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ویژهنامه

صنعت ساختمان

1000 تومان سه شنبه 27 مهر ماه 161395 محرم 181438 اکتبر2016سال دهمشماره 82567 صفحه 

چنــد سالی ســت کــه 
با  مصرانــه ای  تکاپوِی 
هدف پایه گذارِی ســنت 
مبتنی  عــزاداری  جدید 
بــر وحــدت هیئت ها و 
راه انــدازی تجمع بزرگ 
عــزاداری در تبریز دیده 

می شود.
بــرای تحقق این هدف، انرژی فراوانی صرف 
می شــود و تقریباً تمام مقــدورات اجرایی و 
رســانه ای تبریز، در خدمت چنین مقصودی 
قرار می گیرد. توفیق، اما اندک است همچنان 

و توقِع مذکور، برآورده نمی شود.
مبدعان چنین ایده ای بــا وجود نیِت خیر، در 
محاســبات خود، دچار خطا شده اند. آنها شاید 
با مشــاهده ی تجمعات سایر شهرها  بر امری 
اصــرار می ورزند که محصول یــک جریان 
طبیعی اســت و نه برآمده از بخشــنامه. هر 
منطقه ای ســنت های عزادارِی ویژه ی خود را 
دارد که در طی سالیان، شکل گرفته و  تکامل 

یافته.
اصرار بر دستکاری در این سنت هاِی مطلوِب 

جاافتاده، فرصت سوزی است.
وحدت هیئت های حسینی را بیش از آنکه در 
گردهمایی هایی بخشــنامه ای جستجو کنیم، 
باید در ارتقای پایه های فکری و معرفتِی آنها و 
نزدیک تر کردنشان به عصاره  حماسی نهضت 
عاشورا ببینیم. برای چنین آرمانی است که باید 

خود را به آب و آتش زد و نه  تجمع بزرگ!

حرف اول

تجمع بزرگ
 به جای تفکر بزرگ!
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استرس با ما چه می کند؟
سالمت
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افزایش 300 هکتاری 
کاشت سیر در طارم

رویداد

2

صید بزرگترین ماهی
قزل آالی وحشی خلخال

رویداد

8

توفیق در عکاسی با توسل 
به مکتب عاشورا

گفتگو

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگی  معاون 
برای  فرصتی  کتاب،  بین المللی  نمایشگاه  گفت: 
دیپلماسی فرهنگی است و باید از حضور ناشران 
خارجی در این راستا بهره مند شد. عباس صالحی در 
آیین افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تبریز 

اظهار کرد...

نمایشگاه بین المللی کتاب، 
فرصتی برای دیپلماسی فرهنگی

با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش های پزشکی 
از سند استانی پیشگیری و کنترل بیماری غیرواگیر در تبریز 
رونمایی شد. سیدحسن قاضی زاده هاشمی ضمن افتتاح 
آزمایشگاه جامع سالمت تبریز از سند استانی پیشگیری و 
کنترل بیماری غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط در بازه زمانی 

1394 تا 1404 رونمایی کرد.

رونمایی از سند استانی پیشگیری و 
کنترل بیماری های غیرواگیر در تبریز

روح ا... رشیدی

 صفحه 8

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی خبر داد:

90 ناشر از 23 کشور دنیا در نمایشگاه کتاب تبریز

 صفحه 7

در گفتگو با نخبه های ورزشی آذربایجان شرقی:

با دیدگاه های فعلی به ورزش بانوان امیدی نیست



اخباراستانرویدادایران جهان  2 روزنامه سرخابسال دهمشماره 2567سه شنبه 27 مهر ماه 1395

محمدرضا نقدی رئیس ســازمان بسیج مستضعفان: ترویج موسیقی های مبتذل در مراســم عزاداری، ترویج خرافات و راه اندازی 
هیئت هایی که به عزاداری های انحرافی می پردازند از اقدامات دشمن است.

 اقدامات دشمن

آگهی

در این مراسم، آزمایشگاه جامع سالمت 
تبریز با زیر بنای یک هزار و 100 مترمربع 
میلیارد و 470  بر یک  افزون  اعتباری  و 
 930 و  تجهیزات  برای  تومان  میلیون 
ساختمان  ساخت  جهت  تومان  میلیون 

هزینه شده است.

در این آزمایشگاه آزمایش های حشره 
شناسی و ماالریا، لیشمانیا، کنترل کیفی 
صورت  عمومی  و  ایدز  کالیبراسیون،  و 

می گیرد.
امکان  آزمایشگاه  این  در  همچنین 
آزمایشات بر روی آب نیز فراهم شده است.

رونمایی از سند استانی پیشگیری و کنترل 
بیماری های غیرواگیر در تبریز

استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
اردبیل گفت: معلمان باید با انگیزه بیشتری 
و  باشند  داشته  درس حضور  در کالس 
برای این تحقق این موضوع باید سطح 

رفاه آنان ارتقا یابد.
احمد ناصری در همایش کارشناسان 
ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
اظهار  اردبیل  استان  نواحی  و  مناطق 
محوری  سیاست های  از  یکی  داشت: 
سطح  بهبود  پرورش  و  آموزش  وزارت 
همین  به  و  است  آموزشگاه  مدیریت 
تا صف  از ستاد  اقدامات  تمامی  منظور، 
برای تحقق اهداف آموزش و پرورش در 

کالس درس است.
استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
اردبیل با اشاره به سه عنصر کالس، معلم 
و دانش آموز به عنوان ارکان یک مدرسه 
بیان کرد: کالس حریم معلم است و برای 
اینکه معلم با انگیزه کافی در کالس حاضر 
شود، باید سطح منزلت و رفاه وی ارتقا 

یابد.
سازمان های  وقتی  کرد:  تصریح  وی 
غیررسمی در خدمت سازمان رسمی قرار 
گیرد، تعامالت سازنده ای بین کارکنان به 
و  نظارت  شک  بدون  که  می آید  وجود 
ارزیابی در چنین فضایی به وجه مناسبی 

انجام خواهد شد.
ناصری با اشاره به هفته انجمن اولیا و 
مربیان از 24 تا 30 مهرماه گفت: هفته ای 
برای  فرصتی  شده ایم  واقع  آن  در  که 
شناسایی ظرفیت انجمن اولیا بوده و اگر 
اولیا و واحدهای آموزشی در برنامه های 
تربیتی خود همسویی ایجاد کنند فضای 
خوبی برای تربیت نسل حاضر به وجود 

خواهد آمد.
استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
مشارکت  تقویت  بر  تاکید  با  اردبیل 
عمومی در آموزش و پرورش افزود: یکی 

و  آموزش  وزارت  اصلی  سیاستهای  از 
پرورش، جذب مشارکتهای عمومی است 
که این سیاست در تشکیل انجمن اولیا 
و مربیان در واحدهای آموزشی نمود پیدا 

می کند.
نظارت  سایه  در  اینکه  بیان  با  وی 
توانستیم  نواحی  و  مناطق  در  ارزیابی  و 
بازگشایی خوبی را در اول مهرماه شاهد 
باشیم، اظهار کرد: ثبت نام دانش آموزان 
هدایت  که   95-96 تحصیلی  سال  در 
را  آن  نیز  پایه دهم  استقرار  و  تحصیلی 
تحت شعاع خود قرار داده بودند، از جمله 
ارزیابی  اداره  کمک  با  که  بود  اقداماتی 
عملکرد و پاسخگویی به شکایات بصورت 

مناسب مدیریت شد.
سیاست های  بر  تاکید  با  ناصری 
پرورش،  و  آموزش  وزارت  محوری 
انسانی را اصلی ترین  سازماندهی نیروی 
در  گفت:  و  برشمرد  وزارت  سیاست 
سازمانی که 98 درصد منابع مالی صرف 
نیروی انسانی می شود، نشان از اهمیت این 
موضوع دارد و نیروی انسانی را در صدر 

امور قرار می دهد.
ناصری آموزش و پرورش را به عنوان 
کرد:  بیان  و  معرفی  عمومی  نهاد  یک 
60 درصد جمعیت کشور با این سازمان 
در تعامل هستند، بنابراین جلب مشارکت 
عمومی برای اداره آموزش و پرورش یک 

ضرورت است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل 
در چارچوب جذب مشارکت های عمومی 

به ایجاد حساسیت در اقشار مختلف جامعه 
تاکید و تصریح کرد: آموزش و پرورش با 
کیفیت، نیاز به سرمایه گذاری دارد و این 
امر بدون کمک اولیا و دیگر اقشار جامعه 

محقق نخواهد شد.
وی با بیان اینکه کارشناسان ارزیابی 
عملکرد و پاسخگویی به شکایات مناطق 
اطالعات  و  دانش  سطح  باید  نواحی  و 
اجرایی  فرآیندهای  به  توجه  با  را  خود 
آموزش و پرورش در اولویت قرار دهند، 
افزود: اشراف کامل بر فرآیند های  اجرایی 
آموزش و پرورش سبب خواهد شد تمامی 
داوری  و  ارزیابی  نظارت،  تحوالت مورد 

خوب قرار گیرد.
وی آمادگی برای پذیرش ارباب رجوع 
و تکریم وی را مهم برشمرد و گفت: اگر 
بدهیم  اجازه  تعصب  بدون  و  دلسوزانه 
ارباب رجوع خواسته خود را ارائه دهد 50 
درصد راه را پیموده ایم و این امر باید مورد 

توجه قرار گیرد.
ناصری با بیان اینکه اصالح فرایندهای 
اجرایی از وقوع شکایات پیشگیری خواهد 
شفاف،  پاسخگویی  کرد:  اظهار  کرد، 
مستدل و منطقی و بر اساس شخصیت 
منجر  جهت گیری  بدون  نیز  و  حقوقی 
امنیت  احساس  رجوع  ارباب  خواهد شد 
شکایات  و  مشکالت  بیان  در  و  بکند 

آرامش خود را حفظ کند.
استان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
معین  مقاطع  در  گزارس  ارائه  اردبیل 
روسای  و  مدیران  به  سیستم  اوضاع  از 
آموزش و پرورش را از وظایف کارشناسان 
ارزیابی، عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
سبب  گزارش  این  کرد:  بیان  و  دانست 
در  کارها  پیشرفت  میزان  تا  شد  خواهد 
و  شود  مشخص  مختلف  بخش های 
به  شده  انجام  اقدامات  از  آسیب شناسی 

عمل آید.

سطح رفاه معلمان اردبیلی برای افزایش انگیزه ارتقا یابد

نادر فارغی- سرخاب مسجد شصت ستون، بازار تبریز 

عکس نوشت

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم 
گفت: کاشت سیر، همزمان با فصل پاییز 
در این شهرستان آغاز و سطح زیر کشت 
این محصول نسبت به سال زراعی گذشته 

با افزایش 300 هکتاری مواجه شد.
علیرضا عماری افزود: عملیات کاشت 
محصول سیر در شهرستان طارم از اوایل 
مهر آغاز شد و تا اواخر آبان امسال ادامه 

خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: حدود یک هزار و 
900 هکتار از زمین های  زراعی طارم زیر 
کشت این محصول می رود که این میزان 
طی سال زراعی سال گذشته یک هزار و 

600 هکتار بود.
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان طارم 
کشت  زیر  سطح  هکتار   300 از  گفت: 

این  از  تن  هزار  یافته سیر، 12  افزایش 
محصول برداشت خواهد شد.

پیش  اساس  بر  یادآورشد:  عماری 
تن  هزار   76 شده،  انجام  بینی های  
تن   900 و  هزار  یک  از  سیر  محصول 

زمین زراعی برداشت می شود.
طارم  در  تولیدی  سیر  محصول  وی 
شهرستان  این  اصلی  محصوالت  از  را 
برشمرد و افزود: تعداد یک هزار و 200 نفر 

از بهره برداران این شهرستان به کشت و 
کار محصول سیر مشغول هستند. 

شهرستان  کشاورزی  مدیرجهاد 
طارم گفت: برداشت محصول سیر این 
شهرستان از اوایل اردیبهشت سال آینده 
شروع می شود و تا پایان خرداد ادامه دارد.

تولیدی  سیر  کرد:  تاکید  عماری 
شهرستان طارم با توجه کیفیت باالیی که 
دارد عالوه بر تامین نیاز این شهرستان 
و  استان ها  سایر  به  زنجان  استان  و 
کشورهای روسیه، آذربایجان و کشورهای 

حوزه خلیج فارس صادر می شود.
کارگاه های   فنی،  انبار  نبود  وی 
فرآوری صنعتی و بسته بندی را از جمله 
مشکالت سیرکاران این شهرستان بیان 

کرد.

افزایش 300 هکتاری کاشت سیر در طارم

یک صیاد خلخالی با تک قالب موفق 
به صید بزرگترین ماهی قزل آالی وحشی 

در آب های آزاد این شهرستان شد.
افشین سلیم پور صیاد بزرگترین ماهی 
قزل آالی رنگین کمان وحشی شهرستان 
خلخال گفت: این قطعه ماهی قزل آالی 
رنگین کمان به طول 67 سانتی متر و 
وزن بیش از چهار کیلوگرم را در یکی 
از مناطق دورافتاده و منابع آبی آزاد این 
شهرستان با تک قالب صید کرده است.

طبیعت  دوستداران  از  که  صیاد  این 
و محیط زیست خلخال است و پیش از 
این نیز بارها در جشنواره های صید ماهی 

با تک قالب موفق به عناوین برتر شده، 
به عالقمندان به ورزش مفرح ماهیگیری 
شیوه های  از  استفاده  در  کرد  توصیه 
از جمله  متعارف صید ماهی در منطقه 
و  حفظ  برای  قالب  تک  به کارگیری 

حراست از منابع خدادادی تالش کنند.
او اظهار کرد: استفاده از شیوه های 
نادرست صید ماهی از جمله به کارگیری 
تور، مواد منفجره و جریان الکتریسیته 
موجب  خلخال  در  ماهی  صید  برای 
در  بومی  ماهیان  انواع  نسل  انقراض 
و  سدها  پشت  دریاچه  ها،  رودخانه 

آب های آزاد این شهرستان شده است.
وی افزود: محلی که وی موفق به 
صید بزرگ ترین ماهی قزل آال رنگین 
کمان شده در زمان های  گذشته سرشار 
از ماهیان قزل آالی خال قرمز بومی 
این شهرستان بوده که در حال حاضر 
اثری از این ماهیان در محل دیده نمی 

شود.

صید بزرگترین ماهی
قزل آالی وحشی خلخال

مدیریت  و  بهداشت  اداره  رئیس 
بیماریهای طیور، زنبور عسل آذربایجان 
از  مراقبت  ملی  طرح  گفت:  غربی 
و  پایش  جهت  پرندگان،  آنفلوانزای 
مراقبت از این بیماری در استان به اجرا 

در می آید.
این  بیان  با  الهیاری  اسماعیل 
مطلب اظهارداشت: طرح ملی مراقبت 
 95 سال  در  پرندگان  آنفلوانزای  از 
استان  در  کشور  سراسر  با  همزمان 
آذربایجان غربی از مهرماه آغاز شده و 

همچنان ادامه دارد.
وی افزود: مرحله اول این طرح با 

بازارچه های   واحد  از 9  برداری  نمونه 
عرضه پرندگان زنده، واحدهای پرورش 
اردک و غاز، باغ پرندگان و باغ وحش 
اتمام  به  هفته  یک  مدت  در  استان 

رسید.
مدیریت  و  بهداشت  اداره  رئیس 
بیماریهای طیور، زنبور عسل آذربایجان 
با  این طرح  دوم  مرحله  گفت:  غربی 
انتخاب  از 49 روستای  برداری  نمونه 
شده از طرف سازمان دامپزشکی ادامه 
برداری  نمونه  با  نهایت،  در  و  یافته 
توسط  متعاقبا  که  صنعتی  واحدهای 
سازمان دامپزشکی کشور اعالم خواهد 

شد خاتمه خواهد یافت.
و   HI آزمایشات  افزود:  الهیاری 
PCR برای شناسایی تحت تیپ های  
H5 و H7 و H9 در آزمایشگاه اداره 
کل دامپزشکی استان انجام گرفته و 
در صورت نیاز به آزمایشات تکمیلی، 
نمونه های  الزم به سازمان دامپزشکی 

کشور ارسال خواهد شد.

طرح ملی مراقبت از آنفلوانزای پرندگان 
درآذربایجان غربی اجرا می شود

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای 
در  دولت  که  حالی  در  گفت:  اسالمی 
زمینه قراردادهای نفتی برای ملت ایران 
جاسوسان  اما  می کند،  مخفی کاری 

اسرائیلی از این قرار داد ها مطلع هستند.
نادر قاضی پور با ابراز تأسف از اینکه 
توسط  نفتی  قراردادهای  جدید  الگوی 
دولت به صورت محرمانه مانده و اجرایی 
می شود، اظهار داشت: دولت یازدهم دولت 
اعتدال و امید است اما باید در بسیاری از 
زمینه ها شفا ف سازی کند چون هم اکنون 
خرید قراردادهای خودرو، هواپیما و نفتی 
جاسوسان  که  حالی  در  است  محرمانه 
اسرائیل از آنها مطلع بوده و ملت ایران 

از این موضوع بی اطالع هستند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: در اصل 77 قانون 
قراردادهای  تمامی  که  آمده  اساسی 
بین المللی باید به تصویب مجلس شورای 
توسط  قراردادها  یعنی  برسد  اسالمی 
نمایندگان موافق و مخالف مورد بررسی 

قرار گیرد.

جاسوسان اسرائیلی از »قراردادهای نفتی« 
مطلع اند اما ملت ایران »بی اطالع«

فوالد  گسترش  برنامه  شدن  مشخص 
برای سفر به قم، آخرین تمرین تیم والیبال 
شهرداری تبریز پیش از دیدار با بانک سرمایه 
و تقدیر از مسی ایرانی توسط باشگاه دبیری 
مشروح اخبار ورزشی استان آذربایجان شرقی 

است.
تیم والیبال شهرداری تبریز که چهارشنبه 
در نخستین دیدارش از سری مسابقات سوپر 
لیگ والیبال باشگاه های کشور، جام شهدای 
منا به مصاف تیم بانک سرمایه خواهد رفت، 
دیروز عصر آخرین تمرین خود را در تبریز 

برگزار کرد.

