مانند جوش��انده سه فنجان 

در روز است.
مضرات: 

مضرات خاصی برای آن بیان نشده است.

به طور مسلم، بزرگترین آرزوی هر مادر 
و پدری این است که کودکانشان، هم از رشد 
طبیعی برخوردار بوده و سالم و شاداب باشند 
و هم از گزند بیماری ها در امان بمانند. این 
آرزویی کاماًل طبیعی و منطقی است، به ویژه 
آنکه کودکان گروهی از افراد جامعه را تشکیل 
می دهند که به دالیل زیر تغذیه آنها از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است:
- چون کودکان در مرحله رش��د سریع 
هستند، نیازهای تغذیه ای آنها اهمیت خاصی 
دارد و هر نوع اختاللی که در تغذیه آنان پیش 
آی��د، می تواند موج��ب وارد آمدن لطمات 
شدیدی به رشد آنان شود. برخی از عوارضی 
که به علت تغذیه غلط در س��المت کودکان 
ایجاد می ش��ود، چنانچه به س��رعت درمان 
نش��ود، جبران ناپذیر بوده و ممکن است تا 

آخر عمر گریبانگیر آنان باشد.
- کودکان حس��اس تر و آسیب پذیرتر 
از بزرگساالن هستند و کمبودها و اختالالت 
تغذیه ای موجب کاهش قدرت ایمنی آنان 
می ش��ود، همچنین آنه��ا را رنجور، بیمار و 
ناتوان خواهد س��اخت. ک��ودکان در مرحله 
یادگیری س��ریع هس��تند و تغذیه ناکافی و 
نامناسب می تواند قدرت یادگیری و حافظه 
آنان را تا حد قابل توجهی کاهش دهد و این 
امر می تواند، در آینده، نیروی فعال جامعه را 
فلج کرده و خسارات عظیم و جبران ناپذیری 

به سالمت جامعه وارد سازد.
 بنابرای��ن ب��ا توجه ب��ه اهمیت خاص 
سالمت کودکان و جایگاه مهمی که این گروه 
درخانواده و جامعه دارند، الزم است به تغذیه 
و سالمت آنان توجه کافی مبذول شود. برای 
تشخیص اینکه آیا تغذیه کودکانمان صحیح 
و مناس��ب است یا نه، مهمترین گام بررسی 
اثراتی اس��ت ک��ه تغذیه روی س��المت آنان 
به جا می گ��ذارد. با چندین معیار می توانیم 
به کفایت و تع��ادل تغذیه کودکان پی ببریم؛ 
ای��ن معیارها عبارت اند از: رش��د، وضعیت 
ظاهری و فیزیکی ک��ودک، قدرت یادگیری، 
تحرک و شادابی، مقاومت در برابر بیماری ها.
 چنانچه کودک، الغر و کم وزن باشد و وزن 
گیری منطبق با اس��تاندارد انجام نشود، باید 
چ��اره ای مؤثر و عاجل اندیش��ید. درچنین 
مواردی یکی از مهمترین اقدامات، توجه به 
وضعیت تغذیه ای کودکان است. کمبودهای 
تغذیه ای به رش��د کودکان لطمه زده و رشد 
آن��ان را دچار اختالل خواهد کرد. بعضی از 
افراد تصور می کنند، رشد قدی کودک، صرفًا 
یک عامل ژنتیک است و به طور کامل تحت 
تأثیر ارث قرار دارد. البته ارث، به طور مسلم 
در رشد قدی افراد مؤثر است ولی در بسیاری 
از جوامع توانسته اند با تغذیه صحیح، کافی و 
متعادل و نیز ورزش مناسب و مداوم، به رشد 
همگان کم��ک کرده و افزایش قابل توجهی 
در رش��د قدی آنان ایجاد کنند. به طور کلی 
تغذیه کافی، صحیح و متنوع در رشد کودکان 
تأثیر زیادی دارد. در بین مواد مغذی، عواملی 
که تأثیر بیش��تری در رشد دارند، عبارتند از: 
پروتئی��ن، انرژی، ویتامی��نA، ویتامینD و 
امالحی مانند: کلس��یم، فس��فر، ید و روی. 
چنانچه به منابع غذایی این عوامل توجه کنیم، 

می بینیم دسترسی به آنها به طور کامل امکان پذیر
و آس��ان اس��ت و با برنامه ری��زی صحیح 
می توانیم در برنامه غذایی روزانه کودک، از 

این مواد به مقدار کافی استفاده کنیم.
مواد پروتئینی

این مواد دارای دو منبع حیوانی و گیاهی 
هستند. منابع حیوانی پروتئین عبارتند از: انواع 
گوشت قرمز، مانند: گوشت گوساله و گوسفند، 
گوشت سفید مانند مرغ و ماهی، امعا و احشا 
مانند جگر، دل و قلوه، مغز، زبان، شیر و لبنیات 
و تخم مرغ. منابع گیاهی پروتئین عبارت اند از: 
حبوبات، غالت و مغزها. الزم به ذکر است که 
منابع حیوانی پروتئینی در بدن کاربرد بهتری 
دارند و تقریباً به طور کاملتری به مصرف رشد، 
سازندگی، ترمیم و تولید هورمون ها، آنزیم ها 
و آنتی بادی ها می رسند. پروتئین های گیاهی 
از نظر اسیدهای آمینه اساسی، کامل نیستند، 
بنابراین کاربرد ضعیف تری در بدن دارند؛ ولی 
چنانچه مخلوط��ی از دو نوع پروتئین گیاهی 
به طور مثال مخلوطی از »غالت و حبوبات« 
مثل ع��دس پلو یا »حبوب��ات و مغزها« مثل 
خ��وردن چند عدد گردو پ��س از یک غذای 
ح��اوی حبوبات و یا »غ��الت و مغزها« مثل 
شیرینی های گردویی، بادامی یا نان کنجدی 
مصرف ش��وند، در این صورت، اس��یدهای 
آمینه یکدیگر را کامل کرده و کاربرد تغذیه ای 
آنها در بدن باال می رود و به طور کاملتری به 
مصرف می رسند. البته کودکان و نوجوانان که 
در حال رشد هستند و نیاز به پروتئین بیشتری 
دارند، باید مقدار بیشتری پروتئین حیوانی در 

برنامه غذایی روزانه خود بگنجانند.
انرژی

برای رشد و ساخته شدن سلول ها، نیاز 
به انرژی است. برای تأمین انرژی کودکان باید 
همزمان از مواد نشاس��ته ای مانند برنج، نان، 
ذرت، ماکارونی، آرد، گندم، جو و چربی ها 
مانند ک��ره و روغن های گیاهی و همچنین 
مغزها از قبیل گردو، بادام، پسته، بادام زمینی، 
ب��ادام هن��دی، فندق و تخمه اس��تفاده کرد. 
میوه های ش��یرین نی��ز، از منابع غنی انرژی 
محسوب می شوند. توجه داشته باشید که در 
مصرف مواد انرژی زا هرگز نباید افراط کرد؛ 
زیرا موجب افزایش وزن و چاقی می شود. 
وزن بدن، معیار خوبی جهت تخمین کفایت 
یا کمبود مصرف مواد انرژی زا است، چنانچه 
وزن کودک کمتر از حد استاندارد باشد، نشانه 

کمبود انرژی اس��ت و لذا باید مصرف مواد 
انرژی زا را افزایش داد. اگر وزن، بیش از حد 
استاندارد باشد نش��ان دهنده ازدیاد مصرف 
م��واد انرژی زا اس��ت ک��ه در این صورت 
باید مصرف کربوهیدرات ها و چربی ها را 

محدود کرد.
Aويتامین

این ویتامین تأثیر قابل توجهی در رشد 
دارد و چنانچ��ه ک��ودکان و نوجوانان دچار 
کمبود این ویتامین شوند، به رشد آنان لطمه 
وارد ش��ده و کوتاه قد باق��ی خواهند ماند. 
ویتامین A در موادی مانند جگر، کره حیوانی، 
زرده تخم مرغ، شیر و لبنیات پرچرب وجود 
دارد. بهتر اس��ت غذای کودکان کم اشتها را با 
 A این مواد تکمیل کنید. منابع گیاهی ویتامین
عبارت اند از: سبزی هایی که دارای برگ سبز 
تیره، زرد تیره و نارنجی هستند؛ مانند سبزیجات 
برگی، هویج، گوجه فرنگی و میوه هایی مانند 
طالبی، زردآلو، ش��لیل و هلو. این مواد را به 
صورت تازه و کاماًل شس��ته شده، در اختیار 

آنها بگذارید.
Dويتامین

ویتامینD از طریق تابش اش��عه ماوراء 
بنفش نور خورشید به پوست، در بدن تولید 
می ش��ود. در تولید ویتامینD در بدن، این 

عوامل مؤثرند:
ب��ه  ن��ور خورش��ید  تاب��ش  ش��دت 
پوس��ت،  مدت زم��ان تابش،کیفیت تابش

 نورخورشید.
بنابراین س��ه مورد، باید نور خورشید به 
صورت مالیم، به مدت نیم ساعت در روز، 
به طور مستقیم )نه از پشت شیشه( به پوست 
کودک بتابد تا مقدار کافی ویتامین D در بدن 

تولید شود.
کلسیم و فسفر

کلسیم و فسفر امالحی هستند که ماده 
اصل��ی اس��تخوان ها را تش��کیل می دهند. 
چنانچه در دوران رش��د، کلس��یم و فس��فر 
به میزان کافی مصرف نش��ود، در رشد آنها 
اختالل ایجاد ش��ده و روند رشد به خوبی و 
به طور کامل انجام نخواهد شد. بهترین منبع 
غذایی کلسیم و فسفر، شیر و لبنیات است؛ 
البته این دو ماده معدنی در سبزی ها، حبوبات 
و مقداری ه��م در غالت وجود دارند. برای 
جذب بهتر کلسیم و فسفر، ویتامینD الزم 
است. بنابراین برای رشد و استخوان سازی، 
عالوه بر کلسیم و فسفر، مقدار کافی ویتامین 
D نیز باید در بدن وجود داشته باشد. محیط 
اسیدی، جذب کلس��یم را افزایش می دهد؛ 
بنابراین مصرف مواد حاوی کلس��یم همراه 
با م��واد حاوی ویتامی��نC، موجب ارتقای 
جذب کلسیم غذا می شود. برعکس وجود 
اگ��زاالت )ماده ای که در بعضی س��بزی ها 
مانند اسفناج و کلم وجود دارد( و نیز فیتات 
)که در غالت موجود است( از جذب کلسیم 
جلوگیری می کند. شیر بهترین منبع کلسیم و 
فسفر است چون شیر دارای ویتامینD است، 
نسبت کلسیم به فسفر در شیر مناسب است 
و الکتوز )قند ش��یر( به جذب کلسیم کمک 
می کند. مصرف روزانه 2 لیوان ش��یر برای 

کودکان ضروری است.

