
صفـحهصفـحه

چهار بانده کردن محور 
بروجن– لردگان

 مدی��ر کل راه و تراب��ری اس��تان چهارمحال 
و بختی��اری گف��ت: ط��رح چه��ار بان��ده ک��ردن 
مح��ور ترانزیت��ی بروج��ن – ل��ردگان ب��ه طول 
 . .  .  150 کیلومت��ر در دس��ت اح��داث اس��ت 

         شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

تا پایان سال نسل جدید 
 دستگاه دیالیز را 

می سازیم
700 دستگاه از هزار دستگاه دیالیز وارد شده 
طی س��ه ماه گذشته در مراکز درمانی نصب شده 
و تا پایان سال 200 دستگاه دیگر نیز وارد کشور 

خواهد شد.
ابراهیم متولیان قائم مقام وزیر بهداش��ت در 
امور تجهیزات پزشکی ضمن بیان این مطلب در 
گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: علت تأخیر در 
نصب این دستگاه ها آماده نبودن برخی فضاهای 
بیمارستانی و نبود تجهیزات جانبی دستگاه های 
دیالیز مانندRO اس��ت که این مش��کالت نیز به 

زودی رفع می شود . . . 

  علم و صنعت / ادامه در  صفحه   

رتبه 25 اصفهان در 
سرانه فضاهای ورزشی 

یک دغدغه است
همایش طرح توسعه ورزش، تربیت بدنی و 
تفریحات س��الم امروز و فردا ب��ا رویکرد تنظیم 
س��ند راهب��ردی ورزش در کتابخان��ه مرک��زی 

اصفهان برگزار می شود . . . 

           ورزش / ادامه در  صفحه   
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رهبر معظم انقالب اسالمی در آستانه ماه محرم در 
دیدار هزاران نفر از طالب، روحانیون، فضال، اساتید 
حوزه های علمیه و جمعی از ائمه جماعات مساجد 
تهران، در سخنان بسیار مهمی، تبلیغ صحیح را ایجاد 
روشنگری و شاخص سازی در جامعه به خصوص 
در دوران فتنه دانس��تند و با اش��اره به قضایای بعد از 
انتخابات به ویژه اقدام اخیر دش��منان ملت ایران در 
اهان��ت به امام راحل )ره(، از حضور آگاهانه مردم در 
صحنه، قدردانی و همه آحاد مردم به ویژه دانشجویان 
را ب��ه آرامش دعوت و خاطرنش��ان کردند: این بنای 
استوار که هندسه آن الهی است و بنای آنهم با دست 
یک مرد الهی پایه ریزی شده و بقای آن نیز به پشتوانه 
یک ملت الهی است، استوار خواهد ماند و مخالفان آن 

به اهداف خود نخواهند رسید.
ب��ه گزارش واحد مرکزی خبر، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در تبیین نقش تبلیغ و روش��نگری صحیح 
در دوران فتنه به قضایای بعد از انتخابات اشاره کردند 
و افزودند: بعد از انتخابات، متأس��فانه عده ای قانون 
شکنی و ایجاد اغتشاش کردند و زمینه ای را به وجود 
آوردند که دشمِن مأیوس و ناامید، جان بگیرد و آنقدر 
جسارت پیدا کند که در مقابل چشم انبوه دانشجویان 
عالقه مند به امام، انقالب و نظام اسالمی به امام )ره( 

اهانت کند.
ایشان خاطرنشان کردند: این اهانت بزرگ، نتیجه 
آن قانون شکنی ها و دل خوش کردن به تشویق های 
رسانه های بیگانه بود و حاال که این خطاها و کارهای 
اشتباه انجام شده، برای پنهان کردن آن به فلسفه بافی و 

استدالل تراشی روی آورده اند.
رهبر انقالب اسالمی اینگونه فلسفه بافی ها بعد 
از خطاهای مکرر را عامل اصلی فتنه و غبارآلود شدن 
فضا دانستند و تأکید کردند: عده ای با شعار طرفداری 
از قانون، عمل خالف قانون انجام می دهند، این عده 
ش��عار طرفداری از امام می دهند، اما کاری می کنند 
که نس��بت به امام )ره( چنین گناه بزرگی انجام شود 
و دشمنان با خوشحالی براساس این اقدامات، تحلیل 
کنند و بعد هم برضد مصالح ملی و ملت ایران، تصمیم 
بگیرند. مش��کل اصلی همین حرف ها و عمل های 

فریبکارانه و غبارآلودگی فضا است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: آن کسی که 
برای اسالم، انقالب و امام کار می کند، به محض اینکه 
ببیند، حرف و حرکت او موجب ایجاد جهت گیری بر 
ضد اصول شده، بالفاصله متنبه می شود و مسیر خود 
را اصالح می کند. اما چرا این آقایان متنبه نمی شوند.

ایشان خاطرنشان کردند: وقتی از اصلی ترین شعار 
جمهوری اسالمی، یعنی استقالل، آزادی، جمهوری 
اسالمی، اسالم آن حذف می شود، آقایان باید به خود 
بیایند و بفهمند که راه غلطی را می روند، وقتی در روز 
قدس که اس��اس آن برای دفاع از فلسطین و مقابله با 
رژیم صهیونیستی است، به نفع رژیم غاصب و برضد 
فلسطین شعار داده می شود، باید متنبه شوند و تبری 

خود را از این جریان اعالم کنند.

رهبر انقالب اس��المی افزودند: چرا هنگامی که 
سران ظلم و اس��تکبار که مظهر آن امریکا، فرانسه و 
انگلیس اس��ت از آنها حمای��ت می کنند، متنبه نمی 
ش��وند. چرا هنگامی که افراد فاسد فراری و سلطنت 
طلب و توده ای از آنها حمایت می کنند، به خود نمی 
آیند و متوجه نمی شوند که مسیر آنها غلط و اشتباه 

است؟
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: چش��م 
خ��ود را باز کنید و از این جری��ان تبری بجویید. آیا 
می شود به بهانه عقالنیت، این حقایق روشن را نادیده 
گرفت. نادیده گرفتن این حقایق، درست نقطه مقابل 

عقل است.
ایشان خاطرنشان کردند: عقل حکم می کند، در 
قضیه اهانت به امام )ره( جای آنکه منکر اصل قضیه 
شوید، اهانت را محکوم کنید و باالتر از آن به حقیقت 
و عمق این اقدام پی ببرید و متوجه شوید که دشمن 

کجا را هدف گرفته و دنبال چیست.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: این برادران سابق 
ما که اس��م و رس��م خود را مدیون انقالب اسالمی 
هس��تند، چرا به خود نم��ی آیند و چرا نمی بینند که 
دش��منان انقالب و امام چگونه از سخنان و اقدامات 
آنان خوشحالند و کف و سوت می زنند و عکس آنان 

را سردست گرفته اند.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای ب��ا تأکید بر اینکه 
انتخابات براس��اس قانون انجام و تمام شد و اشکالی 
هم بر آن وارد نبود، خاطرنشان کردند: پایبندی به قانون 
اقتضا می کند ک��ه اگر رئیس جمهور منتخب را هم 
قبول نداشته باشیم، اما در مقابل قانون خاضع باشیم و 

به آن احترام بگذاریم.
ایشان با اشاره به جدایی برخی یاران امام و انقالب 
در دوران ام��ام و زاویه پیدا ک��ردن آنان با امام )ره( و 
مطرود شدنشان، افزودند: این مسائل باید برای همه ما 
عبرت باشد البته من همانگونه که در نمازجمعه گفتم 

قائل به جذب حداکثری و دفع حداقلی هس��تم ولی 
برخی افراد ظاهراً خودشان اصرار بر فاصله گرفتن از 

نظام و طرد شدن دارند.
رهبر انقالب اسالمی عده قلیلی را که به واسطه 
س��خنان و حرکات برخی افراد جسارت پیدا کرده و 
در مقابل نظام ایستاده اند، در برابر عظمت ملت ایران، 
صفر دانستند و تأکید کردند: این نظام، نظام الهی است 
و در طول 30 سال گذشته، خداوند متعال بارها لطف 
و حمایت خود را در حق نظام اس��المی نش��ان داده 
است و اگر ما با خدا باشیم قطعاً خدا هم با ما خواهد 

بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنش��ان کردند: 
مطمئناً دش��منان نظام اس��المی و جهانخوارانی که 
می خواهند با منطق های مغلوط بر دنیا مسلط شوند، 
از ای��ن ملت و ملت های مس��تقل تو دهنی خواهند 

خورد.
ایش��ان با تأکید بر اینکه دشمنان نظام، همچنان 
انقالب اسالمی، امام راحل عظیم الشأن، ملت مقاوم 
ای��ران و جوانان این ملت را نش��ناخته اند، افزودند: 
دانش��جویان، امروز از لحاظ علم��ی و معنوی جزء 
برترین دانشجویان هس��تند و همواره هوشیارانه در 
صحنه حض��ور دارند و در قضای��ای اخیر هم بارها 

امتحان خوبی داده اند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به خشم و ناراحتی 
قش��رهای مختلف مردم، در پی اهانت به امام راحل 
)ره(، ای��ن واکنش ه��ا و اعالم برائت ه��ا را بحق و 
مناسب دانستند و تأکید کردند: همه باید آرامش خود 
را حفظ کنند و بدانند کسانی که در مقابل ملت قرار 
گرفته اند، بی ریش��ه هستند و در برابر عظمت ملت 
ایران و انقالب اسالمی توانایی ماندن نخواهند داشت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه اگر 
الزم باش��د مسئوالن و حافظان قانون، به وظیفه خود 
عمل خواهند کرد، افزودند: البته دانشجویان موظفند، 
افرادی را که منشأ فساد هستند، شناسایی و به دیگران 

معرفی کنند اما همه کارها باید با آرامش انجام شود.
ایشان حفظ آرامش و امنیت را مهمترین وظیفه 
برشمردند و خاطرنشان کردند: دشمنانی که به دنبال 
ایجاد نا امنی و اغتشاش هستند با مردم طرف هستند 
و البته دستگاههای قانونی هم وظایفی دارند که باید به 

وظایف خود عمل کنند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: دشمنان ملت 
ایران و نظام اسالمی همچون کف روی آب هستند که 
از بین خواهند رفت و آن چیزی که باقی می ماند اصل 

نظام اسالمی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به سه مناسبت مهم روز مباهله، 
ماه محرم و س��الروز وحدت حوزه و دانش��گاه، پیام 
اصلی این سه مناسبت را ابالغ حقیقت و روشنگری 
مردم بیان کردند و افزودند: پیامبر اسالم )ص( در روز 
مباهله، به منظور روش��نگری مردم و شاخص سازی 
برای حق و باطل، عزیزترین انسانها را به صحنه آورد 

و در روز عاشورا نیز امام حسین )ع( برای بیان حقیقت 
و روشنگری در طول تاریخ، عزیزترین عزیزان خود 
را به وسط میدان آورد و با گفتار و عمل و با پرداخت 

هزینه ای سنگین، به ابالغ حقیقت پرداخت.
ایش��ان هدف اصلی وحدت حوزه و دانشگاه را 
نیز، برقراری پیوند حقیقی و استفاده از ظرفیت های 
معنوی و مادی این دو مجموعه اثرگذار دانس��تند و 
تأکید کردند: در این مناسبت نیز هدف اصلی تبلیغ پیام 

الهی و ابالغ حقیقت است.
رهبر انقالب اس��المی، پایه های اصلی تبلیغ را، 
بصیرت، یقین و عمل برشمردند و خاطرنشان کردند: 
در تبلیغ باید بصیرت و ایمان قلبی متعهدانه و یقین به 
پیام وجود داشته باشد تا براساس آن عمل و حرکت 
شکل گیرد و در واقع چنین تبلیغی، عمل صالح خواهد 

بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه الزمه 
و ش��رط اصلی تبلیغ صحیح، جریان سازی، گفتمان 
س��ازی، و شاخص سازی است، افزودند: این جریان 
س��ازی وشاخص سازی نیازمند برنامه ریزی دقیق و 
مستمر است و یکی از نیازهای اصلی حوزه های علمیه 
برای تبلیغ، لزوم وجود مرکز برنامه ریزی و نیازسنجی 

به منظور تبلیغ صحیح و جریان سازی است.
ایشان هدف از گفتمان سازی در تبلیغ را، ارتقای 
اندیشه و معرفت دینی در مردم دانستند و خاطرنشان 
کردند: رش��د معرفت دینی م��ردم اگر همراه با تعهد 

باشد، عمل را در جامعه به وجود خواهد آورد.
رهبر انقالب اسالمی ماه محرم را بهترین فرصت 
برای تبلیغ صحیح و شاخص سازی در جامعه به ویژه 
در دوران فتن��ه، برش��مردند و افزودند: در دنیایی که 
اساس کار دشمناِن حقیقت بر فتنه سازی است، اساس 
کار طرفداراِن حقیقت بای��د بر بصیرت و راهنمایی 

باشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در تبیین دو ش��رط 
اصلی تبلی��غ افزودند: تبلیغ و بی��ان حقیقت اگر در 
مسیر الهی و برای خدا و همراه با اخالص باشد و در 
این مسیر هم از غیرخدا یعنی قدرتمندان و طواغیت 
هراس��ی به دل راه داده نش��ود، قطعاً نتیجه بخش و 

اثرگذار خواهد بود.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای در جمع بندی 
موضوع تبلیغ صحیح و ش��رایط و ل��وازم آن تأکید 

کردند: اقدام همراه با یقین و ش��جاعت و حساب و 
کتاب آن را به عهده خدا گذاش��تن، چارچوب اصلی 

تبلیغ اسالمی است.
ایشان نکاتی را هم درخصوص تبلیغ و عزاداری 
در ماه محرم بیان کردند و افزودند: باید س��عی شود 
همانگونه که امام راحل )ره( در سخنی ژرف نگرانه 
فرمودند، عزاداریها در محرم به شکل سنتی و همراه با 
روضه خوانی و اشک برای مصائب امام حسین )ع( و 

خاندان ایشان باشد.
رهبر انقالب اسالمی روضه خوانی و ذکر مصیبت 
را پیوند عاطفی با اولیاء الهی و پشتوانه بسیار ارزشمند 
برای پیوند فکری و عملی با معارف دینی دانستند و 
افزودند: این پیوند عاطفی در واقع همان مؤدتی است 
که در قرآن کریم آمده و اگر این مؤدت نباشد، والیت 
و اطاعت هم وجود نخواهد داش��ت و ممکن است 
همان بالیی که بر سر امت اسالمی در دوران های اول 

به دلیل کنار گذاشتن مؤدت آمد، تکرار شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: تشریح 
حوادث عاشورا و ذکر مصیبت الزم است و عده ای 
از موضع روش��نفکری نگویند که چه نیازی به ذکر 

مصیبت و گریه است.
ایش��ان درخصوص عزاداری سنتی خاطرنشان 
کردند: انجام عزاداری به شکل متعارف آن و حرکت 
به صورت دستجات سینه زنی، بلند کردن علم و ذکر 
مصیبت موجب بیشتر شدن ارتباطات عاطفی مردم 
خواهد شد اما باید از برخی اشکال عزاداری، همچون 
قمه زنی که بد و ناصحیح است و قبالً هم بر ترک آن 

تأکید شده پرهیز شود.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه سخنان خود و در 
تشریح اهمیت تبلیغ و روشنگری حقیقت، در زمان 
فتنه، به دوران پیامبر )ص( و حضرت علی )ع( اشاره 
کردند و افزودند: در زمان پیامبر )ص( بیشترین مسائل 
در خصوص روش��نگری، مربوط ب��ه منافقین بود و 
در زمان حض��رت علی )ع( هم اصلی ترین چالش، 
مواجهه با افراد مدعی اس��الم بود که به دلیل هواهای 

نفسانی در مسیر اشتباه، حرکت می کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، چنین ش��رایطی را 
دشوار و پیچیده خواندند و خاطرنشان کردند: در چنین 
شرایطی، مسائل برای مردم مشتبه می شود و خواص 
گرفتار شک و تردید می شوند و این شِک خواص، 

پایه حرکت صحیح جامعه اسالمی را همچون موریانه 
می جود.

ایشان یکی از مشکالت کنونی جامعه بین المللی 
را در شرایط کنونی، همین مسأله دانستند و افزودند: 
در س��طح بین المللی، دش��منان از همه ابزارها برای 
مش��وش کردن اذهان مردم اعم از ع��وام و خواص 
استفاده می کنند که از جمله آنها می توان به شعارها 
و ادعاه��ای قانونگرایی، حمایت از حقوق بش��ر و 

طرفداری از مظلوم اشاره کرد.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به سخنان چند روز 
پیش رئیس جمهور امریکا که مدعی لزوم پاسخگویی 
دولتهای قانون ش��کن ش��ده بود، خاطرنشان کردند: 
کدام دولت قانون شکن تر از دولت امریکا است که 
براساس یک دروغ، عراق را اشغال و این همه مصائب 

را بر ملت عراق وارد کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: دولت امریکا 
براساس کدام قانون، به اشغالگری خود در عراق ادامه 
می دهد و براساس کدام قانون، نیروهای نظامی خود 
را در افغانستان افزایش می دهد و هر روز تعدادی از 
مردم بی گناه این کشور را به خاک و خون می کشد.