شاگردان عادل بناکار سپس 
راهی تهران شدند

تیم والیبال شهرداری تبریز چهارشنبه از 
ساعت 17 در خانه والیبال تهران، به مصاف 
تیم بانک سرمایه خواهد رفت.بانک سرمایه 
مدافع عنوان قهرمانی است و در رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا نیز مقام قهرمانی را از 

آن خود کرده.
برنامه گسترش فوالد برای سفر 

به قم مشخص شد
تیم گسترش فوالد که در هفته هشتم 
باشگاه های  فوتبال  برتر  لیگ  رقابت های 
کشور موسوم به جام خلیج فارس، موفق شد 
تیم پدیده را با 3 گل از پیش رو بردارد، صبح 
دیروز یک جلسه تمرینی سبک را برگزار 

کرد. شاگردان فراز کمالوند در زمین شماره 
2 استادیوم بنیان دیزل ریکاوری کردند.آنان 

امروز تمرینات خود را پیگیری می کنند.
آبی پوشان تبریزی روز جمعه قرار است 
به مصاف تیم صبای قم بروند. در همین 
 10:10 ساعت  پنجشنبه  روز  آنان  راستا، 
تبریز را به مقصد تهران ترک خواهند کرد.

شاگردان کمالوند بالفاصله پس از رسیدن 
به فرودگاه تهران با اتوبوس خود را به قم 
این  برای  فوالد  گسترش  تیم  می رسانند. 
مقابل  و  ندارد  محرومی  و  مصدوم  دیدار 
صبای قم با تمام قوا به میدان خواهد رفت.

تقدیر از مسی ایرانی در تبریز
رقابت های  در  که  علی اصغر  زاد  بهزاد 
درخشش  ریو،   2016 پارالمپیک 
فوتبال  ملی  تیم  ترکیب  در  فوق العاده ای 
نابینایان کشورمان داشت و توانست لقب 
»مسی ایرانی« را هم از رسانه های خارجی 
دبیری مورد  فوتسال  تیم  دیدار  بگیرد، در 

تقدیر قرار گرفت.

برنامه گسترش فوالد 
برای سفر به قم مشخص شد

م.الف: 1467
آگهی دادنامه

پرونده کالسه 9409984157800076 شعبه دادگاه انقالب دادگستری شهرستان میانه تصمیم نهایی شماره 9509974157900158
متهمین:1. آقای کامران علی پور فرزند خسرو به نشانی مهاباد- کوی دانش خ 16 متری- کوچه آبشار -4 پالک 42

2. آقای کریم سلیمان پور فرزند قادر به نشانی آذربایجان غربی- نقده- خ شافعی 1 پشت مدرسه رجایی پ 104
اتهام : قاچاق تعداد 872 بطری مشروبات الکلی به نحو سازمان یافته

گردشکار: پس از وصول پرونده و ثبت آن به کالسه فوق شعبه اول دادگاه انقالب میانه و با تعیین وقا رسیدگی و ابالغ آن به متهمان و نماینده محترم دادستان میانه سرانجام در تاریخ فوق دادگاه مذکور به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و با امعان نظر 
در محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به تاریخ 95/07/04 مبادرت به انشاء رأی می نماید.

»رأی دادگاه« در خصوص اتهام آقایان -1 کریم سلیمان پور فرزند قادر متولد 1360 متواری -2 کامران علی پور فرزند خسرو متولد 1368 متاهل، هر دو دایر بر مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه یی تعداد 872 بطری مشروبات الکلی خارجی به ارزش 
عرفی 437،820،000 ریال، با این توضیح اجمالی که در مورخه 94/01/25 یک دستگاه خودروی پرشیای سفید رنگ و یک دستگاه پرشیای سیاه رنگ در مسیر خالف حرکت به سمت خودروهای حرکت که با عالیم هشدار دهنده پلیس و دستور ایست 
همچنان به مسیر خود ادامه داده که پس از تیر اندازی توسط مامورین، پرشیای سفید رنگ از محل متواری ولی پرشیای سیاه رنگ به شماره انتظامی 926 ص 71 ایران 22 از حرکت ایستاده ولی راننده آن با توجه به شرایط جوی و جغرافیایی ازمحل متواری 
می گردد که تعداد872 بطری مشروبات الکلی خارجی به شرح صفحه یک پرونده به انضمام یک عدد گوشی لنزدار سونی اریکسون و یک عدد بی سیم دستی به مارک زیمنس از داخل خودروی مذکور کشف و مشخص گردیده که پالک خودرو جعلی بوده 
و پالک اصلی آن 926 ص 71 ایران 27  است . طبق دستور از هر یک از انواع مشروب )21 نمونه( به منظور انجام تحقیقات مقدماتی به دادسرا تحویل گردیده و دیگر مشروبات الکلی طی صورتجلسه یی توسط مرجع انتظامی معدوم گردیده اند )صفحه 29 
پرونده(، ارزش عرفی مشروبات مکشوفه از اداره محترم گمرک استان استعالم گردیده که طی نامه شماره 71/109/2116/94/-131 94/2/1 ارزش آنرا 437،820،000 ریال اعالم نموده است )صفحه 27 پرونده( و در استعالم معموله خودروی پرشیای سیاه 
رنگ بنام متهم ردیف اول اعالم گردیده است. ریز مکالمات و مشخصات تلفن که متهم ردیف اول با آن تماس گرفته استعالم، که تلفن بنام متهم ردیف دوم بوده است. علی ایحال، تحقیقات گسترده ای جهت شناسایی کامل متهمان و دستگیری آنها انجام 
یافته که دستگیری متهم ردیف اول به علت مجهول المکان بودن وی به نتیجه نرسیده ولی متهم ردیف دوم ازمحل اقامت خود واقع در مهاباد دستگیر، اتهام انتسابی به وی تفهیم گردیده است. وقت رسیدگی تعیین، متهم ردیف اول علیرغم  ابالغ قانونی آن 
از طریق آگهی در روزنامه سراسری مورخه 95/05/18 در جلسه دادرسی حاضر نشده و الیحه یی ارسال نکرده است ولی متهم ردیف دوم در جلسه دادرسی حاضر و منکر اتهام انتسابی به خود بوده و از بزه انتسابی اظهار بی اطالعی می کند و ادعا می نماید که 
فقط یک سیم کارت به شخص دیگری بنام مولود رسولی در مهاباد فروخته ولی سیم کارت را بنام وی انتقال نداده است و احتمال سوء استفاده از سیم کارت توسط وی وجود دارد. پرینت مکالمات تلفنی وی نیز حکایت از عدم توجه بزه انتسابی به وی را دارد. 
خودروی کشف شده بنام وی نبوده و مشار الیه نیز در صحنه جرم حضور نداشته است. بنابراین با توجه به سایر قراین و امارات موجود در پرونده اتهام متهمان مبنی بر مشارکت در نگهداری مشروبات الکلی خارجی به تعداد 872 بطری را منتفی دانسته و اتهام 
متهم ردیف اول را مبنی بر مباشرت در نگهداری مشروبات فوق الذکر را محرز و مسلم دانسته و مستندا به بندهای الف و ث ماده 1 و بند پ ماده 22 و تبصره های  4و 45 آن و مواد 44 و 51 قانن مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب دی ماه 92 و مواد 134، 
19 و 215 قانون مجازات اسالمی مصوب 92 حکم بر محکومیت متهم ردیف اول آقای کریم سلیمانپور به پرداخت شش برابر ارزش عرفی کاالی مکشوفه جمعا معادل 2،626،920،000ریال جزای نقدی و تحمل دوسال حبس از نوع درجه 6 ماده 19 قانون 
اخیرالذکر و امحاء مشروبات الکلی باقی مانده و ضبط خودروی پرشیای سیاه رنگ به شماره انتظامی 926 ص 71 ایران 27 به نفع نیروی انتظامی شهرستان میانه و گوشی سونی اریکسون لنزدار و یک عدد بی سیم دستی به مارک زیمنس به نفع دولت صادر 
و اعالم می نماید و به لحاظ فقد ادله اثباتی کافی بر ارتکاب بزه از سوی متهم ردیف دوم به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران حکم بر برائت متهم آقای کامران علی پور صادر و اعالم می نماید. رای صادره در خصوص متهم ردیف اول غیابی 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر مرکز استان بوده و در خصوص متهم ردیف دوم ظرف بیست پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم 

تجدید نظر استان  است .                                                                                                                                                                                  حبیب قنبرزاده-رییس دادگستری و دادرس دادگاه انقالب میانه

م.الف: 1554
آگهی 

بدین وسیله به آقای ابوالفضل بوداتات فرزند اسرائیل اعالم می شود در خصوص اتهام شما دایر بر 
تولید و و پخش مواد شــوینده و بهداشــتی تقلبی، ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه دوم 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان میانه جهت دفاع از اتهام انتسابی حاضر شوید عدم 
حضور موجب جلب است متذکر می گردد چنانچه در موعد مقرر در این شعبه حاضر نشوید برابر 

مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
بازپرس شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان میانه- محمودیان

م.الف: 1565
رو نوشت آگهی حصر وراثت 

خانم سیاره الفرمانی دارای شناسنامه شماره 1149 به شرح در خواست به کالسه 950558 از این 
دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمید پرنیان  به 
شناسنامه 61 در تاریخ 95/07/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به
1. نیما پرنیان فرزند حمید به شماره ملی 1520228473 متولد 1371 صادره از میانه پسر متوفی

2. امیررضا پرنیان فرزند حمید به شــماره ملی 1520441916 متولد  1377 صادره از میانه پسر 
متوفی

3. ســیاره الفرمانی فرزند صفر علی به شــماره ملی 1530593026 متولد  1350 صادره از میانه 
همسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قنبرزاده- قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف میانه                                                                                                            
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در دایره لغات زبان فارسی کلمات بسیاری یافت می شود 
که در زبان عامیانه همگی با یک نام خوانده می شــوند در 
حالی که کاربرد و ساختار متفاوتی دارند، از این دست کلمات 
در هر حوزه و فنی می توان به وفور جست و جو کرد و یافت. 
در حوزه معماری هم کلمات بسیاری هستند که رویکردی 
متفاوت دارند اما در زبان عامیانه و روزمره یکســان خوانده 
می شوند، کلماتی مانند بالکن، تراس و ایوان از جمله همین 
کلمات هســتندکه همه ما بعضاً نادانسته آن ها را یکسان 

می خوانیم، اما تفاوت آن ها چیست؟
ایوان در زبان فارســی به بخشــی از ســاختمان گفته 
می شود که سقف دارد و گاهی تا 3 طرف آن با دیوار احاطه 
شده اما به هوای آزاد متصل است و در معماری، فضای نیمه 
باز نامیده می شود. پس از ورود سبک های غربی به ساخت و 
ساز ایران، اسامی فرنگی آن نیز وارد زبان فارسی شد. امروزه 
ایوان را تراس یا بالکن هم می نامیم اما تفاوت های ظریفی 
در معنای لغوی آنها وجود دارد. در زبان انگلیســی، تراس 
به هر بلندی مسطح یا به اصطالح سکو گفته می شود اما 
بالکن سطح مرتفع نیمه  باز متصل به وجه خارجی ساختمان 
اســت که با دیوار کوتاه یا نرده احاطه می شود و به تعریف 

ایوان نزدیک تر است. 
ایوان یادآور فضاهای نیمه باز معماری اقلیم گرم و خشک 
است که در مساجد و خانه های قدیمی دیده می شود؛ سطوح 
نسبتا بزرگی که مشرف به حیاط هستند و به خصوص در 
فصل تابستان، به عنوان یکی از فضاهای اصلی بنا استفاده 

می شوند و مختص معماری ایران و توابع آن هستند. 

اِیوان به نشستنگاهی بلند تر از اطراف خود گفته می شود 
که معمواًل در بخش بیرونی ساختمان های مسکونی ساخته 
می شــود و یکی از اجزای مهم در معماری سنتی است که 
ریشه آن به دوره اشکانیان برمی گردد. ایوان های  سراسری 
قدمتی بیشتر از اشکانیان دارند و سبک معماری پارتی این 
چنین بوده اســت. ایوان فضایی است میانی، بین بیرون و 
درون. فضایی اســت که به خاطر ارتفاع آن از زمین گرد و 
غبار مناطق کویری از طریق آن به داخل خانه راه پیدا نمی 
کند. به طور کلی ایوان فضاهای مسکونی را باالتر از فضای 
بیرون قرار می دهد که اگر انسان نشسته در ایوان و فضای 
داخل باشد بتواند بر حیاط مسلط شود و گل ها و گیاهان و 
حوض و آب را مشاهده کند. تزئینات زیبای ایوان ها عالوه 
بر حس زیبایی، حس اســتواری و صالبت را هم به همراه 
می آورد، چرا که این طرح و نقش های  زیبا باید ســال ها 
پایدار بماند. ایوان ها الگوی خود را از چادرهای بیابانگرد دوره 
اشکانیان گرفته اند که این چادرها از همه طرف بسته اند و 
فقط از درب ورودی امکان ورود و خروج دارند و ایوان هم 
به همین صورت اســت فقط از درب ورود و خروج، امکان 
رفت و آمد وجود دارد و همانطور که می دانیم  مســاجد 4 
ایوانه سبک معماری خود را از خانه های  قدیمی گرفته اند. 
ایوان یکی از مهم ترین فضاهای معماری ایرانی است 
که در بیشتر خانه های  سنتی و ابنیه تاریخی با کاربری های  
متفاوت از جمله عبادتگاه، کاخ ها، عمارت مسکونی و... به 
چشــم می خورد. از نظر فرم، ابعاد و جایگاه متنوع است و 
عملکرد های  زیادی دارد. فضاهای زیادی نیز مترادف ایوان 
هستند، نوع بدون سقف آن را گاه بهار خواب و گاه مهتابی 
می نامند. گونه دیگر از آن نیز با ستون های  متعدد در جلو 
و ارتفاعی برابر ســقف و عرض کم، رواق نام دارد. در باره 
مفهوم ایوان به عنوان »فضای انتقالی بین عوامل زمینی و 

زمانی« نیز یاد شده است. 

از طرفی ایوان به عنــوان یکی از فضاهای به جا مانده 
از معماری کهن ایرانی که البته بــا تغییرات فراوان، هنوز 
ردپایش در معماری معاصر ایران قابل رویت است، به جهت 
دید نظرگاهی یعنی عنصری در ارتفاع باالتر که دارای دید به 
منظر و سطح روبرو است، بسیار قابل توجه است. منظور این 
است که ایوان هم در ارتباط با معماری، به عنوان عنصری 
غیــر قابل انفصال از آن و هم به عنوان عنصری در ارتباط 

با منظره ای که در روبرویش وجود دارد قابل بررسی است. 
بسیاری از کارشناسان معتقدند که شرق ایران به ویژه 
خراســان جایگاه ایوان هاست. ایوان های بزرگ از دوره 
اشــکانی در ایران باقیمانده است. زیباترین و عالی ترین 
ایوان ها در مســاجد و بناهای اســالمی ایران است و 
ایوان های ایرانی اغلب بلند و متناسب با بنا با طاق نماهای 

بسیار جالب و متنوع ساخته شده اند.
تفــاوت بالکن و تــراس از جنبه حقوقــی و قوانین 
تفکیک آپارتمان نیز در مسقف یا غیر مسقف بودنشان 
است. بالکن از منضمات آپارتمان است که مساحت آن 
در مساحت آپارتمان محاسبه و جمع می گردد. بالکن باید 
حتما مسقف بوده و حداقل یک طرف آن به فضا باشد، 
گاهی بالکن دو طرف و گاهی ســه طرف باز به فضای 
مجاور داریم. قسمت های  مجاور این فضا از جنس نیم 
دیوار و یا نرده و یا ترکیب اینها با دیوار اســت اما تراس 
غیر مسقف بوده و جزو مشاعات محسوب می گردد، در 
نتیجه مساحت آن در محاسبه مساحت آپارتمان دخالتی 

ندارد. 
گاهی قسمتی از یک بالکن غیر مسقف است )معموال 
در طبقه اول( که در این حالت آن قســمت غیر مسقف 
تراس و قسمت مسقف بالکن نامیده می شود. در چنین 
حالتی باید حقوق ارتفاقی بــرای بخش تراس در نظر 

گرفته شود چرا که آن قسمت مشاع است.

مقالهُکِد صفر-صفر

جلسه گذاران َمحَرم،
 جلسات فوق محرمانه، 
تصمیمات بسیار محرمانه

رامین خرسندی 

در ایــن قرن اطالعــات و عصر دهکده جهانی که با یک کلیک در فضای مجازی می توان حجم عظیمی از داده ها 
را زیر و رو کرد و دیگر زندگی در گوشــه ای دور افتاده از جهان به مفهوم دوری از اخبار و رویدادهای پیرامون نیست، 
شــفافیت در قوانین و آئین نامه ها یکی از اصول اولیه هر صنعت و کســب و کار است و دولتمردان با تصویب قوانین 
جدید و انتشار آن سعی در تسهیل فعالیت های  اقتصادی و جذب سرمایه و امکان برنامه ریزی طوالنی مدت تر دارند. 
در کشــور ما کالف ســر در گم قوانین چنان پیچیده و گنگ است که نه تنها دانستن و تسلط بر آن کاری دشوار است 
بلکه دسترسی به آن نیز بعضا غیر ممکن می نماید. ارقامی میلیارد ریالی که در صنعت ساختمان و بحث های  شیرین 
کاربری اراضی و مشــابه آن بی کوچکترین زحمتی می توان بدست آورد، چنان تحریک کننده و جذاب است که باعث 
شــده تمام جمعیت کشور نه غیر مستقیم که کاماًل مســتقیم درگیر این صنعت شوند و سرمایه های که باید در تولید 
ارزش افزوده صنایع شــرکت داده شــود سرازیر پیش خرید زمین و مسکنی شود که فراتر از حد نیاز اولیه مردم بوده و 
صرفًا با امید به چند برابر شــدن انجام می شــود. متولیان امر در شهرداری ها و سایر سازمان های  درگیر امر مسکن با 
علم به این ارقام میلیاردی برای هرچه بیشــتر ساختن ســهم خویش سعی در جلوگیری از شفافیت قوانین داشته و با 
علم بر تأثیر تصمیمات خود بر این حوزه حتی در مواردی که قانونگذاران تأکید بر شفافیت انتقال تصمیمات أخذ شده 
دارند نیز با طفره رفتن از این قواعد کنترلی راه خود را می روند. به علت پیچیدگی موضوع و قدرت بی حد و حصر ارقام 
جابجا شــده علنًا سازمان های  بازرســی نیز دچار خمودگی و انفعالند. ما هم عالقه ای به کنکاش مسأله فوق نداریم. 