 نوشیدن فراوان آب را فراموش نکنید
 اغلب مردم تشنگی را با گرسنگی اشتباه می گیرند، بنابراین 
به دفعات احساس گرس��نگی  کرده و به اصطالح ریزه خواری 
می کنند. بنابراین دفعه بعدی که احساس گرسنگی کردید ابتدا 
آب بنوشید. نوش��یدن آب به شما احساس سیری هم می دهد. 
بعضی از کارشناسان معتقدند باید قبل از خوردن غذا آب نوشید. 
با عادت کردن به نوش��یدن آب نه تنها جلوی احس��اس کاذب 
گرسنگی را می گیرید، بلکه مایعات مورد نیاز یک روز خود را 

به راحتی تأمین می کنید.
 هدف های واقع بینانه و قابل دسترس تعیین کنید

 کم کردن نیم یا یک کیلو وزن در هفته امکان پذیر اس��ت. 
برنامه های رژیمی س��خت معموالً در ابتدا باعث کاهش 7 تا 8 
کیلو وزن می ش��وند، ولی این کاهش وزن در حدود 6 ماه قبل 
از رژیم بعدی جبران می ش��ود. در صورت��ی که با کاهش وزن 
تدریج��ی به راحتی و بدون هیچ گونه فش��اری به بدن و بدون 
اینکه بازگش��ت وزنی برای آن وجود داشته باشد، می توانید به 
وزن ایده آل برسید. همیشه اهدافی را برای خود انتخاب کنید که 

دسترسی به آن امکانپذیر باشد.
  فقط نخوريد، استراحت هم بکنید 

با عجله غ��ذا خوردن باعث پرخوری می  ش��ود. هر وقت 
خواس��تید چی��زی بخورید میز را بچینی��د. آگاهانه جایی برای 
نشستن انتخاب کنید و لقمه ای را که می خورید، مزه مزه کنید تا 
طعم هر غذایی را که می خورید، احس��اس  کنید. تند تند غذا را 
ف��رو ندهید. غذا را به آرامی و با مکث بخورید و بین لقمه های 
خود اس��تراحت کوتاهی کنید. غذاه��ا را کاماًل بجوید و از هر 
غذا به مقدار الزم در ظرف خود بکش��ید و به همان مقدار اکتفا 
کنید. به  طور مثال س��عی کنید کم��ی از چیپس داخل پاکت به 
طور جداگانه در یک کاسه بریزید و همان مقدار را میل کنید و 
از پاکت چیپس جهت خوردن اس��تفاده نکنید. یا به مقدار الزم، 
برنج در بشقاب خود کشیده، میل کنید و به همان یک مرتبه اکتفا 

کرده، با آرامش همان مقدار را بخورید.
  ده دقیقه صبر کنید

 تحقیقات نش��ان می دهد میل ش��خص به خوردن به  طور 
متوسط 10 دقیقه طول می کشد، بنابراین قبل از اینکه تسلیم امیال 
خود شوید، 10 دقیقه فکر خود را به جای دیگری معطوف کنید. 
به فهرست کارهایی که باید انجام دهید مراجعه کنید و کاری که 
شما را ارضا می  کند انجام دهید. از آشپزخانه و محیطی که غذا 
هست خارج شوید تا این زمان طی شود. می  توانید از نوشیدن 
آب ه��م در طی این ده دقیقه کم��ک بگیرید. پس از این مدت 

خواهید دید که اشتها و تمایل شما به غذا خوردن از بین رفته یا 
شدیداً کم شده است.

  به دفعات و در حجم کم غذا بخوريد 
کسانی که وزن خود را ثابت نگه می  دارند، به طور متوسط 
در طی روز 5 مرتبه غذا می خورند. خوردن غذا به دفعات و با 
حجم کم باعث کم شدن اشتها، افزایش انرژی، بهتر شدن روش 
غذا خوردن و حتی تسریع متابولیسم می شود، زیرا فرآیند هضم 
باعث سوختن کالری می شود. با این کار نه تنها کالری مورد نیاز 
خود را با فاصله کمتر تأمین می کنید و هیچگاه دچار گرسنگی 
شدید نمی شوید، بلکه خود را عادت می دهید که با حجم کمتر 

غذا، به راحتی احساس سیری کنید.
  برنامه های خود را هفته به هفته تهیه کنید

 برنامه غذایی خود را به طور روزانه تنظیم نکنید، زیرا اگر 
ناگهان تغییرات زیادی به وجود آید، موفق به اجرای آن نخواهید 
ش��د. در عوض هر هفته یک تغییر جهت ایجاد تنوع در آن به 
وج��ود آورید؛ مثل تغییر در نوع ناهار، خوردن میوه و.... با این 
کار خود و بدن خود را به کار و روشی یکسان عادت می دهید 

و از پرخوری دور می مانید.
  میزان مصرف پروتئین را کمی باال ببريد 

تحقیقات نش��ان می دهد پروتئین نسبت به کربوهیدرات  یا 
چربی ، احساس سیری طوالنی  تری به انسان می  دهد. تحقیقات 
انجام ش��ده در اس��کاتلند، دانمارک، س��وئد و انگلستان نشان 
می  دهد کس��انی که هنگام صبحانه یا ناهار از پروتئین بیشتری 
استفاده کنند، در وعده های غذایی بعدی کمتر گرسنه می شوند. 
همچنین پروتئین ها برای هضم به کالری بیشتری نیاز دارند. به 
هر حال عجله نکنید و از منابع پروتئینی کم چربی بیشتر استفاده 
کنی��د، مانند لبنیات کم چرب به خصوص ماس��ت کم چرب و 

گوشت های کم چرب مثل ماهی.
 از نوشابه های گازدار پرهیز کنید

 نوشیدنی های گازدار بدون ارزش غذایی و پرکالری هستند. 
مایعات به اندازه جامدات اشتهای انسان را ارضا نمی  کنند. طی 
یک تحقیق معلوم ش��د کسانی که روزانه از آب نبات و پاستیل، 
450 کالری می گیرند، نسبت به کس��انی که نوشابه خورده اند، 
کم تر چاق ش��ده اند، بنابراین اگر دوس��ت دارید چیز بیشتری 
بخورید بهتر است آن چیز جویدنی باشد نه نوشیدنی. اگر واقعًا 

تشنه هستید به جای نوشابه آب یا چای تلخ بنوشید.
 ياد بگیريد کالری غذاها را محاسبه کنید 

قض��اوت صحی��ح در م��ورد ان��دازه پروتئین ه��ا و میزان 
کربوهیدارت ه��ا و چربی ه��ا و در نهایت می��زان کالری غذاها 

کار ساده ای اس��ت. از قاشق ها و پیمانه های مخصوص استفاده 
کنی��د. می توانید از راهنمای میزان کال��ری و مقدار مواد مغذی 
که در کتاب های تغذیه ای موجود اس��ت، استفاده کنید. هرگاه 
دانس��تید هر میوه یا هر تک��ه نان یا هر غ��ذای دلخواهی، چه 
میزان کال��ری دارد به راحتی می توانید می��زان مصرف خود را 
تنظیم کنید. جایگزین های مناسب را پیدا کنید. پس از شناخت 
کالری غذاها، به دنبال جایگزین های غذاهای کم  کالری به جای 
غذاهای پرچرب و شیرین باشید. به طور مثال از کشمش به جای 
شکالت و یا از ذرت بو داده به جای سرخ شده استفاده کنید یا 
در کیک های شکالتی، به جای شکالت از توت  فرنگی یا سایر 

میوه ها استفاده کنید.
 برای میهمانی ها برنامه ريزی کنید

 وقتی به میهمانی می روید، برای اینکه دچار احس��اس گناه 
و عذاب وجدان ناش��ی از خوردن غذا نش��وید، س��عی کنید از 
غذاهای کم چرب و کم کالری، خصوصاً س��بزیجات، ساالد و 
مواد کم سرخ شده در بشقاب خود بکشید و اطمینان خاطر داشته 
باشید عالوه بر همراهی با دیگران، با دریافت حداقل کالری، از 

میهمانی هم لذت برده اید.
 افکار مثبت داشته باشید 

کارشناس��ان بر ای��ن باورند که اعتماد ب��ه نفس کم، باعث 
پرخوری می ش��ود. س��عی کنید به جای نکات منفی به نکات 
مثبت وجود خود بیندیشید. لباس هایی بخرید که با وزن فعلی 
شما موزون است. همیشه باور کنید، با تصمیمی که گرفته اید و 
ب��ا اراده ای که کرده اید به آرزوی خود خواهید رس��ید و روز به 
روز از سایز بدن شما کم خواهد شد. هیچ گاه ناامید نشوید و از 

خود تنفر پیدا نکنید.
به خودتان استراحت دهید 

هیچ کس نگفته برای رسیدن به هدف نباید مرتکب خطا شد. 
هر وقت دچار لغزش شدید، از نو شروع کنید. اگر یک شب در 
خوردن زیاده روی کردید، صبح روز بعد فقط به این مسأله فکر 
کنید که چه فایده ای برای ش��ما داشته است و سعی کنید آن را 
تکرار نکنید، نه اینکه به علت اشتباه خود، برنامه و تصمیم خود 

را برای کاهش وزن کنار بگذارید.
 راحت باشید 

یک تحقیق دانشگاهی نشان می دهد بعضی از مردم هنگام 
استرس، یعنی زمانی که کورتیزول )هورمونی که هنگام استرس 
آزاد می ش��ود( باالیی دارند، دچار پرخوری می شوند. در هنگام 
استرس انسان تمایل بیشتری برای خوردن غذاهای پرچرب پیدا 
می کند. ترکیب کورتیزول و انسولین )هورمون تنظیم کننده قند 

خون( باعث ذخیره چربی حتی هنگام رژیم الغری می شود. 
اگر اس��ترس در زندگی ش��ما تبدیل به دژی استوار شود، به 
یوگا، مدیتیش��ن یا تمرینات س��اده تنفس��ی پناه ببرید. به یاد 
داشته باش��ید پرخوری عصبی در هنگام استرس در خانم ها 
بیشتر از آقایان دیده می شود، بنابراین سعی کنید آرامش خود 
را در تم��ام لحظ��ات زندگی به خص��وص در هنگام اجرای 

رژیم  الغری، بیشتر حفظ کنید.
 فعالیت خود را بیشتر کنید

 همان گونه که می  دانید یکی از راه های س��وزاندن کالری، 
افزایش فعالیت روزانه است. به یاد  داشته باشید انجام فعالیت های 
روزانه منزل، تنها خستگی به دنبال دارد و جزء فعالیت های بدنی 
و ورزشی به حساب نمی  آید. اگر وقت الزم برای انجام ورزش 
ندارید، سعی کنید از فرصت های موجود بهتر استفاده کنید؛ مثاًل 
هنگام خرید، به جای استفاده از اتومبیل، پیاده بروید و یا سعی 
کنید فرزند خود را پیاده به مدرس��ه برس��انید و... ساعات آزاد 
خود را با برنامه های ورزشی تلویزیون هماهنگ کرده و با آن  به 
انجام تمرینات ورزشی بپردازید. مطمئن باشید با اجرای همین 

فعالیت های ساده، گام بزرگی در کاهش وزن خود برداشته اید.
 به مرور از حجم غذای خود کم کنید 

س��عی کنید به تدریج از مقدار غذای مصرفی خود در شام 
و ناهار کم کنید. وقتی شام را بیرون از منزل صرف می کنید، در 
مقابل وسوس��ه تمام کردن غذای بشقاب، مقاومت کرده و یک 
سوم غذای خود را کنار بگذارید و از پیشخدمت یک ظرف یک 
بار مصرف گرفته و آن را برای ناهار روز بعد خود کنار بگذارید. 
در منزل نیز سعی کنید از مقدار همیشگی، کمتر بخورید و یا از 
غذای بشقاب خود کنار بگذارید. این روش ساده می تواند باعث 