ایش��ان با تأکید ب��ر اینکه دول��ت امریکا مظهر 
بی قانونی در جهان اس��ت ولی در ظاهر به گونه ای 
دیگر عمل می کند، افزودند: معنی فتنه همین است و 
برای مقابله با این جریان گنداب فاسد که تالش دارد با 
ابزارهای مختلف خود در افکار عمومی جهان رسوخ 
پیدا کند، تنها راه، روشنگری و بیان حقیقت است که 

وظیفه ای سنگین بشمار می رود.
رهبر انقالب اسالمی، ترویج اختالفات مذهبی را 
یکی دیگر از شیوه ها، برای ایجاد تردید و اختالف در 
میان مسلمانان دانستند و تأکید کردند: تنها راه مقابله با 
اختالفات مذهبی، بصیرت، روشنگری، تبلیغ صحیح 

و در دام دشمن نیفتادن است.
در ابتدای این دیدار آیت اهلل مقتدایی مدیر حوزه 
علمیه قم در سخنانی، تبیین معارف اهل بیت علیهم 
الس��الم و اس��الم ناب و راه ام��ام )ره( را محورهای 
اصلی فعالیتهای حوزه های علمیه و مبلغان دانست و 
گفت: به منظور هماهنگی و سیاستگذاری کالن تبلیغ 
و استفاده از همه ظرفیت ها و پاسخگویی به نیازهای 
روز، یک شورای مرکزی تبلیغ طراحی و راه اندازی 

شده است.

بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح 
 دکتر حسابی 

سه ماه  زودتر از موعد مقرر
ش��ه�ردار منطقه 13 شهر 
اصفه���ان از به���ره ب��رداری 
تق�اط��ع غیر همس��طح دکتر 
حسابی سه ماه زودتر از موعد 
مق��رر و اوایل دی ماه س��ال 
ج���اری با هزین���ه اج��را و 

آزاد سازی حدود 14 میلیارد تومان خبر داد . . .
    شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

موانع تحقیق و پژوهش
یک استاد دانشگاه می گفت: 
س��الها پیش زم��ان تحصیل در 
فرانس��ه برای انج��ام پایان نامه 
دکترایش به وزارت دادگستری آن 
کشور مراجعه کرده و درخواست 
اطالعات و پرونده هایی را داشته 

است. مرجع مذکور همکاری کاملی با این دانشجوی خارجی داشته و 
تنها یک درخواست از او داشته است . . .

جامعه / ادامه در  صفحه 5

حضور مهدی هاشمی و کیانوش 
عیاری در اصفهان برای آموزش 

بازیگری در کانون فیلم 
مه��دی هاش��می بازیگر با 
سابقه تاتر، س��ینما و تلویزیون 
جهت آموزش فن��ون بازیگری 
در کانون فیل��م حوزه هنری، به 

اصفهان آمد.
این برنامه سری دوم مجموعه کارگاههای »آموزش سینما همراه با 
ساخت فیلم« است که به همت کانون فیلم حوزه هنری استان اصفهان 
برگزار خواهد شد . . .                فرهنگ و هنر / ادامه در  صفحه 8

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس :
بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها 
زندگی می کنند

 وزارت نیرو
شرکت برق منطقه ای اصفهان

استخر شرکت برق منطقه ای اصفهان
جهت دوره های آموزش شنا و ورزش در آب

ثبت نام می کند.

تلفن تماس : 6934455-6242130

کسانی که در مقابل ملت قرار گرفته اند در برابر عظمت انقالب ناتوانند

 استاندار اصفهان:

 برای رشد رسانه های استان 
تالش می کنم  

اس��تاندار اصفهان با بیان ضرورت تقویت رسانه های 
این اس��تان گفت: ب��رای تحقق این مهم تالش��ی مجدانه 

خواهم داشت و از هیچ کاری فروگذار نمی کنم.   
به گزارش ایرنا، دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی روز س��ه 
شنبه در دیدار با مدیر عامل و جمعی از مدیران خبرگزاری 

جمهوری اسالمی افزود: با توجه به سابقه فعالیت مطبوعاتی 
در استان تا حدود زیادی با مسائل ومشکالت رسانه های 
اس��تان آش��نایی دارم و برای کاهش این مشکالت از هیچ 

کمکی فروگذار نخواهم کرد. 
وی تصریح کرد: رسانه های استان طی دهه گذشته از 

نظر کمی و کیفی رشدی خوب را شاهد بوده اند اما برای 
استان فرهنگی اصفهان وضعیت موجود، مطلوب نیست و 
باید در سطحی باالتراز شرایط کنونی رسانه های استان به 

فعالیت بپردازند . . . 

وزیر جهاد کشاورزی :
 توزیع گوشت قرمز تا تعادل قیمت ها



  سلسله جلسات 

»کرسی های نظریه پردازی« 
در دانشگاه تهران برگزار 

می شود
جامعه اس��المی دانش��جویان دانش��گاه تهران 
سلس��له جلسات »کرسی های نظریه پردازی« را در 

این دانشگاه برگزار می کند.

هادی امیدی فر دبیر جامعه اسالمی دانشجویان 
دانش��گاه تهران در گفتگو با فارس، اظهار داش��ت: 
جامعه اسالمی دانشجویان دانش��گاه تهران درنظر 
دارد در راس��تای پیروی از فرمایش��ات مقام معظم 
رهب��ری درباره ایجاد کرس��ی های آزاد اندیش��ی، 

سلسله جلساتی را با همین موضوع برگزار کند. 
وی ب��ا بیان اینکه در اولین جلس��ه از سلس��له 
جلس��ات کرس��ی های نظریه پ��ردازی، کتاب »ما 
چگونه ما ش��دیم؟« تألیف ص��ادق زیبا کالم نقد و 
بررسی می شود، افزود: این جلسه با حضور مؤلف 
کتاب و سید رضا تقوی عضو مرکز مطالعات تاریخ 

معاصر برگزار می شود. 
وی ادامه داد: این جلس��ه ساعت 14 امروز در 
تاالر شیخ انصاری دانشکده علوم سیاسی دانشگاه 

تهران برگزار می شود.

استاندار تهران:
تصمیمات ستاد تنظیم 
بازار درباره افزایش 

عرضه گوشت قرمز و مرغ 
در تهران

س��تاد تنظیم بازار استان با حضور استاندار تهران 
و س��ایر اعضا برای افزای��ش عرضه و تعدیل قیمت 

گوشت تصمیماتی اتخاذ کرد.
در ای��ن جلس��ه که ب��ه ریاس��ت مرتضی تمدن 
اس��تاندار تهران و با حضور مسئوالن وزارتخانه های 
بازرگانی، جهاد کش��اورزی، س��ازمان میادین میوه و 
تره بار شهرداری تهران تش��کیل شد استاندار تهران 
با اش��اره به تأکیدات رئیس جمهور در جلسه دولت 
مبن��ی بر لزوم اتخاذ تصمیمات��ی برای تعدیل قیمت 
گوش��ت قرمز جهت رفاه حال شهروندان گفت: طی 
دو هفته اخیر شاهد افزایش قیمت گوشت قرمز بودیم 
که بخشی از آن به افزایش تقاضا به مناسبت عید قربان 
باز می گردد و با توجه به بازگشت حجاج و همچنین 
فرارسیدن ماه محرم و لزوم تأمین اقالم نذورات مردم 
باید تدابیری اندیشیده شود که مشکلی برای مردم به 

وجود نیاید.
در این جلسه که در محل استانداری تهران تشکیل 
شد مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهادکشاورزی، 
مدیرعامل شرکت پش��تیبانی دام، رؤسای سازمانهای 
جهاد کش��اورزی و بازرگانی اس��تان تهران، مدیرکل 
تعزیرات حکومتی استان تهران و مدیرعامل سازمان 
میادین ش��هرداری تهران دیدگاههای خود را درباره 
وضعیت قیمت گوشت قرمز و آمادگی دستگاههای 
ذیرب��ط را جه��ت افزایش عرضه گوش��ت به مراکز 

مصرف بیان کردند.
اس��تاندار ته��ران درب��اره نتایج حاص��ل از این 
جلسه گفت: مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد 
کش��اورزی در این جلسه اعالم کرد آمادگی داریم به 
هر میزان که بازار مصرف نیاز داشته باشد گوشت مرغ 
با نرخ مصوب 2200 تومان برای هرکیلو عرضه کنیم 
و ضمن هماهنگی به عمل آمده با یکی از اس��تانهای 
مرکز پرورش دام از روز ش��نبه روزانه 200 گوسفند 
ذبح ش��ده با قیم��ت 8500 توم��ان و روزانه یکصد 
تن گوشت گوس��اله با نرخ هر کیلو 7300 تومان به 
صورت  بس��ته بندی در اختیار مصرف کنندگان قرار 

خواهد گرفت.
به گفته استاندار تهران در جلسه ستاد تنظیم بازار، 
مدیرعامل ش��رکت پشتیبانی دام کش��ور با بیان این 
مطلب که 70 درصد مرغ و 50 درصد گوش��ت قرمز 
مصرفی تهران از اس��تانهای همجوار تأمین می شود، 
گفت: ذخیره سازی خوبی برای گوشت قرمز و مرغ 
ص��ورت گرفته و از اوایل هفت��ه آینده روزانه 70 تن 
گوش��ت قرمز عالوه بر عرضه فعلی به بازار مصرف 
تهران عرضه خواهد ش��د ضم��ن اینکه برای عرضه 

گوشت مرغ هیچ محدودیتی وجود ندارد.
استاندار تهران افزود: در جلسه ستاد تنظیم بازار، 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اعالم کرد 
از روز ش��نبه روزانه 20 تن گوشت قرمز بسته بندی 
ش��ده با نرخ مصوب در س��ازمان میادین شهرداری 
عرضه خواهد ش��د ضمن اینکه برای ن��ذورات ماه 
محرم روزانه 200 تن گوش��ت قرمز به میزان عرضه 

افزوده می شود.
رئیس سازمان بازرگانی استان تهران در این جلسه 
ضم��ن بیان هماهنگی های به عمل آمده با س��ازمان 
تعزیرات حکومتی برای نظارت بر بازار مصرف اعالم 
کرد 10 هزار تن کاال شامل برنج، روغن، قند و شکر 
برای تأمین نذورات ماه محرم حس��ینیه ها و مساجد 
تأمین شده و تاکنون 70 درصد حواله ها برای دریافت 

کاال صادر شده است.
فراهان��ی رئیس مجمع امور صنف��ی از مذاکرات 
با رؤس��ای اتحادیه ها جهت توزیع مناسب کاالها و 
جلوگیری از گرانفروش��ی بیش از نرخ های مصوب 
خبر داد و گفت: واحدهای عرضه گوش��ت با س��ود 
8 درصد اق��دام به توزیع می کنن��د و آمادگی داریم 
گوش��ت های بسته بندی ش��ده را در نقاط مختلف 

تهران در اخیار مصرف کنندگان قرار دهیم.
استاندار تهران در این جلسه با تشکر از همکاری 
مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، بازرگانی، پشتیبانی 
دام، سازمان میادین شهرداری خواستار اهتمام بیشتر 
ب��رای رفاه حال مردم و تعدیل قیمت کاالها به ویژه 

گوشت.

  خبرگزاری فرانس��ه از آنکارا گزارش داد 
نرخ بی��کاری در ترکیه در س��ه ماهه منتهی به 

اکتب��ر 13/4 درص��د 
افزای��ش یاف��ت ک��ه 
به سه درصد  نزدیک 
بیش��تر از مدت زمان 
مش��ابه س��ال گذشته 

است. 
موسسه ملی آمار 
ترکیه اعالم کرد شمار 
بیکاران در این کشور 
به س��ه میلیون و396 
که  نفر رس��یده  هزار 
این رقم 795 هزار نفر 
از سال گذشته  بیشتر 

است. 
ن��رخ بی��کاری جوانان نیز در این کش��ور 
ب��ه 24000/3 درصد افزایش یافته اس��ت این 

درحالی اس��ت که این نرخ سال گذشته 24/3 
درصد بود. 

بح��ران اقتصادی 
جهان، اقتصاد در حال 
رشد ترکیه را به رکود 
که  طوری  به  کشانده 
تولید ناخالص داخلی 
این کشور طی 9 ماهه 
 2009 س��ال  نخست 
درصد   8/4 می��الدی 

کاهش یافته است. 
دول��ت ترکیه در 
اعالم  س��پتامبر  م��اه 
کرده ب��ود انتظار دارد 
نرخ بی��کاری در این 
کشور به 14/8 درصد 
افزایش یابد با این حال این رقم در سال 2012 

به 13/3 درصد کاهش خواهد یافت.

مذاکره کننده هس��ته ای کره جنوبی گفت: 
اس��تفان بوسورث فرستاده ویژه امریکا در امور 
کره ش��مالی در جریان س��فر اخیر خود به این 
کشور که هفته گذش��ته صورت گرفت درباره 
برنامه غنی س��ازی اورانیوم در این کشور ابراز 

نگرانی کرده است. 
وی ب��ا این حال به نق��ل از یک منبع آگاه 
حاضر در گفتگوهای پیونگ یانگ گفت: هیچ 
مذاکره ی رس��می میان بوس��ورث و مسئوالن 
کره ش��مالی درباره این مسأله صورت نگرفته 
اس��ت.  فرستاده ارشد هسته ای امریکا، پس از 
سفر س��ه روزه خود به پیونگ یانگ در سئول 
گفت��ه بود امریکا و کره ش��مالی درباره لزوم از 
سرگیری گفتگوهای شش جانبه درباره برنامه 

هسته ای کره شمالی توافق کرده اند. 
وی با این حال گفت هنوز مشخص نیست 
چ��ه زمانی کره ش��مالی به ای��ن گفتگوها باز 
خواهد گش��ت. دو کره، امریکا، ژاپن، چین و 
روسیه طرفهای گفتگوهای شش جانبه هستند. 
کره ش��مالی در ماه س��پتامبر اع��الم کرده 
بود که این کش��ور به مرحله نهایی غنی سازی 
اورانیوم رس��یده است. این اقدام کره شمالی به 
رغم تحریم های س��ازمان مل��ل برضد برنامه 
هس��ته ای این کشور صورت گرفته است. این 
تحریم ها ماه مه گذشته در پی دومین آزمایش 

هسته ای کره شمالی افزایش یافت. 
کارشناس��ان بر این باورند که کره ش��مالی 

از پلوتونیوم کافی برای ساخت شش تا هشت 
بمب اتمی برخوردار است. 

طبق اعالم وزارت خارجه روسیه این هفته 
مذاکراتی با حضور نمایندگان امریکا فرانسه و 
کره جنوبی در خصوص مس��ائل هسته ای کره 
ش��مالی در مس��کو و در محل وزارت خارجه 

روسیه صورت خواهد گرفت. 
بر اس��اس اطالع��ات وزارت امور خارجه 
روسیه، استفان بوس��ورث نماینده ویژه امریکا 
در امور کره شمالی، به مسکو سفر کرده است. 
وی طی سفر به مسکو با سرگی الوروف، وزیر 
امور خارج��ه و الکس��ی بوروداوکین، معاون 
وزیر امور خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرده 

است. 
الوروف ب��ا ژاک الن��گ، نماین��ده وی��ژه 
رئیس جمه��ور فرانس��ه در امور کره ش��مالی، 
مالقات و در خصوص مس��ائل هس��ته ای شبه 
جزیره کره ب��ا وی گفتگو خواهد کرد. وزارت 
ام��ور خارج��ه روس��یه همچنین اع��الم کرد، 
هفدهم دس��امبر - روز پنجشنبه - و در حاشیه 
مذاکرات شش جانبه در مسکو، بوروداوکین با 
وی سونگ، نماینده کره جنوبی، دیدار خواهد 
کرد. وزارت امور خارجه روسیه از تصمیم کره 
شمالی برای بازگشت به مذاکرات شش جانبه 
و گفتگوی مستقیم با آمریکا استقبال کرده و این 
اقدام را قدمی درس��ت از جانب پیونگ یانگ 

توصیف کرد. 

رکود جهانی اقتصاد س��بب ش��ده اس��ت 
م��ردم ژاپن به جای مصرف ماهی به اس��تفاده 

از فراورده های گوشت 
قرمز روی آورند.

ش��بکه  گزارش  به 
تلویزیون��ی ان اچ کِ��ی، 
نش��ان  بررس��ی ها 
جهانی  بحران  می دهد 
غذایی  رژیم  بر  اقتصاد 
مردم ژاپن تأثیر گذاشته 
است. این روزها شمار 
ژاپنی ها  از  فزاینده ای 
به  می دهن��د  ترجی��ح 
جای ص��رف پول خود 
روی غذاهای کم کالری 
مانند ماهی و سبزیجات، 
گوش��ت قرم��ز و مرغ 
بدین  و  کنن��د  مصرف 

ترتیب شادمانی بیش��تری از صرف غذا داشته 
باش��ند. یکی از رس��توران هایی که نماد اقبال 
مردم ژاپن به س��مت گوشت قرمز است اوایل 

این ماه در غرب توکیو احداث شد.

این مرکز تقریب��اً دو هفته پیش راه اندازی 
شد و روزانه بسیاری از مردم را به سمت خود 
ج��ذب ک��رده اس��ت. 
رس��توران  این  س��الن 
یک طبقه از فروش��گاه 
را  بزرگی  زنجی��ره ای 
ب��ه خ��ود اختص��اص 
داده اس��ت و مشتریان 
می توانند غذاهای پخته 
ش��ده از گوشت مرغ یا 
گاو را س��فارش دهند. 
ترین  محبوبت  از  یکی 
محصوالت عرضه شده 
نوعی  این رستوران  در 
دلم��ه گوش��تی وی��ژه 
اس��ت.  ژاپن  جن��وب 
تف��اوت ای��ن دلم��ه با 
در  مرس��وم  غذاه��ای 
ژاپن در این اس��ت که به جای آنکه گوش��ت 
داخل برن��ج قرار بگیرد، از گوش��ت به عنوان 
پوشش استفاده شده و برنج داخل دلمه گوشتی 

قرار گرفته است.