وظیفه مطبوعات چیز دیگری است.

ویژه نامه صنعت ساختمان آخرین سه شنبه هر ماه در روزنامه سرخاب
زیر نظر افشین اجاللی

e-mail: afshin_edjlali@yahoo.com 12

افشین اجاللی
 کارشناس ارشد سازه 
دانشگاه صنعتی سهند

درست بخوانیم...

خانم ها و آقایان دانشــجو، مهندســین، مدیران، بازنشسته های پارک نشــین، پیمانکاران طلبکار، 
کارفرمایان بدهکار، مشاوران بیکار، تازه فارغ التحصیالن جویای کار

ویژه نامه صنعت ساختمان مگر مال شــما و برای شما نیست؟ مگر ما چقدر توان داریم از خودمان 
مطلب َدر کنیم؟ ما هم مثل شــما بدمان نمی آید یک پایمان را بیندازیم روی پای دیگرمان و در حالی 
که از روی باکالسی نسکافه می نوشــیم حاصل زحمت یک ماهه چند تا جوان عالقمند که اواخر ماه 
 Download چند شــب هم نخوابیده اند و ترجمه کرده اند و نوشــته اند و مصاحبه پیاده کرده اند و
کرده اند و هزار تا کار دیگر را بخوانیم و بعضاً سری تکان بدهیم و بگوییم اینجایش را بد ننوشته بود 

و اینجایش خوب نبود و غیره. 
ولی ما می نویســیم و از شــما هم می خواهیم ما را تنها نگذارید. اگر دســتی در قلم دارید برایمان 
بنویسید و اگر این 4 صفحه ماهانه را تصادفی هم که شده ورق می زنید با دفتر روزنامه تماس بگیرید 

و خالصه یک نظری بدهید ببینیم سلیقه تان چیست. ِدق کردیم از بس کسی حالمان را نپرسید.
ممنون.
تیم ویژه نامه صنعت ساختمان روزنامه سرخاب

فراخوان

سمانه یحیی زاد
دانشجوی کارشناسی معماری 

دانشگاه تبریز

دست اندرکاران و عالقمندان صنعت ساختمان، اگر تا به حال جای خالی یک نشریه تخصصی بین فعالین این 
صنعت در شــمال غرب کشورحس می شد، حاال ماهی یک بار ویژه نامه صنعت ساختمان در روزنامه سرخاب 
منتشر می شود. روزنامه سرخاب در سراسرشــمال غرب کشور توزیع می شود و ویژه نامه های  تخصصی آن 
روی میز تمام مدیران مرتبط این صنعت می رود. اگر در قدم اوِل توسعه فعالیت و شناساندن توانایی های  خود، 
استان های  آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل و زنجان را نشانه گرفته اید، ما تواناییش را داریم. امتحان کنید.

شماره تماس قبول آگهی:
09352135615

چاپ آگهی
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لطفا بیوگرافی مختصری از خود ارائه دهید. 
محل تولــد، تحصیالت ابتدایــی، راهنمایی، 
دبیرســتان، مقاطع دانشــگاهی، فعالیت های  

ورزشی و فرهنگی مورد عالقه.
متولد شهر تبریز هستم. تحصیالت قبل از دانشگاه را 
در مدارس عادی شــهر تبریز و همواره به عنوان دانش 
آموز برتر دوره گذارنده ام. با رتبه 519 در ســال 1375 
در کنکور ریاضی فیزیک از دومین اولویت انتخاب رشته 
خودم که کارشناســی ارشد)پیوســته( مهندسی معماری 
دانشگاه صنعتی سهند بود، پذیرفته شدم. در سال 1381 
با رتبه عالی و بعنوان یکی از ســه نفــر اول دوره، فارغ 
التحصیل مقطع کارشناسی ارشد)پیوسته( شدم. در سال 
1387 در دوره دکتری معماری دانشــگاه تهران پذیرفته 
شــده و در ســال 1391 با رتبه عالــی از مقطع دکتری 

معماری این دانشگاه فارغ التحصیل گردیدم.
فعالیت ورزشــی تخصصی ندارم ولی به پیاده روی و 
شنا عالقمند هســتم و معموال جز ورزش های  هفتگی 

ام قرار دارند.
 

و  دربــاره رشــته مهندســی معمــاری 
گرایش های  آن در ســایر کشــورها و  ایران 

کمی توضیح دهید.
تفاوت اصلی این رشــته در ایران با ســایر کشورها، 
کاربردی و نیاز محور بودن آن اســت که دلیل اصلی آن 
شکاف بین دانشگاه و بازار کار  است . در سایر کشورها، 
مسائل و طرح های  معماری با صنعت ساختمان، نیازهای 
زندگی واقعی و مسائل و بحران های  روز همسو و عجین 
می باشند. هرچند که حرکت های  اخیر رشته معماری در 
ایران تالش دارد که هم راســتا با این گرایش ها در سایر 
کشورها باشــد ولی به نظر می رسد هنوز رشته معماری 
در  ایران )از جنبه کاربردی بودن( در ابتدای مســیر قرار 
دارد.به نظر می رسد اگر مهندسی معماری بتواند در ایران 
ارتبــاط تنگاتنگی با همه ارگان ها و ســازمان های  ذی 
نفع داشته باشــد، می توان ادعای در سطح جهانی بودن 

را داشت.

چــرا این رشــته را برای ادامــه تحصیل 
برگزیدید و مشوق اصلی شــما در پیشرفت 

وادامه راه در این رشته چه کسی بوده است؟
مشــوق اصلی پدرم بودند که ظاهرا ایشــان در ایام 
جوانی به دلیل حضور در شــهر تهران و آشنایی نزدیک 
با دانشجویان معماری دانشگاه شهید بهشتی)ملی سابق( 
به رشته معماری عالقمند شده بودند. در زمانی که من در 
کنکور شــرکت نمودم به دلیل ظرفیت بسیار محدود این 
رشته از نظر تعداد نفرات قبولی و دانشگاه های  سراسری 
که رشته معماری در آنها دایر بود و همچنین کارشناسی 
ارشد پیوسته بودن آن، این رشــته مقبولیت زیادی بین 
نقرات برتر کنکور ریاضی - فیزیک داشــت. من هم از 
یکســو به دلیل  تشــویق های  پدرم و از سویی دیگر به 

دلیل رتبه خوب کنکور، این رشته را انتخاب نمودم. 
دانش  تمام  دبســتان  دوران  انشاهای  در 

آموزان می خواهنــد در آینده دکتر یا مهندس 
شوند.  به نظر شــما آیا دانش آموزان ما و به 
ویژه دانش آموزان دبیرستانی پیش از انتخاب 
رشته دانشگاهی، تصور و شناختی از مهندسی 

معماری دارند؟ 
در دورانــی که بنــده تحصیل می کردم، اشــنایی با 
رشــته های  دانشــگاهی از جمله معماری بسیار محدود 
بود و صرفًا اگر کســی از آشنایان یا بستگان در رشته ای 
تحصیل می کرد، فرد می توانســت به واســطه ایشان از 
ماهیت رشــته مورد عالقه اش خبردار بشود. هم اکنون 
ظاهرا به دلیل وجود مشــاوره های  تحصیلی این مشکل 
تا حدودی مرتفع گردیده است ولی اینکه این مشاورین تا 
چه اندازه تصویر روشنی از ابعاد و ماهیت رشته معماری 
داشــته باشند، بحثی جدی اســت و به نظر باید در این 
حوزه مشــاورین مدارس از خــود متخصصین این حوزه 
دعوت به عمل آورند تا بتوان تصویر روشــنی به دانش 

آموزان منتقل نمود.

علــم معماری در ایران )در هر دو ســطح 
دانشــگاهی و عملی( نســبت به دنیا در چه 

سطحی قرار دارد؟
در حــوزه بحث های  نظری و تئــوری به نظر تفاوت 
بارزی با دانشــگاه های  دنیا نداریم ولی در حوزه  مسائل 
کاربــردی practical  به نظر راه زیادی برای پیمودن 
داریم و تنها راه جبران آن آشــتی بین دانشگاه و دنیای 

واقعــی از جمله صنعت ســاختمان ســازی، ارگان های  
حقیقی و حقوقی سفارش دهنده معماری  است .  

کیفیــت تدریــس رشــته معمــاری در 
دانشــگاه های  تبریــز چه تفاوتی با ســایر 
دانشــگاه های  ایران )عمدتا دانشــگاه های  

تهران( و دانشگاه های  منطقه دارد؟
شــاید به صراحت بتوانم روی این موضوع که تفاوتی 
در ســطح تدریــس در دانشــگاه محل خدمــت خودم 
)دانشــگاه هنر اسالمی تبریز( با دانشــگاه های  تهران 
وجود ندارد، پافشــاری بکنم. آنچه که باعث می شــود 
بین دانشــگاه های  تبریز و تهران تفاوت دیده شــود در 
کلیت جو محیط پایتخت اســت. به نظر می رسد فضای 
آکادمیک آموزشــی تنهــا یک بُعد از آموزش دانشــجو 
می تواند باشــد و ســایر موارد نظیر اتفاقات غیر رسمی 
آموزش بعنوان مثال دسترسی به شرکت های  مهندسین 
مشاور جهت کارآموزی دانشجویان، شرکت در مسابقات 
و جشــنواره های  مختلف مرتبط با رشــته، شــرکت در 
اتفاقات بین دانشــگاهی و تجربه مسائل متفاوت برنامه 
ریزی، مدیریت و طراحی محیــط و... باعث گردیده که 
در نهایت در خروجی دانشــجویی دانشگاه های  تبریز و 
تهران تفاوت دیده شود. این را به جرات می توانم بگویم 
که دسترسی دانشجویان به اســاتید حداقل در دانشگاه 
هنر اسالمی تبریز به مراتب بیشتر از دانشگاه های  تهران 
است و دانشــجویانی که تجربه هر دو دانشگاه را داشته 

اند، همه گواه  این ادعای بنده هستند.

به عنــوان یک خانم در فضای مهندســی 
کشــور - که علی رغم گذشت این همه سال 
هنوز هم فضایی مردانه اســت - چه مشکالت 
خاصی داشــته ایــد؟ آیا این مشــکالت در 
فضاهای آکادمیک کمتــر از فضای کاری این 

صنعت )بازار ساخت و ساز( است؟
قطعًا در فضای کار و بازار ســاخت و ساز جو و فضای 
مردانه بسیار حاکم است. مهمترین معضل هم قدرت البی 
و چانه زنی برای به دست آوردن فرصت های  شغلی است 
که این موضوع قطعــًا باعث ایجاد محدودیت های برای 
برخی خانم های  شــاغل در این رشته می شود. بی نظمی 

حاکم بر صنعت ساختمان از نظر مراحل و ساختار ارجاع 
کار و.. نیز بر این موضوع بیشــتر دامن می زند. قطعا در 
فضای آکادمیک این مسائل تا حدودی کم رنگ تر است، 
هرچنــد که فضای آکادیک هــم در برخی مواقع از این 

بی مهری ها رنج می برد.

 شما طی ســال ها تجربه چه تفاوتی بین 
دانشجویان زمان خودتان و دانشجویان کنونی 

می بینید؟
تفاوت بســیار فاحش از نظر علمی بین دانشــجویان 
این دو دوره دیده می شــود. همان گونــه که در جواب 

سوال دوم گفته ام در دوره ای که من تحصیل می کردم، 
ورودی های  رشته معماری دانشــگاه های  سراسری از 
نخبــگان و برترین هــای  کنکور ریاضــی فیزیک بوده 
اند. در دانشــگاه های  آزاد نیــز تا حدودی این جو حاکم 
بود و دانش آموزانی که حد نصاب برای ورود به رشــته 
معماری در دانشــگاه سراســری را کسب نکرده بودند و 
صرفًا عالقمند به رشــته معماری بودند، این رشته را در 
دانشــگاه آزاد انتخاب می کردند. متأسفانه هم اکنون به 
دلیل کارشناسی شــدن )مهندسی( این رشته از یکسو و 
رشد تعداد دانشگاه های  سراسری مجری رشته معماری 
و افزایش تعداد دانشــجوی پذیرفته شده از سویی دیگر، 
کیفیت دانشجویان ورودی افت چشمگیری داشته است. 
در خصوص دانشــگاه های  آزاد می توانم بگویم متاسفانه 
رشد قارچ گونه و بدون برنامه ریزی باعث تخریب وجهه 
دانشــجویان معماری این دانشــگاه شده است و به نظر 
دانشجویان قربانی این سیستم برنامه ریزی باید تالش و 

انرژی مضاعفی برای اثبات خود خرج کنند.

آیا به نظر شــما رشــد قارچ گونه مراکز 
آموزش عالی )علی الخصوص دانشــگاه های  
آزاد( و افزایش ظرفیت پذیرش دانشــجو در 
دانشــگاه های  سراسری طی سال های  اخیر، 
باعث افت کیفیت تدریس و تحصیل نشــده 

است؟
قطعًا افزایش کمیت، افــول کیفیت را به همراه دارد. 
االن شــاهد هستیم که دانشــجویان دانشگاه آزاد حتی 
اســتاد راهنمای کافی برای اخذ پایان نامه که محصول 
و میوه تحصیل یک دانشــجوی معماری است، ندارند و 
ســرگردان در حال تماس و هماهنگی با اساتید مختلف 
از دانشــگاه های  مختلف می باشــند که شاید هیچ گونه 
اشــنایی هم با آنها ندارند و شــاید حتی دسترســی هم 

نداشته باشند. این به نظر بنده یعنی فاجعه تحصیلی.

بســیاری از واحد های  درســی مهندسی 
معماری نیاز بــه کارگاه های  تخصصی مجهز 
دارند. به نظر شما در واحد های  دانشگاهی ما 
آموزش عملی الزم و منطبق با علم روز جهان 

به دانشجویان ارائه می گردد؟
به نظر راجع به این موضوع باید متناســب با دانشگاه 
صحبت نمود. به عنوان مثال دانشگاه محل خدمت بنده 
)دانشگاه هنر اسالمی تبریز( آزمایشگاه پیشرفته فیزیک 
ساختمان متناسب با برخی گرایش های  کارشناسی ارشد 
معمــاری دارد ولی اینکه آنچه در این آزمایشــگاه ها در 
تناســب با علم روز جهان تدریس می شود، به نظر جای 
بحــث دارد چراکه در کِل برنامه ریزی رشــته معماری 

ارتباط بین حوزه عمل و نظر ضعیف  است . 

یک معمار باید از علوم روانشناسی، جامعه 
شناســی، تاریخ، جغرافی و بســیاری علوم 
دیگر نیز اطالعات کافی داشــته باشــد. آیا 
واقعاً در دانشگاه های  ما چنین مهارت های به 

دانشجویان ارائه می گردد؟
مجدداً به پاســخی که به ســوال قبلی داده ام، ارجاع 
می دهم که این موضوع باید بسته به دانشگاه بحث شود. 

در حالت ایده ال و برنامه ریزی صحیح اقتضاهای مورد 
نیاز یک رشــته از جمله روانشناسی و جامعه شناسی و... 
می بایســت توســط جذب اعضای هیات علمی دانشگاه 
یا بــه صورت حق التدریس مرتفع گــردد ولی اینکه آیا 
دانشــجویان می بایســت به همه این علوم مسلط باشند 
بحث دیگری اســت. به نظر می رســد رســالت اصلی 
دانشگاه روشــن کردن و تبیین چندوجهی بودن ماهیت 
رشته معماری است. سپس دانشجویان متناسب با عالقه 
خود و متناســب با باالرفتن  مقطع تحصیلی به ســمت 
تخصص گرایی و عمیق شــدن در این مباحث باید پیش 

بروند.
ارتباط صنعت و دانشــگاه را در این رشته 
خاص چگونه می بینید؟ آیا دانشــجویان این 
رشته در دانشــگاه مهارت های  الزم را برای 
حضور در بازار کار کسب می کنند؟ و آیا صنعت 
به دنبال استفاده از تخصص فارغ التحصیالن 

این رشته است یا راه خودش را می رود؟ 
هرچند کــه اخیــراً تحرک های در برقراری آشــتی 
بین دانشــگاه و بازارکار دیده می شــود ولی فعاًل صنعت 
ســاختمان راه خــودش را می رود و دانشــجویان فارغ 
التحصیل این رشــته بعد از خروج از دانشــگاه با دنیای 
جدیدی روبرو می شوند که مقصر این نقص هم دانشگاه 
و هم بازار کار اســت. بــه نظر اگر دنبــال موفقیت در 
معماری هســتیم ناگزیر از حرکت های  بین رشــته ای 
و تعامــل ارگان های نظیر شــهرداری، میراث فرهنگی، 
صنعت ســاختمان و... با دانشگاه هستیم. اگر این ارتباط 
تقویت شود این خال از بین رفته و هم دانشگاه و هم بازار 
کار به نیازها و خواسته هایشــان می رسند که در نهایت 

همه شاهد موفقیت در برقراری این آشتی می شوند.