کاهش روزانه مصرف انرژی در حدود 500 کالری شود.
غذای خود را با سس های خانگی خوشمزه کنید 

هم��ان طوری که می دانید س��س ها و افزودنی ه��ای آماده، 

سرش��ار از چربی و حاوی کالری فراوان هستند. شما می توانید 
جهت طعم  دار کردن غذا از افزودنی های تهیه ش��ده در منزل که 
کم چربی هستند، ولی می توانند به غذا یا ساالد شما طعم مطبوع 
دهند، استفاده کنید. به طور مثال به جای سس مایونز از روغن 
زیتون با کمی ماست کم چرب و آب لیمو جهت خوشمزه کردن 
ساالد استفاده کنید. همچنین می توانید از این سس خانگی برای 

ساندویچ یا سایر غذاها هم استفاده کنید.
به خودتان زنگ تفريح بدهید 

اگر ش��ما در هر 21 وعده غذای��ی در هفته، در دو وعده به 
عنوان زنگ تفریح، هر چه دلت��ان می خواهد بخورید، در ادامه 
رژیم دچار یأس و نا امیدی نمی ش��وید و احساس محرومیت 
کمتری به ش��ما دس��ت می دهد. با این کار می توانید به راحتی 
و بدون اینکه نخوردن غذاهایی خاص باعث رنجش و فش��ار 
عصبی شما ش��ود، به مدت طوالنی به رژیم الغری خود ادامه 
دهی��د و در میهمانی یا گردش خ��ارج از منزل، بدون هیچ گونه 

فشار عصبی، لذت ببرید.
با 10 درصد شروع کنید

 کس��انی که با هدف کاهش 10 درصد از وزنش��ان، برنامه 
الغری دراز مدت خود را شروع می کنند، شانس بیشتری برای 
رس��یدن به موفقیت نهایی دارند. کاهش وزن اولیه، نوید دهنده 
بیشترین سالمتی است، زیرا چربی شکم اولین چیزی است که 

باید با آن مقابله کرد.
برای خودتان يادداشت بنويسید

ب��رای اینکه در رژی��م خود ثابت قدم بمانید، ب��رای خودتان 
یادداش��ت هایی روی یخچال و کابینت نصب کنید. یک عالمت 
»ایست« روی آن بگذارید یا بنویسید: از این غذا آن قدر بخور که 
بتوانی آن لباس را بپوشی؟ یا این کالری ها ارزش عواقب آن را دارد؟ 
همچنین اشتباهات خود را به طور روزانه یادداشت کنید و به خود 
امتیاز دهید و سعی کنید هر روز امتیازهای مثبت خود را زیاد کنید.

توس )غان(     
Betula alba شستن ظرف  ها یکی از کارهای تکراری نام علمی

خانه است که با سالمت همه افراد خانه ارتباط 
دارد. البد می  دانید بهتر است ظرف  ها  در اولین 
فرصت شس��ته ش��وند؛ چون ظروف  کثیف، 
محل مناسبی برای رشد قارچ  ها  و میکروب 
 ها هستند و پای حشرات را هم به آشپزخانه 
باز می  کنند و می دانید که برای شستن ظرف 
 ها به روش متداول، ابتدا باید باقیمانده غذاها 
را از روی ظرف  ها پ��اک کرده و بعد، آنها را 
در س��ینک ظرفش��ویی که درپوش چاه آن را 
گذاش��ته  اید و مقداری آب گرم و چند قطره 
مایع ظرفشویی در آن ریخته  اید، قرار دهید. بعد 
از چند دقیقه باید اسفنج ظرفشویی را مرطوب 
کرده و مقداری مایع ظرفشویی روی آن ریخته 
و تمام س��طح ظروف را به دقت بشویید. در 
نهایت هم باید همه ظ��روف را با آب گرم به 
دقت آبکشی کنید و در آب  چکان قرار دهید. 
اما عالوه بر این ها نکات دیگری هم هست که 

باید رعایت شود. شما آن نکات را بلدید؟
ابر و اسفنج

بررس��ی  ها نش��ان داده اس��ت ابره��ا و 
اس��فنج  های ظرفش��ویی و همچنین سینک 
ظرفشویی از آلوده  ترین نقاط خانه هستند و 
باکتری سالمونال که همان باکتری ایجاد کننده 
مسمومیت  های غذایی است، در این محل  ها 
زیاد مشاهده می  شود. خیلی  ها به این موضوع 
که اس��فنج  ها با حفره  های ریز و مرطوبشان 
محلهای مورد عالقه  باکتری  ها و میکروب  ها 
هستند، توجه نمی  کنند. بررسی  ها نشان می  
دهد 12 درصد مردم فقط ماهی یک بار اسفنج 
ظرفش��ویی  شان را تعویض یا ضدعفونی می  
کنن��د و 6 درصد هم دیرتر از یک ماه این کار 
را انجام می  دهند. اسفنج  های آلوده می  توانند 
سبب انتشار و انتقال آلودگی به ظروف و مواد 
غذایی شوند و افراد خانواده را دچار مسمومیت 
غذایی کنند.  بنابراین باید با دقت بیشتری آنها را 
تمی�ز ک�رد. معم�والً ما بعد از شستن ظروف، 
اس��فنج را به دقت نمی  شوییم و همین سبب 
باقی ماندن آلودگی در اس��فنج می  شود. بهتر 
است بعد از هر بار ظرف شستن در آخر، خود 
اسفنج را هم با دقت با آب گرم و مایع شوینده 
بشویید و خوب آن را فشار دهید تا آب داخل 
آن خارج شود، بعد هم آن را جایی قرار دهید 
تا خش��ک شود.  قرار دادن اسفنج کف سینک 
س��بب می  ش��ود با هر بار باز کردن شیر آب، 
اسفنج مرطوب شود. بهتر است بعد از شستن 
ظروفی که مرغ،  گوشت یا ماهی خام در آنها 
قرار داشته، اسفنج را با دقت بیشتری بشویید.  
هنگام شس��تن مرغ،  ماهی و گوشت مراقب 
باشید خونابه آنها داخل اسفنج نرود. هرچند 
وقت یک بار اسفنج را ضدعفونی کنید. برای 
تمیز کردن و از بین بردن میکروب  ها ی درون 
اسفنج بهترین راه این است که آن را مرطوب 
کرده و به مدت دو تا سه دقیقه در ماکروویو قرار 
دهید. فراموش نکنید سیم ظرفشویی و یا سایر 
اسفنج  های ظرفشویی را که درونشان فلز به کار 
رفته، نباید داخل مایکروویو قرار دهید. بعد از 
مایکروویو کردن اسفنج ظرفشویی، آن را بدون 
دس��تکش از مایکروویو بیرون نیاورید چون 
اسفنج داغ است و دست شما را می  سوزاند. از 
اسفنج  هایی با اندازه  های کوچک  تر استفاده 

کنی��د و اس��فنج  های کهنه و فرس��وده را هر
دو هفته یک بار دور بیندازید. 

سینک
سینک ظرفشویی یکی از آلوده  ترین نقاط 
خانه است. توصیه می  شود بعد از هر بار شستن 
ظروف، شستن میوه و سبزی و بعد از شستن 
و تمیز کردن گوشت،  مرغ و ماهی سینک را با 
آب گرم و مایع ظرفشویی بشویید و با حوله یا 
دستمال تمیز آن را خشک کنید. خشک و تمیز 
نگه  داشتن سینک در حفظ سالمت خانواده و 
کاهش مسمومیت  های غذایی مؤثر است. بهتر 
است سینک ظرفشویی کنار پنجره آشپزخانه 
باشد تا با تابش نور خورشید ضدعفونی شود.  
برای استفاده بیشتر از نور خورشید هر روز پرده 
را کنار بزنید و گاهی هم پنجره را باز بگذارید 
تا هوا جریان پیدا کند و رطوبت کمتر ش��ود. 
س��ینک ظرفش��ویی هم برای شستن ظروف 
کثیف و هم برای شستشو و تمیز کردن میوه و 
سبزی و گوشت استفاده می  شود و باقی ماندن 
آلودگی روی سطح آن می  تواند سبب انتقال 
آلودگی و ایجاد مسمومیت  های غذایی شود. 
الزم اس��ت هر چند وقت یک بار سینک را با 
محلول س��فید کننده و آب ضد عفونی کنید. 

ارگونومی
هنگام شس��تن ظرف  ها به وضعیت بدن 
خود توجه داش��ته باش��ید و با پشت صاف و 
ش��انه  های رو به عقب و آرنج  های نزدیک به 
بدن کار کنید. هنگام شستن ظرف  ها به سمت 
سینک ظرفشویی خم نشوید . کمرتان را صاف و 
مستقیم نگه دارید. اگر یک زانو را خم کنید، فشار 
کمتری به پشت وارد می  شود. در این حالت، 
خم شدن به سمت جلو برایتان سخت  تر است 
و می  توانید به راحتی با پشت صاف، ظروف را 
بشویید . برای این  کار می  توانید در کابینت زیر 
سینک ظرفش��ویی را باز کرده و پایتان را روی 
کف آن قرار دهید یا از یک چهار پایه کوچک 
استفاده کنید. به جای اینکه خودتان را به سمت 
س��ینک ظرفش��ویی خم کنید، ظرف  ها را به 
سمت خودتان بیاورید و سپس آنها را بشویید. 
آب  چکان را در ارتفاع مناسبی نصب کنید و به 
طور متناوب، جهتی که ظروف را در آب  چکان 

می  گذارید، تغییر دهید.
دستکش

برای پیشگیری از آسیب  های پوستی حتمًا 
با دستکش ظرف بشویید. افرادی که پوست 
حساس دارند یا ممکن است پوست دستشان 
به الیه داخلی دستکش حساسیت نشان دهد، 
بهتر است زیر دستکش پالستیکی ظرفشویی، 

از دستکش نخی استفاده کنند.

