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خبر
با رویکرد اصالح الگوی مصرف آب روستاییان
آغاز شد

اجرای طرح «دوشنبه های آبی»
در  20روستای استان اصفهان

اصفهان – مرادیان :با هدف آموزش مدیریت مصرف آب
به روستاییان ،ویژه برنامه «دوشنبه های آبی» در روستاهای
استان اصفهان آغاز شد .این طرح را دفتر مدیریت مصرف
آب شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان از نیمه دی ماه
جاری برنامه ریزی کرده و در آن کارشناسان معاونت بهره
برداری و توســعه آب ،معاونت خدمات مشــترکین ،دفتر
روابط عمومی و آموزش همگانــی به همراه مدیران آبفای
مناطق خودگردان با حضور در روســتاهای منتخب ،روش
های صرفه جویی در مصرف آب را به روســتاییان آموزش
می دهند .در نخستین هفته از اجرای طرح «دوشنبه های
آبی» روز دوشنبه  14دی ماه جاری روستاهای «ورپشت» و
«جالدران» میزبان کارشناسان آبفای استان اصفهان بودند.
در روستای «ورپشت» از توابع شهرستان تیران نزدیک به
 200نفر از بانوان و در روســتای «جالدران» از توابع شهر
قهجاورستان بیش از  50نفر از روستاییان با حضور در مسجد
روســتا ،پای صحبت مدیران و کارشناســان شرکت آب و
فاضالب نشستند و با روش های مدیریت مصرف آشنا شدند.

ساخت دستگاه ریشه بر توربینی قابل
تنظیم با سری برشی زنجیره ای در
آبفای استان اصفهان

اصفهان – مرادیان :کارشناس آبفای استان اصفهان
موفق به طراحی و ساخت دستگاه ریشه بر توربینی
قابل تنظیم با سری برشی زنجیره ای شد .عبدالرضا
آهکی پژوهشگر جوان شاغل در آب و فاضالب منطقه
ورزنه پس از هشــت ماه کار پژوهشی موفق شد این
دســتگاه را با هدف رفع انســداد لوله های فاضالب
از رســوبات معدنی ،چربی ها و ریشه های درختان
طراحی و تولید کند .کاربرد دستگاه ریشه بر توربینی
در لوله های فاضالب با سطح مقطع گرد با هر جنسی
است و می تواند با برش هایی که در رسوبات یا ریشه
های درختان نفوذ کرده در شبکه های فاضالب انجام
می دهــد ،گرفتگی لوله ها را برطرف کرده و جریان
فاضالب را به حالــت اول بازگرداند .نیروی محرکه
دستگاه ریشه بر توربینی از طریق دستگاه شست و
شوی شــبکه فاضالب تامین می شود و زنجیرهای
متصل به آن با پرتاب شــدن به اطــراف جدار لوله،
باعث رفع گرفتگی موجود در لوله های فاضالب می
شود .دستگاه ریشه بر توربینی طراحی شده توسط
کارشــناس جوان آبفای استان اصفهان عالوه بر 50
درصد وزن کمتر در مقایسه با نمونه مشابه خارجی،
مــی تواند با بهره گیــری از بازوهای منحصر به فرد
خود ،در رفع انسداد لوله هایی با قطرهای مختلف به
کار گرفته شود .مکانیزم هیدرومکانیکی این دستگاه
به نحوی است که عملکرد آن را به باالترین راندمان
می رساند.