 آیا فارغ التحصیالن این رشته بعد از اتمام 
دوره  تحصیــل در دانشــگاه و حضور در بازار 
کار باز هم نیاز به آمــوزش دارند؟ متولی این 

آموزش ها کدام نهاد است؟
قطعًا نیاز به آموزش و تجدید و به روز نمودن آموزه ها  
باعث پیشرفت می شــود. همانگونه که پزشکان نیاز به 
دوره هــای  بازآموزی جهت به روز بودن اطالعاتشــان 
دارنــد، این موضوع در رشــته های  مهندســی از جمله 
معماری نیز صادق اســت. به نظر ارگانی که بتواند این 
آموزش را به مهندســی بدهد، پیوندی از نظام مهندسی 

ساختمان و دانشگاه ها  است .

 وضعیت بازار کار این رشته چگونه است؟ 
چه مشکالتی برای فارغ التحصیالن این رشته 
وجود دارد؟ چه میزان از فارغ التحصیالن این 

رشته جذب بازار کار مرتبط می شوند؟
در حال حاضر به دلیل رشــد کمی فارغ التحصیالن 
درصد کمی ازفارغ التحصیالن اگر موفق به پیدا نمودن 
فرصت شــغلی بشوند، کمتر در حیطه تخصصی معماری 

است. 

خاطره ای  بودید؟  شــلوغی  دانشجوی  آیا 
از دوران دانشــجویی تان برای مخاطب های  

نشریه تعریف کنید.
عموما فردی آرام و منظم هســتم. این روحیه از ابتدا 
با من بوده است و شیطنت خاصی در  دوران دانشجویی 
انجــام نداده ام ولی خاطرات خــوب آن دوران من همه 
متعلق به کارهای گروهی برای برگزاری نمایشــگاه ها و 
انجام پروژه های  کالســی و سفرهای دانشجویی  است 
. کارهــای تیمی عالوه بر افزایش بار علمی و تجربی بر 
ارتقا روحیه همه تیم تاثیرگذار اســت که من هم از این 

موضوع مستثنی نبودم.

در پایان چه توصیه ای برای دانشجویان و 
فارغ التحصیالن این رشته دارید؟

مشخصا دو توصیه می توانم برای دانشجویان و فارغ 
التحصیل های  معماری داشته باشم:

بســیار کتاب بخوانید. کتاب های  در ارتباط مستقیم 
و علوم مرتبط با معماری. مهم ترین نقیصه دانشــجویان 
معماری عمق سواد نظری آنها است که با ادعای نادرست 
عملی بودن این رشــته از مطالعه و تعمیق دانســته ها و 

نگاهی علمی و سیستمی به معماری سرباز می زنند.
توصیه دوم بنده که ریشه در نقصی که در توصیه 
قبلی گفته ام، دارد نگاه ســلیقه ای به معماری اســت و 
اینکه معمار فکر بکند که؛ »چون این گونه دوست دارم، 
این گونه طراحی می کنم«. این نگاه بدلیل سطحی بودن 
سواد معماری است چراکه اگر نگاهی علمی به معماری 
داشته باشــیم بحث های  مختلف انسان شناسی، جامعه 
شناســی، سازه، هندسه، روانشناسی و... مطرح می شود و 
خالقیت، هنر و سلیقه یک معمار آنجایی به منصه ظهور 
می رسد که بهترین استفاده را از همه علوم مرتبط داشته 

باشد.

گفتگوبااستادمینوقرهبیگلو

قدرت البی و معضل چانه زنی

با مفاخر و چهره های علمی استان 



مهم ترین نقیصه دانشجویان 
معماری عمق سواد نظری آنها 

است که با ادعای نادرست عملی 
بودن این رشته از مطالعه و 

تعمیق دانسته ها و نگاهی علمی 
و سیستمی به معماری سرباز 

می زنند.



در خصوص دانشگاه های  آزاد 
می توانم بگویم متاسفانه رشد 
قارچ گونه و بدون برنامه ریزی 

باعث تخریب وجهه دانشجویان 
معماری این دانشگاه شده است 
و به نظر دانشجویان قربانی این 
سیستم برنامه ریزی باید تالش و 
انرژی مضاعفی برای اثبات خود 

خرج کنند.
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هنــگام طراحی یک مکان یکــی از مهمترین 
قســمت های  آن نور محیط اســت، بخشی که 
متاسفانه در کشور ما با وجود هزینه های  زیادی که 
بابت آن می شود بسیار بد صورت می پذیرد. در این 
نوشتار سعی داریم به چگونگی انتخاب المپ مناسب 
برای خانه و معرفی المپ های  LED )که شدیدا 
توسط بزرگان فناوری همچون سامسونگ، گوگل، 
فیلیپس و در بعد داخلی فراسو مورد توجه قرار گرفته 
است(. همانگونه که می دانید انتخاب محصول در 
ایران به مقدار زیادی بستگی به آگاهی خود مصرف 
کننده از محصول دارد، زیرا هیچ فروشنده ای سطح 
دانش مناسب برای کمک کردن به مصرف کننده را 
ندارد. این بحث که چرا فروشندگان ما به این صورت 
هستند قطعاً در این مقال نمی گنجد، اما در این بازار 
اگر مشتری هم نداند که به چه چیزی نیاز دارد به 
اصطالح کالهش پس معرکه اســت و فروشنده با 
راهنمایی های  غلط به سمت سود بیشتر خود و ارایه 
کاالی خارج از نیاز مصرف کننده پیش می رود و در 
نهایت خریدار با صرف هزینه ای بیشتر، کیفیت پایین 
تر و غیر مناسب برای کارکرد خود دریافت می کند. 
دانستن نکاتی کلی درباره چگونگی انتخاب روشنایی 
مناسب برای مکان مورد نظر ما را در انتخاب درست 

المپ های  روشنایی بسیار یازی می کند.
چگونگی تعیین میزان روشنایی:

۲۰ تا ۳۰ وات بر متر مربع برای مسکونی 
۱۰ تا ۱۵ وات بر متر مربع برای زیرزمین – انباری 

تا ۱۰ وات بر متر مربع برای حیاط 
مقادیر فوق برای اســتفاده از المپ های  رشته 
دار معتبــر هســتند و در مورد المپ هــای  فلور 
ســنت به علت راندمان نوری باال تر ۰/۲۵ مقادیر 
مذکورکافیســت. برای هر۵۰ متــر مربع بنا یک 
انشعاب روشنایی بکار می رود. در اتاق های  نشیمن 
و غذا خوری معمواًل از لوســتر استفاده می شود که 
لوسترها در مرکزاتاق بوده و بقیه چراغ ها را طوری 
قرار می دهند که نور یکنواختی به دســت آید. در 
مواردی که اتاق یک درداشته باشد کلید را نزدیک در 
ودر صورتی که دو در داشته باشد از دو کلید نزدیک 
دو در استفاده می شود. در راه پله ها و راهروها نیز از 
کلید تبدیل استفاده می کنند.کلید را همیشه در ارتفاع 
۱۱۰ سانتیمتری از کف تمام شده نصب می کنند. 
کلید باید طوری نصب گرددکه با باز کردن در فضا 
در دســترس بوده و بدون وارد شــدن در اتاق در 
دسترس شما باشد. هیچ نقطه ای از دیوارهای اتاق 
بیش از ۲ تا ۳ متر از نزدیکترین پریز فاصله نداشته 
باشد. عالوه بر نکات و مطالب گفته شده روش های 
برای محاسبات روشنایی نیز وجود دارد. روش لومن 
با استفاده از شاخص فضا و روش لومن با استفاده از 
تقسیم ناحیه ای وهمچنین روشنایی معابر با استفاده 
از ترسیم نمودارهای ایزوکاندال. روش استفاده شده 
در اینجا روش لومن با استفاده از شاخص فضا  است  

که با تغییراتی اندک شرح داده خواهد شد.
اصطالحات 

شار نوری)شــدت نور(: مقدار کل نوری را که 
در تمام جهــات از یک منبع نــور در هر ثانیه در 
 O فضا پخش شــود شــدت نور گویند و آن را با
نمایش می دهند. واحد اندازه گیری شار نوری، لومن 

)LUMEN( است.
شدت روشنایی : به نسبت مقدار شار نوری که 
بطور عمودی به ســطح مورد نظر می تابد شــدت 
روشــنایی گویند وبا E نمایش می دهند و واحد آن 
لوکس می با شــد. شدت روشــنایی مربوط به هر 
مکان را با جداول مربوطه استخراج می کنند. طریقه 
محاســبه به این شکل  است  که ضریب انعکاس 
سقف- دیوار – کف به ترتیب%۸۰ – %۵۰ – %۳۰  

)البته برای رنگ روشن(  است .
بهره نوری: بازده المپ، مشابه تعریف کلمه بازده 
نســبت خروجی به ورودی آن است. خروجی یک 
المپ، شار نوری و ورودی توان مصرفی آن است 
که نســبت این دو پارامتر به یکدیگر بازده یا بهره 
نوری یک المپ را نشان می دهد و با واحد لومن بر 
وات )Lm/w(  نشان داده می شود. هر چه این عدد 
بیشتر باشد، المپ دارای بازده باالتری است، برای 
مثال یک المپ رشته ای دارای بازده ۱۲ است، در 
حالی که همین نسبت برای یک المپ فلورسنت و 
کم مصرف بین ۶۵ تا ۸۰ است )بعضی از المپ های 
فلورسنت تا ۱۰۴ لومن بر وات نیز بازدهی دارند(.پس 
بنابراین هرچه بهره نوری یک المپ بیشتر باشد، آن 
المپ از نظر مصرف انرژی مقرون به صرفه تر است. 

این الزاماً به معنی پرنوری آن نیست.
رنگ نور: نمود ظاهری، رنگ نور ســاطع شده از 
المپ است. به عبارت دیگر واژه های مرسوم آفتابی، 

مهتابــی یا رنگی میان مردم نشــان دهنده همین 
ویژگی است. چون هر فرد با توجه به ماهیت بافت 
عصبی چشــم خود، رنگ را ممکن است متفاوت 
ببیند، به منظور ایجاد یک سیستم واحد اندازه گیری 
استاندارد، مختصات واحدی تعریف شده که برای 
هر رنگ نور یک نقطه مشــخص بــا دو بعد x( و 
)y در نظر گرفته شده اســت و تمامی سیستم های 
اندازه گیــری بر مبنــای مشــخصات این محور 
مختصات تنظیم شــده  اند و اندازه گیری می کنند. 
واحد اندازه گیری این پارامتر کلوین )K( اســت که 
برخی تولیدکنندگان عدد مستقیم این پارامتر را روی 
بسته بندی ذکر نمی کنند و برخی دیگر نوع رنگ نور 
را با توجه به استاندارد های بین المللی یا تعاریف خود 
درج می کنند که قابل فهم برای مشتریانشان باشد.

در اصطالح عامیانه به نور روز، رنگ نور مهتابی و 
به سفید گرم، رنگ نور آفتابی و به سفید سرد، سفید 

یخی نیز اطالق می شود.
دمای رنگ: نورها با رنــگ متمایل به زرد را نور 
گرم و نورهای با رنگ ســفید که اندکی به سبز یا 
آبی تمایل دارند را نور ســرد می نامند. دمای رنگ 
نور المپ عددی است که نشان دهنده تمایل نور 

به زرد یا سفید است.
 color rendering( رنگ  نمود  شــاخص 
index( : این پارامتر نشان می دهد که بازتاب رنگ 
جسمی که زیر نور مصنوعی موردنظر قرار می گیرد، 
به چه میزان یا درصدی از رنگ همان جسم در زیر 
نور حاصل از تابش یک جســم سیاه )جسم سیاه، 
اصطالحی در فیزیک اســت و به جسمی اطالق 
می شــود که تمامی نور تابیده شده به آن را جذب 
می کند. در اینجا می توان از خورشید به عنوان یک 
جسم ســیاه نام برد( تفاوت و فاصله داشته است و 

برحسب درصد بیان می شود. 
از زمان پیدایش آتش ، سرشت انسان با رنگ نور 
زرد عجین شده و به همین دلیل است که پیشنهاد 
می شود در زمان و محلی  که نیاز به آرامش دارید 
از المپ های رشته ای یا فلورسنت با رنگ نور سفید 
گرم استفاده کنید و در مقابل، در زمان و محلی که 
احتیاج به هوشیاری بیشتری وجود دارد، از نورهای 

سفید سرد و یا نور روز استفاده شود. 
از آنجــا که ســاختار چشــم انســان دارای 
حس کننده های رنگی و ســیاه و ســفید است، در 
هنــگام تاریکی حس کننده های ســیاه و ســفید 
مشارکت بیشتری در بینایی دارند و حس کننده های 
رنگی غیرفعال است؛ اما زمانی که روشنایی وجود 
دارد، این حس کننده ها اعصاب رنگی جسم را رویت 
می کنند، حال با توجه به ســاختار چشــم انسان و 
مطالب ذکر شده، چهار رکن اساسی باید برقرار باشد 
تا اشیای مختلف به خوبی توسط چشم رویت شوند 

که عبارتند از:
الف- تامین حداقل روشنایی

ب- وجود کنتراســت کافی بین درخشــندگی 
جسمی که می خواهیم آن را ببینیم و درخشندگی 
محیط اطراف آن که باید اختالف الزم وجود داشته 

باشد.
ج- داشتن ابعاد کافی

د- زمان کافی
نور ساطع شده از منابع نور مصنوعی اثر مستقیمی 
بر احساس انسان دارد و این به دلیل ترشح هورمون 
مالتوئین است که میزان هوشیاری انسان را تنظیم 
می کند. نور محیط بر میزان ترشح این هورمون و در 

نتیجه تنظیم سیکل هوشیاری یا سیکل 
ســیر کادین )Cercadian( تاثیر می گذارد. 
حال برای تامین روشــنایی مورد نیاز باید در نظر 
داشته باشیم که منبع روشــنایی یا المپ را برای 
چه محلی می خواهیم. بدین منظور داشتن اطالع 
از انواع و ویژگی های المپ هایی که هم اکنون در 
داخل کشور تولید شده یا در کشورهای دیگر تولید 
و مصرف می شــوند، به ما کمک بسیاری خواهد 
کرد. المپ های مورد اســتفاده در مصارف عمومی 
بــه بخش عمده المپ های هالوژن – تنگســتن 
و المپ های تخلیه گازی تقســیم می شود که در 
بخش اول می توان از المپ های رشته ای و هالوژن 
و در گروه دوم از المپ های فلورســنت، فلورسنت 
فشرده )کم مصرف( و همچنین المپ هایی که به 
اصطالح گازی نامیده می شود نام برد. البته به این 
نوع المپ های  جدید LED را نیز باید اضافه کنید.

المپ های التهابی یا رشته ای:
از انواع المپ های هالوژن – تنگستن است و بر 
اثر عبور جریان برق از رشته فیالمان و ملتهب شدن 
فلز تنگستن از خود نور ســاطع می کند. رنگ نور 
این گونه المپ ها در محدوده ۲۷۰۰کلوین یا آفتابی 
است و با توجه به نزدیکی به رنگ نور آتش و ارزانی 
آن بخش عمده ای از مصرف را در سرتاســر جهان 
به خود اختصاص داده است. البته با توجه به اینکه 
المپ پرمصرفی اســت، برنامه هایی در کشورهای 
مختلف از ســوی دولت ها در دست اجرا است که 

این گونه المپ ها را از ســبد کاالی مصرف کننده 
خارج کنند و بدین گونه صرفه جویی بسیار زیادی در 
مصرف انرژی به وجود آورند، چرا که تنها ۵ درصد از 
انرژی وارد شده به این المپ به نور تبدیل شده و ۹۵ 
درصد بقیه به صورت تشعشع فروسرخ )مادون قرمز( 
و ایجــاد حرارت از بین می رود. از طرفی طول عمر 
این المپ ها در شرایط طبیعی حدود ۱۰۰۰ساعت 
است. با توجه به احساس ایجاد شده از نور در مناطق 
سردسیر مثل بخش های غربی و شمال غربی کشور، 
المپ های رشته ای و المپ های فلورسنت آفتابی 
طرفدار زیادی دارد، در حالی که در مناطق گرمسیر 
جنوبی المپ های فلورســنت با نور سرد )مهتابی( 
بیشــتر مصرف می شــود. پس باید در اماکنی که 
آرامش بیشتری نیاز است، از این المپ ها استفاده 
شــود. )با توجه به رنگ نور المپ های کم مصرف 
آفتابی، این المپ ها می تواند جایگزین بسیار خوبی 
برای المپ های رشته ای در اماکن عمومی که تعداد 
المپ  مصرفی آن زیاد است، باشد( از طرفی با توجه 
به اینکه المپ های رشته ای در مقایسه با المپ های 
خانواده فلورسنت حساسیت بسیار کمتری نسبت به 
کلیدزنی دارند، استفاده از این  المپ  در محل هایی 
که تعداد کلیدزنی آن زیاد اســت، بیشــتر توصیه 
می شــود. برای مصارف خانگی مثل اتاق پذیرایی، 
اتاق نشیمن، راه پله، اتاق های انباری،  دستشویی و 
توالت، و برای مصارف عمومی مثل رســتوران ها. 
همچنین بسیاری از کشورهای پیشرفته با توجه به 
مسائل و مشکالت به وجود آمده ناشی از افزایش 
قیمت ســوخت، افزایش هزینه های بهره برداری و 
نگهداری نیروگاهی، آلودگی  ســوخت های فسیلی 
و… جایگزینی المپ هــای پرمصرف التهابی با 
المپ های کم مصرف از اهمیت بسیاری برخوردار 