ظرفشويی به شیوه بهداشتی
تغذیه و سالمت کودکان

20 روش برای الغری بعد از تعطیالت عید نوروز

مثل آينهنسخه گیاهی



   سمیه آخشی
تکمیل نشدن دهکده المپیک موسوم به نقش جهان که بیش از 17 سال از زمان آغاز عملیات 
اجرایی آن می گذرد در هاله ای از ابهام است. می گویند به سن من اگر حساب کنیم تازه 7 سالم 
شده بود که قرار بود در اصفهان ورزشگاهی با وسعت هزار و 100 هکتار ساخته شود که دهکده 
المپیک یا ورزشگاه نقش جهان نام گیرد. از سال 1371 تا اکنون تنها 68 درصد از ورزشگاه تمام 
شده و هنوز ما مانده ایم و خبرهایی که از تکمیل نقش جهان در آینده خبر می دهد. وقتی که در 
سال 71 کلنگش را بر زمین زدند چه آرزوها که در سر نمی پروراندیم. قرار بود اصفهان هم صاحب 
دهکده المپیک شود. قرار بود کل این مجموعه در 8 سال و استادیوم فوتبال 75 هزار نفری آن در دو 
فاز 3 ساله، یعنی در سال 1377 به بهره برداری برسد. سالها با تعویض مسئوالن می گذرد، همگی 
وعده می دادند که باالخره ورزشگاه تمام می شود ولی به نظر می رسد سال 88 نگاهها جدی تر 
از گذشته بود. استاندار جدید اصفهان از همان ابتدا به اتمام ورزشگاه توجه بیشتری داشت و حتی 
در دور س��وم سفر ریاس��ت جمهوری به استان یکی از مصوبات پیرامون تخصیص اعتبار 300 
میلیارد ریالی برای تکمیل ورزشگاه بود. علیرضا ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان معتقد است تکمیل 
ورزشگاه نیازمند مدیریت واحد است. به اعتقاد استاندار این پروژه باید توسط مدیریت تربیت بدنی 
استان اصفهان انجام شود و در این صورت این طرح در کوتاه ترین زمان ممکن به بهره برداری 
خواهد رسید. این اعتقاد رئیس سازمان تربیت بدنی استان نیز هست که خواستار واگذاری مدیریت 
پروژه ورزشگاه نیمه تمام نقش جهان به استان اصفهان است. شیران همین عامل را دلیلی بر مسئول 
نبودن تربیت بدنی استان برای نیمه تمام ماندن آن می داند و می گوید این شرکت مجری در خارج 
از استان مستقر است. البته مبلغ مالی تکمیل ورزشگاه هم هنوز تخصیص داده نشده ولی استاندار 
می گوید این مبلغ به زودی تأمین خواهد شد. وی می گوید: در صورت در اختیار قرار دادن مبلغ 
یاد شده، پس از انجام مراحل قانونی در اولین فرصت، تقسیم کار پروژه را انجام خواهیم داد تا با 
استفاده از شرکت های توانمند استان در کوتاه ترین زمان ممکن عملیات تکمیلی ورزشگاه نقش 
جهان به پایان برسد. حال شاید بتوان از زاویه ای دیگر پذیرفت که صحبت حسین هادیانی رئیس 
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی اصفهان نیز منطقی است چرا که به گفته وی در صورتی 
که برای ورزش��گاه نقش جهان منبع مالی تعریف نشود، نمی توانیم این پروژه بزرگ را به پایان 
برسانیم. هادیانی هم می گوید در سفر رئیس جمهور به استان اصفهان مقرر شد 30 میلیارد تومان 
برای کل مجموعه نقش جهان اختصاص یابد که اگر چنین شود حدود هفت ماه زمان می خواهیم 
تا این ورزشگاه را آماده کرده، تحویل دهیم چرا که پولی که ما در اختیار داشتیم در اوایل آبان ماه 
سال 88 به اتمام رسید و طبیعی است با توجه به حجم پروژه و سنگینی کار، پیمانکار نیز نمی تواند 
از حساب خود هزینه کند.  در نهایت دکتر صالح معاون برنامه ریزی استانداری اصفهان وعده داده 
که ورزشگاه نقش جهان تا پایان سال 89 به اتمام رسد و گره نزدیک به دو دهه ای آن باز شود. به 
هر حال باید منتظر آینده بود و دید که این حرفها چه اندازه به واقعیت می پیوندد. ورزشگاه بزرگ 
اصفهان به وس��عت هزار و 100 هکتار در شمال این شهر در سال 1370 با تصویب طرح جامع 
منطقه اصفهان در این ساختار قرار گرفت. سپس با مطرح شدن موضوع، طرح احداث ورزشگاه 
بزرگ اصفهان در صحن مجلس شورای اسالمی موجودیت قانونی یافت. این مجموعه در برگیرنده 
بسیاری از مجموعه ها و زمین های استاندارد جهت برگزاری مسابقات بین المللی است.  بر اساس 
مصوبه مجلس شورای اسالمی 300 هکتار از فضای هزار و 100 هکتاری موجود به فضای ورزشی 
اختصاص یافت و مابقی به عنوان فضاهای فرهنگی و سبز تصویب شد. طراحی استادیوم فوتبال 
نقش جهان به صورت بیضی شکل است و در دو طبقه احداث خواهد شد. ظرفیت طبقه اول آن 

42 هزار نفر و طبقه دوم آن 33 هزار نفر است.    

   پژمان سلطانی
ورزش حد و مرز جغرافیایی را درنوردیده، این واقعیتی اس��ت که از ابتدا وجود داش��ته، 
بسیاری از قهرمانان و نام آوران ورزش ایران در رشته های مختلف که موفق به فتح سکوهای 
آس��یایی و جهانی شده اند و حتی بر قله های  افتخار در بازی های المپیک قرار گرفته اند، از 
مناطق محروم جامعه برخاس��ته، رشد و نمو کرده، در مسیر پیشرفت قرار گرفته و توانسته اند 
سرود ایران را در مجامع بین المللی ورزشی طنین انداز کنند و باعث برافراشته شدن پرچم مقدس 
ایران شوند. اکنون هم در اقصی نقاط ایران نونهاالن و نوجوانانی وجود دارند که استعداد ناب 
رشته های مختلف ورزشی به حس��اب می آیند اگر از همان دوران اول ورزشی خود در یک 
مسیر صحیح و اصولی قرار گیرند در ادامه می توانند مراتب رشد و تعالی را تا باالترین مدارج 
طی کنند. موضوع راجع به 3 فوتبالیس��ت نونهال از منطقه زینبیه اصفهان است: سید علیرضا 
حس��ینی، سید محمدجواد حسینی و مهدی محمدی که ده س��اله هستند و از پنج سالگی در 
زمین های خاکی محله خود پا به توپ شدند و خانواده های آنها نیز به استعداد کم نظیر آنان در 
فوتبال پی برده، محیط مناسبی را برای رشد و پیشرفت آنها فراهم کرده اند. اما حکایت شکفته 
ش��دن اس��تعداد این 3 نونهال به جوانی ارتباط دارد که با وجود اینکه سن او از 25 سال تجاوز 
نمی کند کارشناسان فوتبال اصفهان از او به عنوان یک استعدادیاب ماهر یاد می کنند. سید امیر 
موسوی از سال 1386 تعامل بسیار خوبی نیز با کمیته امداد داشته و حتی در این راستا تیم فوتبال 
تشکیل داد و بازیکنان با استعدادی را جمع کرد تا جایی که موفقیتهایی را در لیگ های اصفهان 
با تیم جاویدنو از آن خود کرد و حتی با این تیم جواز حضور در مسابقات آسیاویژن را هم به 
دست آورد. وی تیم نقش جهان را نیز هدایت می کند و به نوعی با باشگاه سپاهان هم همکاری 

دارد که سبب شد این 3 نونهال شایسته به تیم های نونهاالن این باشگاه راه یابند.
استعداد فوتبال حد و مرز ندارد و در هر منطقه ای از اصفهان یافت می شود و جالب اینکه 
مربیان جوان و با استعدادی همچون امیر موسوی وجود دارند که برخاسته از همان مناطق محروم 

به خوبی این استعدادها را شناخته و موجبات رشد و پیشرفت آنها را فراهم می کنند.

فیفا حق پخش جام جهاني 2010
 را یک میلیارد دالر فروخت

دیدار دو تیم فوتبال س��پاهان اصفهان و پاختاکور ازبکس��تان در هفته  چهارم لیگ 
قهرمانان آس��یا با حاش��یه هایی همراه بود. به گزارش ایس��نا، پیش از آغاز این دیدار 
محمدرضا س��اکت مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان با حضور در جایگاه خبرنگاران 

ضمن خوش آمد گویی سال نو را به آنها تبریک گفت.
* یک س��اعت پیش از شروع مسابقه سکوهای ورزشگاه فوالدشهر تکمیل شد و 

هواداران اجباراً در ضلع جنوبی و بر روی تپه  پشت دروازه جای گرفتند.
* بیانیه ای از سوی مسئوالن کنفدراسیون فوتبال آسیا در ورزشگاه قرائت شد که 
ط��ی آن با اعالم دوب��اره  جوایز تیم های صعود کننده به دیدار نهایی )1/5 میلیون دالر 
ب��رای قهرمان و 750 ه��زار دالر برای نایب قهرمان( از حضور تماش��اگران ایرانی در 
ورزش��گاه ها و حمایت از تیم های خود، تشکر و ابراز امیدواری شد استقبال مناسب 

آنها تا پایان رقابت ها ادامه داشته باشد.
* الکس��اندر گینریخ بازیکن روس- ازبک��ی پاختاکور و زننده  گل برتری نماینده  

ازبکستان در بازی رفت، غایب بزرگ این دیدار لقب گرفت.
* س��عید آذری مدی��ر عامل اس��بق باش��گاه ذوب آهن، مهدی ت��اج نایب رئیس 
فدراس��یون فوتبال و حمید استیلی سرمربی تیم فوتبال اس��تیل آذین از میهمانان ویژه 

این دیدار بودند.

ايران در فهرست شبکه های 
تلويزيونی پوشش دهنده جام جهانی

ج��ام جهان��ی ب��ا بینن��دگان 
تلویزیونی  ام��واج  اش  میلیاردی 
را تس��خیر خواهند کرد. به همین 
خاطر فیف��ا از ماهه��ا پیش برای 
پخ��ش مس��تقیم ای��ن رقابتها و 
ف��روش رای��ت تلویزیون��ی جام 
جهان��ی کارهای الزم را به خوبی 
انجام داده و اسپانسرینگ و جذب 
آگهی های تجاری مدت ها است 
که ب��ه پایان رس��یده اس��ت. اما 
خب��ری که این روزها توجه ها را 
به خود جلب کرده است امضای 
قرارداد یک میلیارد دالری فروش 
ح��ق پخش ای��ن رقابتها اس��ت. 
فیفا باالخره ق��رارداد یک میلیارد 
دالری را برای پخش مس��ابقات 
ج��ام جهان��ی 2010 ب��ا برخ��ی 
ش��بکه های اروپای��ی امضا کرد. 
انگلیس، فرانس��ه، ایتالیا، آلمان و 

اسپانیا کشورهایی هستند که با فیفا قرارداد 
پخش مسابقات جام جهانی 2010 آفریقای 
جنوبی را بسته اند. این قرارداد با همکاری 
اتحادی��ه رادیو و تلویزیون ه��ای اروپا به 
امضا رس��یده و سپس هر کش��ور به طور 
مجزا با فیفا قرارداد بسته است. در این میان 
گمانه های زیادی برای مبلغ مورد نظر فیفا 
زده ش��د اما خبرگزاری آسوش��یتدپرس، 
باالخره با افش��ای مبلغ قرارداد به شایعات 
پای��ان داد. مبلغ حاصل از ق��رارداد فیفا با 
کشورهای اروپایی دو برابر مبلغی است که 
از فروش حق پخش تلویزیونی مسابقات 
جام جهان��ی 2006 آلمان به کش��ورهای 
اروپایی رس��ید و این یعنی اینکه این مبلغ 
یک میلیارد دالر اس��ت، چون حق پخش 
رقابتهای جام جهانی آلم��ان 500 میلیون 
دالر بود. البته فیفا فهرس��تی از کشورهایی 
ک��ه به خری��د حق پخش مس��ابقات جام 
جهانی 2010 اقدام کرده اند، منتشر کرده و 
در میان کشورهایی که با فیفا قرارداد امضا 
کرده اند، نام کش��ورمان ایران هم به چشم 
می خورد. در این فهرس��ت آمده است که 
صدا و س��یمای جمهوری اس��المی ایران 
)IRIB( ب��ه صورت رای��گان بازی ها را 
برای بینندگانش پخش می کند و به صورت 
مس��تقیم حق پخش را خریداری می کند. 
البته تنها ایران نیس��ت ک��ه این دیدارها را 
به صورت رایگان برای بینندگانش پخش 
می کن��د، بلک��ه در آرژانتی��ن دو ش��بکه 
تلویزیون��ی )کانال 7 و تله فه( مس��ابقات 