رئیس دفتر سیاسی حماس گفت:
 هم اکن��ون اگر چه عملیات استش��هادی هم 
داریم اما فناوری های محلی و بومی به دست 
آورده ای��م که ت��وان مقاوم��ت را دو چندان 

میکند.
 ب��ه گزارش واح��د مرکزی خب��ر، خالد 
مش��عل در جمع دانش��جویان دانش��گاه امام 
صادق افزود: همان طوری که امام خمینی )ره( 
فرمودند فلسطین پاره تن اسالم و محل معراج 

پیامبر اسالم است.
وی اف��زود: اگ��ر چه صهیونیس��ت ها و 
گروههای تروریس��تی توانسته اند با کشتار و 
بیرون کردن م��ردم، زمین های ما را اش��غال 
کنند اما مقاومت، یکصد س��ال است که بدون 
حمایت های کش��ورهای اس��تکباری، مقابل 

صهیونیست ها ایستاده است.
خالد مش��عل با بیان اینکه ملت فلس��طین 
در برابر تجاوهای رژیم صهیونیستی مقاومت 
می کند، گفت: ش��یخ عزالدین قصام نخستین 
رهبر روحانی بود که از سوریه به فلسطین آمد 

و مبارزه مس��لحانه را همگام با فلسطینیان در 
برابر استکبار و صهیونیست ها به کار گرفت.

رئیس دفتر سیاس��ی حم��اس با طرح این 
پرسش که اسرائیل چگونه تشکیل شد، گفت: 
صهیونیست ها ابتدا مدعی بودند این سرزمین 
صاحب و ملتی ن��دارد، آنها دروغ گفتند زیرا 
صاحبان اصلی این سرزمین را کشتند یا آواره 

کردند.
خالد مش��عل افزود: چرا انگلیس، فرانسه 
و امریکا بر تش��کیل رژیم صهیونیستی اصرار 
داش��تند؟ زیرا می خواس��تند قلب اس��الم را 
هدف قرار دهن��د و آن را مرکزی برای منافع 

غرب و امریکا کنند.
وی گف��ت: دیدی��د که چگون��ه امریکا با 
کم��ک رژیم صهیونیس��تی برضدکش��ورهای 
اس��المی جنگ به راه انداخ��ت، بنابراین آنها 
این س��رزمین را برای توطئ��ه و به یغما بردن 

ثروت های جهان اسالم می خواهند.
خالد مشعل گفت: بر ماست که وجب به 

وجب سرزمین های اشغالی را آزاد کنیم.

 نای��ب رئیس کمیس��یون عمران 
مجلس ش��ورای اس��المی گفت: بر 
اس��اس ارزیابی مجلس، زمان اجرای 
طرح های عمرانی در کش��ور 6 سال 

است که باید کاهش یابد. 
علی اکبر آقایی در جشنواره معرفی 
پژوهش های برتر شهری و روستایی 
افزود: تح��ول در مدیریت طرح های 
عمرانی ش��هری و روستایی ضروری 
است زیرا این موضوع از عوامل اصلی 

تأخیر در اجرای طرح هاست. 
وی بر تقویت زیرس��اخت های 
شهری تأکید و اضافه کرد: اکنون بیش 
از نیمی از جمعیت جهان در ش��هرها 
زندگی می کنند و اگر زیرساخت های 
شهری به تناسب مهاجرت ها فراهم 

نشود بحران ایجاد خواهد شد. 
کش��وره��ای  گف�ت:  آق�ای���ی 
توسعه یافته روند مهاجرت به شهرها 
را به خوبی کنترل کرده اند اما مهاجرت 
بی رویه در جهان سوم آثار نامطلوبی 
دارد، ب��ه همین علت ما نیز در اجرای 
مطلوب طرح های شهری و روستایی 
باید زیرساخت های الزم را فراهم و 

مهاجرت ها را کنترل کنیم. 
وی نق��ش بخ��ش خصوصی در 
ایجاد زیرس��اخت های توسعه را در 
کن��ار دولت بس��یار مؤثر دانس��ت و 
افزود: ش��اید مهمتری��ن علت کاهش 
تمایل این بخش به س��رمایه گ�ذاری 
در زیرس��اخت ه��ا، تعریف نش��دن 
کارشناسانه طرح های عمرانی است. 

تحق��ق  آقای��ی گف��ت: ش��رط 
اهداف سند چش���م ان�داز، ارتق��ای 
س��رمایه گذاری در کش��ور اس��ت و 

همزمان با نقش دولت، نباید نفش مؤثر 
بخ��ش خصوصی فراموش ش��ود که 
حتی بی��ش از دولت می تواند در این 

زمینه فعالیت کند.. 
وی افزود: با آنکه سرمایه گذاری 
در زیرس��اخت ها در کش��ور، نقش 
مؤثری در توسعه کشور دارد اما میزان 
تخصیص اعتبار این بخش در 30 سال 
گذش��ته هیچ گاه بی��ش از 74 درصد 

رشد نکرده است. 
آقایی تأمین نشدن به هنگام اعتبار 
را از علل تأخیر در اجرای 70 درصد 
طرح های عمرانی بیان کرد و افزود: به 
علت افزایش هزینه ها، اجرای طرح ها 

اقتصادی نیست. 
وی اضافه کرد: مش��کل دیگر در 
ای��ن زمینه، اختصاص بودجه از محل 
اعتبارات غیرقابل تحقق مانند فاینانس 

و اوراق مشارکت است. 
آقای��ی تفاه��م متقاب��ل دولت و 
مجل��س را نی��ز در این زمین��ه مؤثر 

دانست و افزود: به عنوان نمونه مجلس 
در س��ال دوم دولت نهم، از حدود 14 
هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در 
الیحه بودجه، 10 هزار میلیارد تومان 

را کاهش داد. 
وی گفت: این درحالی اس��ت که 
تورم ناشی از سرمایه گذاری دولت در 
طرح های عمرانی نباید موجب نگرانی 
باشد زیرا با اجرای این طرح ها کشور 

توسعه می یابد. 
مهمت�ری���ن عرص��ه  آقای����ی 
س��رمایه گذاری مدیریت ش��هری را 
حمل و نقل دانست و افزود: با توجه 
به حذف یارانه ها تا س��ال 90، پیش 
بینی شده است که سهم حمل و نقل 
درون ش��هری به 70 درص��د و برون 

شهری به 30 درصد افزایش یابد. 
وی گفت : اگرچه برای توس��عه 
حمل و نقل ش��هری در کالنش��هرها 
اقدامات خوبی شده است اما متأسفانه 
در تأمی��ن واردات واگن و تخصیص 

ارز با مش��کالتی در این زمینه مواجه 
بوده ایم. 

آقایی افزود: بخشی از اعتبار الزم 
برای س��رمایه گذاری در قطار شهری 
کالنش��هرها بای��د از مح��ل صندوق 
ذخیره ارزی تأمین شود که موانعی در 
تأمین آن وجود دارد اما مجلس برای 

رفع این موانع آمادگی دارد. 
وی هدفمند کردن یارانه ها را در 
توسعه حمل و نقل شهری بسیار مؤثر 
بیان و اضافه ک��رد: اکنون گازوئیل به 
ناوگان حمل و نقل کشور به نرخ 165 
ری��ال و در ترکیه به نرخ حدود 1800 
تومان عرضه می ش��ود ب��ا این حال 
نتوانسته ایم در عرصه حمل و نقل با 
این کشور رقابت کنیم زیرا این نحوه 
از پرداخت یارانه ه��ا ما را در رقابت 

ناتوان می کند. 
نای��ب رئیس کمیس��یون عمران 
مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس 
برای رفع ایرادهای شورای نگهبان به 
این الیحه جلس��ه ای داشت و با رفع 
اش��کاالت در جلس��ه ای دیگر، این 
الیحه به صحن علنی مجلس می رود 
تا ب��ا تصویب آن در ش��یب مالیم 5 

ساله، نرخ ها واقعی شود. 
در پایان جش��نواره پژوهش برتر 
ش��هری و روس��تایی، ازطرح ه��ای 
برگزی��ده مدیری��ت در ای��ن عرصه، 
و  ش��هرداری ها  برت��ر  طرح ه��ای 
دهیاری ها، شهرداری های برتر ملی و 
استان ها، دهیاری های موفق استان ها، 
دبیرخ�انه ه�ای پژوهش����ی برتر و 
پای��ان نامه های منتخب دانش��گاهی 

تقدیر شد.

وزی��ر صنای��ع و مع��ادن گفت: 
روابط سیاس��ی و اقتص��ادی ایران و 
بالروس رو به گس��ترش است و اگر 
ظرفیتهای جذب س��رمایه گذاری با 
حمایتهای خاص در اختیار س��رمایه 
گذاران قرار گیرد موجب گس��ترش 

بیشتر روابط خواهد شد. 
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی 
خبر، علی اکبر محرابیان در س��ومین 
نشست کمیته مشترک همکاری های 
صنعت��ی و معدنی ای��ران و بالروس 
افزود: همکاری های ایران و بالروس 
نمونه خوب��ی از فعالیت دو کش��ور 
مس��تقل در قالب فعالیتهای اقتصادی 

است. 
جمه��وری  ک��رد:  اضاف��ه  وی 
بالروس با داشتن زیرساختهای خوب 
و ای��ران با ظرفیت ب��اال قابلیت های 
برای گسترش همکاری های  خوبی 

صنعتی و معدنی دارند. 
محرابی��ان ب��ا اش��اره ب��ه اینکه 
ط�رح ه��ای مش��ت�رک دو کش���ور 
که ه��م اکن��ون در حال اجراس��ت 
نمونه های خوب��ی از این ظرفیتها را 
معرفی می کند، گفت: در این اجالس 
تعداد زیادی از مدیران عامل شرکتهای 
صنعتی و معدنی ایران حضور داشتند 
ت��ا با این ظرفیتها آش��نا ش��وند البته 
برخی از این شرکتها طرحهایی را در 
بالروس یا ایران به طور مشترک آغاز 

کرده اند. 

وزی��ر صنایع و معادن س��اخت 
تأس��یس  کارخان��ه خودروس��ازی، 
بانک های مختلف، اجرای طرحهای 
صنعتی در دو کشور و سرمایه گذاری 
در میادی��ن نفتی مش��ترک در منطقه 
جفی��ر را نمونه های��ی از این تجربه 

دانست. 
وی به مذاک��رات چهار کارگروه 
کارشناس��ی در این اجالس اشاره و 

آنرا سازنده توصیف کرد. 
محرابیان کارگروه اول را خودرو، 
صنایع ریلی و م�اشی�ن س�ازی و ذوب 
آهن، کارگ��روه دوم را معدن، صنایع 
معدنی و زمین شناسی، کارگروه سوم 

را الکترونی��ک و میکروالکترونی��ک 
را  چه��ارم  کارگ��روه  و  اپتی��ک  و 

ماشین آالت کشاورزی اعالم کرد. 
وی به ش��رکتهای ایرانی توصیه 
کرد همکاریهای خود را با شرکتهای 
الکترونی��ک،  زمین��ه  در  ب��الروس 
میکروالکترونیک و اوپتیک به صورت 

نامحدود گسترش دهند. 
وزیر صنایع و معادن تأکید کرد: 
جمهوری اس��المی ایران در سالهای 
اخیر در ح��وزه الکترونیک و صنایع 
مرتب��ط با س��المت و بیمارس��تانی 

پیشرفت بسیار خوبی داشته است. 
وی سرمایه گذاری شرکت های 

ایران��ی در ب��الروس را ب��رای تولید 
مانیتورهایی که نشانگر عالئم حیاتی 
دارند از نشانه پیشرفت ایران دانست. 
محرابی��ان با تأکید ب��ر اینکه در 
کارگروه  قالب موضوع های چه��ار 
دو کشور می توانند از تکنولوژیهای 
یکدیگر اس��تفاده کنند افزود: باید به 
فکر سرمایه گذاری های مشترک در 
کشورهای ثالث باشیم و ایران آمادگی 

خود را اعالم می کند. 
وی تصریح کرد: ایران هم اکنون 
به چهل کشور محصوالت کشاورزی 
و صنایع کش��اورزی ص��ادر می کند 
و در برخ��ی کش��ورهای آفریقای��ی 
و امری��کای التی��ن پایگاههای تولید 

ماشین های کشاورزی داریم. 
وزی��ر صنایع و مع��ادن افزود: با 
تکمیل ظرفیت های اقتصادی یکدیگر 
و با حجم بیش��تر تولید می توانیم به 

فکر بازار بهتر باشیم. 
وی با اش��اره به اینکه در بخش 
صنایع ذوب آه��ن و فوالد مذاکرات 
خوبی میان شرکتهای ایران و بالروس 
صورت گرفته اس��ت ابراز امیدواری 
کرد این مذاکرات به امضای تفاهمنامه 

همکاری بینجامد. 
محرابی��ان ب��ا اش��اره ب��ه اینکه 
بالروس بزرگترین تولید کننده ماشین 
آالت معدنی است به شرکتهای ایرانی 
توصی��ه کرد از تجرب��ه و دانش فنی 

بالروس در این زمینه استفاده کنند. 

وزیر بهداش���ت گف�ت: پدافن�د 
غی��ر عامل را برای مقابله با حوادث و 

بالیا باید جدی گرفت.
دکتر مرضیه وحید دستجردی در 
چهارمین همایش بین المللی بهداشت، 
درم��ان و مدیریت در حوادث و بالیا 
اف��زود: پدافند غیر عام��ل نقش اولیه 
و مهم��ی ب��رای مقابله با ح��وادث و 
بحران ه��ای احتمال��ی دارد و ب��رای 
اینکه در مواقع بحران س��رعت عمل 
داشته باشیم باید برای پدافند غیر عامل 

اهمیت ویژه ای قائل شد.
وی گفت: برای آموزش و توسعه 
پدافن��د غیر عامل تاکنون در کش��ور 
فعالیت ه��ای خوبی صورت گرفته و 
گامهای بلندی برداشته شده است که 

باید این روند را ادامه دهیم.
وی افزود: منطقه ای که کشورمان 
در آن واقع ش��ده است از نظر سیاسی 
یا ژئوپلیتیک و بیوتروریس��م اهمیت 
ویژه ای دارد بنابراین باید همیشه برای 
مقابل��ه با بحران ه��ای احتمالی آماده 

باشیم. دکتر دستجردی گفت: کشور ما 
از نظ��ر حوادث و بالیا در منطقه رتبه 
چهارم و در جهان رتبه دهم است که 
بیشتر حوادثی که در کشور ما تاکنون 
رخ داده اس��ت ح��وادث طبیع��ی یا 

تحمیلی بوده است.
وی از زلزله بم به عنوان حادثه ای 
طبیع��ی و از جنگ تحمیلی به عنوان 
ح��وادث تحمیلی یاد کرد و گفت: در 
اینگونه از حوادث س��المت و امنیت 
مردم به خط��ر می افتد و برای مقابله 

با این مشکالت تنها کار یک سازمان 
یا وزارتخانه نیس��ت بلکه در اینگونه 
حوادث همکاری های بین بخشی در 

اولویت نخست قرار دارد.
وزیر بهداش��ت گفت: در حادثه 
زلزله بم هر چند که دچار مش��کالتی 
شدیم اما تجربیات زیادی نیز به دست 
آوردیم که امیدواریم برگزاری اینگونه 
همایش ها باعث انتقال تجربیات برای 
پیش��گیری و مقابله با ح��وادث آینده 

باشد.

وزیر جهاد کشاورزی از اقدامات دولت برای 
ایج��اد تعادل در بازار گوش��ت قرم��ز خبر داد و 
گفت: بخش��ی از نیازها را از طریق واردات تأمین 

می کنیم.
به گزارش واحد مرکزی خبر، صادق خلیلیان 
در حاش��یه تقدیر از برترین های پژوهشی بخش 
کشاورزی در مصاحبه با خبرنگاران افزود: توزیع 
گوش��ت گوس��اله ابتدا از تهران آغاز شده است 
چون باالترین قیمت ها در این اس��تان پرجمعیت 
است و سپس در برخی اس��تان هایی که به دلیل 

خشکسالی، مشکالتی دارند انجام می شود.
وی گفت : در استانهای پرجمعیت به عرضه 

مستقیم گوشت گوساله ادامه خواهیم داد.
خلیلیان با تأکید بر توسعه تولید داخل گفت : 
توسعه دامپروری هم در دستور کار است که البته 
زمان می برد و بر صادرات دام زنده هم عوارض 

وضع کردیم.
خلیلی��ان با تأکید بر حمای��ت از تولید داخل 
گف��ت: اولویت با تأمین نیازهای داخلی اس��ت تا 

قیمت ها متعادل شود.  