شده است.
المپ های هالوژن  

این المپ ها نوع توســعه یافته و پیشــرفته تر 

المپ های رشته ای است که با استفاده از گازهای 
هالوژن پر شده است،  ابعاد این المپ ها نسبت به 
المپ های رشــته ای کوچک تر شده و عمر آن نیز 
به حداقل دو برابر المپ های رشته ای افزایش یافته 
است. از آنجا که ابعاد این المپ کوچک شده، نصب 
یک انعکاس دهنده در پشت المپ توانسته نور را در 
هر سمتی که مورد نیاز مصرف کننده است، بتاباند 
که برای مقاصد دکوراتیو و حرفه ای بسیار مناسب 
اســت. از طرفی چون نور با استفاده از التهاب یک 
فلز که همان تنگستن است، ایجاد می شود، طیف 
رنگ پیوســته  شــاخص نمود رنگ باالیی دارد. با 
استفاده از فن آوری های جدید، المپ های هالوژنی 
به بازار عرضه شده است که در مقایسه با المپ های 
هالــوژن قدیمی حدود ۳۰درصد در انرژی مصرفی 
صرفه جویی می کند. با در نظر گرفتن این موضوع 

که۲۰ درصد شــدت نور آن بیشتر و عمر آن نیز دو 
برابر شده اســت، المپ های هالوژن به دو صورت 
تغذیه مستقیم با برق شــهر و غیرمستقیم توسط 
ترانسفورماتور در دسترس است که به ترتیب برای 
مقاصد عمومی و حرفه ای قابل اســتفاده است. در 
اســتفاده از المپ هالوژن بایــد توجه کرد که این 
المپ ها کاربرد وســیعی در روشــنایی دکوراتیو و 
روشنایی منازل مســکونی، هتل ها و برخی دفاتر 
اداری دارند. چنانچــه در به کارگیری این المپ ها 
نکات فنی الزم در نظر گرفته شود، طول عمر این 
المپ ها بیشتر از المپ های التهابی معمولی خواهد 
بود. طول عمر المپ های رشــته ای و هالوژن به 
میزان زیادی به ولتاژ شــبکه بستگی دارد و تنها ۵ 
درصد ولتاژ اضافه باعث می شود که طول عمر المپ 
۵۰ درصد کاهش یابد. چنانچه از ترانسفورماتورهای 
الکترونیکــی بــرای تغذیه المپ هــای هالوژن 
غیرمستقیم استفاده شود، المپ نسبت به نوسانات 
شبکه ایزوله می شود. مورد بعدی این است که نور 
المپ های هالوژن در اثر حرارت ایجاد می شــود و 
شکل المپ به گونه ای است که حرارت تولیدشده 
توســط این المپ به پشت آن نیز می تواند منتقل 
شــود، حال چنانچه این حرارت به درستی تهویه و 
منتقل نشود، باعث کاهش طول عمر آن می شود، 
نکته ای که در طراحی بسیاری از ساختمان ها در نظر 
گرفته نمی شود. متأسفانه این المپ ها عموما داخل 
آرک یا ســقف کاذب به گونه ای قرار می گیرند که 
فضای پشــت آنها هیچ راهی برای تبادل حرارت 

ندارد.
المپ های فلورسنت:

نزدیک به ۷۰ســال از تولیــد اولین المپ های 

فلورسنت می گذرد. این المپ ها به دلیل داشتن بهره 
نوری باال و رنگ نور مناسب، یکی از اقتصادی ترین 
المپ ها برای تامین روشنایی به ویژه روشنایی داخلی 
هستند. باتوجه به اینکه برای روشن کردن این قبیل 
المپ ها باید از ادوات کمکی مثل چک )باالســت 
القایی( و استارتر یا باالست الکترونیک استفاده شود 
انتخاب المپ و ادوات جانبی آن بسیار مهم است. 

 المپ کــم مصرف CFL  )فلورســنت 
فشرده( :

المپ های  کم مصرف CFL نوعی از المپ 
فلورسنت  است  که جایگزین المپ های  رشته ای 
شده است. این دسته از المپ ها از تیوب های منحنی 
شکل یا پیچیده شــده ساخته شده اند تا در همان 
فضای المپ های  ســابق مورد استفاده واقع شوند  
و در مقایسه با المپ های  رشته ای برای درجه نور 
)Amount of Visible Light( مشــابه، به 
مقدار یک پنجم تا یک سوم توان الکتریکی کمتری 
استفاده می کنند و طول عمری بین هشت تا پانزده 
 CFL برابر المپ های  رشته ای دارند. یک المپ
قیمت باالتری نســبت به یک المپ رشته ای دارد 
امــا در مصرف برق و طول عمر المپ می تواند در 
مدت نه چندان طوالنی بیش از ۵ برابر در هزینه ها 
صرفه جویی کند. شــبیه همه المپ های  مهتابی، 
CFL ها نیز دارای جیوه هستند که دسترسی به آنرا 
پیچیده می کند. در بسیاری از کشورها برنامه های 
برای چرخه بازیابی CFL  ها تدوین و اجرا می شود.

LED  المپ های
 LIGHT واژه  مخفــف    LED
EMMTTED DIODE بــه معنای دیود 
ســاطع کننده نور است، دیودهای ساطع کننده نور 

در واقع جزء خانواده ها دیودها هستند که دیودها نیز 
زیرگروه نیمه هادی ها به شــمار می آیند. خاصیتی 
کــه LEDها را از ســایر نیمــه هادی ها متمایز 
می سازد این است که با گذر جریان از آنها مقداری 
انرژی به صورت نور از آنها ســاتع می شود. سال ها 
قبل ذرات بســیار کوچک کوانتومی ساخته شد که 
کریستال های بودند که ابعادشان چند نانومتر بیشتر 
نیست و می توانند از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ الکترون را در خود 
جای دهند.  این ذرات به آســانی از خود بسته های 
انرژی منتشر می کنند و هر قدر کوچکتر باشد بیشتر 
تحریک می شــوند. هر ذره در مجموعه ویژه بوئرز 
به طور اســتثنایی کوچک و تنها شامل ۳۳ یا ۳۴ 
جفت اتم بود. هنگامیکه نور روی ذرات کوانتومی 
تابانده شده یا جریان برق به آنها وصل  شود آنها با 
تولید نور از خود واکنش نشان می دهند و رنگ های  
متغیر و متنوعی ایجاد می کننــد، اما هنگامی که 
یک پرتوی لیــزری روی مجموعه ای از این ذرات 
کوانتومی تابانده شــد اتفاق غیر منتظره ای رخ داد. 
ناگهان نور ســفیدی تمامی میز را پوشاند و انتظار 
می رفت که ذرات کوانتومی نور آبی منتشر کند اما 
این نور، نور بســیار زیبای سفیدی بود.  سپس این 
ذرات با پلی اورتان همراه شد و سطح بیرونی یک 
حباب المپ  LED  آبی را با آن پوشــاندند. هر 
چند ظاهر این حباب زیبا نبود اما نور سفیدی مانند 
المپ های  معمولی منتشر می کرد که شدت آن ۲ 
برابر و دوام آن ۵۰ برابر یک المپ معمولی ۶۰ وات 

بود.  
LED  ها تا اواخر دهه گذشته فقط می توانستند 
سه نور آبی، سبز و قرمز تولید کنند که به همین علت 

کاربردشان محدود بود. 
ســپس LED های با رنگ آبی به بازار آمدند 
که می توانستند نور ســفید با هاله ای از رنگ آبی 
روشــن کنند.  بسیاری اعتقاد دارند المپ هایی که 
از دیودهای ســاطع کننده نور استفاده می کنند) یا 
همان LED( آینده را از دســت ســایر رقبا خارج 
خواهند کرد. کاهش تــوان اکتیو به میزان ۴۰% و 
کاهش توان راکتیو به میزان ۸۰% مزیت استفاده از 
چراغ ال ای دی ) LED ( به چراغ های  فلورسنت  
است . حذف نور UV، طول عمر زیاد ) یکصد هزار 
ساعت (، کاهش هزینه تعمیر و نگهداری و روشن 
شدن سریع از دیگر مزایای این چراغ  است . در کل 
یک المپ ۱۰ وات LED برابر یک المپ ۳۰ وات 

رشته ای نور تولید می کند.
LED ها فاقد پرتوهای مادون قرمز و فرابنفشی 
هستند که سایر صنایع روشــنایی ایجاد می کنند 
و LEDها به ســالمت چشــم و محیط آسیب 
نمی رسانند. LED های  سفید قابلیت تولید همه 
رنگ ها را داشته و عالوه بر آن از انرژی بسیار کمی 
در مقایسه با سایر المپ ها و LEDهای قدیمی، 

برای تولید روشنایی استفاده می کنند.  
با توجه به اســتفاده از LED در این نوع چراغ 
امکان عملکرد با ولتــاژ ۲۴ ولت DC  و ۴۸ ولت

DC  فراهم بوده لذا می تــوان از این چراغ برای 
سیستم های  روشنایی خورشیدی و یا برق اضطراری 

بدون نیاز به تجهیزات جانبی استفاده کرد.
LED ها که از دهه های گذشته در الکترونیک 
مورد استفاده قرار می گرفتند، عموما برای نمایش 
خاموش یا روشن بودن نمایشگرها در لوازم مولتی 
مدیا مورد اســتفاده قرار گرفتنــد. اما در حال حاضر 
LEDها به نحوی ســاخته می شوند که نور را در 
جهت خاصی متمرکز می کنند و به صورت چیپ های  
کوچکی هستند که معموال داخل یک شیشه گنبدی 
شــکل قرار می گیرند و دارای سایز چوب کبریت 
 LED هستند و به سختی می شکنند. المپ های
در واقع مجموعه ای از یک یا چند LED می باشند 
که برای به دست آوردن شدت نور و رنگ مورد نیاز 
با یکدیگر در یک مجموعه قرار داده می شوند و به 
منظور تأمین روشنایی و یا تزئینات مورد استفاده قرار 

می گیرند.
ذیاًل تعدادی از مزیت هــای عمده المپ های 

LED را نسبت به سایر المپ ها توضیح خواهیم 
داد:

1. بازده )راندمان(
در حال حاضر المپ های LED بازده ای بین 
۲۰ تــا ۴۰ لومن بر وات را دارا می باشــند و این در 
حالی است که این مقدار برای المپ های التهابی ۱۲ 
تا ۱۵ و برای المپ های کم مصرف ۳۵ تا ۶۰ لومن 
بر وات و برای المپ های بخار ســدیم این میزان 
به ۱۰۰ لومن بر وات می رسد. مشاهده می کنید که 
ظاهراً المپ های LED برتری خاصی نسبت به 

المپ های کم مصرف و یا بخار ســدیم ندارند اما 
نکته ای کــه باعث تمایز و برتری بازده المپ های 
LED نسبت به ســایرین می شود این است که 
اواًل نور تولید شده توسط آن ها در تمام فضا پراکنده 
نمی شود و ثانیاً شامل پرتوهای فرابنفش و مادون 
قرمز نمی باشند و این باعث می شود که شدت نور 
آن ها در فضای مورد نظر نسبت به سایرین بیشتر 
باشــد که در اماکن مختلفی که نیاز به نوز متمرکز 
مانند فعالیت های ابزار دقیق در صنایع، شرکت ها و 
ادارات دارند از آنها می توان اســتفاده نمود. عالوه بر 
موارد فوق شما می توانید برای نیازهای مختلف خود 
به وســیله المپ های LED نور مورد نیاز خود را 
تأمین کنید نه کمتر و نه بیشتر و این در حالی است 
که به علت مشــکالت متعدد، المپ های قدیمی 
را نمی تــوان با هر توان دلخواه تولید کرد و معمواًل 
دارای استانداردهای خاصی می باشند و معمواًل نور 
آن ها نیــز مانند المپ های LED قابل تنظیم ن 

است .

2. قابلیت اطمینان باال
 LED فرض کنید که احتمال از کار افتادن یک
در ســاعات ۱ تا ۵۰۰۰ برابر با ۰/۰۰۲ باشــد و اگر 
یک المپ LED را با ۵۰۰ عدد  LED در نظر 
بگیریم و زمان تعویض ایــن المپ را منوط به از 
کار افتادن LED ۲۰۰ بدانیم آنگاه احتمال تعویض 
این المپ در زمان ۱ تا ۵۰۰۰ ساعت برابر است با 
۰/۰۰۲ به توان ۲۰۰ که تقریباً برابر با صفر  است .

3. عمر مفید باال
تــا قبل از ظهور المپ هــای LED باالترین 
عمری که برای منابع روشنایی ثبت شده بود چیزی 
در حدود ۵۰۰۰ ســاعت بود و این مقدار با کمترین 
طول عمر متصور برای LEDها قابل مقایسه ن 
است . حال بیاییم اثر دو خصیصه ای که در فوق ذکر 
شد را بررســی نماییم. معمواًل هر زمان که از یک 
خیابان عبور می کنید یک یا چند عدد از المپ های 
روشــنایی خاموش هســتند و در روز بعد مأموران 
آن هــا را جایگزین می کنند که این امر مســتلزم 
صرف وقت و هزینه بســیار زیادی  اســت  ولی با 
جایگزینی المپ های LED به جای المپ های 
قدیمی می توان تا میزان زیــادی در این هزینه ها 

صرفه جویی نمود.

منابع :
http://inventive.blogsky.com/
مقاله ها و تازه های علمی صنعت برق و کامپیوتر

سازمان بهره وری انرژی ایران
http://energy.gov/energysaver/
types-lighting
http://energy.gov/energysaver/
lighting-choices-save-you-money

انتخاب المپ جهت روشنایی استاندارد و با صرفه در بخش خانگی
محمد کریمی 

دانشجوی کارشناسی ارشد 
برق قدرت دانشگاه آزاد تبریز

روشنایی


این بحث که چرا فروشندگان ما 

به این صورت هستند قطعاً در این 
مقال نمی گنجد، اما در این بازار 
اگر مشتری هم نداند که به چه 

چیزی نیاز دارد به اصطالح کالهش 
پس معرکه است و فروشنده با 

راهنمایی های  غلط به سمت سود 
بیشتر خود و ارایه کاالی خارج از 
نیاز مصرف کننده پیش می رود و 

در نهایت خریدار با صرف هزینه ای 
بیشتر، کیفیت پایین تر و غیر 

مناسب برای کارکرد خود دریافت 
می کند. 

جدول مقایسه طول عمر انواع المپ ها

متوسط طول عمر
 )ساعت(

نوع المپ

1000-1200 رشته ای معمولی
1500-2000 هالوژنی
8000-9000 )cfl( کم مصرف
8000-10000 فلورسنت
25000 LED

شاخص نمود رنگ 
)CRL(

نوع المپ

95-100 رشته ای معمولی
95-100 هالوژنی
75-85 )cfl( کم مصرف
70-85 فلورسنت
70-85 LED

جدول مقایسه شاخص نمود انواع المپ ها

دمای رنگ نام فارسی
نور روز ۶۵۰۰ > T
آفتابی T  <  ۳۳۰۰k

مهتابی ۳۳۰۰ < = T < =۵۰۰۰k
سفید سرد )یخی( ۵۰۰۰k  <  T

جدول مقایسه دمای رنگ انواع المپ ها

  تاریخچه و راندمان انواع المپ
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1. بلندترین بــرج جهان باز هم در دبی ســاخته 
می شود

عملیات ســاخت یک برج جدید که قرار است بلندترین برج 
جهان لقب بگیرد، در دبی آغاز شــد. پیش از این برج خلیفه در 
دبی بلندترین برج جهان بود و قرار است در آینده برج دیگری در 
این شــهر عنوان مرتفع ترین ساختمان جهان را از آن خود کند. 
برج جدید از برج خلیفه بــا 828 متر ارتفاع بلندتر خواهد بود و 
احتمااًل ساخت آن در ســال 2020 به پایان می رسد و رسماً به 

عنوان بلندترین برج جهان معرفی خواهد شد.

2. مرتفع ترین پل جهان؛ باز هم در چین!

پل رودخانه ســیدو واقع در اســتان هوبیی  کشــور چین با 
ارتفاع 496 متر، از ســال 2009 تاکنــون لقب مرتفع ترین پل 
جهان را یدک می کشــید. اما گویا این پل باید به زودی جایگاه 
خود را به عنــوان مرتفع ترین پل جهان، بــه پل بیپانجیانگ 
)Beipanjiang Bridge( کــه در ارتفــاع 565 متری بر 
روی رودخانه نیژو در استان گیژو چین ساخته شده است، بدهد. 
سازندگان این پل مرتفع، به تازگی اسکلت بندی آن را به پایان 
رســانده اند و این نوید را داده اند که تا پایان سال میالدی جاری 

)تا اوایل دی ماه( امکان رانندگی بر روی آن محیا شود.

3. بزرگ ترین تلســکوپ رادیویی جهان در چین 
افتتاح شد

بزرگترین تلسکوپ رادیویی جهان با هدف جستجوی حیات 
در فضا در چین شروع به کار کرد. قطر این تلسکوپ عظیم 500 
متر است و با هزینه 140 میلیون دالری در طول 5 سال ساخته 
شــد تا به دنبال حیات فرازمینی بگردد.این تلســکوپ رادیویی 
کروی شکل که آن را FAST می نامند در منطقه کوهستانی 
»گویژو« در جنوب شــرق چین واقع شــده و از روز گذشته کار 

خود را آغاز کرده است.

 LED 4. بزرگترین استادیوم گنبدی جهان با سقف
در سنگاپور

یک اســتادیوم هنری و زیبا در ســنگاپور در دست ساخت 
است. این ورزشــگاه چند منظوره به عنوان بزرگترین استادیوم 
گنبدی جهان شــناخته می شــود و در آن بهــره وری انرژی و 
انعطاف پذیری تلفیق شــده اســت. اســتادیوم ملی سنگاپور 
مهندســی  بــا   )SingaporeNational Stadium(
درخشان خود توسط گروه مهندســی آروپ )Arup( طراحی 
شده است و بخشی از یک برنامه بزرگ تر با همکاری مهندسین 

DP و گروه AECOM خواهد بود.

5. طوالنی ترین پله برقی جهان در چین افتتاح شد

این پله برقی مخصوص گردشــگران بوده و در قلب کشور 
 Enshi Grand( چیــن، در منطقه انشــی گرند کانیــون
Canyon( در استان هوبیی ساخته شده و با 688 متر طول 
)2257 فوت(، طوالنی ترین پله برقی جهان لقب گرفته است. 
به گفته مســوولین چینی و سازندگان طوالنی ترین پله برقی 
جهان، این پله برقی قادر است در هر ساعت 7300 بازدیدکننده 
را حمل کند و به گونه ای طراحی شده که با حرکت مارپیچی و 

∑ مانند از این کوهستان باال برود.