فوتبال ج��ام جهانی 2010 را رایگان برای 
آرژانتینی ها پخ��ش می کنند. در کنار این 
دو ش��بکه، دو ش��بکه ماه��واره و کابل��ی 
آرژانتینی هم در ازای دریافت حق اشتراک، 
این بازی ها را ب��ه روی آنتن می برند. به 
غیر از ایران و آرژانتین، کانال اس بی اس 
استرالیا، لیدر تی وی آذربایجان، بی تی آر 
س��ی بالروس و آر تی اس اچ آلبانی این 
مس��ابقات را رایگان پخ��ش می کنند. در 
برزیل هم دو شبکه مسابقات جام جهانی 
فوتب��ال را رایگان پخش می کنند و س��ه 
ش��بکه پولی این مسابقات را به روی آنتن 
می فرستند. یک شبکه کانادایی هم به دو 
زبان فرانسه و انگلیسی مسابقات را رایگان 
 ZDF پخش می کند. در آلمان شبکه های
و ARD مسابقات را رایگان به روی آنتن 
می برند، البته ARD تنها 46 مس��ابقه را 
پخ��ش می کن��د. RTL  هم 18 مس��ابقه 
را رایگان پخش می کند. ش��بکه اس��کای 
دوچلن��د آلمان هم مس��ابقات را پولی به 
روی آنتن می برد. در فرانس��ه دو ش��بکه 
تی اف وان و فرانس تلویژن مس��ابقات را 
 Canal + رایگان پخش می کنند. همچنین
هم در ازای دریافت پول مس��ابقات را به 
روی آنتن می برد. ش��بکه های امریکایی 
به سه زبان مس��ابقات جام جهانی فوتبال 
را پخ��ش می کنند، کانال ای بی س��ی به 
طور رایگان و به زبان انگلیس��ی مسابقات 
را ب��ه روی آنتن می برد. ای اس پی ان به 
صورت س��ه بعدی و پولی این مسابقات 

را پخش می کند. در امریکا دو 
ش��بکه هم به صورت رایگان و 
به زبان اس��پانیایی مسابقات را 
پخ��ش می کنن��د. در انگلیس 
بی بی سی و آی تی وی رایگان 
مسابقات جام جهانی فوتبال را 
پخش می کنند. در کره جنوبی 
اس ب��ی اس به صورت رایگان 
در  ورزش��ی  ب��ی اس  اس  و 
ازای دریافت حق اش��تراک این 
مسابقات را پخش خواهد کرد. 
ان چ��ی کی و فوج��ی تی وی 
ژاپ��ن این مس��ابقات را رایگان 
پخ��ش می کنن��د. در ایتالیا هم 
شبکه RAI هر روز یک مسابقه 
فوتبال را رای��گان به روی آنتن 
می برد. شبکه اسکای ایتالیا هم 
همه مس��ابقات را پولی پخش 
می کن��د. همچنین کش��ورهای 
پرتغ��ال، انگلی��س، امری��کا و 
مکزیک نیز از طری��ق اینترنت 
مسابقات فوتبال را بر روی آنتن می برند. 
جال��ب اینجا اس��ت که در می��ان نامهای 
کش��ورهای پخش کننده و خریدار امتیاز 
پخش جام جهانی، کشورهای عربی دیده 
نمی ش��وند. با توجه به اینک��ه نمایندگان 
آس��یا در جام جهانی 2010 از شرق آسیا 
هستند طبیعی اس��ت که کشورهای عربی 
اش��تیاقی به خرید امتیاز پخش دیدارهای 
جام جهانی نداش��ته باش��ند. البت��ه آنها 4 
س��ال پیش ه��م امتیاز پخ��ش دیدارهای 
جام جهان��ی را خریداری نک��رده بودند. 
به هر جهت کش��ورهایی که این بازیها را 
رایگان برای بینندگانش��ان پخش می کنند 
هزینه ه��ای سرس��ام آوری را پرداخ��ت 
می کنند ت��ا بینندگان تش��نه فوتبالش��ان 
را راض��ی کنن��د. البت��ه اتحادی��ه رادیو و 
تلویزیونه��ای جهان قوانین س��ختی برای 
رایت بازیهای جام جهانی به اجرا گذاشته 
تا کش��ورهایی ک��ه خری��دار حق پخش 
هس��تند یا نیس��تند نتوانند با پوشاندن آرم 
شبکه های ماهواره ای یا داخلی که رقابتها 
را ب��ه صورت مس��تقیم پخ��ش می کنند 
رقابتها را به صورت مستقیم برای بینندگان 
کشورش��ان به صورت غیرمج��از و بدون 
مجوزه��ای الزم پخش کنند. ش��بکه های 
تلویزیونی کش��ورهایی که در اقصی نقاط 
جهان قص��د پخش زنده مس��ابقات جام 
جهان��ی را دارند باید امتیاز پخش بازیها را 
از اتحادیه رادیو و تلویزیون های اروپایی 

خریداری کنند.

بازگشت دوباره شیرهای زرد به آسیای 2010
طوفان زرد باز هم به اکران درآمد

فیلمبرداری با چرثقیل!

حاشیه هاي ديدار سپاهان - پاختاکور

نمانیا ويديچ: 
برباتوف مي تواند جاي خالي روني را پر کند

مس تیمي عجیب است

نقش استعدادياب و مربی جوان
 در پیشرفت فوتبال اصفهان

دهکده المپیک به واقعیت می پیوندد؟

سرپرس��ت باش��گاه پی��روزی با بیان 
اینکه به عن��وان نماین��ده پرطرفدارترین 
باش��گاه آس��یا در نشس��ت کنفدراسیون 
فوتب��ال این قاره ش��رکت کرده اس��ت، 
گفت: غیب��ت پی��روزی در فصل جاری 
لی��گ قهرمانان آس��یا باع��ث 54 درصد 
افت حضور تماش��اگران در ورزشگاهها 
ش��ده اس��ت. حبیب کاش��انی ک��ه برای 
شرکت در نشس��ت کنفدراسیون فوتبال 
آسیا راهی مالزی ش��ده بود در بازگشت 
از این س��فر گف��ت: قبل از عید باش��گاه 
پیروزی به عنوان پرطرفدارترین باش��گاه 
آسیا توسط AFC انتخاب شده بود و در 
جلسات گذش��ته این نشست با توجه به 
مشغله هایی که داش��تم نتوانستم شرکت 
کنم. پیش از عید نیز در جلسه ای که در 
خدمت آقایان س��عیدلو و کفاشیان بودیم 
آقای کفاش��یان اع��الم کردند در صورت 
عدم حض��ور باش��گاه پی��روزی فوتبال 
ایران این فرصت را از دس��ت می دهد و 
روز اول فروردی��ن ع��ازم مقر AFC در 
کواالالمپور مالزی شدیم. وی با بیان اینکه 
در این جلسه نمایندگانی از باشگاه های 
ژاپن، استرالیا، عربستان و امارات حضور 
داش��تند در مورد ه��دف از برگزاری این 
نشست گفت: AFC می خواهد میانگین 
حضور تماشاگران را از 2 هزار به 5 هزار 
برساند و اینکه باشگاهی مانند پیروزی با 
میانگین 40 تا 50 هزار تماش��اگر در هر 
دی��دار، به چه ص��ورت می تواند در این 
ارتب��اط کمک کند برای آنها حائز اهمیت 
بود. سرپرس��ت باشگاه پیروزی ادامه داد: 

همچنین در این جلس��ه در مورد افزایش 
تعداد دیدارها صحبت ش��د و AFC  بر 
این نظر بود که بازیکنان آس��یایی حداقل 
باید 27 بازی در یک فصل انجام دهند و 
با این شرایط بازیکنان ما با توجه به لیگ 
18 تیمی، 34 بازی در لیگ برتر و 6 بازی 
در جام حذفی منهای جام باش��گاه های 
آسیا، مشکلی از این بابت ندارند. وی در 
ادامه خاطرنش��ان کرد: نکته حائز اهمیت 
نشست امس��ال، با توجه به عدم حضور 
پیروزی در جام باش��گاه های آس��یا، این 
رقابت ها 54 درصد افت تماشاچی داشته 
است که مستندات آن را هم در اختیارمان 

قرار دادند. 
حبیب کاشانی در ادامه به دیدار هفته 
سی ام پیروزی با سایپا اشاره کرد و افزود: 
بازی با سایپا نیز حکم یکی از فینال ها را 
برای ما دارد 5 دیدار تا پایان لیگ برتر و 
2 بازی به امی��د خدا تا فینال جام حذفی 

داریم، تک ت��ک دیدار ها برای ما مهم و 
سه امتیازشان حائز اهمیت است. با توجه 
ب��ه اردوی دب��ی و دیداره��ای تدارکاتی 
ک��ه در این ش��هر داش��تیم و زحماتی که 
بازیکنان و کادر فن��ی در این هوای گرم 
انج��ام دادند، امیدوارم به آمادگی ایده آل 
برسیم و در بازی مقابل سایپا سه امتیاز را 
کسب کنیم. کاشانی به تعطیلی مسابقات 
پیروزی پس از دیدار با س��ایپا تا روز27 
فروردین اش��اره ک��رد و اظهار داش��ت: 
ب��ا توجه به اینکه یک ب��ازی جام حذفی 
بیش��تر انجام داده ای��م و یک دور جلوتر 
از دیگر حریفان هس��تیم بی��ن 14 تا 27 
فروردی��ن یک اس��تراحت اجباری داریم 
که سعی می ش��ود با هماهنگی کادر فنی 
یک دیدار تدارکاتی و ش��اید یک اردوی 
5 روزه در تهران یا یکی از شهرس��تان ها 
داشته باش��یم که بازیکنان از فرم ایده آل 

خارج نشوند.

س��رمربی تیم صنعت مس کرمان پس از پیروزی 3 بریک تیمش مقابل تیم الس��د قطر در 
چارچوب مسابقات لیگ قهرمانان باشگاههای آس��یا گفت: پیروزی بزرگی را به دست آوردیم. 
لوکابوناچیچ گفت: همه ما از ته قلب خوشحالیم چرا که پیروزی بزرگی را به دست آوردیم. از 
اینکه بازیکنانم توانستند با اتحاد یک پیروزی شیرین را کسب کنند خوشحالم. باید این پیروزی 
را به بازیکنان و هوادارن مس که در این مس��ابقه س��نگ تمام گذاشتند تبریک بگویم. وی افزود: 
السد تیم قدرتمند و با کیفیت باالیی است اما بازیکنان ما نشان دادند توانایی خوب کار کردن را 
دارند. س��رمربی تیم صنعت مس کرمان اظهار داشت: با وجود مصدومیت عزیززاده و همچنین 
بازی نکردن جیووانی در خط دفاعی مشکل داشتیم اما این بازیکنان بودند که با کمک هواداران 
و حمایت های آنان برای کس��ب این پیروزی اراده کردند؛ اگر هواداران از ما حمایت نمی کردند 
این پیروزی به دست نمی آمد. وی گفت: باید تمام اتفاقات بازی با السد را فراموش کنیم و تمام 
تمرکز و حواس��مان به پیروزی در دیدار مقابل ملوان باشد. اگر ملوان را شکست ندهیم پیروزی 
مقابل السد آن چنان خوشایند نیست. اولویت  اول ما ابقای مس در لیگ برتر است و پس از آن 
جام باشگاه های آسیا و جام حذفی ایران را مد نظر داریم. بوناچیچ با اشاره به برگزاری پنج مسابقه 
حساس در مدت 27 روز آ ینده گفت: مصدومیت بازیکنانی مانند سیفی، بیگدلی، عزیززاده و ادینهو 
تأثیراتی در تیم برجای خواهد گذاشت. در این دیدار با فرستادن چهار بازیکن جوان به میدان به آنها 
فرصتی مناسب دادم، باید در بازی مقابل ملوان نیز به چند بازیکن جوان و تازه نفس فرصت دهم. 
وی با تأکید بر اینکه مس تیمی عجیب شده است گفت: ما در مقابل حریفان آسان نتیجه الزم را 
کسب نمی کنیم اما برابر حریفان سرسخت و قوی بازی های خوبی به نمایش می گذاریم و نتیجه 
هم می گیریم. سرمربی مس کرمان با تمجید از میالد فخرالدینی بازیکن 19 ساله تیمش گفت: او 
یکی از بازیکنان جوان ما است که قطعاً آینده بسیار روشنی دارد. صد در صد از او راضی هستم. 
مرتضی انصافی در این بازی نمایش خوبی از خود ارائه داد. اما ساالری با آنکه بازیکن کم سن و 
سالی نیست از بی تجربگی رنج می برد؛ او کمی با ترس و استرس بازی کرد و باید از لحاظ روحی 
و روانی آماده  ترش��ود. وی افزود: به تمام بازیکنانم فرصت خودنمایی خواهم داد. همه بازیکنان 
باید به فکر مس باش��ند آن هم با عملکردش��ان نه با صحبت هایشان. من با کسی مشکلی ندارم.