ادامه از صفحه اول
مهلکه اومیکرون و چالش تزریق
دوز سوم واکسن کرونا

بر اســاس وام بانک جهانی ،تمامی نیازهــای دارویی و
تجهیزاتی وزارت بهداشــت و درمان برای مقابله با بیماری
کرونا توسط سازمان بهداشت جهانی خریداری و به کشورمان
تحویل میشود و بهاینترتیب مشکالت نقلوانتقال بانکی و
تحریمها در این خصوص بیاثر خواهد بود .ازجمله نیازهای
دارویی ایران در خصوص کرونا ،واکســن بیماری است که
جمهوری اســامی میتواند از محل سبد کوواکس جهانی
نسبت به واردات واکســنهای معتبر و بهروزشده خارجی
مانند فایزر ،مدرنا و آسترازنکا اقدام کند .البته عکسالعمل و
واکنش مقامات دولت ایران در خصوص مصرف واکسنهای
اصلی انگلیسی و آمریکایی که پیشتر در این کشور حرام
و تحریم شــده بود ،تاکنون مشخص نیست ،اما با مراجعه
به ســابقه اخیر دولت و ارسال محموله واکسن انگلیسی به
کشورهایی چون :یمن ،افغانستان و سوریه ،به نظر میرسد
حداقل مصرف واکسنهای خریداریشده از محل وام بانک
جهانی در داخل کشور منتفی باشد .این در حالی است که
تأکید روی تزریق دوز ســوم واکسن کرونا از نوع چینی و
ایرانی نمیتوانــد عامل مؤثر در برابــر ویروسهای جدید
قلمداد شــود؛ مخصوصاً اینکه تحقیقات نشان میدهد که
واکسنهای موجود اثربخشــی کمتری در برابر اومیکرون
داشــتهاند .نمیتوان به جامعه آدرس غلط داد و اعالم نمود
کــه میانگین ابتال به کرونا در دنیا 65درصد افزایش ،اما در
ایران 26درصد کاهش داشته است .درحالیکه اروپا و آمریکا
و آسیا به کانون اصلی بحران کرونا تبدیلشدهاند ،صحبت از
اینکه ایران با واکسیناسیون گسترده توانسته این بیماری را تا
حد زیادی مهار کند ،یک مغلطه است؛ اکنون طبق دادههای
سازمان جهانی بهداشت ،ایران رتبه نهم را در موارد شدید
ابتال و رتبه 116جهان را در خصوص انجام تست کرونا داشته
است .اگر تخصص و تجهیزات آزمایشگاهی و تکنولوژی انجام
تستهای تشخیصی اومیکرون در کشور وجود میداشت،
آتش زیر خاکســتر اومیکرون برمال و غیرواقعی بودن آمار
وزارت بهداشــت و درمــان درباره رقــم مبتالیان بیماری
مشخص میشد.
مخلص کالم اینکه؛ در کشورهای همسایه مانند ترکیه و
عراق و پاکســتان و امارات و  ،...افزایش موارد ابتال به کرونا
حاکی از گردش سویه اومیکرون بوده است و صعودی شدن
موارد ابتال به بیماریهای تنفسی شبیه به سرماخوردگی و
آنفلوانزا در ایران ،ناشی از کرونا اومیکرون بوده است که کشور
ناتوان از شناسایی آن میباشد .با توجه به عادی انگاریها و
کاهش پروتکلهای بهداشــتی تا  30درصد ،آنهم به اسم
واکسیناسیون  90درصدی جمعیت کشور که حقیقت ندارد،
در روزهای آینده ،تشدید بیماری حتمی است و باید مثل
کشــورهای دیگر عالوه بر خریداری و واردات واکسنهای
جدید و بهروز خارجی ،نســبت به برقراری محدودیتهای
اجتماعی درد تعطیلی و قرنطینه اقدام فوریتی انجام داد.
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مدیر حفظ نباتات جهادکشاورزی کرمانشاه:

مردمنگرانیبابتمصرفمحصوالتکشاورزینداشتهباشند

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان
کرمانشاه گفت :نســبت به آمریکا و کشورهای
اروپایی کمتر سم مصرف میکنیم.
فرهاد شــریفی میزان مصرف سموم در بخش
کشاورزی استان کرمانشاه را بین  500تا 700
تن در طول ســال اعالم کرد و افــزود :میزان
مصرف ســم در اراضی استان کرمانشاه کمتر از
یک کیلوگرم و حداکثر  700ســی سی در هر
هکتار اســت که غالب ســموم مصرفی هم در
مزارع گندم و جو مصرف شــده که علف کش،
حشــره کش و آفت کش هســتند .وی با بیان
اینکه میزان مصرف سم در اراضی استان کمتر
از حد اســتاندارد است ،گفت :کمتر از آمریکا و
کشورهای اروپایی سم مصرف می کنیم .شریفی
سپس استفاده از ســموم را در مبارزه با آفات
بخش کشاورزی گریزناپذیر عنوان کرد و افزود:
نمی توانیم مصرف سموم را در بخش کشاورزی
کنــار بگذاریم ،چراکــه در این صورت عملکرد
مزارع به شــدت افت کرده و گاه حتی عملکرد
برخی مزارع به طور کامل از دست خواهد رفت.
وی تاکید کرد :نباید از مصرف ســم در بخش
کشاورزی بترســیم چون مصرف سم در بخش
کشاورزی همانقدر الزم است که بیمار باید دارو
مصرف کند ،اما باید در مصرف سموم دقت کرده
و استانداردها رعایت شوند .شریفی با بیان اینکه