6. این خانه کوچک تنها در 3 ساعت ساخته می شود

گروه Pin-Up Houses در جمهوری چک یک نمونه 
اولیه از خانه کوچکی را ساخته اند که ممکن است فاقد امکانات 
رفاهی باشــد، اما قیمت آن بســیار پایین بوده و مونتاژ کردن 
آن به ســرعت انجام می شود. ساخت این خانه کوچک تنها با 
1200 دالر انجام شده و یک تیم سه نفره تنها در مدت زمان 

سه ساعت می توانند آن را مونتاژ کنند.

7. هتل یخی 365 از انرژی خورشیدی جهت سرد 
ماندن استفاده خواهد کرد

هــر ســاله در فصــل زمســتان در منطقه یوکاســیروی 
)Jukkasjärvi( واقع در شــمالی ترین نقطه کشــور سوئد، 
هتلی جادویی ساخته می شود که سراسر از یخ بوده و با استفاده 
از مجسمه ها و دست سازه های یخی تزیین شده است. امسال، 
طراحان و مهندسین هتلی مجلل به نام هتل یخی 365 را در 
این منطقه ســاختند که با بهره گیری از انرژی خورشیدی که 
در فصل تابســتان در مدار قطب شمال به صورت شبانه روزی 

می تابد، به طور مداوم یخ زده خواهد ماند.

تازهها

فرید  اندامی
دانشجوی کارشناسی عمران نقشه برداری

دانشگاه تبریز

فناوری های نوین صنعت ساختمان
نگار پورمحسن

 دانشجوی کارشناسی معماری
 دانشگاه تبریز

اسکندرنامه 

کتاب »پرســش های  ادراک:پدیدار شناسی معماری« نوشته یوهانی پاالسما، استیون هال، 
آلبرتو پرز گومز در سال 1394 توسط علی اکبری و محمدامین شریفیان ترجمه شده و بوسیله 
انتشــارات پرهام نقش منتشر شده است.کتاب پیش روی، شامل شش فصل است؛ مقاله ای از 
آلبرتو پرز-گومز که در آن نویسنده با بیانی عمیق و علمی، هر چند با نگارشی دشوار، در مروری 
تاریخی به اهمیت مفهوم فضا پرداخته و به نوعی بیان مسأله کتاب را به دوش می کشد. پس از 
آن، مقاله ای از یوهانی پاالسما و دو مقاله از استیون هال که در سال های مختلف منتشر کرده 
بودند. فصل دیگر تحت عنوان “حوزه های پدیداری” به قلم اســتیون هال اســت که ابزارهای 

کیفیت ساز فضای ساخته شده را در اختیار می گذارد. 
در انتها نیز پروژه هایی از اســتیون هال به صورت نقشــه، ماکت و تصاویر پس از ســاخت 
ضمیمه شده اند. جهت بهرۀ بیش تر خوانندگان در یک بستۀ مکتوب، سه مقالۀ دیگر در راستای 
محتــوای کتاب تحت عنوان بخش دوم به کتاب اضافه شــده که امید اســت مورد اســتفاده 
خوانندگان فرهیختۀ کتاب قرار گیرد. در مقالۀ نخســت، تحت عنوان “پدیدارشناسی و فضای 
مجــازی”، پرز-گومز به اهمیِت پرداختن به مفهوم فضــا و خلق آن در زمانه ای می پردازد که 
دنیای مجازی همۀ ابعاد زندگی انسان را تا جایی تحت تأثیر قرار داده که پرسش از نسبت انسان 
با ابزارهای ساخت مجازی را به ویژه برای 
معماران اجتناب ناپذیر کرده است. در مقالۀ 
دوم، به قلم یوهانی پاالسما، تحت عنوان 
“فضــا، مکان، خاطره و تخیل” به اهمیت 
ابعاد زمان مند فضای هســت بودن انسان 
پرداخته شــده و در مقالۀ سوم، که شاید 
خواندنی تــر از همه باشــد، تحت عنوان 
“پدیدارشناســی خانه” پاالسما به اهمیت 
ابعاد عاطفی-احساسی آن  ساخت خانه و 
می پردازد. خانه به مثابه پرشمارترین بنای 
معماری، شــاید در پژوهش ها کمتر مورد 
توجــه قرار گرفتــه و کمتر محل مکث و 

تأمل بوده است.

حسین امانت متولد 1321است.این طراح و معمار ایرانی، معمار برج آزادی است که نمادی از 
شهر تهران و ایران مدرن است. امانت همچنین آرشیتکت و طراح تعدادی چند از مراکز صنایع 
دستی، مدرسه، کتابخانه و حتی یک شهرک تفریحاتی در ساحل دریای خزر بوده است. او بعدها 
با بسط دادن کار خویش بناهایی در خارج از کشور را نیز طراحی کرد. از آن جمله بنای سفارت 
ایران در شــهر پکن، پایتخت جمهوری خلق چین که متمایزترین سفارتخانه ناحیه دیپلماتیک 

در پکن است.
امانت دانش آموخته دانشــگاه تهران اســت. در سال 1966 حسین امانت دانشجوی 24 ساله 
دانشــگاه تهران با شرکت در یک رقابت ملی شروع زندگی حرفه ای خود را پایه ریزی کرد. قرار 
بود در این رقابت طراحان یک نماد ملی ایرانی و اســالمی را که نشــان از ایرانی مدرن داشته 
باشد طراحی کنند.حسین امانت با طرح خود که همان میدان بزرگ آزادی بود به معماری ایران 

سالمی دوباره کرد و توانست خود را در آغاز جوانی به معماری با مقیاس جهانی تبدیل کند.
طرح های برجسته حسین امانت 
در دیگر کشورها نظیر چین، آمریکا، 
کانادا مورد استقبال قرار گرفته و به 
مرحلــه اجرا رســیده اند. طرح های 
حســین امانت را بیشــتر به دلیل 
پیوند معماری کالســیک غربی با 

روح معماری شرقی می شناسند.
تزئیــن ســاختمان با اســتفاده 
از ســنگ از دیگر مشــخصه های 
معماری حســین امانت است. این 
معمــار در دفتــر کارش در کانادا 
و  کار در طرح هــا  بــه  مشــغول 
اســت.  خود  بین المللی  پروژه های 
وی از ســال 1980 به عنوان یک 
شــهروند کانادایی در کانادا زندگی 

می کند.

پرسش های  ادراک: 
پدیدارشناسی معماری

مفاخر تاریخ مهندسی کشور

حسین امانت
سمانه یحیی زاد

دانشجوی کارشناسی معماری 
دانشگاه تبریز

امین علی طایفی نصر آبادی
دانشجوی کارشناسی معماری 

دانشگاه تبریز

مفاخر تاریخ مهندسیمعرفی کتاب
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جنگ تحمیلــی تازه به پایان 
رســیده بود و فشــار آن روزها در 
چهــره و جان مــردم جا خوش 
کرده بود که با اعالم خبر ناگهانی 
رادیو مبنی بر اینکه لیدا فریمان 
پرچمــدار تیم ورزشــی ایران در 
مســابقات المپیک آتالنتا است، شــوک و هیجان 

خاصی را بر فضای ایران آن زمان حاکم کرد.
ورزش بانوان در آن روزها که بدون هیچ تبلیغات 
و نمایــش عمومی فعالیت کرده بــود با پرچمداری 
یک بانو برای نخســتین بار توسط ایرانیان، حضور 
و نقش پررنــگ ایران را به گوش جهانیان رســاند؛ 
که بازخوردهای فراوانی هم در پی داشــت و در این 
میان بیش از همه، رسانه های  غربی به آن پرداختند؛ 
به طوری که از رسانه های  فرانسوی گفته شد: با وجود 
اینکه فریمان طال نیاورد اما او یک ورزشکار طالیی 

بود!
بیش از 20 ســال از این تاریخ ســپری شده است 
و تنها یک اتفاق منحصر به فرد می توانســت دوباره 
ورزش بانوان را که طی این سال ها به فراموشی سپرده 
شده بود به صدر خبرها بکشاند و آن مدال آوری کیمیا 
علیزاده در المپیک ریو بود. روزنامه لوفیگارو فرانسه به 
این مهم واکنش نشــان داده و در گزارش خود آورده 
است: کیمیا علیزاده 18 ساله با کسب مدال المپیک 
توانســت نامش را در تاریــخ ورزش ایران ثبت کند. 
برای ایرانی که تاکنون ورزشکار زنی به مدال المپیک 
نرسیده بود، کسب مدال کیمیا علیزاده در اوج جوانی 

در رشته تکواندو، به اندازه طال ارزشمند بود.
بانوان ورزشکار همواره اخبار شوک آور و هیجانی 
بحثی را با خود به همــراه می آورند و پس از مدتی 
با همان ســرعتی که در میان عموم منتشر شده رو 
به فراموشی می گذارند اما باید دید چرا ورزش بانوان 
طبق روایت تاریخ هم چون طوفانی آمده و درخشیده و 

سپس به خاموشی فرورفته.

المپیک؛ تریبونی که بانوان ورزشکار را
 به تلویزیون می کشاند

در طی سال های گذشته ورزش بانوان بدون هیچ 
تبلیغ و نمایش عمومی شکل گرفته و رشد کرده و 
گاه و بی گاه در عرصه های مختلف، موفقیت هایی نیز 
کســب کرده  است و این درحالی ست که نه تریبونی 
برای معرفی و تبلیغ خود در جامعه داشته  و نه کسی 
از گذشته موفق بانوی ورزشکار ایرانی، شناختی دارند؛ 
روی دیگر این ســکه ورزش مردان بوده اســت که 
زندگی حرفه ای همه  ورزشکاران،مورد توجه موشکافانه 

عالقمندان، جامعه و حتی مسؤوالن قرار دارد.
در این میان شــاید حضور موفقیت آمیز بانوان در 
المپیک و رقابت های جهانی تنها تریبون تأثیر گذاری 
بوده که در طول ســالیان، به آن دســت یافته اند تا 
استعدادهای زنان ایرانی را به جامعه خود و جهانیان 

معرفی کنند.
نبود فضای تبلیغاتی، زمینه مشکالت اساسی را در 
ورزش بانوان به وجود آورده اســت؛ به طوری که معاون 
ورزش بانوان اســتان آذربایجان شــرقی گفت: یکی 
از علت هایی که باعــث تفاوت میان ورزش مردان و 
بانوان از یکدیگر می شود عدم توجه رسانه ای به ورزش 

بانوان است که ســهم پنج درصدی را در مطبوعات 
کشوری داشته و در سطح استان این میزان به کمتر 

از دو درصد می رسد.
لیال جاویدان در ادامه افزود: نبود تبلیغات، کاهش 
جذب بودجه را با خود به همراه می آورد و در نهایت این 
حلقه گســترده تر شده و در جذب اسپانسر هم تأثیر 
به سزایی می گذارد که تمامی این مسائل نشان دهنده 
ضعف مدیریت اداره کل تربیت بدنی و مدیران است. 
وی اظهار داشــت: یکــی از راه هایــی که برای 
برندسازی ورزش بانوان می توانیم انجام دهیم استفاده 
از تبلیغات و اسپانسرگیری و بازاریابی برای تیم های 
ورزشی و بازیکنان است که متأسفانه تاکنون این مهم 

انجام نشده است.
لیــال جاویدان نقــش صدا و ســیما را در جذب 
اسپانسر خیلی مؤثر دانست و افزود: ورزش بانوان در 
طول سال های گذشته هیچ گاه نمایش و نمود خارجی 
نداشته و این درحالی ست که حمایت صدا و سیما و 
جذب اسپانسر می تواند نقش مکمل را داشته باشد تا 
بتوانیم استعدادهای بانوان را در سمت و سوی درست 
خود هدایت کرده و بیش از پیش شاهد قدرت نمایی 

آنها در مجامع بین المللی باشیم.

نبود تماشاچی؛ ضعف سرمایه گذاری و 
اتالف سرمایه ورزشی

در این میان لیدا فریمان نخستین بانوی پرچمدار 
ایران در بازی های المپیک با اشاره به مشکالت ورزش 
بانوان گفت: توجه به ورزش بانوان همواره در حاشیه 

بوده و در جذب اسپانسر دچار ضعف بوده است.
مربی سابق تیم تیراندازی استان آذربایجان شرقی 
که پــس از 15 ســال فعالیت حرفــه ای، به دلیل 
نابه سامانی وضعیت ورزش کناره گرفته است؛ تصریح 
کرد: شــرایط ورزش به نحوی نیســت که مربیان و 
فعاالن این عرصه به حق و حقوق خود برسند و این 
ماجــرا تا جایی ادامه پیدا می کند که بنده پس از 15 
ســال فعالیت حرفه ای، از اینکه تمام سرمایه و وقت 
خــود را صرف ورزش کرده و حرفــه دیگری در کنار 

ورزش نداشته ام، پشیمانم.
وی ادامه داد: با توجه به دیدگاه های فعلی به ورزش 
بانوان امیدی نیســت و برای بهبود ســرمایه گذاری 
خیلی از شرایط همچون دیدگاه ها و زیرساخت ها باید 

تغییر کند.
فریمان نبود بودجه برای تجهیز و سرمایه گذاری 
برای ورزشکاران را عامل مهم ضعف عملکرد بانوان 
دانست و تشریح کرد: اسپانسر سرمایه خود را در راهی 
هزینه می کند که بازخورد و نمود عمومی داشته باشد 
و این درحالی است که ورزش بانوان تماشاچی نداشته 
و امکان پخش رسانه ای برای آن وجود ندارد در نتیجه 

اسپانسر را برای سرمایه گذاری  ترغیب نمی کند.
وی با بیان اینکه در فوتبال مردان اسپانســرهای 
دولتــی نقش فعال و پررنگ تری نســبت به بخش 
خصوصی دارند، اظهار داشت: دیدگاه تجاری بر ورزش 
جهانی حاکم است اما در ایران مسوؤل به این دیدگاه 
نرســیده و ورزش ایران وارد این حوزه نشده است و از 
همین روســت که حتی فوتبال هم هزینه بر بوده و 

درآمدزایی ندارند.
فریمان با اشاره به تور دوچرخه سواری آذربایجان 

گفت: برگزاری تورهای دوچرخه سواری در سراسر دنیا 
درآمدهای هنگفتی را با خود برای برگزارکنندگان آنها 
به همراه می آورد، اما در مقابل تور دوچرخه آذربایجان 

همواره هزینه کرد باالیی دارد.
دراین میان معاون ورزش بانوان استان تصریح کرد: 
مدتی است که فدراسیون ورزش بانوان، بازی انتخابی 
تیم ملی برگزار نمی کنــد و تنها به بازی های لیگ 
اکتفا می کنند که در این صورت فرصت استعداد یابی 
و نماینده تیم انتخابی برای استان ها فراهم نمی شود 

که علت این مهم، نبود اسپانسر است.
جاویدان با انتقاد بر اینکه بودجه ورزش سلیقه ای 
هزینه می شود، ذکر کرد: هیچگاه در اختصاص بودجه 
به هیئت های ورزشی برنامه ریزی درستی وجود نداشته 
و توانمندی ها ارزیابی نمی شود و این درحالیست که 
در بعضی رشــته ها بانوان عملکرد بهتری از مردان 
داشته و در برخی دیگر مردان بهتر از بانوان هستند اما 
درواقع بودجه ای برای پرورش استعدادها و ظرفیت ها 

وجود ندارد.

جای خالی توریسم ورزش بانوان  در ایران 
مربی ســابق تیم تیراندازی استان به جای خالی 
بازی هــای بین المللی در ایران اشــاره کرد و گفت: 
برگزاری بازی های بین اللملی و گرفتن سهیمه سهم 
بزرگی در درآمد زایی داشــته باشد اما به دلیل مسائل 

مختلف این امکان تا کنون فراهم نشده است.
فریمان افزود: پوشش اجباری برای بانوان تیم های 
خارجی در بازی های دوســتانه باعث شده که نتوانیم 
میزبانی بازی ها را برعهده بگیریم و این درحالیست که 
ضروریست بجای اجبار در پذیرش شرایط خود در فکر 

ایجاد شرایط بین المللی باشیم.
وی یادآور شــد: جذب توریســم ورزشی، تجارت 
وسایل ورزشی و تبلیغات مهمترین ارکان درآمدزایی 

و رونق ورزش استان و کشور می تواند باشد.
فریمان  درخصوص انتخاب مدیران این حوزه انتقاد 
کرد و اظهار داشــت: انتخاب مدیران سهم بزرگی در 
مسیری که ورزش می تواند طی کند دارد، اما معموال 
مدیران حرفه ای و تخصصی برای این حوزه انتخاب 
نمی شوند و بسیاری از تحصیلکرده های تربیت بدنی 
موقعیت تعریف شده ای برایشان وجود ندارد از این رو 
به دلیــل نبود دیدگاه حرفه ای در ورزش پس از مدتی 
تمامی حرفه ای ها به حوزه های دیگر کشیده می شوند 
که گواه این موضوع تمام قهرمانان جهانی ما بوده که 
اکنون در سمت های کالن و خرد شهری مشغول به 

کار هستند.

نبود سالن های سر بسته؛ مشکل اساسی 
ورزش بانوان

از ســوی دیگر معــاون ورزش بانوان اســتان 
آذربایجان شرقی وجود مشــکالت سخت افزاری و 
نرم افزاری ورزش بانوان را از جمله دیگر مشــکالت 
بانوان عنوان کرد که در کنار سختی های رسیدن به 
بازی های قهرمانی با آنها دست و پنجه نرم می کنند.