دختر رئیس جمهور ازبکستان که مالک باشگاه بنیادکار است یکی از تماشاگران ویژه 
دیدار این تیم برابر ذوب آهن بود. باش��گاه بنیادکار که بازیکنان خارجی تأثیرگذاری را به 
خدمت گرفته است متعلق به دختر رئیس جمهور ازبکستان است که با حضور در جایگاه 

ویژه ورزشگاه دیدار برابر ذوب آهن را از نزدیک تماشا کرد.
حاشیه نگاری خبرنگار مهر از اين ديدار را در زير می خوانید:

* مسئوالن باشگاه بنیادکار قبل از شروع این دیدار کلیپی از بازیهای ریوالدو در بارسلونا 
را پخش کردند.

* برخی تماشاگران بنیادکار با لباس محلی و ابزار و ادوات ازبک به تشویق تیم خود 
پرداختند.

* ایگور کاسترو بازیکن برزیلی ذوب آهن قبل از شروع بازی با ریوالدو و دنیلسون دو 
بازیکن برزیلی بنیادکار به گرمی احوالپرسی کرد.

* ورزشگاه 10 هزار نفری جار تاشکند با شروع بازی مملو از تماشاگر شد و برخی 
تماشاگران بنیادکار در جایگاه تماشاگران ایران مستقر شدند.

* ب��ا قرار گرفتن ریوالدو پش��ت توپ خصوصاً در هنگام زدن ضربات ایس��تگاهی 
تماشاگران بنیادکار فریاد » گل« سر می دادند.

* برخی تماش��اگران بنیادکار نس��بت به عملکرد داور چینی این بازی و وقت کشی
 ذوب آهنی ها  اعتراض داشتند.

* منصور ابراهیم زاده س��رمربی تیم فوتبال ذوب آهن نیز در پایان نیمه اول نسبت به 
کارت های زردی که داور به حسینی و حدادی فر داد به داور اعتراض کرد.

* به دلیل اینکه در محوطه پشت دروازه شمالی و جنوبی محل مناسبی برای فیلمبرداری 
نبود، مسئوالن ورزشگاه با چرثقیل زمینه را برای فیلمبرداری فراهم کرده بودند.

* تماشاگران ایرانی حاضردر ورزشگاه جار با پوشیدن پیراهن های سبز تیم ذوب آهن 
و در دست داشتن پرچم ایران به تشویق تیم سبزپوش ذوب آهن پرداختند.

مدافع صربستانی منچستر یونایتد، پس از شکست 2 بر یک تیمش مقابل بایرن مونیخ 
در آلیانس آرنا، از دیمیتار برباتوف به عنوان بازیکنی نام برد که می تواند ش��یاطین سرخ 
را نج��ات دهد. نمانیا ویدیچ گفت: بازی خوبی انجام ندادیم. بایرنی ها بهتر بازی کردند 
و برتری خوبی داش��تند. وقتی گل زدیم فکر کردیم بازی خوبی خواهیم داش��ت اما در 
نهایت، نتیجه ناامید کننده بود. با این حال نتیجه 2-1 نتیجه بدی برای بازی برگش��ت در 
خان��ه نیس��ت. وی افزود: من معتقدم از بازیکنان خوب��ی برخورداریم. برباتوف در بازی 
مقابل ساندرلند دوگل زد و من فکر می کنم ما این فصل نشان دادیم مانند یک تیم بازی 
می کنیم. مس��أله فقط یک بازیکن نیست. وازا فوق العاده است اما بعضی مواقع بازیکنان 
بزرگ را در اختیار ندارید و باید نشان دهید که چقدر آماده اید. بربا بازیکن بزرگی است. 
او ه��م می تواند گلزنی کند و هم پاس گل بدهد. او در آخرین بازی اش این مس��أله را 

اثبات کرد. ما باید به خودمان اعتماد داشته باشیم و باید درست فکر کنیم.

تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان در چهارمین دیدار خود در رقابت های لیگ قهرمانان 
آسیا 2010 با نتیجه 2 بر صفر مهمان خود پاختاکور ازبکستان را شکست داد تا امیدهایش 
برای صعود از گروه سوم این رقابت ها زنده شود و دوباره به این مسابقات بازگردد. گل های 
فوالد مبارکه سپاهان را در این دیدار ابراهیم توره در دقیقه 73 و محسن بنگر در دقیقه 75 
به ثمر رساندند تا طالیی پوشان بهترین عیدی را در 11 فروردین 89 به هوادارن متعصب 
خود هدیه کنند. سرمربی تیم فوتبال پاختاکور گفت: قباًل هم گفته بودم سپاهان قوی ترین تیم 
گروه ما است و امروز اقتدار خود را به ما  دیکته کرد. تمام سعی ام را کردم که به  بازیکنانم 
به خوبی تفهیم کنم موقع ضربات ایستگاهی خوب یارگیری کنند اما آنها خوب عمل نکردند 
و با از دس��ت دادن تمرکزش��ان باعث فرو ریختن دروازه شدند و هر دو گل را روی همین 
اشتباه خوردیم. سرمربی تیم پاختاکور در مورد وقت کشی بازیکنان این تیم گفت: بازیکنان ما 
وقت کشی نکردند و مصدوم شدند. به غیر از جنیوس که یک ماه نمی تواند برای ما بازی کند 
یک بازیکن دیگر را هم حدود سه چهار روز به علت مصدومیت در این دیدار  در اختیار 
نداریم. ما حرفه ای فکر می کنیم و وقت کشی نمی کنیم. رادولوویچ در ادامه گفت: شانس برای 
باال رفتن برای همه تیم های گروه هست. اصاًل نمی شود گفت کدام تیم به مرحله بعدی 
صعود می کند. کماکان فکر می کنم هر 4 تیم دارای شانس صعود هستند. تصویر تیم های 
صعود کننده این گروه خیلی مبهم است. فکر می کنم کار به مرحله نهایی بکشد و تیم های 
صعود کننده در روز آخر معلوم شوند. با این وجود امیدوارم سپاهان باال برود  و برای این 
تیم بزرگ آرزوی موفقیت  دارم. سرمربی پاختاکور در پایان گفت: از میزبانی باشگاه سپاهان 
و هوادران پر شور آنها در شهر دیدنی اصفهان رضایت کامل داریم و در مدت حضورمان در 
این شهر همه شرایط میزبانی خوب و مهیا بود. هواردان سپاهان هوادارانی بودند که به تیم 

رقیب شان به خوبی احترام می گذاشتند. 

هفته س��ی ام نهمی��ن دوره رقابتهای 
لی��گ برتر از روز ش��نبه، 14 فروردین، با 
دیدار تیم ه��ای فوتبال س��ایپا و پیروزی 
در ورزش��گاه آزادی آغاز می شود و روز 
یکشنبه با برگزاری 8 دیدار دیگر به پایان 

می رسد.
برنامه این مس��ابقات و اسامی داوران 

قضاوت کننده آن به شرح زیر است:
شنبه 14 فروردين:

* س��ایپا کرج - پیروزی - سااعت 19:50 
- ورزشگاه آزادی

- داور: محس��ن ترک��ی، کمکه��ا: رض��ا 
سخندان - حسین خانبان

يکشنبه 15 فروردين :
* اس��تیل آذین - فوالد مبارکه سپاهان - 
ورزشگاه راه آهن اکباتان - ساعت 16:45

- داور: خ��داداد افش��اریان، کمکها: جواد 
تقی پور- محمدرضا ابوالفضلی

* مس کرمان - ملوان انزلی - ورزش��گاه 
شهید باهنرکرمان - ساعت 17:00

- داور: رحی��م مهرپیش��ه، کمکه��ا: علی 
موغلی - محمدرضا امینی

* صبای قم - استقالل تهران - ورزشگاه 
یادگار امام قم - ساعت 18:45

- داور: مس��عود م��رادی، کمکه��ا: حیدر 
شکور - حسن کامرانی فر

* ذوب آه��ن اصفه��ان - پی��کان قزوین - 
ورزشگاه فوالد شهراصفهان - ساعت 16:45

- داور: شاهین حاج بابایی، کمکها: علیرضا 
کهوری - آرمان اسعدی

* ش��اهین بوش��هر - راه آهن ش��هرری 
- ورزش��گاه ش��هید بهش��تی بوش��هر - 

ساعت 18:45
- داور: هدایت ممبین��ی، کمکها: علیرضا 

یزدانی - سجاد طوری
* پاس همدان - مقاومت ش��هید سپاسی 
- ورزشگاه قدس همدان - ساعت 16:45
- داور: محمد حسین اسدی، کمکها: بهرام 

نوی - بهرام کیانی
* ابومس��لم خراس��ان - تراکتورس��ازی 
تبری��ز- ورزش��گاه ثامن االئمه مش��هد- 

ساعت16:45
- داور: محم��ود رفیع��ی، کمکه��ا: حمید 

نظری - کیانوش داود زاده
* اس��تقالل اه��واز- فوالد خوزس��تان - 

ورزشگاه تختی اهواز- ساعت18:45
- داور: یدال��ه جهانب��ازی، کمکه��ا: داود 

رفعتی - سعید زارع

غیبت پیروزی باعث افت حضور تماشاگران شد

  اسامي داوران و برنامه هفته سي ام لیگ برتر اعالم شد
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روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدير مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مديرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

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

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

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

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

24 °

19 °-1 °

6 °
حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
27270  هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
285000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
268000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخريدارز

10401043دالر امریکا
13471350یورو

267270ریال عربستان
274276درهم امارات

وب سايت :
WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO@ ZAYANDE-ROUD.COM

پست الکترونیک :

خانه سینما گزارش فروش فیلم های سینمایی 
را که در سال 1388 اکران شدند منتشر کرد. یکی از 
اتفاقات ویژه سینما در سال 1388 تعداد فیلم های 
س��ینمایی بود که در این سال روی پرده رفت. در 
ای��ن میان فروش 12 فیلم باالی یک میلیارد تومان 
و فروش رکورد شکن »اخراجی ها2« سینمای ایران 
را در زمینه فروش و اکران فیلم های سینمایی وارد 
مسیر تازه ای کرد. هرچند که همچنان تعداد زیادی 
فیلم در انتظار اکران هستند و در میان فیلم هایی که 
امسال اکران شدند می توان نمونه هایی را یافت که 
فروش آن ها حتی به 5 میلیون تومان نرسیده است. 
در س��ال 1388 تعداد 58 فیلم سینمایی اکران شد. 