در حال حذف سموم پرخطر در بخش کشاورزی
هستیم ،گفت :سازمان حفظ نباتات در سالهای
اخیر استفاده از بیش از  100قلم سم پرخطر را در
بخش کشاورزی ممنوع کرده و به سمت مصرف
سموم کم خطر با دوره کارنس(ماندگاری) کمتر
از چند روز روی آورده اســت وی در ادامه اشاره
ای هم به برگشت خوردن محصوالت کشاورزی
از کشورهایی مثل روسیه ،ازبکستان ،هندوستان
و امــارات داشــت و گفت :برگشــت خوردن
محصوالت کشــاورزی از این کشورها به اذعان
خود این کشورها هیچ یک به دلیل وجود بقایای

سم و کود در محصوالت کشاورزی نبوده ،بلکه
این محصــوالت به دالیلی مثل تغییر پروتکل
های صادراتی کشــور هدف یا باال بودن میزان
خاک موجود در محصوالت صادراتی برگشــت
خورده اند .شریفی با بیان اینکه ساالنه بین 4.5
تا پنج میلیون تن صادرات تره بار از داخل کشور
به دیگر کشورها داریم که سهم مرزهای استان
کرمانشــاه از این میزان صــادرات یک میلیون
تن اســت ،تصریح کرد :بی انصافی است بخاطر
برگشت خوردن چند کامیون محصول آن هم
نه به دلیل بی کیفیتی محصول و یا اســتفاده

غیراصولی از سموم ،بلکه به دالیل دیگر به اعالم
کشورهای هدف صادراتی جنجال به پا کنیم.
مدیر حفظ نباتات ســازمان جهاد کشــاورزی
اســتان کرمانشاه با ابراز تاسف از اینکه برگشت
خوردن چند کامیون محصول کشاورزی باعث
موج سواری عدهای شده تا سالمت محصوالت
کشاورزی تولیدی در کشور را زیر سوال ببرند،
تاکید کرد :محصوالت کشــاورزی تولیدی در
داخل کشــور ســالم بوده و به هیچ عنوان بی
کیفیت نیســتند ،لذا مردم نگرانی برای مصرف
محصوالت کشاورزی نداشــته باشند .شریفی
در ادامه برگشت خوردن محصوالت کشاورزی
را تلنگری برای صادرکنندگان دانست و گفت:
این موضوع نشان داد تجار باید رعایت پروتکل
های صادراتی را جدی بگیرند .وی با اشــاره به
متفاوت بودن پروتکلهای صادراتی کشورهای
مختلف ،ادامه داد :از این پس کشاورزان و تجار
اگر بخواهند به کشورهای اوراسیا مثل روسیه،
ازبکستان ،بالروس ،قرقیزســتان و  ...صادراتی
داشــته باشــند باید قبل از اقدام به صادرات به
مراکز مدیریت حفظ نباتات در جهاد کشاورزی
مراجعه کرده و لیســت سموم مجاز مصرف در
کشــور هدف را اخذ کرده و ســپس بر اساس
اســتانداردهای کشــور هدف اقدام به صادرات
محصوالت کشاورزی کنند.