ایرانجهان نما

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس بر کاهش زمان 
اجرای طرح های عمرانی تأکید کرد

گسترش همکاریهای صنعتی ایران و بالروس  

وزیر بهداشت: 

پدافند غیر عامل را باید جدی گرفت

خلیلیان :

 توزیع گوشت قرمز تا تعادل قیمت ها

سراسری
چه خبر از پایتخت

بیکاری در ترکیه افزایش یافت  

کره جنوبی: 
نماینده امریکا درباره برنامه غنی سازی اورانیوم 

کره شمالی ابراز نگرانی کرده است  

ژاپنی ها به علت رکود جهانی اقتصاد به مصرف 
گوشت قرمز روی آورده اند

خالد مشعل: 
دستیابی حماس به فن آوری های بومی
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علم و صنعت

   محاسبات در علوم نانو
اشاره

نانو، تولید کارامد مواد  فناوری 
و دستگاه ها به همراه کنترل ماده در 
مقیاس طولی نانومتر و بهره برداری 
از خواص و پدیده های نوظهوری 
اس��ت که در مقیاس نانو گس��ترش 
یافته اند و این امکان پذیر نیس��ت 
مگ��ر ب��ا تعامل بی��ش از پیش تمام 

شاخه های دانش بشری.
در ای��ن مقاله ب��ا مقدمه ای بر 
مدل سازی و شبیه سازی در دنیای 

نانو آشنا خواهیم شد:
ــددی در  ــبه ع ــاز به محاس نی

علوم نانو
مهندس��ی،  عل��وم  در  ام��روزه 
ب��ا  مرتب��ط  کارب��ردی  ریاضی��ات 
در  موج��ود  مس��ائل  و  مع��ادالت 
آنها جایگاه وی��ژه ای دارد. امروزه 
دوره های آموزشی کاربرد کامپیوتر 
بیش��تر  در  ش��یمی  و  فیزی��ک  در 
دانش��گاه ها برگ��زار می ش��ود. از 
اهداف مهم چنین دروس��ی آشنایی 
مخاطب��ان با محاس��بات کامپیوتری 
برای حل مسائلی از علوم است که 
به دالیل گوناگون، پژوهشگران نمی 
توانند با روش های تحلیلی شناخته 

شده به حل آنها بپردازند.
در واق��ع، علوم و مهندس��ی در 
بس��یاری از معادالت اساس��ی خود 
با روش های تحلیل��ی صرف قادر 
به ارائ��ه جواب ب��رای معدودی از 
بنابراین رهیافت حل  آنها هس��تند. 
مس��ائل حل ناپذیر ب��ه روش های 
تحلیلی در علوم و مهندسی، اهمیت 
روز افزونی یافته است. برای نمونه 
معادله اساسی مکانیک کوانتمی، تنها 
برای اتم هی��دروژن تک الکترونی، 
ح��ل تحلیلی دارد و ای��ن در حالی 
است که جهان پیرامون ما را اتم ها 
و مولکول های ب��س الکترونی، در 

برگرفته اند.
بنابراین امروزه دانش محاسباتی 
علوم نانو جزء جدایی ناپذیر پلکان 

پیشبرد اهداف پژوهشی است.
عالق��ه م��ردم ب��ه محاس��بات 
طوالنی و خس��ته کنن��ده از دیرباز 
وجود داشته است. یونانیان باستان، 
محاس��بات دشواری در ریاضیات و 
هندسه داشته اند. یکی از محاسبات 
جالب در یونان باستان محاسبه عدد 

گنگ بوده است.
نانوماشین

محاسبات بدون ابزار و با دست، 
به محض برخورد به پیچیدگی های 
دش��وار به بن بس��ت می رس��د و 
بعض��ًا بی حاصل می ماند. با وجود 
این، کس��انی هم بودند که از همین 
پیچیدگی ها لذت می بردند و برای 
رف��ع آنها دس��ت به کوش��ش های 
فراوان��ی زده ان��د. ان��دک اندک در 
نیم��ه دوم س��ده بیس��تم، کامپیوتر 
اختراع شد و محاس��بات پیچیده و 
مفص��ل به اموری ع��ادی و روزمره 
در عل��وم و فن��اوری، بدل ش��دند. 
امروزه بس��یاری ازمعادالت اساسی 
در علوم و مهندس��ی را می توان به 
کمک کامپیوترها به صورت عددی 

حل کرد.
در اینجا نمی خواهیم تاریخچه 
محاسبات عددی را بازگو کنیم، بلکه 
قصدم��ان تأکید بر این نکته اس��ت 
که دنیای فناوری امروز، پیش��رفت 
پرش��تاب خود را در بسیاری مواقع 
وام دار محاس��بات پیچیده و مفصل 

اس��ت. روشن اس��ت که محاسبات 
پیچیده ت��ر به ابزاری پیچیده تر نیاز 
دارن��د. احتماالً هیچ کس نمی تواند 
تنها با کم��ک کاغذ و قلم صد عدد 
فیثاغورثی نایکسان تولید کند. 3، 4، 

5 یک دسته از آنهاست. 
موضوع به اینجا ختم نمی شود؛ 
همه زندگی بشر زیر پرتو محاسبات 
قرار گرفته است. امروزه دانشمندان 
با داش��تن اطالعات آزمایشگاهی و 
تحلیل محاس��باتی آنها، در پی  حل 
مسائلی بس��یار مهم و در عین حال 
ع��ادی هس��تند. مثاًل اینک��ه چگونه 
مغز تصاویر فرس��تاده شده از عصب 
بینایی را تحلیل می کند؟ چگونه این 
تصاویر ثبت می ش��وند به طوری که 
اگر ی��ک بار دیگر تصوی��ر را ببینیم 
یادمان می آید که آن را پیش��تر دیده 
ایم؟ پژوهش��گران س��ازمان فضایی 
امریکا )NASA( احتمال پاسخگویی 
به این دست پرسش ها را در سالهای 
2030 میالدی به بعد اعالم کرده اند. 
همچنین بد نیس��ت بدانی��م یکی از 
موضوعاتی که در فناوری نانو)هرچند 
خام( مطرح است چگونگی دستیابی 
بش��ر به طول زندگانی بس��یار است. 
این در ح��وزه دانش مهار بیماری ها 
و جلوگیری از پیرشدگی اعضای بدن 
با کمک روش های فناوری نانو قرار 

دارد.
حل چنی��ن مس��ائلی در علوم، 
از س��ویی مس��تلزم ب��ه کار گیری 
فنون محاسباتی پیشرفته و از سوی 
دیگر همکاری تنگاتنگ دانشمندان 
رش��ته های مختل��ف علوم اس��ت. 
به همی��ن علت، به احتم��ال قوی، 
انقالب های علمی آینده در بس��تر 
کوشش ها و کشفیات میان رشته ای 
در عل��وم، روی می دهند. فناوری 
نان��و از جمل��ه مهمتری��ن و اصلی 
تری��ن انقالبهای علم��ی و فناورانه 
آینده اس��ت و در این میان، فناوری 
نانو محاس��باتی در پیشبرد و اثبات 
نظریه ه��ا و فرضیه های مربوط به 
علوم نانو مقیاس، نقش��ی بی بدیل 
بازی می کند. در این سری مقاالت 
می کوش��یم گوش��ه ای ار مقدمات 
دستیابی به چنین محاسبات پیشرفته 

را بازگو کنیم.
مدل سازی و شبیه سازی

وقتی کسی می خواهد مسأله ای 
را به روش محاسباتی حل کند نیاز 
به استفاده از یک مدل ریاضی دارد 
که آن مدل تا حد زیادی پدیده مورد 
نظر را بازگو کند. مثاًل برای حرکت 
زمین به گرد خورشید مدل دو کره، 
که یکی بزرگتر از دیگری اس��ت و 
آن دو با نیروی گرانشی نیوتن با هم 
در کشش اند؛ مدلی ساده به حساب 

می آید. ش��بیه س��ازی کامپیوتری، 
محاسبات کامپیوتری مبتنی بر مدل 
سازی اس��ت که از قوانین ویژه ای 
پیروی کند. پس هر ش��بیه س��ازی 
ب��رای خود یک مدل نی��از دارد. در 
ارائه مدل ها باید همیش��ه دقت نظر 
الزم را داش��ت و گرنه نمی توان به 
نتایج محاسباتی ناشی از شبیه سازی 
آنها اعتماد کرد. شکل زیر را ببینید:

ــت میان  ــازی پلی اس مدل س
نظریه و آزمایش

ب��رای مثال م��دل دو ک��ره باال 
دارای شرایط زیر است:

1.ه��دف: پی��دا ک��ردن مس��یر 
حرک��ت هر کره که نی��از به برپایی 
یک دستگاه مختصات ریاضی دارد.

2. فرض س��اده سازی شده: هم 
زمین و هم خورشید کره هستند.

3. قان��ون فیزیکی حاکم: قانون 
گرانش جهانی نیوتن

آیا با این ش��رایط مسیر حرکت 
ک��ره زمین)هدف( که جرم بس��یار 
کوچکتری از خورش��ید دارد دایره 

است؟
فرض های س��اده کنن��ده، گاهی 
اوقات به نتایج نادرست می انجامند. در 
این مثال فرض 2 درس��ت ولی  مسیر 
حرکت بیضی است. این نوع اشتباهات 
را خطای مدل می نامند و اینگونه نیست 
که بتوان این خطا را به صفر رساند. این 
بدان معناست که در هر مدلی سرانجام 
یکس��ری تقریب هایی زده می شود. 
مهم آنس��ت که برای رسیدن به هدف 
تا جایی که ممکن است خطاهای مدل 
را زدود. شبیه سازی دو کره باال دارای 

گام های زیر است:
1. برای رس��یدن ب��ه هدف باال 
باید از محاس��بات کم��ک گرفت. 
برای این��کار قان��ون دوم نیوتن در 

حرکت به میان می آید.
2. چگون��ه باید قانون دوم را به 

طور محاسباتی حل کرد؟ 
شبیه سازی در علوم نانو

همانگون��ه ک��ه م��دل دو ک��ره 
باعث فهم ما از مس��یر حرکت کره 
زمین می ش��ود در ابع��اد پایین هم 
هدف های بزرگی در پیش اس��ت. 
اهمیت مدل سازی ها و محاسبات 
در ابعاد نانو از جنبه های گوناگونی 
قابل بررس��ی اس��ت. یک��ی از مهم 
ترین آنها دس��تیابی به ح��د و مرز 

بی��رون از توان آزمایش��گاه اس��ت. 
مثاًل طراحی جعبه ای  به حجم یک 
نانومتر مربع در آزمایش��گاه واقعی 
غیر ممکن اس��ت. با ای��ن حال در 
یک شبیه سازی می توان ابعاد را تا 
حد دلخواه کوچ��ک و بزرگ کرد. 
از طرفی دما، فش��ار و بس��یاری از 
کمیت های فیزیکی را در بس��یاری 
از م��وارد نم��ی توان ان��دازه گیری 
نمود)مش��کالت ان��دازه گیری دما 
در کوره ه��ای با دمای باال( ولی در 
محاسبات و شبیه سازی ها می توان 
با هر دما،فش��ار و کمی��ت دیگری 
کار کرد. تمام ای��ن امکانات کمک 
می کند که ش��بیه ساز به آزمایشگر 

کمک کند تا آزمایش هایی را فراهم 
آورد که امکان پیش��برد فناوری نانو 
را فراه��م کند. یک��ی از مهم ترین 
کاره��ای ش��بیه س��ازی در فناوری 
نانو کمک به فهم و طراحی درست 

آزمایشگاهی نانوماشین ها است.
اهداف شبیه سازی

1. یک پدیده فیزیکی در طبیعت 
روی می دهد، رفت��ار اجزا و  کل آن 
پدیده ب��ه دقت مورد مش��اهده قرار 
گی��رد و ثبت می ش��ود. مواد)منظور 
مولکول هایی بزرگ ی��ا کوچک( با 
اج��زای گوناگ��ون، در حضور دیگر 
همنوع��ان یا ان��واع دیگ��ر، یا تحت 
ش��رایط ویژه چه رفتاری دارند؟ این 
همان مرحله مشاهده)آزمایش( است.

2. متخصص، برای این پدیده ها 
توجیه منطق��ی دارد یا ن��دارد. اگر 
داشته باشد، حتمًا پایه آن یک قانون 
فیزیکی است که دارای پسندیدگی 
و مش��هوریت نسبی اس��ت، وگرنه 
باید قوانی��ن مربوطه را یافت. مانند 

قانون گرانش در مدل دو کره.
3. با ارائه یک مدل ریاضی ساده، 
می توان هر دو ام��کان باال را پیش 
برد. این همان مرحله مدل س��ازی 
است. مدل مربوطه باید تا جایی که 
مس��أله مورد نظر را دگرگون نسازد 

ساده در نظر گرفته شود.
4. روش ه��ای ح��ل ع��ددی 
در کامپیوتره��ا مورد اس��تفاده قرار 
می گیرن��د تا بتوان ای��ن مدل ها را 
با کمک یک س��ری قوانین فیزیکی 
)مانند قان��ون دوم نیوت��ن در مدل 
دو ک��ره( در کامپیوتر، پیاده س��ازی 
کرد. یک��ی از روش ه��ای معمول 
ش��بیه س��ازی متناس��ب با مدل یا 
مسأله، کد نویس��ی است، یعنی در 
نهایت، فعالیت شبیه ساز به یک کد 
می شود  تبدیل  کامپیوتری  )برنامه( 
که با یکی از زبانهای برنامه نویسی 

نوشته شده است.
5. سرانجام شخص تالش خود 
را در تفسیر، سنجش، نتیجه گیری و 
احیانًا گسترش نتایج به کار خواهد 
گرفت. این تفسیر و نتیجه گیری و 
خطایابی بر اساس یک سری اصول 

مربوط به محاسبات آماری است.

در تازه ترین شاهکار تلسکوپ فضایی هابل، 
دوربین دید گس��ترده3 توانس��ت دورترین اجرام 

عالم را در نور فروسرخ به تصویر بکشد.
ــور  ــل 2009 در ن ــراژرف هاب ــر ف تصوی

فروسرخ
تلس��کوپ فضایی هابل که اردیبهش��ت ماه 
برای آخرین بار تعمیر و به روزرسانی شد، موفق 
ش��د پرتوهای فروس��رخ دورترین اجرام عالم را 
ثبت کند. کم  نورترین و سرخ ترین اجرامی که در 
این تصویر دیده می ش��وند، کهکشان هایی هستند 
که در شش��صد میلیون س��الگی پ��س از مهبانگ 
تش��کیل شده اند و روش��نایی آنها یک میلیارد بار 
کمتر از توان بینایی چش��م انس��ان است. تاکنون 
هیچ کهکش��انی در این دوران از عالم مش��اهده 

نشده بود.
این تصویر که در اوایل شهریور امسال گرفته 
ش��د، فراژرف2009 نام گرفته و ب��رای تهیه آن، 
هابل ب��ه صورت فلکی کوره نش��انه رفت؛ دقیقًا 
همان جایی که در زمستان 2004 / 1382 به آنجا 
نش��انه رفت و توانس��ت تصویر مشهور فراژرف 

هابل را ثبت کند.
تصویر فراژرف هابل با استفاده از دوربین های 
و  دوربی��ن  و   ACS نقش��ه برداری،  پیش��رفته 
طیف نگار فروسرخ NICMOS و نوردهی یک 

میلیون ثانیه ثبت شد؛ درحالی که دوربین پیشرفته 
دیدگس��ترده WF3 ،3 ای��ن ام��کان را در اختیار 
اخترشناس��ان قرار داد که تنها با اس��تفاده از یک 
دوربین که پرتوهای فرابنفش تا فروسرخ را ثبت 
می کند و صرف زمان نوردهی 48 ساعت طی ده 
روز، یعنی یک ششم زمان سابق؛ تصویری بهتر و 

دقیق تر از قبل را بدست آورند.
به دلیل انبساط روزافزون عالم، هرچه جسمی 
از ما دورتر باشد، سرعت دورشدنش نیز از زمین 
بیشتر است. به همین دلیل، پرتوهایی که از اجرام 
بسیار دوردست منتشر می شوند، به قدری کشیده 

می ش��وند که وقتی به زمین می رسند، در محدوده 
فروس��رخ ق��رار می گیرند و دیگ��ر نمی توان این 
اجرام را در پرتوهای مرئی یا فرابنفش مش��اهده 

کرد.
ــراژرف هابل2004 در نور مریی  تصویر ف

و فروسرخ
این اجرام زمانی وجود داشته اند که تنها 600 
میلیون سال از عمر عالم می گذشت. دوربین دید 
گس��ترده 3 برای تهیه این تصویر، س��ه بار از این 
منطق��ه عکس ب��رداری کرد؛ هر ب��ار به مدت 16 
ساعت و با استفاده از یکی از فیلترهای فروسرخ 
1/05 میکرومتر، 1/25 میکرومتر و 1/6 میکرومتر. 
سی.س��ی.دی دوربین هابل برخالف دوربین های 
عکس ب��رداری موجود در بازار، رنگی نیس��ت و 
شدت نور عکس را اندازه گیری می کند. بنابراین، 
تصاوی��ر ارس��الی هابل در هر فیلتر، خاکس��تری 

است.
اخترشناس��ان پس از دریافت و پردازش این 
تصاوی��ر، آنها را با رنگ ه��ای کاذب رنگ آمیزی 
کردند؛ بدین ش��کل ک��ه تصوی��ر پرتوهای 1/05 
میکرومت��ری را آبی، پرتوه��ای 1/25میکرومتری 
را س��بز و پرتوه��ای 1/6 میکرومت��ری را قرم��ز 
رن��گ کردند و با ترکیب آنها، تصویر نهایی را که 

مشاهده کردید، بدست آوردند.

دورنما
شاهکاری دیگر از هابل

حرکات خیره کننده ربات ژاپنی
رباتی که یک پژوهش��گر ژاپنی طراحی و س��اخته است با حرکات نمایشی خود تماشاگران 

را به حیرت وا می دارد.
car ماشین

این ربات که ش��بیه انسان طراحی و ساخته شده است به راحتی حرکت هائی را که انسان از 
عهده آنها برمی آید به اجرا در می آورد.

این ربات که در نمایشگاه ربات ها در ژاپن در معرض تماشای عالقه مندان قرار گرفته است 
با آنکه قامتی شبیه انسان دارد اما به راحتی تغییر شکل داده و شبیه خودرو می شود.