تعداد سالن های س��ینما و شرایط اکران فیلم های 
س��ینمایی همواره رابطه نزدیک و تنگاتنگی با هم 
داش��تند، به گونه ای که بس��یاری از کارشناس��ان، 
فروش نس��بتاً ب��االی فیلم ه��ای س��ینمایی را در 
س��ال 1388 به س��ه عامل راه اندازی پردیس های 
سینمایی، فعالیت این س��الن های سینما در مناطق 
مختلف شهر تهران و حمایت های سینماشهر در 
تأمین کپی فیلم همزمان برای شهرس��تان ها مربوط 
می دانن��د. در حال حاضر بر اس��اس آماری که از 
سوی مؤسسه سینماش��هر اعالم شده، 212 سالن 
سینمای فعال در ایران وجود دارد که مجموع این 
س��الن ها 131044 صندلی دارند. نکته قابل توجه 
اینکه تعداد س��الن های موجود غیرفعال بیش��تر از 
س��الن های فعال است. 215 سالن غیرفعال سراسر 
ایران 106985 صندلی دارد و 6 سینمای نیمه فعال 

هم در ایران موجود است که 3200 صندلی دارد.
اخراجی ها2

ابتدای س��ال 1388 س��ینماهای سراسر کشور 
ش��لوغ ترین مقطع فعالیت را پش��ت سر گذاشتند. 
اک��ران »اخراجی ه��ا2« در حال��ی ک��ه تبلیغ��ات 
گس��ترده ای در م��ورد آن صورت گرفت��ه بود در 

نوروز آغاز شد.
اخراجی ها2 پس از 79 روز اکران در 29 سینما 
به ف��روش 3 میلیارد و 800 میلیون��ی در تهران و 
4 میلیارد و 700 میلیونی در شهرس��تان دست پیدا 
ک��رد که مجم��وع فروش آن به 8 میلی��ارد و 500 
میلی��ون تومان رس��ید. این فیلم ب��ا موضوع دفاع 

مقدس روایتی است کمدی از اسیر شدن تعدادی 
رزمنده جنگ تحمیلی و قسمت دوم فیلم سینمایی 

»اخراجی ها« محسوب می شود.
دو خواهر

»دوخواهر« به کارگردانی محمد بانکی پس از 
90 روز نمایش در 22 س��ینما، یک میلیارد و 350 
میلیون تومان در تهران و یک میلیارد و 275 میلیون 
تومان در شهرس��تان ها و در مجم��وع 2 میلیارد و 
625 میلیون تومان فروخت. بانکی در این فیلم از 
محمدرضا گلزار در دو نقش اس��تفاده کرده است. 
ای��ن فیلم ماجرای مردی اس��ت که ب��ا دو خواهر 
ارتباط برقرار می کند و دس��ت آخر دست او برای 

این خواهرها رو می شود.
زندگی شیرين

»زندگی ش��یرین« ب��ه کارگردان��ی قدرت اهلل 
صلح میرزایی به مدت 62 روز در 24 سینما اکران 
شد و در نهایت 880 میلیون تومان در تهران و یک 
میلیارد و 275 میلیون تومان در شهرس��تان ها و در 
مجموع 2 میلی��ارد و 625 میلیون تومان فروخت. 
صلح میرزایی در این فیلم به س��بک کارهای چند 
سال اخیر خود با جواد رضویان کار کرده و داستان 

م��رد خواننده ای را روای��ت می کند که ورود برادر 
دوقلوی او به ایران دردسرهایی را برایش به وجود 

می آورد.
درباره الی ...

»درب��اره الی...« به کارگردان��ی اصغر فرهادی 
یک��ی از فیلم های ن��وروزی س��ال 1388 بود که 
اتفاقاتی غی��ر منتظره در جریان اک��ران فیلم زمان 
نمایش آن را ب��ه اواخر خرداد 1388 موکول کرد. 
برخی همین مس��أله را یک��ی از دالیل جدی باال 
نرفت��ن مجموع ف��روش فیلم از 2 میلی��ارد تومان 

عنوان می کنند. درب��اره الی بعد از 99 روز نمایش 
در 25 س��الن یک میلیارد و 200 میلیون تومان در 
تهران و 800 میلیون تومان در شهرس��تان ها و در 
نهایت 2 میلیارد تومان فروخت. فیلم تحسین شده 
اصغر فرهادی ماجرای سفر و اتفاق چند دوست به 
صورت دسته جمعی به شمال کشور است؛ سفری 
که اتفاقات غیر منتظره ای را پیش روی مس��افران 

قرار می دهد.
پسر تهرونی

»پس��ر تهرونی« ساخته کاظم راست گفتار پس 
از 78 روز اک��ران در 25 س��الن به ف��روش 950 
میلی��ون تومان در ته��ران و 900 میلیون تومان در 
شهرستان ها و در مجموع یک میلیارد و 850 میلیون 
تومان دست پیدا کرد. آنچه به عنوان خالصه قصه 
فیلم منتشر شده عبارت است از: سروش تهرانی به 
تازگی از امریکا برگشته و پدرش اصرار به ازدواج 
او دارد. اما س��روش که در گذش��ته 5 بار شکست 

عشقی خورده حاضر به ازدواج نیست.
خروس جنگی

»خروس جنگی« به کارگردانی مسعود اطیابی 

یکی دیگر از فیلم های میلیاردی سال 1388 است. 
ای��ن فیلم بعد از 95 روز نمایش در 21 س��الن در 
ته��ران 920 میلی��ون تومان و در شهرس��تان 850 
میلیون توم��ان و در مجموع ی��ک میلیارد و 780 
میلیون تومان فروخت. مس��عود اطیابی این فیلم را 
با بازی مریال زارع��ی و رضا عطاران درباره زن و 
شوهری ساخته اس��ت که تصمیم می گیرند مدتی 
جای ش��ان را با هم عوض کنند. ق��رار گرفتن در 
جایگاه یکدیگر برای هر کدام ماجرایی را بوجود 

می آورد.
نیش زنبور

»نی��ش زنب��ور« ب��ه کارگردان��ی حمیدرض��ا 
صالحمند در مدت 72 روز اکران در 25 س��ینما، 
950 میلیون تومان در ته��ران، 800 میلیون تومان 
در شهرس��تان و در مجم��وع یک میلی��ارد و 750 
میلیون تومان فروخت. این فیلم درباره دو دوست 
از دو طبقه اقتصادی و اجتماعی متفاوت است که 

روزگار خوبی را با یکدیگر گذرانده اند اما جریانی 
تازه ارتب��اط قدیمی آن ه��ا را وارد فضای تازه ای 

می کند.
سوپراستار

نخستین رقم فروش میلیاردی در سینمای ایران 
به نام فیلمی از تهمینه میالنی ثبت شده است.

»آت��ش بس« اولی��ن فیلمی بود ک��ه در تاریخ 
سینمای ایران فروش آن از مرز یک میلیارد تومان 
گذشت. این کارگردان سال 88 »سوپراستار« را در 
نوروز روی پرده داشت. فیلمی که بعد از 79 روز 
اکران در 25 س��ینما در تهران 900 میلیون تومان و 
700 میلیون در شهرس��تان ها و یک میلیارد و 600 

میلیون تومان در مجموع فروخت. این فیلم با بازی 
شهاب حسینی در نقش سوپراستار فیلم،  داستان یک 
بازیگر ستاره سینما است که ورود دختری نوجوان 

به زندگی او، مسیر زندگی اش را تغییر می دهد.
بی پولی

»بی پولی« دومین فیلم سینمایی حمید نعمت اهلل، 
پس از 79 روز اکران در 25 س��ینما در تهران 800 
میلیون تومان، در شهرس��تان ها 750 میلیون تومان 
و در مجم��وع یک میلی��ارد و 550 میلیون تومان 
فروخ��ت. این فیل��م کمدی با ب��ازی لیال حاتمی 
و به��رام رادان در نقش ه��ای اصلی ماجرای زن و 
ش��وهری اس��ت که در ابتدای زندگی تا مرز فقر 

پیش می روند.
کتاب قانون

»کتاب قان��ون« که به عنوان اولی��ن فیلم رفع 
توقیف ش��ده در مدیریت جدید س��ینمایی روی 
پ��رده رف��ت و در تهران 950 میلی��ون تومان و در 
شهرس��تان ها 450 میلیون تومان و در مجموع یک 
میلی��ارد و 500 میلیون تومان فروش داش��ت. این 
ساخته مازیار میری نگاهی انتقادی به دیدگاه برخی 
افراد در ایران به دین و دینداری دارد. فیلم ماجرای 
مسلمان شدن زنی مسیحی و حضور او در ایران به 

عنوان همسر مردی ایرانی است.
محاکمه در خیابان

»محاکم��ه در خیابان« ک به عن��وان تازه ترین 
فیلم مس��عود کیمیایی در 22 س��الن به مدت 72 

روز اکران ش��د و در ته��ران 600 میلیون تومان و 
در شهرس��تان ها 400 میلی��ون تومان و در مجموع 
یک میلیارد تومان فروخ��ت. این فروش باالترین 
می��زان فروش بری فیلم های مس��عود کیمیایی در 
سال های اخیر محسوب می شود. این فیلم کیمیایی 
هم در مدح و ثنای رفاقت است. فیلمی با حضور 
پ��والد کیمیایی در نقش اصلی ک��ه ماجرای مطلع 
شدن دامادی را از خیانت همسرش ساعاتی قبل از 

برگزاری مراسم عروسی روایت می کند.
حلقه های ازدواج

»حلقه ه��ای ازدواج« ب��ه کارگردانی ش��اهین 
باباپ��ور بع��د از 47 روز نمایش در 19 س��الن در 
ته��ران 550 میلیون تومان و در شهرس��تان ها 240 
میلی��ون توم��ان فروخت. آنچ��ه در قالب خالصه 
داس��تان این فیلم مطرح ش��ده به این شرح است: 
فیلم داس��تان جوانی به نام حمید است که در یک 
ش��رکت بزرگ کار می کند. در شرکت اتفاق هایی 
می افتد که موقعیت ش��غلی و زندگی خانوادگی او 

را به خطر می اندازد.
 پرونده فیلم های میلیاردی سال 1388 با 12 فیلمی 
که از آنان نام برده شد، به پایان رسید و باقی فیلم های 

اکران شده از رسیدن به فروش میلیاردی بازماندند.