گزارش
هنردرمانی راهی مؤثر برای کمک به افراد دارای سندرم داون

وقتی هنر زندگی میآفریند

محمد علی باوند

تصویرســازی برای من تنها یک عنوان تحصیلی
نیســت؛ تصویرسازی هنر من است .حیطهای که
میتوانــم در آن خلق زیبایی کنم و روحم را جال
دهم .تصویرسازی البته تنها هنر من هم نیست؛
تصویرسازی تبدیل به رسالتم شده است؛ معنای
زندگیام و آنچه میتوانم با کمک آن حق همنوعی
را به جــا بیــاورم و در حد توان ،گرهــی از کار
انسانهای دور و برم باز کنم .راستش را بخواهید
این کامیابی بزرگی است که در رشتهای تحصیل
کنی نه تنها به کار خودت بیاید ،گره از کار دیگران
نیز بگشــاید .سالها است که در زمینه تاثیر هنر
و هنردرمانــی بر روی افراد دارای ســندرم داون
فعالیتهای بسیاری نمودهام و اکنون میخواهم
اندکی به تاثیر هنر و هنردرمانی بر افزایش کیفیت
زندگی افراد دارای سندرم داون بپردازم .چراکه هنر
همان اکسیری است که جان آدمی را جال میدهد
و طعم زندگی حقیقی و عمیق را به ما میچشاند.
افراد دوستداشتنی ،خوشقلب و زندهدل سندرم
داون نیز از این قاعده مستثنی نیستند و بلکه به
دلیل رقت قلب خود ،برای درک برخی جنبههای
زیبایی و هنر مستعدتر نیز هستند .اساسا میتوان
گفت هنردرمانی راهی برای ابراز بیانات و هیجانات
فــرد ســندرم داون فراهم میکند و وســیلهای
برای برقراری ارتباط او اســت .ازجمله گروههايي
از کودکان كــه نیاز به توجه بســیار ویژه دارند،
افراد دارای ســندرم داون هســتند ،سندرم داون
متداولترين اختالل كروموزومي مادرزادی است
كه همیشه كمتواني ذهني را به میزانهای مختلف
و مشکالت رفتاری را به همراه دارد .هنردرمانی از
ابزار احساسات درونی از طریق رسانههای بیشمار
اســتفاده میکند که به فرد در کشــف هیجانات
خودش و تضاد درونــی کمک میکند و موجب
افزایش کیفیت زندگی فرد میگردد ،درحالیکه
آگاهــی از خود و درک خود از مســائل نمادهای
فرهنگی باید توســط یک درمانگر برای کمک به
فرد در زمینه کشف خود درک شود .در حقیقت
هنردرمانی راهی برای ابراز بیانات و هیجانات فرد
سندرم داون فراهم میکند و وسیلهای برای برقراری
ارتباط او اســت .هنر درمانی با رویکرد نقاشی بر
کاهش ترس دانشآموزان از ناشناختهها مؤثر بوده
اســت و روشی سودمند برای کاهش ترس دانش
آموزان از ناشناختهها اســت .افراد دارای سندرم
داون نسبت به افراد عادی مشکالت بیشتری را از
خود نشان ميدهند .آنها ميتوانند بهسرعت دچار
ناكامي ،اضطراب و تنش شــوند ،در اغلب اوقات
مشکالت تحصیلي ،اين افراد را مستعد مشکالت
رفتاری ميكند و درنتیجه با افزايش مشــکالت
رفتاری ،مشکالت يادگیری تشــديد ميگردد و
موجب شکست فرد در زمینههای مختلف ميشود.
ســاختن اثر هنری میتواند فرصتی برای بیان و