لیال جاویدان کمبود نیروی انسانی و کارشناس 
در اداره کل امور بانوان اســتان آذربایجان شرقی را از 
جمله مشکالت نرم افزاری عنوان کرد و گفت: اداره 
کل امور بانوان در سطح استان تنها یک کارشناس 

دارد و در هیئت ها نیزتنها یک نفر نماینده وجود دارد 
که درواقع تشریفاتی بوده و قابلیت تصمیم گیری و 

دخالت در تصمیم گیری ها را ندارد.
اما در کنار تمام این مسائل که بانوان برای جذب 
حقوق و امتیاز برای خود فرصت و زمینه ای را ندارند 
نبود ســالن هم بر تمام این مسائل اضافه می شود 
تا راه را برای بانوهای عالقمند و ورزشکاران تنگ تر 

کند.
جاویدان در این راســتا اظهار داشــت: اســکان 
اختصاصی سربسته برای ورزش بانوان وجود ندارد و 
سالن های موجود در استان هم تنها در تایم پیش از 
ظهر فعال هستند که این موضوع برای خانوم های 

شاغل و محصل دردسرساز است.

چرخ چرخ عباسی؛ ورزش رو از کار نندازی
لیدا فریمان، بانویی بود که توانست با حضور در 
المپیک آتالنتا، نام خود را به عنوان نخستین بانوی 
پرچمدار ورزش زنان در سال های پس از انقالب ثبت 
کند، زنی که برغم آینده درخشــانی که بسیاری از 
کارشناسان برای وی متصور بودند، به دلیل مشکالت 
آن روزهــا خیلی زود از صحنــه ورزش قهرمانی و 

حرفه ای کناره گیری کرد.
به عقیده فریمان؛ به دلیل محدودیت های موجود، 
ورزش بانوان خیلی محدود و شــاید مهجور است و 
اغلب فعاالن از لحاظ مالی دچار مشکالت فراوانی 

هستند.
فریمان اظهار داشــت: 15 سال فعالیت ورزشی 
داشتم درحالی که بیمه نبودم، در واقع از عالقمندی 
ورزشکار و مربی سوء استفاده می شود از این رو پس 
از مدتی ورزشــکاران کنار می کشــند و این چنین 
سرمایه هایی که علی رغم مشکالت و بودجه های 

محدود به ثمر نشسته اند، اتالف می شوند.
وی با بیان اینکه حمایت سازمانی شرایط ورزش 
بانوان را می تواند بهتر کند، ادامه داد: شــرایط الزم 
در ورزش وجود ندارد و تیم تیراندازی دیگر در تبریز 
مطرح نیست و با این اوضاع پرداختن صرف به ورزش 
چرخ زندگی را نمی چرخاند و شاید تنها بتواند اوقات 

فراغت را پر کند.
فریمان ابراز داشــت: گرچه اوضاع ورزش بانوان 
نسبت به ســال های گذشته بهتر شــده اما هیچ 
وقت کافی نیست و هر روز شاهد جابجایی رکوردها 
هستیم و سرمایه گذاری در ورزش باید علمی شود 
اما از این مهم عقب مانده ایم و مشکالت این عرصه 
تنها با ظهور المپیک مدتی داغ شده و سپس دوباره 
فراموش می شود درحالی که برای رسیدن به جایگاه 
بین المللی نیازمند برنامه ریزی طوالنی مدت هستیم.

علی رغم تمامی مشکالتی که بانوان ورزشکار 
بــا آن دســت و پنجه نرم می کنند، شــاهد ظهور 
ستاره هایی همچون فریمان ها و کیمیاها هستیم که 
با کمترین امکانات و صرف هزینه ها به جایگاه های 
درخشانی دســت می یابند که با توجه به خاستگاه 
عموم مردم و شرایط ویژه ای همچون رونق صنعت 
گردشگری که ورزش با خود می تواند به همراه داشته 
باشد ضروریست که ظرفیت و استعدادها سنجیده 
شــده، دیدگاه ها را تغییر داده و از هدر رفتن چنین 

سرمایه هایی جلوگیری کنیم. 

رضا شجیع

مدرس دانشگاه

؛

گفتگو

درگفتگوبانخبههایورزشیآذربایجانشرقی:

با دیدگاه های فعلی به ورزش بانوان امیدی نیست
براساس آمار بیماری قلبی وسکته دو عامل موثر مرگ ومیر جهان است. به گزارش نصر، 
این درحالی است که 31 درصد مرگ و میرهای جهان ناشی از بیماری های  قلبی و 80 در 

صد آن مربوط به کشور های  با درآمد کم و متوسط است. 
بر اساس آمار وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی نیز؛ بیش از 40 در صد مرگ ومیرها 
در کشــور مربوط به بیماری های  قلبی وعروقی و 19درصد آن ناشی از سکته های  قلبی 
است. روزانه 300تن درکشوربراثر عارضه های  قلبی فوت می کنند. به طوری که احتمال بروز 
بیماری های  قلبی وعروقی وسکته پس از سن 40 سالگی در مردان 49درصد ودر زنان 39 
درصد است این در حالی است که عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم از کاهش 

سن ابتال به بیماری ها و سکته قلبی از ۶0 سال به 30 سال خبر داد.
 

استرس عامل اصلی بیماری های  قلبی
از جمله عوامل وقوع  حمله های  قلبی می توان به استرس اشاره کرد. استرس عبارت است 
از واکنش های  فیزیکی، ذهنی و عاطفی که در نتیجه تغییرات و نیازهای زندگی فرد، تجربه 

می شوند و این تغییرات می توانند بزرگ یا کوچک باشند.
استرس یا فشار روانی  به دو دسته استرس حاد و استرس مزمن طبقه بندی می شود.  به 
فشارهای روانی زود گذر استرس حاد و فشارهای روانی که بیش از یک ماه ادامه داشته باشد 
استرس مزمن گفته می شود. تحقیقات نشان می دهد که استرس مزمن تاثیر بیشتری روی 

سالمتی  انسان می گذارد. 
 

عوامل بروز استرس
گرفتاری هــای  جزیی روزمره مثل جابــه جایی یا گم کردن وســایل،افکار درباره آینده 
خود،نگرانی در مورد مرگ،شایعات،مشــکالت عادت ماهانه،مشــکل سلوک با همکاران، 
داشــتن کارهای زیاد برای انجام دادن،مشــکالت با همسر،پیش داوری و تبعیض از سوی 
دیگران،ناتوانی فرد در تامین مخارج زندگی خود و خانواده و... از جمله عوامل شایع به وجود 

آمدن استرس است.
همچنین آشفتگي روابط خانوادگي، فشار کاري وشهرنشیني از جمله عوامل استرس زایی 

هستند که سبب بروز حمله های  قلبی می شوند.
محققان معتقدند: رابطه نامناسب با همسر می تواند براي قلب مضر باشد و احتمال حمله 

قلبي را به 34 درصد افزایش دهد.
و بررسي هاي محققان انگلیسي در سال 2005 نشان می دهد، فشار کاري خطر بروز حمله 

قلبي را 23 درصد افزایش می دهد.
محققان آلماني نیز می گویند: قرار گرفتن در معرض ترافیک سنگین چه وسیله نقلیه 
شما خودرو باشد چه دوچرخه یا وسیله نقلیه عمومي، احتمال حمله قلبي را دو برابر افزایش 

می دهد.
این فشارات روانی  با اثر مستقیم  بر سیستم ایم نی فرد و کاهش در سطح لنفوسیت ها  
و همچنین افزایش هورمون هیدروکورتیزول  فرد را مستعد بیماری های  جسمی می کند که 

از جمله این بیماری ها می توان به  افزایش چربی و فشار خون اشاره کرد.
تحقیقات محققان بیانگر آن است که میزان باالی کورتیزول یا هورمون استرس بر مرگ 
در اثر بروز عوارض قلبی تاثیرگذار است؛ چرا که کورتیزول به منظور کمک به بدن برای رفع 
اســترس و بازیابی ثبات بدنی ترشح می شود، اما میزان باالی این هورمون با بروز عوارض 
قلبی و عروقی از جمله سندروم متابولیک که از علل آن چاقی و فشار خون باال است، مرتبط 

می شود. همچنین این هورمون خطر تصلب شرایین را نیز به شدت افزایش می دهد.
استرس می تواند سبک زندگی فرد را نیز دستخوش تغییر کند؛ نداشتن روحیه برای ورزش 
کردن،خواب نادرست،افزایش و یا مبادرت به مصرف الکل و سیگار،تاخیر در مراجعه به پزشک 
و کاهش مراقبت های  پیشگیرانه و درمانی از جمله اثرات غیر مستقیم استرس بر فرد است.

یافته های  محققان دانشگاه راکفلر آمریکا نشان می دهد زمانی که موش ها تحت استرس 
بلند مدت قرار می گیرند بادامه مغزشان که مسئول تنظیم احساسات اصلی نظیر ترس و 
اضطراب اســت منقبض شده  و رشته های  عصبی تشکیل دهنده اتصاالت اصلی با سایر 
بخش های  مغز حالت چروکیدگی پیدا کردند که این چروکیدگی ها می توانند به مغز آسیب 
برســانند و مانع از توانایی هماهنگی آن با تجارب جدید شوند و فرد را در حالت استرس یا 

افسردگی قرار دهند.
عبدالجواد رحیم پور دبیر شورای عالی انجمن دندانپزشکان نیز معتقد است: استرس،پریدن 
ناگهانی از خواب،کم خوابی یا بد خوابی و فشار های  روحی و روانی از جمله عواملی هستند 

که در بروز آفت دهان در کنار عوامل دیگر تاثیر گذارند.
محققان دانشکده بهداشت عمومی دانشــگاه لوئیزول دریافتند که استرس باالی زنان 
احتمال بارداری آن ها را کاهش می دهد. این محققان دریافتند که زنانی که معموال احساس 
اســترس بیشتری را نسبت به ســایر زنان گزارش می دادند، احتمال بارداری آن ها حدود 45 

درصد کمتر بود.
همچنیــن نتایج تحقیقی در بریتانیا که روی 15 هزار فرد با میانگین 40 تا 79 ســال 
انجام گرفته نشان دهنده این است که مردانی که مبتال به اختالل شایع اضطراب هستند 

در مقایسه با مردان فاقد این اختالل دو برابر بیشتر در معرض مرگ ناشی از سرطان بودند.
اولیویارمس،عضو تیم تحقیق از دانشگاه کمبریج در این باره می گوید:»با این مطالعه ما 
نشــان می دهیم که اضطراب فراتر از یک خصیصه شخصیتی است و اختاللی مرتبط با 

ریسک مرگ ناشی از سرطان است.«
 

راهکارهای پیشگیری از استرس
دکتر نرمینه معینیان استاد دانشگاه آزاد تبریز درباره شیوه های  کنار آمدن با استرس اذعان 
داشت:»سه شیوه برای مقابله با استرس بیان شده است که یکی از این روش ها روش هیجان 
محور است که فرد مستقیما با مسئله ای که او را دچار استرس کرده است مواجه نمی شود  
و سعی می کند با تغییر سبک زندگی هیجانات مثبتی را در خود ایجاد کند تا با هیجانات 
منفی ناشی از استعرس مقابله کند و یا سعی می کند به نحوی با موضوع روبرو شود تا تمام 

وجوه مثبت رویداد را ببیند«
این استاد دانشگاه ادامه داد:»بعضی از افراد نیز به روش مسئله محور این موضوع را حل 

می کنند یعنی با مشکل مستقیما مواجه شده و برای حل مشکل برنامه ریزی می کنند.«
معینیان افزود: »یکی دیگر از روش های  مقابله با استرس می توان به روش جلب حمایت 
اجتماعی اشاره کرد که در این مورد فرد باید با افرادی که آن ها را دوست دارد و دنیای فکری 
و ذهنی نزدیک تری با این افراد دارد ارتباط برقرا کند. حتی صرف وقت گذرانی با این افراد 
و صرفنظر کردن از بازگویی مشــکل سبب کاهش استرس می شود. و حتی  دادن حمایت 

اجتماعی به دیگران در کاهش استرس و به دست آوردن سالمتی نقش بسزایی دارد. «
وی ادامه داد:»در تحقیقی که روی 84۶ زوج ســالخورده به مدت 5 ســال انجام گرفت 
مشــخص شده است که در میان این افراغد کسانی که حمایت های  اجتماعی بیشری به 

دیگران داده بودند کمتر دچار مرگ و میر شده بودند.«

استرس با ما چه می کند؟
فرشتهکلولیان

هفتــه تربیت بدنــي و ورزش 
پرداختن  براي  مناسبي  فرصت 
به مســائلي اســت که معموال 
بخش  نــدارد.  چنداني  طرفدار 
اعظمي از تولیدات رســانه اي 
همواره بــه ورزش حرفه اي و 
قهرماني اختصاص می یابند و آن دســته از اخباري 
که از روي اجبار و تکلیف از باال به موضوع ورزش 
تربیتي و همگاني می پردازنــد، عمال تأثیر چنداني 
ندارند و تنها دانســته هاي مردم مبنــي بر اینکه 
»ورزش مفید اســت« را به آنها یادآور می شــوند. 
انــگار همه می دانند و به مفیــد بودن ورزش یقین 
دارند، اما باز هم کســي ورزش نمي کند و بارزترین 
خروجي رســانه ها بویژه رســانه ملي در طول سال 
هاي اخیر، تولید بي نهایت ورزش دوســت ساکن 
و یا تماشــاگر ورزشي بوده است. هفته تربیت بدني 
فرصت مناسبي است تا ساختارهای معیوب اجتماعی 
را به بوته نقد و نظر بکشانیم. در بخش اول این نقد 
ساختاری اجازه دهید به سراغ مدیریت شهري برویم 
و عملکرد آن را در نابودي زیرســاخت هاي ورزش 

همگاني تشریح کنیم:

 اتوبان سازي بي رویه :
تأثیرات مخرب اتوبان سازي بي رویه در سال هاي 
پس از انقالب اســالمي، چیزي کمتر از سدسازي 
نیست. اتوبان ها اساس زندگي روزمره ما را دگرگون 
کردند. دگرگوني صورت شهر، تصویر زندگي همه 
ما را تغییر داد. احتیاج به وسیله نقلیه شخصي، اولین 
و ملموس ترین خروجي اتوبان سازي هاي بي رویه 
بود. بودجه اي که باید صرف توســعه حمل و نقل 
عمومي، مســیرهاي دوچرخه ســواري و پیاده راه 
هاي استاندارد می شد، صرف اتوبان ها و تونل هاي 
آنچناني شد و عالوه بر پر کردن جیب شرکت هاي 
راه سازي، انبارهاي انباشته از خودروهاي بي کیفیت 
را هم خالي کرد. تصویر شــهر بــه لطف اتوبان ها 
بزرگتر شــد، ولي حتــي ذره اي از حجم ترافیک و 

آلودگي هوا کاسته نشد. 

تغییر سبک زندگي مردم :
هالبواکس یکي از پیشگامان جامعه شناسي شهري 
معتقد اســت که جامعه در جهــان مادي جاي دارد 
و بر این اســاس همواره میان سبک زندگي گروه 

هاي اجتماعي و فضاي تولید شده جامعه، رابطه دو 
جانبه اي برقرار اســت. مگر امکان دارد که صورت 
اجتماعــي اتوبان هاي عظیم و بــرج هاي قوطي 
کبریتي مردم را بــه ورزش ترغیب کند؟ میانگین 
زمان رفت و آمد شــاغلین فعال شــهر تهران هم 
اکنون حدود 2 ســاعت است. زماني که قرار بود به 
کمک اتوبان ها و خودروهاي شخصي شاغلین کم 
شود که نشد. ساختار شهري به جاي هل دادن فرد 
به ســبک زندگي فعال تر، او را به سمت سکون و 
رفت و آمد مداوم ســوق داد. شــهروند را در گیر و 
دار مســیرها و ساختمان ها خسته و له کرد و بعد بر 
روي پل هــا بنر زد و او را به ورزش همگاني دعوت 
کرد. خالصه اینکه امروز من و شما براي خرید یک 
عدد نان باید بر خودروهاي شخصیمان سوار شویم 
و زندگي ما بدون خودرو شخصي تقریبا غیرممکن 

است. 
 رشــد بي رویه با دگرگوني ســاختار شهر به لطف 
سیاست هاي اتوباني مدیران شهري، طبقه فرادست 
جامعه که همواره به دنبــال زندگي در مکان هاي 
بکرتر و آرام تر است، مرتب از مرکز شهر دور شده 
و حومــه و حومه های  دورتــر را براي زندگي خود 

انتخاب کرد. آنها به واســطه برخورداري از سرمایه 
هاي مادي، هر جا که رفتند امکانات و تســهیالت 
شهري را هم گسترش دادند و در نهایت شهرها را 
وسیع تر کردند. امروزه کار به جایي رسیده است که 
کوه ها و جنگل ها و حداقل فضاهاي طبیعي ورزش 
و فعالیت مردم به راحتــي و با مجوزهاي خریدني 
خورده می شــوند و در اینجا باز هم رد پاي مدیریت 

بي تفاوت و ناآگاه شهري نیز مشاهده می شود. 

نتیجه گیري:
بــدون تردید باید مدیران شــهري را در ردیف اول 
کســاني قلمداد کرد که نسبت به سالمت مردم در 
هر دو بعد ورزش و محیط زیست بي تفاوت هستند. 
تصمیم هاي آنان فاقــد کوچکترین آینده نگري و 
جامعه پژوهي بوده است. تصمیم هایي که متأسفانه 
بوي منفعــت هاي مالي زودگذر می دهد و به لطف 
همین منفعت ها، ماشین هاي تبلیغاتیشان را روشن 
می کنند تا به مــردم القا کنند، عامل کم تحرکي و 
ســکون آنها، تنها و تنها خودشان هستند. بي شک 
این یک خیانت آشکار است. خیانتی که مقابله با آن 
هنوز برای برخی از شهرهای ایران دیر نشده است. 

اتوبان سازها؛دشمن ورزش!