یکی از ویژگی های جالب این ربات تبدیل ش��دن به صندلی اس��ت که طراح آن بر روی آن 
می نشیند و ربات همانند انسان وی را به دوش کشیده و با حرکات موزن شگفتی بیشتری خلق 

می کند و در نهایت می تواند نقش صندلی متحرک را بازی کند.
یکی دیگر از ربات های به نمایش در آمده در این نمایش��گاه یک بازوی مکانیکی اس��ت که 

قادر است حرکات دست کسی را که هدایت ربات را در اختیار دارد تقلید کند.
از این بازوی مکانیکی می توان در مواردی که انس��ان نمی تواند به دالیلی به محل مورد نظر 

نزدیک شود برای اجرای دستورات الزم استفاده کرد.
انتظار می رود ده ها هزار نفر از مردم ژاپن از این نمایشگاه بازدید کنند.

بیش از نیمی از ربات های صنعتی جهان در ژاپن به خدمت گرفته شده اند.
یکی از علل پرداختن پژوهشگران ژاپنی به طراحی و ساخت ربات ها، سالخوردگی جمعیت 
در این کش��ور اس��ت. ژاپنی ها می خواهند در آینده به جای استفاده از نیروی انسانی از ربات ها 

برای انجام بسیاری از کارها استفاده کنند

دندان ها و هواپیماهای نسل آینده 

سال هاس��ت که دانشمندان در شگفتند درحالی که مینای دندان مقاومتی درحد شیشه دارد، 
چگونه دندانها می توانند در برابر سال ها فشار زیاد، دوام و طاقت بیاورند.

ب��ه گزارش »ایرنا«، محققان اکنون می گویند می توان از این کیفیت دندان ها برای س��اخت 
هواپیماهای آینده استفاده کرد.

این تحقیقات نش��ان می دهد که ساختار بسیار پیچیده و پیشرفته  دندان های انسان، دندان ها 
را به صورت یک تکه و واحد نگه می دارد. دندان ها از مواد کامپوزیتی بسیار پیچیده ای ساخته 

شده است که به طور فوق العاده ای در برابر فشار واکنش نشان می دهد.
صنای��ع خودروس��ازی و هواپیماس��ازی در حال حاضر از مواد پیش��رفته ب��رای جلوگیری 
از شکس��ت و فروپاش��ی در برابر فش��ار اس��تفاده می کنند. به طور مثال بدنه  هواپیماها از مواد 
کامپوزیتی متش��کل از الیه ها یا الیاف کربن یا شیش��ه که توس��ط چارچوب های ظریف کنار هم 
قرار می گیرد، س��اخته شده است. با این حال الیاف در دندان ها به صورت شبکه ای چیده نشده 
اند؛ بلکه در س��اختار مواجی قرار دارند و برخالف تک الیه های اس��تفاده شده در هواپیماها، در 

دندان ها سلسله  مراتبی از الیاف در چندین الیه به چشم می خورد.
این س��اختار زیر فش��ار مکانیکی هیچ ش��یوه مشخصی برای کاهش فش��ار نشان نمی دهد. 
ترک های دندانی در برابر متالش��ی ش��دن از خود مقاومت نش��ان می دهند. شکستگی دندان ها 
تصمیم گیری در مورد ش��یوه  آزاد س��ازی فشار دارند همین امر موجب شده تا دندان ها در برابر 

متالشی شدن از خود مقاومت نشان دهند.
پژوهش��گران می گویند: اگر مهندسان سازوکار ترک مویی مینای دندان و توانایی ترمیم آن 

را تلفیق کنند، می توان شاهد ساخت هواپیماهایی سبک تر و مقاوم تر بود.

تأخیر در راه اندازی سامانه ارسال پیامک 
استاندارد

سامانه ارسال پیام کوتاه برای مطلع شدن از وضعیت کیفی کاالهای تولیدی مشمول استاندارد 
اجباری در کشور هنوز راه اندازی نشده است.

به گزارش ایسنا، در حالی که قرار بود سامانه ارسال پیام کوتاه برای مطلع شدن از وضعیت 
کیفی کاالهای تولیدی مش��مول اس��تاندارد اجباری در کشور 22 مهر ماه سال گذشته همزمان با 

روز جهانی استاندارد راه اندازی شود، اما این کار هنوز عملی نشده است.
محمدمه��دی جعفری معاون اداره کل نظارت بر اجرای اس��تاندارد س��ازمان اس��تاندارد و 
تحقیقات صنعتی ایران درباره علت تأخیر در راه اندازی س��امانه فوق به ایسنا گفت: دلیل اصلی 
تأخیر در راه اندازی این سامانه تغییر در نرم افزار مورد استفاده بود و قرار است از نرم افزار دیگری 

برای راه اندازی این سامانه استفاده شود.
وی همچنین مشکل کمبود بودجه برای راه اندازی این سامانه را نیز رد کرد.

جعفری ابراز امیدواری کرد که س��امانه ارس��ال پیام کوتاه برای مطلع شدن از وضعیت کیفی 
کاالهای تولیدی مش��مول اس��تاندارد اجباری در کش��ور تا پایان امس��ال به مرحله بهره برداری 

برسد.
این مقام مسئول در عین حال خاطرنشان کرد که مردم برای آگاهی از وضعیت استانداردهای 
اجباری می توانند از ش��یوه های دیگری نیز اس��تفاده کنند که تماس تلفنی با سازمان استاندارد و 

تحقیقات صنعتی ایران یکی از این شیوه هاست.
گفتنی اس��ت، طرح ارس��ال پیام کوتاه برای کس��ب اطالعات در زمینه وضعیت یک کاالی 

تولیدی به منظور جلوگیری از جعل نشان استاندارد با قابلیت ردیابی متخلفان اجرا می شود.
معاون اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران پیش 
از این گفته بود که سامانه طراحی شده، قابلیت دست کم دریافت 500 پیامک در دقیقه و ارسال 
همین میزان اطالعات را دارد؛ ضمن اینکه این س��امانه برای بازرس��ان و کارشناس��ان گمرکات 
کش��وری به ویژه در مورد اقالم صادراتی دارای عالمت استاندارد سازمان استاندارد و تحقیقات 

صنعتی ایران نیز کاربرد دارد.
وی همچنین اعالم کرده بود که از طریق این سامانه مصرف کنندگان قادر خواهند بود که با 
ارس��ال پیام کوتاه در کمتر از یک دقیقه از اطالعاتی مانند معتبر بودن یا نبودن پروانه اس��تاندارد 

کاالی موردنظر، نام و نوع کاال و اطالعات دیگر مانند مشخصات تولیدکننده باخبر شوند.
 

در دومین جشنواره بین المللی انتخاب یکصد برند برتر ایران
همراه اول برترین برند حوزه ارتباطات کشور شد

صدوقی مدیرعامل همراه اول در دومین جشنواره 
بین المللی انتخاب 100 برند برتر ایران، لوح و تندیس 
»برتری��ن برند حوزه ارتباطات کش��ور« را از دس��ت 

هاشمی رئیس کمیسیون صنایع مجلس دریافت کرد.
ب��ه گ��زارش ایس��ل از روابط عموم��ی ش��رکت 
ارتباطات سیار ایران، 23 آذر دومین جشنواره بین المللی 
انتخاب یکصد برند برتر ایران با حضور مدیران بخش 
خصوص��ی و دولتی ح��وزه صنعت کش��ور در مرکز 

همایش  های بین المللی صداوسیما برگزار شد.
بنابراین گزارش در این مراس��م سیدحسین هاشمی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
با بیان اینکه برندسازی در ایران باید فرهنگ سازی شود، لوح و تندیس برند برتر را به مهندس 

وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول اهدا کرد.
در این لوح اهدایی از دانش مدیریت و هدایت برندمحور صدوقی تقدیر شده است.

ای��ن گزارش می افزای��د: انتخاب برندهای برتر بر اس��اس معیارهای آگاهی از نام و نش��ان 
تجاری، تداعی نام و نش��ان تجاری، کیفیت ادارک ش��ده و وفاداری به نام و نشان تجاری توسط 

مخاطب بوده است.

قائم مقام وزیر بهداشت درامور 
تجهیزات پزشکی اعالم کرد:

تا پایان سال نسل جدید 
 دستگاه دیالیز را 

می سازیم

700 دس��تگاه از هزار دستگاه دیالیز وارد شده 
طی س��ه ماه گذش��ته در مراکز درمانی نصب شده 
و تا پایان س��ال 200 دستگاه دیگر نیز وارد کشور 

خواهد شد.
ابراهی��م متولیان قائم مقام وزیر بهداش��ت در 
امور تجهیزات پزش��کی ضمن بیان این مطلب در 
گفتگو با باش��گاه خبرنگاران گفت: علت تأخیر در 
نصب این دس��تگاه ها آماده نبودن برخی فضاهای 
بیمارس��تانی و نبود تجهیزات جانبی دستگاه های 
دیالی��ز مانندRO اس��ت که این مش��کالت نیز به 

زودی رفع می شود.
وی از آم��اده ش��دن 150 تخ��ت وی��ژه برای 
پیش��گیری و کنترل آنفلوانزا خوکی به دستور وزیر 
بهداشت خبر داد و افزود: همچنین طی یک پروژه 
س��ه س��اله تجهیزات 13 رادیوتراپی که در درمان 
سرطان خیلی مؤثر است وارد شده و شش دستگاه 
دیگ��ر رادیوتراپ��ی که جدیدتر از آن 13 دس��تگاه 
درمورد واردات آن تاکن��ون مورد تحریم بوده ایم 
ب��ه زودی وارد و در مراک��ز درمانی ب��ه کار گرفته 

خواهند شد.
متولیان افزود: مزیت این دس��تگاه ها ش��تاب 
دهندگی آنها نس��بت به دس��تگاه های قبلی است 
همچنین دستگاه پت وارد کشور شده که به زودی 

مراحل نصب آن به اتمام می رسد.
20 درصد پیشرفت صادراتی داشته ایم

متولی��ان از 20 درص��د پیش��رفت صادرات��ی 
در زمین��ه تجهیزات پزش��کی در کش��ور خبر داد 
و در ادام��ه گفت:  س��ال 87 حدود هش��ت میلیون 
دالر صادرات تجهیزات پزش��کی شامل تجهیزات 
مصرفی، مانیتورینگ پزش��کی، رادیولوژی و چشم 

پزشکی داشتیم.
وی یادآور ش��د: در عرصه تجهیزات پزشکی 
مانند س��رنگ های تخصصی ب��ه تولیدات خوبی 
رس��یده ایم، دستگاه بیهوش��ی نیز در حال گرفتن 
تأییدیه های مربوطه اس��ت و برای دس��تگاه های 
مانیتورینگ پزش��کی هم با ساخت آن در داخل از 

ورودش بی نیاز شده ایم.
متولیان از ساخت نسل جدید دستگاه دیالیز در 
کش��ور خبر داد و گفت: هر دستگاه دیالیز وارداتی 
25 ه��زار دالر در ب��ردارد که ج��دای از آن تأمین 

قطعات جانبی این دستگاه هم هزینه برمی باشد.
در حال حاض��ر محققان ما در خصوص تولید 
نس��ل جدید این دستگاه به نتایج خوبی رسیده اند 
ک��ه در آینده نزدیک اعالم عمومی خواهد ش��د و 
امیدواریم با این روند تا پایان امس��ال کارساخت و 

بهره برداری از آن آغاز شود.
 

    

ایجاد مراکز تحقیقاتی 
تخصصی نقش مهمی در 
اعطای صنعت کشور دارد

ایجاد مراکز تحقیقاتی نقش مهمی برای تکمیل 
دایره ی زیرس��اخت های علمی صنعتی کش��ور و 
بهترین گزینه برای اعطای صنعت در کشور است.

 وحید اصفهانیان عضو هیأت علمی دانش��گاه 
تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: صنعت 
بدون علم به رودخانه ای شبیه است که چشمه رشد 

و پویایی آن خشکیده است.
 وی در خص��وص نق��ش زی��ر س��اخت های 
تحقیقات کاربردی در اعطای صنعت و دانشگاه های 
کش��ور ادام��ه داد: اختراعات صنعتی س��یر طبیعی 
طراحی یک محصول و محصوالت وارداتی س��یر 

تکامل یک محصول صنعتی هستند.
وی ادام��ه داد: همچنی��ن تجربه نش��ان داده با 
وجود س��رمایه گ��ذاری اولیه و مراک��ز تحقیقاتی 
تخصصی 5 تا 7 س��ال زمان برای بارورش��دن یک 

مرکز تحقیقاتی مورد نیاز است.
 وی گفت: باید در سیاس��ت های پژوهشی به 

لزوم وجود مراکز تحقیقاتی توجه خاصی شود.
 وی درخص��وص اینکه مراک��ز تحقیقاتی در 
کش��ور ما هنوز به رش��د کافی نرس��یده اند، اظهار 
داشت: عدم وجود این باور نیاز به عصای سحر آمیز 
علم دارد و ع��دم بلوغ کافی مراکز تحقیقاتی یعنی 
صرف زمان طوالنی و هزینه باال برای انجام پروژه  
مورد نیاز صنعت اس��ت که از مهمترین دالئل این 

مشکل است.
 وی ی��ادآور ش��د: با توجه ب��ه وضعیت فعلی 
کشور، ایجاد مراکز تحقیقاتی تخصصی و کاربردی 
ب��رای کامل کردن دایره ی زیرس��اخت های علمی 
صنعتی کش��ور، بهترین گزینه  برای اعطای صنعت 
در کشور است که دانشگاه ها می توانند نقش بسیار 

پررنگی در توسعه این مرکز داشته باشند.

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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شهردار منطقه 13 شهر اصفهان 
از بهره برداری تقاطع غیر همسطح 
دکتر حسابی سه ماه زودتر از موعد 
مقرر و اوایل دی ماه س��ال جاری با 
هزینه اجرا و آزاد سازی حدود 14 

میلیارد تومان خبر داد.
ارتباط��ات  اداره  گ��زارش  ب��ه 
شهرداری  عمومی  روابط  رسانه ای 
اصفهان، اصغرکش��اورز با اشاره به 
اینکه مجاورت خیابان دکتر حسابی 
با محور اصلی جنوب غرب ش��هر 
اصفهان یعنی بلوار کش��اورز بیانگر 
اهمیت ف��وق العاده ای��ن محور در 
زمین��ه کاهش حج��م ترافیک و در 
نیتج��ه تأخیر در تقاطع کش��اورز با 
بزرگراه ش��هید میثمی است، اظهار 
داش��ت: بر اس��اس مطالعات انجام 
ش��ده تقاطع غی��ر همس��طح دکتر 

حس��ابی ب��ا بزرگراه ش��هید میثمی 
موج��ب افزای��ش قاب��ل مالحظ��ه 
عملکرد محور مذکور و از بن بست 
خارج ش��دن آن می شود، همچنین 
به عن��وان کمکی خیاب��ان ارتش به 

شمار می آید.
وی مدت پیمان این طرح را 10 

ماه دانس��ت و گف��ت: برای احداث 
تقاطع غیر همس��طح دکتر حسابی، 
30 میلیارد ریال در نظر گرفته شده 
که اوایل دی ماه یعنی سه ماه زودتر 
از زمان موعد در اختیار ش��هروندان 

قرار خواهد گرفت.
شهردار منطقه 13 شهر اصفهان 

 ادام��ه داد: برای آزادس��ازی تقاطع 
غیر همسطح دکتر حس��ابی بالغ بر 
10 میلی��ارد و 500 میلی��ون تومان 

هزینه شده است.
وی به تشریح مشخصات تقاطع 
غیر همسطح دکتر حسابی پرداخت 
و تصریح ک��رد: این پروژه ش��امل 
ی��ک پل روگذر ش��رقی – غربی به 
ط��ول 500 متر و ع��رض 16/5 متر 
در دو باند رفت و برگش��ت اس��ت 
که خیابان کمکی ارتش را به خیابان 

دکتر حسابی متصل می کند.
وی اضافه ک��رد: در این پروژه 
51 س��تون، 850 تن آرماتوربندی، 
15 هزار و 280 مترمربع قالب بندی 
و 7 ه��زار مترمکعب بتن اس��تفاده 
ش��ده که مطابق با استاندارهای روز 

دنیا است.

 بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح دکتر حسابی 
سه ماه  زودتر از موعد مقرر

 استاندار اصفهان:

 برای رشد رسانه های استان تالش می کنم  

چهار بانده کردن محور بروجن– لردگان 

تیران و کرون

شهرکرد – خبرنگار زاینده رود: مدیر کل راه 
و ترابری استان چهارمحال و بختیاری گفت: طرح 
چهار بانده کردن محور ترانزیتی بروجن – لردگان 
 ب��ه طول 150 کیلومتر در دس��ت احداث اس��ت. 
سیف ا... کریمی با اشاره به ترافیک چشمگیر این 
مح��ور ارتباطی به عنوان ی��ک جاده ترانزیتی مهم 
بین مرکز و جنوب کش��ور بر ضرورت اختصاص 
اعتب��ارات مل��ی برای تکمی��ل و بهره ب��رداری از 
این محور تأکید کرد. س��یف ا... کریمی پیشرفت 
فیزیکی این پروژه را 25 درصد اعالم کرد و گفت: 
تا کنون 80 میلیارد ریال اعتبار هزینه ش��ده است. 
وی گفت: برای تکمیل این طرح به اعتباری بالغ بر 
600 میلیارد ریال نیاز است و در سال جاری 115 
میلی��ارد ریال اعتبار به اجرای این طرح اختصاص 

یافته اس��ت. وی در م��ورد کاهش زمان یک و نیم 
س��اعته در این محور جدید و ترافیک باالی آن بر 
ض��رورت اختصاص اعتبار از مح��ل منابع ملی و 

اس��تانی برای تس��ریع در تکمیل محور در دست 
اح��داث بروجن – لردگان – ای��ذه به عنوان یک 
جاده ترانزیتی و مل��ی تأکید کرد. وی گفت: بهره 
برداری از جاده لردگان – ایذه در مقایس��ه با جاده 
اصفهان – لرس��تان – خوزس��تان و کوتاه ش��دن 
مس��افت این محور باعث افزایش ترافیک در این 
محور ش��ده اس��ت. وی بیان کرد: حمل بار مرکز 
کش��ور و استان اصفهان به دلیل وجود گردنه های 
پر پیچ و خم جاده قدیم شهرکرد – ایذه همچنین 
جاده خرم آباد به س��ختی صورت می گرفت که با 
احداث این جاده و کاهش بعد مس��افت و نداشتن 
گردنه ه��ای پرپیچ و خم و مس��یر هم��وار و زیبا 
و داش��تن جاذبه های طبیعی در این مس��یر باعث 

گسیل مسافرت در این محور شده است.