یک هفته نامه سیاسی چاپ ایتالیا، برای نخستین بار در جهان اقدام به انتشار شماره ای دیجیتالی 
ک��رد و دی��وار حائل میان کاغذ و رس��انه های جدید مالت��ی مدیا را فرو ریخت. به گ��زارش ایرنا، 
در آخرین ش��ماره هفته نامه پانوراما از سیس��تمی به نام V.I.P اس��تفاده ش��ده اس��ت که به معنی 
تصاویر ویدیویی برروی کاغذ اس��ت. این سیس��تم که انقالبی جدید در نشریات محسوب می شود 
ب��ه خوانن��دگان آن اجازه می دهد تا محتویات ویدیوی��ی را از طریق یک صفحه کوچک  Lcd که 
داخل صفحات آن نصب ش��ده است، مش��اهده کنند. در داخل این مجله، یک صفحه نمایشی 3/5 
اینچی دیجیتالی با س��ه میلیمتر ضخامت و کیفیت باالی صوتی تصویری نصب ش��ده است. از نگاه 
کارشناسان امر، با این اقدام دیوار فرضی مانع میان شرح کتبی وقایع و تصاویر متحرک برداشته شد، 
مرزی که تصور فرو ریختن آن پیش از انقالب دیجیتالی ناممکن می نمود. پانوراما 10 هزار نس��خه 
از آخرین ش��ماره خود را با این فناوری ولی با همان بهای س��ه یورو چاپ معمولی در پیش��خوان 
مطبوعات قرار داده است. صفحه نمایشی این مجله با حافظه 45 دقیقه مطلب و تصویر، دارای یک 

باطری قابل شارژ از طریق اتصال به رایانه است.

با وجود گذش��ت 65 سال از خودکش��ی آدولف هیتلر دیکتاتور نازی، کتاب وی با عنوان »نبرد 
من« هنوز در کش��ور روس��یه در زمره کتاب های افراطی به شمار می رود و به همین دلیل انتشار این 

کتاب در این کشور با ممنوعیت روبه رو شده است. 
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران به نقل از خبرگزاری آلمان، دادس��تانی کل مسکو در توضیح 
ممنوعیت این کتاب گفت: این اثر حاوی ایده هایی همچون قتل و تبعیض نژادی اس��ت. مطبوعات 
روس��یه با انتقاد از این اقدام دولت اعالم کرده اند این تحریم دیر تصویب ش��ده، چرا که هیتلر این 
کتاب را در اوایل دهه 1920 به رش��ته تحریر درآورده اس��ت. هیتلر در این کتاب خواس��تار حریم 
زندگی برای کشور آلمان به هزینه اتحاد جماهیر شوروی شده و »اسالو«ها را مردمی مادون انسان 
نامیده اس��ت. این در حالی اس��ت که فعاالن حقوق مدنی از مدت ها پیش از ش��مار باالی حمالت 
راست گرایان افراطی در روسیه شکایت داشته اند و تنها در سال گذشته 74 نفر در این کشور بر اثر 
حمالت نژادپرستانه کشته شده اند. »یان راتچینسکی« مورخ روسی و از تشکیالت یادبود که درباره 
موضوع ترور ش��وروی کار کرده، با مقایس��ه کتاب »نبرد من« با آثار »لنین« رهبر انقالب روس��یه و 
»ژوزف استالین« دیکتاتور شوروی اعالم کرد که هر دوی این شخصیت ها در نوشته های خود مردم 
را به ترورهای عمومی فرا می خواندند. در آلمان نیز انتش��ار این کتاب تا همین اواخر ممنوع بود و 
در سال 2015 که 70 سال از مرگ هیتلر می گذرد، قرار است این کتاب منتشر شود. در فرانسه نیز 

چندی پیش خبر احتمال انتشار این اثر جنجال برانگیز اعالم شده بود.

سجادپور: 

»تسويه حساب« از ابتدا 
به شرط محدوديت سنی 

مجوز نمايش گرفت
مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد 
با اشاره به اینکه »تسویه حساب« به شرط محدودیت 
سنی مجوز نمایش گرفت،  گفت: بیشتر سینماها این 
قضیه را رعایت کرده اند و مابقی س��الن ها با تأخیر 
تابلوهای توصیه به مناسب نبودن این فیلم برای زیر 
13 ساله ها را در معرض دید قرار داده اند. سیدعلیرضا 
س��جادپور در گفتگ��و با فارس درباره حواش��ی به 
وجود آم��ده پیرامون اکران عمومی فیلم س��ینمایی 
»تسویه حساب« ساخته تهمینه میالنی در نوروز 89 
به اظهارنظر پرداخت. وی با اش��اره به ش��رط اولیه 
برای نمایش عمومی این فیلم گفت: فیلم »تس��ویه 
حساب« از ابتدا به شرط نمایش با محدودیت سنی 
مج��وز نمایش گرفت و از ابتدا هم به صاحبان فیلم 
و هم به توزیع کنندگان این اطالعیه ابالغ شده بود. 
سجادپور گفت: خبر دارم که چند سینما از تهران و 
شهرستان  ها تابلوی عدم نمایش برای زیر 13 ساله ها 
را نصب نکرده اند. البته ما این کار را اجبار نمی کنیم 
و هیچ صاحب س��ینمایی هم ت��ا به حال مانع ورود 
افراد نبوده اما م��ا با پخش کننده فیلم تماس گرفتیم 
و گفتیم باید تابلوهای مذکور در منظر دید مخاطبان 
باشند و این تابلوی هش��داردهنده جهت توصیه به 
زیر 13 س��اله ها باید در جای مشخصی نصب شود. 
مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی 
و س��معی بصری وزارت ارش��اد گف��ت: اخیراً این 
قضیه را به اش��کال مختلف چک کرده ام. مثاًل وقتی 
با سینماهای مختلف نمایش دهنده »تسویه حساب« 
تماس گرفتم، متوجه ش��دم در پیغامگیر تلفنی این 
سینماها، در کنار اعالم سانس های فیلم، این توصیه 
انجام شده است و کلیه سینماهای حوزه هنری این 
کار را انج��ام داده اند و البته برخی از س��ینماها هم 
این کار را انجام نداده اند. س��جادپور در ادامه گفت:  
این برچسب گذاری که در همه کشورهای صاحب 
صنعت س��ینما رایج اس��ت، برای اولی��ن بار به این 
صورت جدی برای اعمال محدودیت سنی اجرایی 
شده است و ما سعی می کنیم برای نوبت های بعدی 
و فیلم های��ی ک��ه در آینده قطعاً تح��ت محدودیت 
س��نی اکران خواهند شد،  از این تجربه استفاده کنیم 
و توزیع کنن��دگان تضمین کافی ب��ه ما بدهند که آن 
تابلوها برای مخاطبان قابل رؤیت باشند. وی درباره 
تکلیف مخاطبان در س��الن هایی که مرتکب تخلف 
شده اند، گفت: با پیگیری هایی که کرده ایم تعدادی از 
س��الن ها که این کار را به شکل مطلوب انجام نداده  
بودن��د، این تابلوها را در مکان مناس��ب در معرض 
دید افراد قرار داده اند تا مخاطب زیر 13 س��ال بداند 
که این فیلم برای او مناس��ب تش��خیص داده نشده 
است. وی درباره اظهار بی اطالعی صاحبان این فیلم 
از ای��ن قضیه، گفت:  من نمی دانم چطور آنها از این 
قضیه خبر ندارند و البته چیزی رس��مًا در این زمینه 

نشنیده ام.

کتاب »زرتش��ت نیچه« توسط »پیر ابر س��وفرن« سامان یافته و شرحی است بر پیشگفتار »چنین 
گفت زرتش��ت«. وی درک صحیح این کتاب نیچه را، در گرو فهم درس��ت پیشگفتار آن می پندارد. 
روش پژوه��ش و دیدگاه تحلیلی نویس��نده در این اثر، تدوین نوع��ی کتاب راهنما برای خواندن و 

فهمیدن آثار نیچه با محوریت »چنین گفت زرتشت« است. 
درک و دریافت صحیح این کتاب نیچه، مش��روط به درک درس��ت پیشگفتار آن است. به همین 
دلی��ل ابر س��وفرن، کتابش را با این دیباچ��ه آغاز می کند. به اعتقاد نویس��نده این اثر، »چنین گفت 
زرتش��ت« احتماالً مهمترین و به  یقین معروف ترین کتاب نیچه اس��ت. حتی بیش از معروف، کتابی 
تقریبًا مردمی اس��ت، چرا که هر فردی آن را خوانده یا دس��ت کم ورق زده، اما ش��کل شاعرانه این 
اثر که همه را فریفته می سازد، گیج کننده است و بیشتر وقت ها خواننده را از مرز برخورد نخست 

فراتر نمی برد.
 ابر س��وفرن در بخش��ی از مقدمه این اثر می نویس��د: »این کتاب نیچه از مطالعه ای که هنوز به 
پایان نرس��یده، کنار گذاشته می شود و در بهترین حالت، جز چند گزین گویه خوش ساخت چیزی 
به یاد نمی ماند. گزین گویه هایی که به تنهایی و جدا از بافت اصلی چه بسا بدترین تعابیر نادرست 
را برانگیزن��د. پس این کت��اب، اثری که همزمان این همه جذاب و گمراه کننده اس��ت، چه معنایی 
دارد؟ چرا گفتارش هنوز به ما مربوط می شود؟ روشن کردن این نکته ها هدف جستار حاضر است 
ک��ه کلیدهایی را که نیچه در پیش گفتار زرتش��ت برای خواندن این اث��ر و کل آثارش در اختیار ما 

می گذارد، خاطرنشان می سازد.«
 این کتاب اخیراً به زبان فارسی نیز ترجمه شده است. 

کالم نور
امام موسی کاظم )ع(:

هر که برادرش را در کاری ناپسند ببیند و بتواند او را از آن باز دارد و چنین نکند، 
به او خیانت کرده است.

12 فیلم در سال 88 باالي یک میلیارد تومان فروختند

نخستین مجله ديجیتالي جهان در ايتالیا منتشر شد

ممنوعیت انتشار »نبرد من« در روسیه

راهنمای درک »چنین گفت زرتشت«

سردار شهید نوروز علی آذريان
تاریخ تول��د: 1339، محل تولد: بروجن، تاریخ 
شهادت: 1365/11/8، محل شهادت: شلمچه، 
مسئولیت: فرمانده بهداری سپاه دوم سیدالشهدا 

نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی
از زندگی شهید

... قب��ل از انقالب اس��المی در اعتصابات و 
مبارزات دانش آموزی نقش فعالی در ش��هر 
اصفهان و بروجن داشت. وی هنگام درگیریها 
در اصفه��ان، مجروحین را در زیر زمین های 
بیمارس��تان »عس��گریه« مداوا می کرد که به 
همین دلیل یکبار توسط ساواک دستگیر و پس 
از مدتی آزاد ش��د. او در تظاهرات و مبارزات 
مردم بروجن نیز حضور مؤثر داشت. در انتقال 
اعالمیه های امام)ره( در »نجف آباد« و دیگر 

شهرها فعالیت می کرد. بعد از پیروزی انقالب 
اس��المی در اصفه��ان با دوس��تان همرزمش 
از جمل��ه ش��هید »حاج مصطف��ی آذریان« و 
برادر مفقوداالثرش »حس��ین آذریان« در کنار 
روحانیت معظم این شهر به فعالیت های دینی 

و سیاسی مش��غول بودند. »علی« در 
درگیریهای کردستان با ضد انقالب 
چهل روز در محاصره بود که پس 
از آزادی به ادامه مبارزه پرداخت و 
به هیچ وجه در راه اس��الم و قرآن 
احساس خستگی نکرد. آری او از 
جمله مؤمنانی بود که به عهد خود 
با خدا وفا کرد و صداقت خود را 

به اثبات رسانید...
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