یاسمین موالنا



میگوئــی ســاز بــه مــن دل ســوز کــه بــزن
مگــرچــوبــادوزیــدیبــهزلــفیــارکــهبــاز

میگوئــی بــاز کــه شــنیدی چــه دل ســاز ز
میگوئــی دلنــواز ســخنی دل گــوش بــه

 شهریار
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منظر

پاییز در جنگل های ارسباران

روزنامهسیاسی،فرهنگی،اجتماعی
صاحب امتیاز:شرکتمطبوعاتیسخننگارانطوبی
مدیرمسوؤل: سیدرضاعلویسردبیر: وحیدبابائی
زیرنظر:شورایسیاستگذاریچاپ: جامجم

تبریز.سهراهطالقانی.باالترازمصلی
041-35534416:نمابر041-35553538:تلفن

email:sorkhab.ir@gmail.comhttp://www.sorkhab.ir

سامانه پیام کوتاه: 30004917 
@tooba_online sorkhab.ir

ویافــزود:همچنینبرگزاریایننمایشــگاهامکاناســتفادهاز
پتانسیلهاوظرفیتهایناشراناستانیرافراهممیآوردووظیفه
مااستتاازاینفرصتبهنحواحسنوآنگونهکهشایستهکشورما

است،ازاینظرفیتهااستفادهکنیم.
ویعنوانکرد:مردمکشورمامدیونقهرمانیهاوجانفشانیهای
اینخطهاســتواززمانهایدیربازقرآنوآثارحوزویودینیرا
باخطنستعلیق»میرزاطاهر«خوشنویسبهنامتبریزخواندهایمو
اینمنطقهحرفهایبســیاریبرایگفتندرعرصهیفرهنگو

هنردارد.
صالحیافزود:کتابوکتابخوانیبحثبسیارمهمیدرفرهنگ
محسوبمیشودورهبرمعظمانقالبنیزبهاینمسئلهاشارهداشتند
که»کتابمبداوعصارهتمدنبشــریاست«ومانیزبابرداشتن
گامهایفرهنگیدراینمنطقهبهنوعیدرصددجبرانوادایدین

خودبهمردماندلیراینخطهبرآمدیم.
ویبیانکرد:صنعتنشروکتابدردورانپسازپیروزیانقالب
اسالمیپیشرفتبسیارخوبیداشتهاستودرطیسهسالگذشته
222هزارجلدکتابچاپشدهاستکه131هزارجلدآنچاپاول

بودهاند.
ویافزود:البتهادعانمیکنیمکههمهکتابهایچاپشدهمناسبو

غنیهستندولیدراینمیانکتابخوبهمکمنیست.
صالحیبااشارهبهبودجهاختصاصدادهشدهبهخریدکتابگفت:
تنهاشــشمیلیاردتومانبودجهبهخریدآثارناشــراناستانیدر
شهرستانهایمختلفکشوراختصاصدادهشدهاستو16درصد
بودجهمربوطبهکتابوآثارمکتوب،دولتیاستکهایننیزازسایر
عواملتاثیرمیپذیردوبهتنهاییازعهدهرفعنیازهایکتابوآثار

مکتوببرنمیآید.
ویخاطرنشانکرد:چنیننمایشگاههاوفعالیتهایفرهنگیامکان
دسترسیآســانوارزانمردمبهکتابرافراهممیکنندوامکان
برخوردمتقابلناشرومخاطبرافراهمآوردهکهایننیزبهنوبهخود

ناشرراباسلیقهمخاطبآشنامیکند.

کتاب

نمایشگاه بین المللی کتاب، 
فرصتی برای دیپلماسی فرهنگی

مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیآذربایجانشرقیبابیاناینکه
90ناشراز23کشوردنیابا18هزارعنوانکتابدرچهاردهمین
نمایشگاهبینالمللیکتابتبریزحضوردارند،گفت:ایننمایشگاه

باحضوریکهزارناشرداخلینیزهمراهاست.
محمــدمحمدپور،درآییــنافتتاحیهچهاردهمیننمایشــگاه
بینالمللیکتابتبریزوچهارمیننمایشگاهقرآنوعترتاظهار
داشت:نمایشگاهکتابتبریزبهعنوانبزرگترینرویدادفرهنگی

استانشناختهمیشود.

ویبابیاناینکههمهماوظیفهداریمدرجهتارتقایســطح
آگاهیوداناییجامعهگامبرداریم،خاطرنشانکرد:بدونتوجهبه
ارتقایشاخصهایفرهنگیوآگاهیجامعه،روندتوسعهمتزلزل

ومختلخواهدبود.
محمدپورباتشریحاهدافبرگزارینمایشگاهکتابتبریزگفت:
کتابمهمترینعنصرفرهنگیدرجهتتعالیفکریواندیشه
شناختهمیشودوارتقایســطحمطالعهوکتابخوانی،برطرف
کردننیازهایعلمیمحققانوپژوهشــگران،تأکیددوبارهبر
اهمیتکتابوکتابخوانیدرجامعهوهمچنینقراردادنکتاب
درسبدخریدخانوارهایایرانیازمهمتریناهدافبرگزاریاین

نمایشگاهاست.
مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیآذربایجانشرقیاظهارامیدواری
کردتاایننمایشگاهطلیعهحرکتهایبزرگفرهنگیدراستان

باشد.
ویتاکیدکرد:اعتقادراســخداریمکهفرهنگاساسوشالوده
کاردرتوسعههمهجانبهکشوراست،بهعبارتدیگرتوسعهبدون

توجهونگرشفرهنگیمحققنخواهدشد.
ویبااشــارهبهاینکهبرگزاریچنیــنرویدادهاییتأکیدیبر
اهمیتوجایگاهفرهنگدرتعالیکشوراست،گفت:چهاردهمین
نمایشگاهکتابتبریز،رنگوبویمحرمدارد؛وهمزمانبااین
رویدادبزرگفرهنگی،چهارمیننمایشــگاهقرآنوعترتنیز

میزبانعمومعالقهمندانومشتاقانمعارفالهیخواهدبود.
محمدپوربابیاناینکه90ناشــراز23کشــوردنیابا18هزار
عنوانکتابدرایننمایشگاهحضوردارند،افزود:ایننمایشگاه
باحضورهزارناشــرداخلینیزهمراهاستکههمهسالهمیزبان
خیلمشتاقانکتابوکتابخوانیازاستانهاوکشورهایهمجوار

است.
ویگفت:امیدواریمبهواسطهبرگزاریایننمایشگاه،شاخص

مطالعهافزایشیابد.
ویبابیاناینکهشاخصمطالعهوکتابخوانیدرکشورمناسب
نیست،افزود:نمایشــگاهکتابرقابتیسالممیانناشرانایجاد
میکندومیتواندارتباطوتعاملیمناسبرامیانمؤلفان،ناشران
ومخاطبانپدیدآوردکهاینامردرپدیدآمدنآثارفاخرومطلوب

کمکشایانتوجهیخواهدداشت.
مدیرکلفرهنگوارشاداســالمیآذربایجانشرقیدرپایاناز
همکاریوتعاملمدیراناستان،مؤسسهنمایشگاههایفرهنگی،
شرکتنمایشــگاهبینالمللیتبریزوبانکشــهردربرگزاری

چهاردهمیننمایشگاهبینالمللیکتابتبریزتقدیرکرد.
چهاردهمیننمایشگاهبینالمللیکتابتبریزبیستوششممهرتا
یکآبانماهجاریازساعت10صبحتا20درمحلنمایشگاه

بینالمللیتبریزبرپاست.

کتاب

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
آذربایجان شرقی خبر داد:

90 ناشر از 23 کشور دنیا 
 در نمایشگاه کتاب تبریز

حسین صادقی

یاس حساس است از گل های  دیگر بیشتر
پس همیشه می  شود در باد پرپر بیشتر

هرچه هیزم پشت در می سوخت با  بادی  شدید
کوچه از بوی  کسی می  شد  معطر بیشتر

در سقیفه بود یا  نه  حتم  دارم  بعد  از  آن
داده   شد  در  کوچه  ها مزد  پیمبر بیشتر 

میخ  و آتش هر دو بر در بود پس با این  حساب
هر چه  از دیوار بد دیدند  از در  بیشتر  

دست باال رفت پایین   آمد و از این  زمان 
شیــعه   می  گیرد   دلش   از   نام    مادر  بیشتر 

با  سه   آیه  خوب   تا  کردند  تا   ثابت    کنند 
حکمتی   دارد   نشد  آیـات  کوثر  بیشتر   

کاش  می دانست  آن بادی  که  در کوچه   وزید
 یاس حساس است از گل  های   دیگر  بیشتر

شعر

نقد و بررسی کتاب » دا« در چهاردهمین نمایشگاه کتاب تبریز

نقد

رئیسحوزههنریاســتانآذربایجانشرقیازبرگزاری
جلسهنقدوبررسیکتاب»دا«باحضورنویسندهکتاب
سیدهاعظمحسینیدرچهاردهمیننمایشگاهبینالمللی

کتابتبریزخبرداد.
حسنمیالنیاعالمکرد:جلسهنقدوبررسیکتابدا،روز
چهارشنبه28مهرماهسالجاریازساعت16درمحل

سالنشهریارنمایشگاهبینالمللیتبریزبرگزارمیشود.
ویادامهداد:جلسهنقدوبررسیکتاب»دا«توسطاداره
کلفرهنگوارشــاداسالمیاستانوباهمکاریحوزه
هنریوادارهکلحفظآثاربرگزارمیشودوشرکتبرای

تمامیعالقمنداندراینجلسهآزاداست.
میالنیاضافهکرد:کتاب»دا«پانصدوشصتوسومین
کتابازمحصوالتدفترادبیــاتوهنرمقاومتحوزه

هنریاست.
ویگفت:اینکتابدر812صفحه،پنجبخشوچهل
فصلتدوینوتوســطانتشاراتسورهمهرحوزههنری

چاپومنتشرشدهاست.
کتاب»دا«خاطراتسیدهزهراحسینیازمقاومتمردم
خرمشهردربرابررژیمصدامونقشزناندراینمقاومت

است.

مکتبغنیعاشوراوعزاداریهایمتنوعمردممراغه،
آلبومبسیاریازعکاساناینشهرستانراباعکسهای
محرمتزئینکردهودراینمیانحسنتوفیقرامیتوان
یکیازموفقترینعکاساناینعرصهباسوابقدرخشش

درجشنوارههایملیوبینالمللینامبرد.
حسنتوفیقکارمندانجمنسینمایجوانمراغهبودهو
ازسال76باگرایشبهعکاسیمستنداجتماعی،فشردن
دکمهشاتردوربینرابهثبتلحظههایخاطرهانگیزاز

عزاداریهایماهمحرمتبدیلکردهاست.
اینعکاسمراغیمنتخبجشــنوارهسراسریعکس
سوگوارهخورشیددرسال81،منتخبسومینجشنواره
بینالمللیعکسعاشــورادرسال80،کسبلوحزرین
دومینسوگوارهعکسعاشورایدانشجویانسراسرکشور
ومنتخبجشنوارهسراسریعکسیارانامامحسین)ع(

درسال88رادرکارنامهدارد.
مجالگفتوگویخبرنــگارایرنابااینعکاسموفق
محرمفرصتیبرایآشناییبادنیایپشتلنزازنگاهیک
عکاساجتماعیوموفقدرزمینهعکاســیماهمحرم

است.

چرا به عکاسی محرم عالقه مند هستید؟
عالوهبرعشــقوعالقهایکهبندهوشیعیانعلی)ع(
بهمکتبامامحسین)ع(دارند،محرمدارایموضوعات
متنوعبرایعکاسیاست.دراینماهبههرکجاکهنگاه
میکنی،یکسوژهکمنظیرعکاسیمشاهدهمیشود،
محدودیتهایعکاســینیزکمرنگتراستومردم
دوربینراحسنمیکنند،درماهمحرمهمهجایکرنگ

بهامامحسین)ع(متوسلمیشود.

شــور و حال کم نظیر حسینی و عزاداری های  
متنــوع مردم مراغــه چقــدر در گرایش و 
موفقیت های  شــما در بخش عکاسی محرم 

تاثیرگذار است؟
مردممراغهدرعزاداریهایماهمحرماحســاسخود
رابیشــتروواضحترازسایرشهرستانهابروزمیدهند
وعکاســیدرماهمحرمفرصتیکــمنظیربرایثبت
احســاسهایمردمیاست،شوقوشورمردممراغهو
تنوعموضوعدرعزاداریهایمردممراغهبیشــتراست
ونگاهتیزبینعکاسمیتواندصحنههایبهیادماندنی

ثبتکند.

زاویه دید یک عکاس اجتماعی متفاوت تر از 
بقیه مردم است؟

دیدمتفــاوتبهپیرامــونازویژگیهاییکعکاس
اجتماعیبهشــمارمــیرود،یکعــکاساجتماعی
صحنههایرامیبیندکهشایدبسیاریازمردمبهراحتی
وبدونتوجهازکنارآنعبورمیکنند.صبر،امانتداریو
تعهدبههنررامیتوانازدیگرویژگیهاییکعکاس

اجتماعیبهشمارآورد.

عکاسی را علم می دانید یا هنر؟
عکاسیترکیبیازعلموهنراستامابهنظرمجنبههای
هنریاشمقدمبرعلماست؛عکاسیدرابتداازعلمبه

هنررسیدهاماهنرمقدمبرعلماست.

آیا تاکنون صحنه ای را از دست داده اید که در 
حسرت عکاسی از آن باشید؟

درعزاداریهایماهمحرمکهصحنههایزیادیرااز
دستدادهامامامردممراغهدردهههای70شمسیزن
وشوهرمعروفبهلیلیومجنونرابهخاطردارند؛ایندو
نفردراتاقیدرخیابانژاندارمریمراغهسکونتداشتندو
باوجوداینکهعلیلبودند،تاآخرعمردرکنارهمعاشقانه
زندگیکردند،دوستداشتمازآنانعکاسیکنماماهیچ
وقتمیسرنشدوایندوزنوشوهربهحسرتعکس

منتبدیلشدهاست.

خاطره انگیزترین عکسی که گرفته اید، کدام 
است؟

عکــسکودکیکهازیکنردبانســفیدباالمیرودو
باالینردباننوشتهشــدهاست»حسینمنیوانامن
حســین«خیلیبرایمخاطرهانگیزاست،دیوارکاهگلی
اینعکسوحرکتاینکودکبهسمتتعالیکهباباال
رفتنازنردبانتداعیمیشود،برایمبهیادماندنیاست،
اینعکسدرجشــنوارهسراسرییارانامامحسین)ع(،
جشــنوارهاستانیمحرموجشــنوارهبینالمللیعکس

عاشورایانانتخابشد.

شیرین ترین خاطره ای که از جشنواره های  
عکاسی دارید، کدام است؟

درجشنوارهسراســریعکسطریقجاوید،یادواره
امــامخمینی)ره(جایزهوتقدیرنامهامراازدســت
ســیدحسنخمینیدریافتکردم،عکسمربوطبه
کودکانیاستکهدورهمنشستهاندولباسسیاهبر
تندارند،همهچیزدراینعکسســیاهبودهوفقط
دستوپایکودکانازسیاهیدوراست.اینعکس

گویایماتمکودکاندرماهمحرماست.

به جز جشنواره های  مربوط به ماه محرم 
در جشنواره های  دیگری نیز موفقیت کسب 

کرده اید؟
منتخبجشنوارهجهانیعکسریلطالییاسپانیا
/84/،مقامنخســتمســابقاتسراســریعکس
زندگیانســانباطبیعت/تهران1380/،مقامسوم
جشنوارهسراسریملیجوانان/81/،منتخبجشنواره
سراسریطریقجاویدیادوارهامامخمینی)ه(/81/،
منتخبجشنوارهبینالمللیعکسانسجاماسالمی
/87/،منتخبچهارمینجشــنوارهسراسریعکس
رشد/86/،منتخبجشنوارهسراسریعکسشبستان
/83/وکسبتقدیرنامهازجشنوارهسراسریعکس
نمازونیایــش/88/ازموفقیتهایدیگربندهدر

عرصهعکاسیاست.

چه توصیه برای عکاسان اجتماعی دارید؟
عکاســیوفیملبردارینیازمندتجربهووسعتآن
بیکراناست؛هنرعکاسیبهمنزلهیککوهاستو
وقتیازپایینبهآننگاهکنیکوتاهبهنظرمیرسد
اماهرچهصعودمیکنیبیشــترمتوجــهارتفاعآن
میشوی.عکاساناجتماعیبایدوقتیبرایبازدیداز
آثارسایرعکاساناختصاصدهندوزندگیوپویایی

مردمراباشگردهایمختلفبهتصویربکشند.
رئیسادارهفرهنگوارشاداسالمیمراغهنیزگفت:
حسنتوفیقازموفقترینهنرمندانعکاسمراغه
بادرخششدرجشنوارههایملیوبینالمللیاست
کهعالوهبرفعالیتدرحوزهعکاسیدرفیلمسازی

وتصویربردارینیزفعالیتهایقابلتوجهیدارد.
احمددادرسفیاضکهازمدرسانعکاسیدرانجمن
سینمایجوانمراغهاست،گفت:ویازهمانابتدا
کهدرکالسعکاسیبندهدرانجمنسینمایجوانان
دفترمراغهحضوریافت،داراینبوغواســتعدادبود
وجزوبهترینهنرجویانانجمنمحسوبمیشود.

ویبااشارهبهاینکهمهمترینویژگییکعکاس
داشتندیدخالقهوخوبدیدناست،افزود:توفیق
جزوعکاسانیاستکهدارایدیدمتمایزیاستو
همــوارهپیرامونخودراعالوهبردیدنلمسکرده
وزمانفشــردندکمهشاتررابهخوبیدرککرده

است.

توفیق در عکاسی با توسل به مکتب عاشورا
علیرضا فوالدی

گفتگو



دید متفاوت به پیرامون از ویژگی های  
یک عکاس اجتماعی به شمار می رود، 
یک عکاس اجتماعی صحنه های را 
می بیند که شاید بسیاری از مردم به 
راحتی و بدون توجه از کنار آن عبور 

می کنند


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