اس��تاندار اصفهان ب��ا بیان ض��رورت تقویت 
رس��انه های این استان گفت: برای تحقق این مهم 
تالش��ی مجدان��ه خواهم داش��ت و از هیچ کاری 

فروگذار نمی کنم.   
به گزارش ایرنا، دکت��ر علیرضا ذاکر اصفهانی 
روز س��ه ش��نبه در دیدار با مدی��ر عامل و جمعی 
از مدی��ران خبرگزاری جمهوری اس��المی افزود: 
با توجه به س��ابقه فعالیت مطبوعاتی در اس��تان تا 
حدود زیادی با مس��ائل ومش��کالت رسانه های 
استان آش��نایی دارم و برای کاهش این مشکالت 

از هیچ کمکی فروگذار نخواهم کرد. 
وی تصریح کرد: رس��انه های استان طی دهه 
گذش��ته از نظر کم��ی و کیفی رش��دی خوب را 
ش��اهد بوده اند اما برای اس��تان فرهنگی اصفهان 

وضعیت موجود، مطلوب نیست و باید در سطحی 
باالتراز شرایط کنونی رسانه های استان به فعالیت 

بپردازند. 
وی تصری��ح کرد: در مش��ی خود ب��ه عنوان 
نماین��ده دولت در اس��تان اصفه��ان تعامل با همه 
دلسوزان اس��تان به دور از شعارهای پرطمطراق و 
پرهیز از برخورد خطی را در دستورکار قرار داده ام 
و سعی من برآن بوده که همه در زیر چتر دولت در 
استان احساس امنیت برای فعالیت و بیان مباحث 

خود داشته باشند. 
استاندار اصفهان همچنین از رسانه های استان 
خواس��ت با توجه به مش��کالت بوروکراتیک،در 
هرجا که نی��از می بینند مباحث و مطالبات جامعه 
را از طریق رس��انه در اختیار مس��ؤالن قرار دهند 
و در تحقق خدمت رس��انی به جامع��ه، دولت را 

یاری کنند.

به گزارش روابط عمومی ثبت استان اصفهان، 
مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان گفت: 
ای��ن اداره کل س��عی دارد در زمینه های GIS و 
SDI ب��ا ش��هرداری ها و ادارات مختلف ارتباط 
برق��رار کند و حتی با وجود محدودیت اعتبارات 
 نی��ز در س��مینار نق��ش اطالعات م��کان مند در 
برنامه ری��زی مدیریت و توس��عه پایدار حضور 

فعال داشت.
محم��د مجن��ون با بی��ان این مطل��ب افزود: 
سیس��تم های کاداس��تر و ثب��ت زمی��ن زیربنای 
 ش��هر الکترونیک یا دولت الکترونیک است و از 
زیر س��اخت های ضروری برای ایجاد یک شهر 
الکترونیکی هس��تند. لذا این اداره کل همیش��ه به 
دنبال ایجاد ارتباط در زمینه های GIS و SDI با 

شهرداری ها و ادارات مختلف بوده است.
وی در مورد برگزاری سمینار نقش اطالعات 

م��کان من��د در برنامه ریزی، مدیریت و توس��عه 
پایدار ش��هری پیش��نهاد داد: برگ��زاری اینگونه 
س��مینارها به صورت دو مرتبه در سال مناسب به 
نظر می رس��د به نحوی که در هر سمینار اهداف 
بررسی ش��ود و همچنین اخبار و تحوالت جدید 

دنیا به اطالع شرکت کنندگان برسد.
مدیر کل ثبت اس��ناد و امالک استان اصفهان 
در مورد تش��کیل زیرس��اختار اطالع��ات مکانی 
GIS ب��رای همای��ش نقش اطالع��ات مکان مند 
در برنامه ریزی، مدیریت و توسعه پایدار شهری 
توضیح داد و گفت: مقرر شد اهداف این شورا به 
صورت جدی دنبال شود و مدیران ارشد ادارات، 
اعضای آن باش��ند تا مباح��ث به صورت متمرکز 

پیگیری شود.
مدی��ر کل ثب��ت اس��ناد و ام��الک اس��تان با 
تأکی��د بر نقش فرهنگ س��ازی و اطالع رس��انی 
در س��مینار اطالعات مکان مند در برنامه ریزی، 
 مدیریت و توسعه پایدار شهری فرهنگ سازی و 
اطالع رس��انی اذعان داش��ت: الزم است در این 
س��مینار آخرین تح��والت و رویدادهای GIS و 

SDI اطالع رسانی دقیق شود.

مدیر شبکه بهداش��ت و درمان تیران و کرون با 
بیان اینکه نقش تغذیه بسیار مهم است، گفت: تغذیه 

نقشی درمانی نیز در بدن نیز ایفا می کند.
به گزارش فارس حمید گل��ه داری در همایش 
غذای سالم برای رابطین سالمت اظهار داشت: تغذیه 
مناسب برای انسان ها بسیار مهم است و نباید نسبت 

به کیفیت غذا بی توجه باشیم.
وی افزود: تغذیه نقش درمانی برای برخی مردم 
و بیماری ه��ا دارد و در زمینه های مختلف روحی و 

جسمی نیاز است.
کارشناس جهاد کش��اورزی شهرستان تیران و 
کرون نیز به اهمیت کشاورزی در جامعه اشاره کرد و 
گفت: تأمین حداکثر غذای جامعه با کشاورزان است 

که آنان در سالمت جامعه نیز نقش بسیاری دارند.
زهرا عاملی افزود: با توجه به اینکه کش��اورزان 

نقش مؤث��ری در تغذیه دارند آموزش در راس��تای 
فراهم کردن بستری برای تولید محصوالت سالم در 

دستور کار جهاد کشاورزی قرار گرفته است.
وی اس��تفاده از کوده��ای بیولوژیکی توس��ط 
کش��اورزان را مهم دانس��ت و گفت: استفاده از کود 

برای نهال ها در تولید محصول مهم است.
کارشناس جهاد کشاورزی تیران و کرون افزود: 
اگر به جای کودهای شیمیایی از کودهای بیولوژیکی 

در کشاورزی استفاده شود تأثیر مهمی در تغذیه دارد.
این همایش ویژه رابطین سالمت شبکه بهداشت 
تی��ران و کرون گذاش��ته ش��د که ب��ه 15 رابط برتر 

شهرستان هدیه اهدا شد.
تیران و کرون 555 رابط بهداشتی دارد.

مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان: 
 حضور فعال اداره کل ثبت اسناد و امالک برای 

تحقق شهر الکترونیکی

مدیر شبکه بهداشت و درمان تیران و کرون:
تغذیه نقش درمانی در بدن نیز ایفا می کند 

عملیات اصالح بیش از سه هزارهکتار مراتع 
چهارمحال و بختیاری آغاز شد

شهرکرد- خبرنگار زاینده رود: معاون 
فن��ی اداره کل مناب��ع طبیع��ی و آبخیزداری 
چهارمحال و بختیاری از آغاز عملیات اصالح و 
احیای مرتع و بیولوژیک آبخیزداری در سه هزار 

و 238هکتار از مراتع این استان خبر داد.
»محمد علمی محمدی« درگفتگو با ایرنا 
اظه��ار داش��ت : این عملی��ات باصرف یک 
میلی��ارد و 942 میلی��ون ریال ب��ا هدف غنی 
س��ازی مراتع و تقویت طرحهای آبخیزداری 

انجام خواهد شد.
وی گفت: این عملیات ها شامل بذرکاری، 
بذرپاشی، ذخیره سازی نزوالت آسمانی توأم 

ب��ا بذرکاری و تبدیل دیم زارها به مراتع با اس��تفاده از بذرهایی از گونه های کرفس کوهی، آنقوز، 
باریجه، یونجه دیم،اسپرس، جاشیر، انواع علف گندمی و چاودار کوهی انجام خواهد شد.

مهندس محمدی، مبارزه با پیامدهای خشکسالی، افزایش علوفه، تولید محصوالت فرعی مرتعی، 
بهب��ود و اص��الح ترکیب خاک، جلوگیری از فرس��ایش خاک، تقویت مرات��ع و در نهایت افزایش 

فرآورده های دامی را از اهداف اجرای این عملیات برشمرد.
وی گفت: این عملیات در قالب 50 طرح مرتعداری به مرحله اجرا درآمده است.

زمینه ساخت 1989واحد مسکن مهر در شهرهای 
کوچک چهارمحال وبختیاری فراهم شد

ــهرکرد- خبرنگار زاینده رود: مدیر  ش
کل بنیاد مسکن چهارمحال وبختیاری گفت: 
زمینه ساخت یک هزار و 989 واحد مسکونی 
در ش��هرهای اردل، بن، سامان، سفید دشت، 
فرادنبه و هفش��جان با اس��تفاده از تسهیالت 

مسکن مهر فراهم شده است. 
به گ��زارش ایرنا، س��ام انصاری درجمع 
مدیران این بنی��اد افزود: از ای��ن تعداد 216 
خان��وار ب��رای دریافت تس��هیالت به بانک 

معرفی شده اند.
وی زیر بنای مفید این واحدها را 50 متر 
به باال ذکر کرد و افزود: هرخانوار بر اس��اس 

توان مالی خود می تواند زیربنای مورد نظر را احداث کند.
انصاری یادآور ش��د: 99 خانوار تاکنون در شهر هفشجان موفق به پی سازی، اسکلت و سقف 

سازی واحدهای مسکونی خود شده اند.
وی از متقاضیان خواست سریعتر برای ثبت نام در این طرح اقدام کنند و از دستگاههای مرتبط 

با اجرای این طرح تقاضای همکاری کرد.
 

رئیس شورای اسالمی شهر خوراسگان گفت:
 در حال حاضر شهرداری این شهر با کسری بودجه 

مواجه اس��ت و انتظار داریم مردم با ش��رکت در طرح احیای بافت های فرس��وده شهرداری را یاری 
دهند.

به گزارش فارس سید علی قریشی در جلسه علنی شورای اسالمی این شهر به طرح های دردست 
اقدام ش��هرداری این شهر اش��اره کرد و افزود: انتظار داریم با همکاری شهرداری پروژه هایی که در 

دست اقدام داریم تا دهه ی فجر امسال به بهره برداری برسد.
وی اح��داث ی��ک مجتمع فرهنگی بزرگ را یکی از این طرح ها دانس��ت و گفت: این مجتمع 
فرهنگی با 3 هزار متر ساخت و هزینه ای بالغ بر 6 میلیارد ریال در سه طبقه در دهه فجر امسال به 

بهره برداری می رسد.
قریشی تصریح کرد: این ساختمان برای امور فرهنگی و ورزشی در نظر گرفته شده و اردیبهشت 
امس��ال توسط فرماندار اصفهان افتتاح شده است اما به علت کسری بودجه شهرداری هنوز وسایل 
سرمایشی، گرمایشی، میز و صندلی و کتابخانه این مجتمع را آماده نکرده تا بتوان در دهه فجر امسال 

از این مجتمع بهره برداری کرده و آن را در اختیار مردم قرار دهیم.
رئیس شورای اسالمی شهر خوراسگان به دیگر پروژه هایی که قرار است در دهه فجر امسال افتتاح 
شود اشاره و اظهار داشت: امیدواریم با همکاری مسئوالن، پیمانکاران و شهرداری شهر خوراسگان تا 

دهه فجر امسال عالوه بر پروژه های عمرانی، پروژه های فرهنگی شهرداری نیز افتتاح شود.
وی به اهداف این طرح ها اشاره و تصریح کرد: از آنجا که خوراسگان یک شهر فرهنگی است 
مردم درخواست احداث مجتمع های فرهنگی دارند و به همین منظور شهرداری برای باال بردن سطح 

فرهنگی شهر و برآوردن نیازهای مردم اقدام به ساخت مجتمع های فرهنگی زیادی کرده است.
قریشی افزود: کسری بودجه شهرداری علت تأخیر برخی طرح های عمرانی و فرهنگی شهرداری 
خوراسگان است و همین نکته سبب شده تا این نهاد نتواند برخی درخواست های مردم را پاسخگو 

باشد.
رئیس شورای اسالمی شهر خوراسگان بیان داشت: طرح احیای بافت های فرسوده شهر یکی از 
طرح هایی است که به مردم، شهرداری، زیبایی و مقاوم سازی شهر کمک می کند و به این دلیل که 
این طرح تا پایان امسال بیشتر زمان ندارد، از مردم خوراسگان می خواهیم تا هر چه سریع تر جهت 

انجام این امر به شهرداری مراجعه کنند.
وی گفت: در حال حاضر ساخت و ساز به دلیل مسائل اقتصادی با مشکل مواجه شده و رکود 
داشته که شهرداری خوراسگان با طرح احیای بافت های فرسوده به عنوان اولین شهرداری در اصفهان 
اقدام به اجرای این طرح کرده که مردم می توانند با مراجعه به شهرداری از تخفیف 20 تا 80 درصدی 

بهره مند شوند.

بررسی مشکالت حمل نقل درون شهری 
درگردهمایی مدیران سازمانهای تاکسیرانی منطقه 

چهارکشور 
ــگار زاینده رود: گردهمایی مدیران عامل س��ازمانهای تاکس��یرانی منطقه چهار کش��ور  خبرن
ش��امل استانهای اصفهان، فارس، خوزستان، کهکیلویه و بویراحمد، چهار محال و بختیاری و دیگر 

شهرستانهای استانهای مذکور در سازمان تاکسیرانی اصفهان برگزار شد.
علیرضا تاجمیر ریاحی مدیر عامل س��ازمان تاکسیرانی ش��هرداری اصفهان هدف از این گردهمایی 
را تبادل نظر و اندیشه مدیران عامل دیگر شهرها و بررسی مشکالت سازمانهای مرتبط با مجموعه 

تاکسیرانی دانست.
وی از برگزاری جلسات سازمانهای تاکسیرانی منطقه چهار به صورت مستمر و حداقل دوماه یکبار در 

آینده خبر داد و افزود: دراین جلسات مشکالت حوزه حمل و نقل درون شهری مطرح می شود.
س��اماندهی مس��افربرهای ش��خصی، تعامل با پلیس راهنمایی و رانندگی، بیمه تاکسیرانان، مشکل 
سوخت رانندگان، احداث جایگاهای گاز)سوخت CNG( و پیگیری واگذاری سهام عدالت برای 

کلیه رانندگان در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اصالح اساسنامه و آیین نامه سازمانها و مسائل مربوط به حوزه حمل و نقل مسافر درون شهری از 

دیگر مباحث مطرح شده در این گردهمایی بود.
در حال حاضر سازمان حمل و نقل درون شهری اصفهان 28 هزار تاکسی را پوشش می دهد که

27/5 درصد سفرهای درون شهری را به خود اختصاص داده است.

افتتاح شش پروژه در دهه 
فجر در شهرستان نطنز

ش��ش پروژه در دهه 
مبارکه فجر در شهرس��تان 
نطنز افتتاح می ش��ود. این 
پروژه ه��ا در مناطق ابیانه، 
روستای مالخلیل، روستای 
تکیه س��ادات ب��ادرود و 

شهرستان نطنز هس��تند. مهندس اسکندری مدیر برق 
شهرستان نطنز افزود: پروژه های مذکور با مبلغی بالغ 

بر هزار میلیون ریال اجرا شده است.

شبکه محله آشجرد فریدن 
بازسازی و ضعف ولت این 

روستا برطرف شد
امور برق شهرستان فریدن گزارش داد: با اعتباری 
بالغ بر 510 میلیون ریال شبکه های بلوار اصلی محله 
آش��جرد شهرداران بهینه سازی شد. با انجام این پروژه 
عالوه بر رفع حریم شبکه های مذکور، فیدر تکمداره 
فشار متوسط محل مذکور نیز به شبکه دو مداره تبدیل 

شد.

همزمان با ایام دهه فجر
بهره برداری از 8 طرح 

برق رسانی در شهرستان 
گلپایگان

ــده رود: 8 طرح  ــگار زاین ــگان – خبرن گلپای
کوچک و بزرگ برق رسانی با هزینه ای بالغ بر 2 میلیارد 
ریال امس��ال همزمان با ایام دهه ی فجر در شهرستان 

گلپایگان به بهره برداری می رسد.
مدیر برق شهرستان گلپایگان گفت: برای اجرای این 
طرحها 4500 متر ش��بکه ی فشار متوسط، احداث سه 

دستگاه ترانس و 20 کیلومتر شبکه اصالح شده است.
حدادی پور اضافه کرد: این طرح در روس��تای دم 
آسمان، خیابان شهید طهماسبی گلپایگان، روستاهای 

رکابدار و وارتیان اجرا شده است.