ارتباط درون ،درمان روانشــناختی برای افرادی
که بهدشواری میتوانند احساسات و افکار خود را
بهطور صریح بیان کنند و یک رویکرد قابلدسترس
برای کودکان و بزرگســاالن با ناتوانی یادگیری
باشــد .تحقیقات نشان داده است که فعالیتهای
مبتنی بر هنر به کودکان سندرم داون فرصت اظهار
کردن افکار و احساسات خود و به اشتراک گذاشتن
احساســات و افکار خود با دیگران را داده است و
برای مدیریت احساسات آنها مفید بوده و مخالفت
و نافرمانیها را کاهش داده اســت .با اســتفاده از
برنامه علمی هنردرمانی ،کودکان سندرم داون از
طریق خلقهای هنــری راهی برای افزایش درک
هیجانات و رفتارها ،تواناییهای مکالمه و پیشبینی
موقعیتها در رشد اجتماعی و مهارتهای ارتباطی
یپاکرده و پیش رفتهاند و موجب افزایش کیفیت
زندگی آنها میگردد .در پژوهشی که توسط من
تحت عنوان نقش هنر در افزایش کیفیت زندگی
افراد سندرم داون بهصورت کتابخانهای میدانی و در
مرکز کارداون انجام شده است ،به تعیین اثربخشی
هنر برافزایش کیفیت زندگی افراد سندرم داون با
دیدی نوین پرداختهشده است .جامعه آماری کلیه
افراد دارای سندرم داون میباشند و نمونه پژوهش
از نوع نمونه در دســترس و شامل تعداد سي نفر
از افراد ســندرم داون بودند که در مرکزی که به
همین منظور و به هدف ایجاد کسب درآمد برای
این افراد تحت عنوان مرکز کارداون ایجاد گردیده
بود ،تحت هنــر درمانی قرار گرفتنــد و با انجام
فعالیتهای هنری نســبت به کسب درآمد اقدام
نمودنــد .علت انتخاب این افراد اين اســت که به
مدت چند سال پژوهشگر در این مرکز بر روی این
افراد مشغول آموزش ،تحقیق و بررسی بوده است.
ازآنجاییکه کودکان دارای نشانگان داون به دلیل
وجود مشــکالت متعدد جسمانی روانشناختی،
معموالً بار روانشناختی زیادی را به والدین خود
تحمیل میکنند و همانطور که اشاره شد عمدتاً
نگهداری این کودکان در خانواده انجام میشود و
به همین دلیل تغییرات ســاختاری ،عملکردی و
روانشناختی زیادی بر خانواده تحمیل خواهد شد،
این کودکان بهکنــدی تحول پیداکرده و نیازمند
مراقبت و توجه بیشــتری بوده و میزان تحریکات
محیطی و رفتاری و اجتماعی موردنیاز این کودکان
نیز بیشتر خواهد بود .در ايران نيز براي نخستين
بــار از هنر درماني براي كاهش هيجانات بيماران
روانپریــش كه در بيمارســتان امینآباد (رازي)
شهرري نگهداري میشدند استفاده شد و تالش
گرديد كه از مکرمهبافی ،ســبدبافی ،حصیربافی،
نقاشي و موسيقي براي تخليه هيجانات ،احساسات
و تکانههای اين بيماران دردمند و رنجور استفاده
شــود و بعد از انقالب نيز اين برنامهها گسترش
پيــدا كرد .در این پژوهش ،در زمینه اســتفاده از
هنردرمانی در افزایش کیفیت زندگی افراد سندرم
داون ،هنرهــای زیادی موردبحث و بررســی قرار
گرفت .آموزش هنرهاي تجســمي در بســياري
از مشــكالت كودكان بهویژه مشــكالت مربوط

بــه يادگيري آنها راهگشاســت .درواقع آموزش
هنرهاي تجسمي میتواند فرايند يادگيري و رشد
تمام مهارتهای مرتبط با يادگيري را تســهيل
كند .مطالعات و بررســیهای انجامگرفته در اين
زمينه نشان میدهد كه هر دو نيمكره مغزي هنر
را از جنبههای گوناگوني درك كرده و آموزش هنر
میتواند مشكالت شــناختي و ادراكي را كاهش
دهد و نيز برخي بررســیها حاكي از اين مطلب
است كه هنرهاي تجسمي موجب رشد بسياري
از مهارتها و تواناییهای كودك میشود .من در
این کار تنها نیســتم .سرکار خانم بهنوش کیانی
شاد مدیریت اشــتغالزایی و حرفه آموزی جوانان
سندرم داون ایران که از سال  ۸۶مسئول مددکاری
کانو ن سندرم داون ایران ومعلم اخالق و تعامالت
اجتماعی هســتند و هم اکنون مشاور خانواده و
مدیریت گالری کارداون هستند .بهنوش کیانیشاد
مادرم است و این حس بینظیری است که ببینی
مادرت برای کلی آدم دیگر هم مادری می کند ،تا

جایی که او را «مادر قلبها» نام میگذارند .مادری
که بار غم بزرگی از قلب مادران افراد دارای سندرم
داون بر میدارد .همچنین خودم مدیریت ارتباط
تصویری یا تصویرسازی و بازاریابی جوانان سندرم
داون را برعهده دارم .ما از سال  ۹۲با کمک سرکار
خانم پرویــن نظرآهاری به فکر اشــتغالزایی و
حرفهآموزی برای جوانان درس خوانده و آموزش
پذیر سندرم داون افتادیم و تا اکنون در حالی که
دست لطف خدا را پشت خود حس میکنیم ،این
کار را با موفقیــت ادامه میدهیم .گاهی همنوا با
خواجه شوریده شیراز با خود زمزمه میکنم« :بر
ســر آنم که گر ز دست برآید/دست به کاری زنم
که غصه سرآید».
پینوشت :لازم بــه ذکر است ،عالقه مندان می
توانند برای بازدید به آدرس  :تهران میدان فردوسی
مرکز تجارت جهانی فردوســی طبقه سوم سرای
هنر مراجعه نمایند.
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خبر
مشکالت ترخیص کاال در مناطق ویژه
اقتصادی در کمیسیون صادرات اتاق
بازرگانی فارس بررسی شد

چراغی – شــیراز  :در جلسه کمیســیون صادرات،
واردات و گمــرک اتــاق بازرگانی فــارس ،معضالت و
مشــکالت ترخیــص کاال در مناطق ویــژه اقتصادی
کارشناسی و بررسی شد .در این جلسه خسرو فروغان
عضــو هیات نمایندگان و رئیس کمیســیون صادرات،
واردات و گمــرک اتاق بازرگانی فارس گفت :زمانی که
تولیدکننده میخواهد به منطق ه ویــژه اقتصادی وارد
شود ،بر اساس تسهیالتی که قانون برای آنان تعریف و
مشخص کرده فعالیت خود را آغاز می کند و می توان
گفت با برنامه ریزی و آگاهی از موارد قانونی موجود در
این منطقه وارد میدان فعالیت اقتصادی شده است .وی
افزود :شــرکتهایی که در منطقه ویژه اقتصادی شروع
به فعالیت می کنند امیــد دارند روزی بتوانند صادرات
داشته باشند و از معافیتها استفاده کنند ،اما اکنون در
خصوص معافیت ها هم مصوباتی صادر شــده که این
امکان را لغو میکند.
فروغان اظهارداشت :هم اکنون که بهعلت تحریمها دچار
مشکالت اقتصادی زیادی هستیم ،امکانات قانونی باید به
واحدهای تولیدی داده شود ،تا به تولید کشور و اقتصاد
استان کمک کند و در این شرایط نباید یک مصوبه تمام
مجموعه را از بین ببرد بنابرایــن باید از طریق مراجع
قانونی این مشکل را حل کرد.
وی اضافه کرد :این درحالی است که زمانی هم که واحد
تولیدی برای تخصیص تســهیالتی که حق مسلم آن
است ،دچار مشــکل میشود ،بقیه واحدهایی که قصد
ورود و ســرمایهگذاری دارند ،دچار ترس میشوند و از
ورود به منطقه ویژه منصرف میشوند و برنامهریزیهای
انجام شده برای مناطق ویژه به نتیجه مطلوب نمی رسد.
در ادامه این جلسه امید ماهرانی عضو هیات نمایندگان
اتاق بازرگانی فارس نیز گفت :توان صادراتی در شرکت
های موجود در منطقه ویژه اقتصادی شیراز وجود دارد
و این درحالی است که از شرکتهای موجود در منطقه
ویژه اقتصادی درخواســت برای صادرات به کشورهای
منطقه نیز زیاد است و با توجه به اینکه افزایش صادرات
در دســتور کار کشور نیز هســت اما مشکالت فراوانی
سد راه این صادرکننده اســت .به گفته وی عمده این
مشکالت می توان به در صورت فروش به خارج از کشور
بازگشت سرمایه و الســی وجود ندارد و اگر مشکلی
برای صادرکننده به وجود آید ،در هیچ دادگاه بینالمللی
نمیتواند شــکایت کند و همچنین ســود بانکی برای
وامهایی که بانکها به تولیدکنندهها میدهند بســیار
باالســت .همچنین نادر طیبی مدیرعامل منطقه ویژه
اقتصادی اســتان فارس هم با توجه به مشکالت مطرح
شده گفت :طبق قانون ثبت سفارش برای فعالین منطقه
ویژه نیاز است ،اما از ســال  ۱۳۹۵بعد از گرانی قیمت
دالر بخشــنامههایی صادر شد که قانون منطقه ویژه را
بیاثر کرد.