پیشرفت 70 درصدی چاه 
آب جدید

عملیات حفاری چاه آب ش��رب فریدونشهر 70 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

این چاه ک��ه در محل خروجی تون��ل انتقال آب 
چشمه لنگان حفر می شود، هم اکنون در مرحله حفر 

گالری های چاه کمکی است.
عمق این چاه و کمکی آن در حدود 30 متر است 
که به منظور افزایش آبدهی آن، دو حلقه گالری به شعاع 

20 متر در مسیر آبریز چاه کمکی در حال حفر است.
هزینه حفاری چاه اصلی، چاه کمکی و گالری های 
آن 600 میلیون ریال برآورد ش��ده که از محل اعتبارات 

عمرانی تأمین خواهد شد.
گفتنی است با بهره برداری از این چاه، امکان تأمین 
آب آشامیدنی محله وحدت آباد با داشتن 800 مشترک 

در مواقع بحرانی فراهم خواهد شد.

 استاندار اصفهان:
  خمینی شهر محل 

سر ریز مشکالت اصفهان 
است 

استاندار اصفهان گفت: شهرستان خمینی شهر با 
تحمل سرریز مشکالتی همچون ترافیک، مهاجرت 
و تأمین مسکن به نوعی نقش محافظتی شهر اصفهان 

را در اختیار داشته است.   
دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی در بازدید از هفت طرح 
عمرانی و خدماتی در خمینی شهر افزود: شهرستان 
خمینی شهر دارای پتانسیل و امتیازاتی زیادی است که 
با وجود همجواری با مراکز دانشگاهی، پرورش علما 
و روحانیون و آمار باالی فرهنگیان، دانش آموزان و 

دانشجویان نیاز به توجه دارد. 
به گفته وی استان اصفهان به دلیل خصوصیات 
ویژه در تمام عرصه ها در کشور پیش قدم است و ما 

دیدگاه حمایتی نسبت به تمام استان داریم. 
ذاکر اصفهانی با اشاره به اینکه امروزه تولید فکر 
و علم به عنوان سرمایه محسوب می شود و استان 
اصفهان دارای قدرت معنوی و منابع بس��یار خوبی 
اس��ت، تصریح کرد: یکی از دغدغه های ما ارتقای 

این جایگاه است. 
به گزارش ایرنا، استاندارد اصفهان در اولین سفر 
رس��می خود به شهرستان خمینی ش��هر از فاز دوم 
ساماندهی گلزار ش��هدا، درمانگاه تخصصی خیریه 
رسول اکرم، سالن ورزشی سر پوشیده حجت االسالم 
صفار نژاد و طرح های اجرایی س��الن ورزشی سر 
پوشیده آدریان، استخر فرهنگیان، میدان ورودی شهر 

کوشک و پل دوم شهر درچه بازدید کرد. 
شهرستان خمینی شهر با 300 هزار نفر جمعیت 

در 16 کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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حل جدول شماره 164

شماره 165

یک اس��تاد دانشگاه می گفت: س��الها پیش زمان 
تحصیل در فرانس��ه برای انجام پایان نامه دکترایش به 
وزارت دادگستری آن کشور مراجعه کرده و درخواست 
اطالعات و پرونده هایی را داشته است. مرجع مذکور 
همکاری کاملی با این دانشجوی خارجی داشته و تنها 
یک درخواس��ت از او داشته است: یک نسخه از پایان 
نامه اش را به آن اداره نیز تحویل دهد. تصور کنید یک 
دانش��جوی خارجی در شرایط مشابه در ایران بخواهد 
به مرجعی مشابه در کشور ما مراجعه کند و اطالعات 
بخواهد، اصالً ای��ن را فراموش کنید. تصور کنید یک 
دانش��جوی دکترا بخواهد به دستگاهی مراجعه کند و 
اطالعات بخواهد. فکر می کنید با او چگونه برخورد 
خواهد ش��د؟ از این هم کوتاه تر می آییم، تصور کنید 
دانشجوی یک دانشگاه بخواهد از کتابخانه یک دانشگاه 
دیگر کتاب یا منبعی امانت بگیرد، اگر فکر می کنید که 
خواهد توانست در اشتباه به سر می برید. گاهی محقق 
با تجسس کننده یکی انگاشته می شود، همه جا به دیده 
مشکوک به او نگاه می شود. از نگهبان دم در سازمانها 
گرفته تا روابط عمومی، کتابخانه، مرکز اطالع رسانی، 

معاونتها و ریاست سازمان.
اینگونه اس��ت که تحقیق برای حل یک مش��کل 
در جامعه انجام نمی ش��ود چون اصوالً بسیاری افراد 
قبول ندارند که مش��کلی وجود دارد. همکاری نکردن 
با محققین، به تدریج پژوهشگران را به کنج کتابخانه ها 
سوق داده است، تحقیق ها میدانی به معنای واقعی آن 
نیست. مسأله تحقیقات اساساً از جنس مسأله نیست، 
بدین ترتی��ب فاصله میان جامعه و محقق��ان هر روز 
بیشتر می شود. از تحقیقات انجام شده در دانشگاه ها 
در دس��تگاه های اجرایی کشور اس��تفاده نمی شود و 
نوعی بدبینی میان مسئوالن اجرایی و نهادهای پژوهشی 
ایجاد می شود. دانش��گاهیان و پژوهشگران، نهادهای 
اجرایی را متهم می کنند که در فرآیندهای کاری خود 
از تحقیق و پژوهش استفاده نمی کنند و در مقابل آنها 
دانش��گاهیان را متهم می کنند که از جامعه دور شده و 
دچار انزوا و انتزاعی فکر کردن شده اند. نتیجه چیست؟ 
انبوهی از هزاران تحقیق و رساله دانشگاهی که هر ساله 
توسط دانشگاه ها انجام می شود و راهی کتابخانه ها و 
گنجینه های دانشگاهی می شود و کسی را به آنها راهی 
نیست و در طرف مقابل تصمیمات و اقدامات عمده و 
فراوانی که بدون پشتوانه پژوهشی توسط دستگاه های 
اجرایی انجام می ش��ود و صدمات گس��ترده ای را به 
کش��ور وارد می کند. امروزه در دنیا هیچ اقدامی بدون 
انجام کار پژوهشی انجام نمی شود. متأسفانه در ایران 
حت��ی یک س��امانه الکترونیک به روز ب��رای اطالع از 
تحقیقات و پژوهش های انجام ش��ده در کش��ور نیز 
وجود ندارد. فکر می کنید چرا دانشگاه های ایران در 
رتبه بندی های جهانی همیشه در انتهای صف هستند. 
قبول داریم که سطح علمی دانشگاه های ما از بسیاری 
از دانشگاه های در حال توسعه باالتر است، اما چرا در 
رتبه بندی ها عقب هستیم. پاسخ را باید در نظام تولید 
اطالعات پژوهشی در دانشگاهها دید. ما هنوز مستند 
س��ازی فعالیتهای پژوهش��ی را به درستی نیاموخته و 
تکنیکهای آن را بلد نیستیم. نمی دانیم که چگونه باید 
محتوا و اطالعات و مستندات فعالیتهای علمی خود را 
در پایگاه های اطالع رسانی دانشگاه منتشر کنیم. حتی 
نمی دانیم که مرجع استناد اطالعات پایگاه های اینترنتی 
دانشگاهی ما نسخه انگلیسی آن است نه نسخه فارسی.

فقدان سیستم اطالع رسانی باعث شده تحقیقات 
بی ش��ماری را تک��راری انجام دهی��م، پژوهش های 
دانشگاهی ما از ماهیت تراکمی علم بی بهره است. انرژی 
فراوانی را از استادان راهنما و مشاور و هیأت داوران و 
دانشجو و دانشکده صرف انجام تحقیقی می کنیم که 
قبالً گروه دیگری در دانشکده دیگری انجام داده است 
و جالب اینکه در اکثریت قریب به اتفاق رس��اله های 
دانشگاهی در بخش تحقیقات پیشین می نویسیم این 
تحقیق برای اولین بار در ایران انجام می شود. غافل از 
اینکه ما اصاًلَ از سایر تحقیقات انجام شده به دلیل فقدان 

سامانه اطالع رسانی به روز، مطلع نشده ایم.
موانع مسیر پژوهش و تحقیق را برطرف کنیم 

پژوهش، مطلع و فرآیند ش��کوفایی دانش ورزی 
و نمود دلبس��تگی و خودباوری در عرصه خودکفایی، 
پیشرفت و توس��عه همه ابعاد نیازهای بومی جامعه و 

کشور است. 
پژوهش هدفمند، نمادی از اراده و حضور توانمندانه 
پژوهشگران متکی به آموزش، دانش و تجارب است. 
دس��تیابی به ش��یوه های بدیع علمی و عملی و تولید 
فناوری در بخش های مختلف هرآنچه که نیاز جامعه 
و کش��ور اس��ت، در نهایت سبب س��از خودباوری و 

خودکفایی و رفاه ملی و ایمنی کشور می شود. 
انس��ان ایرانی از دوران کهن و ب��ه ویژه در عصر 
حاض��ر در انجام ابداعات، پژوهش ها و کارهای بدیع 
و نوین در زمینه های متعدد و متنوع، بسیار شیفته بوده 

و هست. 
آوازه های این توانایی های علمی ایرانی همچنان 
در آن سوی آب ها طنین انداز است و در کشورمان نیز 
طی دهه های اخیر، شاهد پژوهش ها و دستاوردهای 

بسیار حائز اهمیت بوده و هستیم. 
اما پژوهش در اس��تمرار راه س��خت ک��ه در ذات 
تحقیق است، نیاز به اعتبارات مکفی، مدیریت کارآشنا و 
عالقه مند دارد. از سوی دیگر، پژوهش و پژوهشگری 
به نیاز عمومی جامعه وابسته است اگر چه پژوهنده کار 
خود را پی می گیرد و اگر چه گفته می شود کار در میان 
پژوهشگران کم شده است که این عمدتاً برمی گردد به 
همان نیاز. دانش، آموزش، تجربه و تحقیقات هدفمند و 
کارآمد بشر را از قهقرای نادانی به مرزهای دانایی نوین 
و شگفت آور پیشرفت های علمی و سیر تکاملی در 

تمامی زمینه های زندگی رسانیده اند. 
آم��وزش و پژوهش در مقطع زمانی کنونی عرصه 
جهانی همچون اکس��یژن هوا و مجاری تنفس��ی، نیاز 

علمی انسان است. 
دانش، تفحص و پویندگی مانند بزرگراه حیاتی برای 
عبور از کاستی ها و غفلت ها در زمینه های گوناگون 
زندگانی انس��ان ها، ملت ها و کشورها و دستیافت به 
نیازهای بومی و استقالل و خودکفایی است. الزمه گذر 
از این مس��یر حضور جدی در امر پژوهندگی در ابعاد 

مختلف است. 

فروش هر نوع تحقیق آماده! 
یک کار پژوهش الزاماً از تالش علمی و تحقیقی فرد 
و گروه تغذیه می کند اما آنجا که می بینیم فردی دانشجو 
برای یک تحقیق دانشگاهی، خود هیچ تالشی در این 
زمینه نمی کند و برای ارائه آن به سراغ تحقیق آماده شده 
در محل های عرضه انواع تحقیقات دانشگاهی می رود، 
ج��ای تعجب و تأس��ف دارد. در یکی از این محل ها 

نوشته ای در منظر مراجعان، نصب شده است. 
دانشجویانی که مراجعه می کنند هر یک موضوع 
تحقیق خود را سفارش می دهند و سپس با پرداخت 
وجهی که به تناس��ب نوع پژوهش نرخ گذاری ش��ده 

است، متن تحقیق را می ستانند! 
تحقیق��ات می تواند درباره هواشناس��ی، نقش��ه 
جغرافیایی، روانشناسی، مهندسی، طراحی و شاخه های 
ادبیات و غیره باشد. در چنین شرایطی، به نظر می رسد 
از دوره دبس��تان و دبیرس��تان باید امر پژوهش عملی 
آموزش داده ش��ود و محص��ل در زمینه تحقیق خود، 
در کالس درس نی��ز کنفران��س و درباره تحقیق خود 

توضیحات کامل ارائه دهد. 
»دکتر فرهاد کریمی« عضو هیأت علمی و مشاور 
علمی رئیس پژوهش��گاه وزارت آم��وزش و پرورش 
در ارزیابی خود از موقعیت کلی پژوهش در کش��ور، 
نخست حمایت های بی شائبه مقام معظم رهبری در 
موضوع جنبش تولید علم در کشور را در حال حاضر 
مهمترین سرمایه در بخش پژوهش می داند که تحرک 
فوق العاده ای نیز در نهضت نرم افزاری و نظریه پردازی 

به وجود آورده است. 
کریمی همچنین این دیدگاه خود را برمی تاباند که 
پژوهش در کشور به جایگاه خود نزدیک می شود و از 
حالت تشریفاتی و زینت المجالس که داشت کم کم به 
سمت رفع مشکالت کشور پیش می رود، لیکن هنوز 
روند کاربردی شدن پروسه پژوهش نیازها را پاسخگو 
نشده است. یک علتش این است که اتخاذ تصمیمات 
بر مبنای پژوهش نبوده و خروجی ها در حد نام ایران 

بزرگ نیستند. 
ــری مهمترین  ــام معظم رهب ــای مق حمایت ه

سرمایه بخش پژوهش 
»دکتر کریمی« درباره وضعیت پژوهش و نقش آن 
در توسعه علمی و کشور، با اشاره به اینکه نگاهش در 
این باره معطوف به کل پژوهش در ایران است، مطلع 
صحبتش محوریت فرمایشات و حمایت مقام معظم 
رهبری درباره جنبش تولید علم در کش��ور اس��ت که 
ب��ه عنوان با اهمیت ترین س��رمایه در بخش پژوهش 

می داند. 
وی در این مورد می گوید:»مهمترین س��رمایه در 
بخش پژوهش کشور حمایت های بی شائبه مقام معظم 

والیت فقیه است.« 
ایش��ان از زمانی که جایگاه و لزوم علم و جنبش 
تولی��د علم را بیان فرمودند و دیدگاه فوق العاده ش��ان 
در حمای��ت از جنبش تولید علم و نهضت نرم افزاری 
مطرح شد، نظریه پردازی اهل دانش و صاحبنظران حول 
جنبش علم مطرح می شود. لذا مهمترین سرمایه ای که 
بخش پژوهش دارد همانا حمایت مقام معظم رهبری 
اس��ت که باید در جهت ش��کوفایی از این سرمایه و 

فرصت استفاده شود. 
پژوهش از نقش تشریفاتی خارج می شود 

بنابر نظر وی تحقیقات در کشور به تدریج در حال 
معنی دار شدن است و جای خود را پیدا می کند. 

دکتر کریمی می گوید:»پژوهش در حال حاضر در 
کشور آرام آرام از نقش تشریفاتی و زینت المجالس که 
داشت، کم کم به سمت حل و گره گشایی مشکالت 
کش��ور پیش م��ی رود. بح��ث، تفحص در پ��روژه، 
س��لول های بنیادی کاربرد در زمان، تکنولوژی نانو و 
علوم هسته ای که کاربرد پزشکی دارد، نشان می دهند 
که مس��ئوالن به فکر تحقیقات کاربردی افتاده اند. در 
ای��ن ارتباط می توان گفت از س��ال 1380 در خیلی از 
وزارتخانه ها کاربرد پژوهشی راه اندازی شد. اکنون به 
جز وزارت علوم و مراکز وزارتخانه ها، پژوهشگاه ها 
با مالک وزارت علوم ش��کل گرفته ان��د. لیکن روند 
کاربردی شدن در کشور ما در حد نیاز نیست و ما تاخیر 

جدی در این زمینه داریم.« 
 علت چیست؟ 

اکنون در بسیاری از دستگاه ها تصمیماتی می گیریم 
که مبتنی بر پژوهش نیست چرا که در آن تصمیمات، 
زمینه پژوهش وجود ندارد یا اگر زمینه ای دارند ضعیف 
هستند و به قابلیت کاربردی نمی رسند. بنابراین، تصمیم 
مسئول اجرایی داللت هایی که در پژوهش داشته باشد، 

ندارد. 
 پژوهش نیاز دوسویه است 

پژوهنده باید شیفته کارش باشد چرا که کار تحقیقی 
دشوار اس��ت و در حال حاضر کار پژوهشی کم شده 

است. این اتفاق دالیلی دارد. 
»دکتر علیرضا شیری گرکانی« رئیس مرکز تحقیقات 
پژوهشگاه صنعت نفت با این اشاره، پیرامون موقعیت 
کنون��ی پژوه��ش در جامعه، در س��طح دانش��گاهی، 
پژوهشکده ها و س��ایر مراکز علمی می گوید:»در امر 
پژوهش، پژوهنده باید عاشق انجام پژوهش باشد چون 
کار سخت است. بنابراین باید عشق کار داشت تا کار به 
اتمام برسد. درباره وضعیت فعلی پژوهش باید گفت در 
حال حاضر، کار بین پژوهشگران ایرانی کم شده است.« 
دلیل این کاستی چیست؟ او پاسخ را به سال های جنگ 
و دف��اع مقدس توجه می دهد: »در دوران دفاع مقدس 
برای انجام کار بنابه ضرورت زمان و نیازی که از طرف 
جامعه احس��اس می ش��د، بخش پژوهش بسیار کار 
می کرد و دستاوردهای بسیار خوبی داشتیم. در آن زمان 
همه کار را برای نیاز جامعه- و کشور- انجام می دادند و 
عشق به کار پژوهش بسیار قوت گرفته بود. اما در حال 
حاضر چون آن احساس از طرف جامعه به پژوهشگران 
انتقال داده نمی شود، آن رویکرد ضعیف شده و انجام 
امر پژوهش نیز کاهش یافته اس��ت. به گفته وی، بین 
جامعه و پژوهش ارتباط مستقیم وجود دارد. از آنجا که 
اصوالً پژوهش براساس نیاز خاص صورت می پذیرد و 
این نیاز از طرف مدیریت به پژوهشگر منتقل می شود، 
در بعضی از بخش ها این نیاز بس��یار پرقدرت وجود 
دارد ولی عمومیت بخش ها به علت اینکه با درآمدهای 
سرشار از فروش نفت که داشتیم، این پول را اصوالً برای 

تأمین نیاز عمومی جامعه هزینه کردیم. بنابراین در زمان 
کنونی، کار در بخش پژوهش بس��یار سخت می شود 
چون نیاز از آن طرف- جامعه و مدیریت- نیس��ت اما 
در عین حال، خود محققان نیاز را می شناسند ولی عدم 

انتقال این نیاز توسط پژوهشگر به دلیل آن که جامعه به 
طرفش نیامده بسیار سخت است. باید درنظر داشت که 

پژوهش و تحقیق، مسیر یک طرفه نیست.« 
دکتر گرکانی تأکید می کند که در امور تحقیقاتی ما 

قدرتمند هستیم و پژوهشگر کار خودش را می کند. 
 ایرانی کارهای خارق العاده می کند 

رئی��س مرکز تحقیقات پژوهش��گاه صنعت نفت 
به یک مورد توانمندی پژوهش��ی- تولیدی با بهترین 
شاخص و استاندارد در پژوهشگاه مزبور اشاره می کند 
و می گوید:»م��ا در صنعت نفت با نمود توان قابلیت، 
روغن هیدرولیک هوایی را تولید کردیم. اکنون به این 
سیس��تم دس��تیابی داریم که روغن را براساس بهترین 
استاندارد تولید کنیم. الزمه این پژوهش، اعتماد به نفس 

در توانایی انجام بود که داشته و داریم.« 
وی در ای��ن زمینه تأکید می کند: اینکه ما بپذیریم 
می توانیم پژوهش انجام بدهیم و نتیجه- مثبت- آن را 
بگیریم، خیلی مهم است: چون ایرانی مسلمان می تواند 

کارهای بسیار خارق العاده ای انجام دهد.« 
پژوهشگران ایرانی 43 درصد نیروی »ناسا« 

»دکتر گرکانی« سپس به جایگاه علمی- پژوهشی 
برخی از هموطنان ایرانی مقیم خارج کش��ور اش��اره 
می کن��د و تنها از حضور آن��ان در یک بخش فنی در 
امریکا خبر می دهد که نمایی از توان غرورآفرین ملی 

است. 
وی می گوید:»براس��اس آخرین بررس��ی که در 
مرکز تحقیقات »ناسا« امریکا انجام شده است، حدود 
43 درصد از نیروهای پژوهشی آنجا ایرانی هستند که 
این نش��انگر آن است که ایرانی می تواند در هر بخش 

پژوهش بسیار موفق باشد.« 
 اول باید آسیب ها را شناخت 

»دکت��ر کریم��ی« اعتق��اد دارد: وضعیت مدیریت 
تحقیقات در کش��ورمان به گونه ای که ایران تا س��ال 

1404 کشور اول منطقه باشد، نیست. 
البته با تأکید بر این که متولیان رس��می تحقیقات 
کشور زحمات زیادی می کشند ولی ما به عنوان یک 
ایرانی مس��لمان که ناظر تالش ها هس��تیم احساس 
می کنیم که این خروجی ها در حد نام کش��ور بزرگ 

ایران اسالمی نیست. 
به نظر م��ن برای برون رف��ت از این وضع و نیل 
به مدیریت تحقیقات در کش��ور، اول باید آسیب ها را 

بشناسیم، بعد راهکاری اصالحی را ارائه دهیم. 
عضو هیأت علمی پژوهش��گاه مطالعات آموزش 
و پرورش، آس��یب های موج��ود در بخش مدیریت 
تحقیق��ات را اینگونه ش��رح می دهد:»فق��دان برنامه 
تحقیقاتی برای کشور، اولویت های تحقیقاتی، راه های 
رسیدن به اولویت و الگوی کار بست نتایج تحقیقات، 
یعن��ی یافته ها را کجا و چگونه به کار ببریم. این س��ه 
مؤلفه را اگر تدوین کنیم، برنامه تحقیقاتی کشور به نتیجه 

می رسد.« 
از وی درباره اینکه چرا فاقد مؤلفه های مورد اشاره 
وی هستیم، می پرسم و ایشان می گوید: »برنامه توسعه 
کشور شفاف نیست، چون »تحقیقات« ابزار توسعه و 
پیشرفت است و برای توسعه و پیشرفت آماده نیستیم. 

لذا در زمینه برنامه تحقیقات نیز دچار نقص هستیم.« 
وی ادامه می دهد: »اکنون کش��ور ما یک کش��ور 
نفت��ی- دارای منابع فراوان نفت- اس��ت. بخش قابل 
توجهی از درآمدمان از طریق نفت تأمین می شود منتهی 
الگوی توسعه کشور مبتنی بر نفت نیست چون اکنون 
بنزین یکی از فرآورده های نفتی است اما خودمان در 
کشور نمی توانیم بنزین تولید کنیم. این نشان می دهد 
که ما نفت را خام مصرف می کنیم و خام می فروشیم. 
بنابراین عمالً ارزش افزوده ای به دنبال ندارد. از طرف 
دیگر چون الگوی توسعه- و فاکتورهای دیگر مذکور- 

مشخص نیست، هم در زمینه اشتغال و هم آموزش با 
مشکل جدی مواجه می شویم چون معلوم نیست که 
دانش آموزان و دانش��جویان ما برای چه حرفه ای قرار 
است آموزش ببینند و الگوی توسعه مشخص نیست، 

جهت گیری کالن اشتغال کش��ور هم مبهم است. در 
واقع اکنون نقشه اشتغال کشور، تصادفی است: هر کس 
بنابه میل خودش، رشته پزشکی، نفت، کشاورزی و... 
می خواند. بنابراین، نیاز کنونی استعدادهای کشور در 
جهت اولویت ها و نیازها، هدایت نمی شود. اگر الگوی 
توسعه کشور مش��خص و نیازها و هدف های کشور 
معین شوند، در واقع بخش تحقیقات و آموزش هم از 

این سردرگمی درمی آیند.« 
تجمیع استعدادهای شگرف مجرب و نوپای طالبان 
دانش وپژوهش در عرصه های بی انتهای علم که بال 
سترگ و گسترده برای استقالل ملی در تمامی جهات 
زندگی ایرانی و کشورمان گشوده اند، تنها سرمایه های 
معنوی و نیروی انسانی هستند. بروز عملی خالقیت ها 
و فنون نوین آنان نیاز به وجود مدیریت ویژه کار آشنا 
به عنوان بال دیگر پژوهندگان برای درنوردیدن فضاهای 
پژوهشگاه، دانشگاه ها و دیگر مراکز آموزشی و علمی 

دارند. 
 نوآوری در تولید محصول صادراتی 

معاون پژوهشی انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان 
خاویاری، درباره وضعیت کنونی پژوهش در کل کشور 
معتقد اس��ت: »پژوهش در مراحل رش��د است. انتظار 
اس��ت در س��ال ش��کوفایی و نوآوری شاهد حمایت 
بیش��تر مس��ئوالن ذیربط در امر پژوهش و تخصیص 
اعتبارات به موضوعات اساس��ی مورد نیاز در کش��ور 
باش��یم و همچنین شاهد استفاده از اندیشه های نوآور 

پژوهشگران شویم.« 
 تحقیقات کشاورزی نویدبخش است 

از »محمدرض��ا اوراضی زاده« پژوهش��گر س��تاد 
مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند، درباره 
وضعیت کلی کشاورزی سئوال می کنیم، وی می گوید: 
»تحقیقات کشاورزی در ایران رو به پیشرفت است. هم 
اکنون 33 مؤسسه تحقیقاتی در کشاورزی در محصوالت 
زراعی، باغی، منابع طبیعی و شیالت فعالیت می کنند.« 
وی البته به مشکالت موجود در مسیر امور کشاورزی 
اشاره می کند و می گوید: »از لحاظ ساختاری، سازمانی 
و نیروهای محقق همه چیز خوب و کامالً آماده است 
ولی رقم بودجه از محل درآمدهای ناخالص ملی، کم 
است درحالی که اعتبارات تخصیصی باید جوابگو در 
حد نیاز باشد چون محور توسعه فرهنگی، اقتصادی، 
اجتماعی، کش��اورزی، بهداش��تی و... همانا تحقیق و 

پژوهش است.« 
وی در ادام��ه صحب��ت خود با اش��اره ب��ه اینکه 
نتایج تحقیقات در کش��ورهای دیگر زودتر به عرصه 
ظهور می رس��د ولی در کشور ما زمان نتایج پژوهشی 
مقداری طول می کش��د، ادامه می ده��د: »باید اذعان 
کرد که خوشبختانه در سال های اخیر جهش هایی در 
زمینه های مختلف محصوالت به ویژه گندم- سوای 
مقطع خشکسالی- به خودکفایی رسیده ایم. در بخش 
باغی نیز پیش��رفت های خوبی داشته ایم همینطور در 
زمینه چغندر به ارقام و موقعیت مقاوم سازی در برابر 
بیماری ویروسی »ریز و مانیا« که در مناطق خراسان و 
فارس شیوع کرده بود، رسیدیم و با تولید رقم مقاوم در 
برابر این بیماری توسط مؤسسه چغندرقند نیز تا حدود 
زیادی از واردات بذر خارجی و خروج ارز جلوگیری 

شده است.« 
 ناهماهنگی در امور پژوهشی 

»دکت��ر محتش��م« پژوهش��گر برتر از مؤسس��ه 
تحقیقات کشاورزی دیم کشور با بیان اینکه انسجام در 
قسمت های مختلفی که کار پژوهشی انجام می دهند، 
خیل��ی کم اس��ت، می گوی��د: وزارت عل��وم، عنوان 
تحقیقات و فناوری دارد و به نوعی کارها از کانال این 
وزارتخانه می گذرند. از طرف دیگر س��ازمان بزرگی 
مثل سازمان تحقیقات- کشاورزی که دارای تشکیالت 

گسترده در سراسر کشور است تحقیقات بسیار کاربردی 
در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی انجام داده است که 
اثرات آنها در پیشرفت کشاورزی کشور کامالً چشمگیر 
است. در عین حال که س��هم این سازمان از اعتبارات 
پژوهشی بسیار اندک است. کمبود اعتبار سبب کاستی 
در بخش های تجهیزات، امکانات و عدم جذب نیروی 
انسانی متخصص می ش��ود. در مقابل، افزایش میزان 
اعتبارات پژوهش��ی موجب گس��ترش کمی و کیفی 
تحقیقات کاربردی خواهد ش��د که آثار آن در چرخه 
تولیدات اقتصادی- کش��اورزی کشور نمایان خواهد 

شد. 
 باید حرف تازه در عرضه علمی جهانی بزنیم 

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اسالمی، ضمن آنکه پژوهش را ستون بنیادی پیشرفت 
می خواند و تأکید دارد که در سه دهه انقالب گام هایی 
در عرصه های علمی، خودکفایی و توسعه آموزش و 
تحقیقات برداشته شده است، اما می گوید: »در برنامه 
پنج ساله توسعه، اعتبارات برای بخش پژوهش به جای 

آنکه افزون شود، کم شده است.« 
وی درباره وضعیت پژوهش در جامعه )کش��ور( 
اعتقاد دارد پژوهش یک رکن اساس��ی پیشرفت است 
به خص��وص اگر بخواهی��م پرچمدار عل��م و دانش 
در دنیا باش��یم و در مرزه��ای دانش حرکت کنیم باید 
حرف جدی��د در زمینه های علمی عرضه کنیم و این 
ح��رف قطعاً از طریق پژوهش حاصل می ش��ود. وی 
در خصوص موقعیت پژوهش در کش��ور می گوید: 
»پژوهش در دوران 30 س��ال انقالب اثرات ویژه داشته 
است. در حالی که قبل از انقالب ادعایی برای پیشرفت 
نبوده و مصرف کننده بودیم. بعد از انقالب، خودکفایی 
در کشور به وجود می آید و ضروری بود توسعه علمی 
باشد. لذا الزمه آن گسترش آموزش و تحقیقات بود.« 

وی می گوید: »قدم هایی که در این زمینه برداشته 
شد شرایطی به وجود آورده که امیدواریم در چشم انداز 
بیست ساله در رده اولین کشور منطقه باشیم. بنابراین 
باید برنامه ریزی شود چرا که نیروی انسانی خوبی در 
دانشگاه ها داریم.« به گفته وی ساالنه پذیرش قریب به 
پنجاه هزار نیروی فوق لیسانس و چهارهزار دانشجوی 
دکترا در مراکز تحقیقاتی فراهم شده است لیکن مواردی 
مانند مدیریت در امر تحقیقات، اولویت بندی تحقیقات، 
توجه ب��ه میزان اعتبارات ب��رای بخش تحقیقات باید 

مدنظر قرار گیرد.« 
 تحقیقات دانشگاهی سلیقه ای است 

یک پژوهش��گر نمونه، بر این باور اس��ت که در 
سال های اخیر به دلیل جذب دانشجو و ارتقای سطح 
تحصیالت دانشگاهی، در امر پژوهش قدم های بلندتری 
نسبت به سال های پیش برداشته شده و موفقیت های 
خوبی حاصل شده است لیکن در دانشگاه ها برخالف 
سازمان های تحقیقاتی- اداری پروژه های دانشجویی 
در کشور بیشتر براساس س��الئق استادان است که در 

آنها، نیازهای واقعی مورد تحقیق قرار نمی گیرند. 
او می گوید: »در زمینه پژوهش در س��ازمان های 
تحقیقات مثل سازمان کش��اورزی تمامی پژوهش ها 
در قال��ب یک پروژه هدفمند ش��کل می گیرد و اجرا 
می شوند. لذا هم محقق می داند که دنبال چه است و 
هم سازمان مربوطه می داند بودجه را در چه مسیر و با 
چه هدفی خرج می کند و دستیافت در آینده چیست. 
ولی متأس��فانه در دانشگاه ها وضعیت پژوهش به این 
صورت نیست. متأسفانه در عمل پروژه های دانشجویی 
در ایران بیشتر سلیقه ای صورت می گیرد و هر استاد 
براساس سلیقه و نظر خود و نه براساس نیازهای واقعی 
کش��ور، موضوعی را به دانشجو می دهد. در حالی که 
پای��ان نامه در مقاطع تکمیلی باید در قالب پروژه های 

غنی و برپایه نیازهای کشورمان باشد.« 
 نظام برنامه ریزی نیازمند اصالح 

یک عض��و هیأت علمی پژوهش��گاه مطالعات 
پ��رورش، در صحبت ه��ای  وزارت آم��وزش و 
قبلی خ��ود پیرامون ل��زوم تبیین الگوی توس��عه، 
نیازه��ا و اه��داف کالن کش��ور و از جمله جهت 
یاب��ی واضح تحقیقات آموزش��ی، علت ها را فاقد 
بدن��ه برنامه ریزی و در این م��وارد می داند: گروه 
خبره یا کم اس��ت یا اشتغال دیگر هم دارند، برنامه 
نویس��ی ها واقع گرایانه نیستند، در برنامه ریزی و 
برنامه نویس��ی ها از ابزارهای علمی اس��تفاده نمی 
 ش��ود و دیگر آنکه برنامه نویسی نیازمند تحقیقات 
آینده نگری و آینده پژوهشی است. نکته دیگر آنکه 
ما اساس��ًا برنامه های توسعه کشور را ارزیابی نمی 
کنیم، مثاًل در فالن وزارتخانه اگر هم ارزیابی انجام 
ش��ود به صورت گزارش های رس��می داخلی آن 
وزارتخانه و صوری اس��ت. وی می گوید: »اگر ما 
مشکل توسعه داریم، مشکل در ضعف نظام برنامه 
ریزی کشور است. برای بهبود نظام تحقیقاتی کشور 
الزم است نظام برنامه ریزی کالن کشور ساماندهی 
و اصالح ش��ود.« کریمی با تأکی��د بر اینکه اجرای 
کارکرده��ای مدیریتی بای��د در چارچوب رعایت 
تمرکز باش��د و متولی بخش تحقیقات، یک بخش 
خ��اص باش��د، می افزاید:» در برنام��ه ریزی های 
خرد و کالن و طراحی های اس��تراتژیک تحقیقات 
ضعف وجود دارد و ارتباطات و شبکه سازی هایی 
که بای��د در امر تحقیقات ص��ورت بگیرند، وجود 
ندارد. گزینه این است که مدیریت تحقیقات کشور 
اصالح شود تا به آن اهداف که مقام معظم رهبری 

فرمودند دست پیدا کنیم.« 
مشاور علمی رئیس پژوهشگاه وزارت آموزش 
و پ��رورش همچنین بر این باور اس��ت که چنانچه 
کش��ور می خواهد به ش��کوفایی در همه زمینه ها 
دس��ت یابد الزم اس��ت یک ت��وان خیلی جدی را 
بگذاریم برای طراحی برنامه تحقیقات و یک توان 

جدی هم برای اجرای آن گذاشته شود.
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خانواده و جوان

سندرم خستگی مزمن 
خستگی مزمن بیماری است که مشخصه های آن 
خس��تگی و ضعف طوالنی مدت است که می تواند 
یک یا دو یا چند جنب��ه ی زندگی فرد را تحت تأثیر 
ق��رار دهد )خانه، کار، مدرس��ه و زندگی اجتماعی( و 
عالئم نامش��خص بسیاری از قبیل س��ردرد، گلو درد، 

درد ماهیچه ها و مفاصل، 
اختالالت تمرکز و حافظه 
ب��ا خود دارد. خس��تگی 
اصلی  نش��انه ی  مفرط، 
این بیماری، ممکن است 
به طور آن��ی یا تدریجی 
ایج��اد ش��ود و در طول 
دوره ی بیماری همچنان 
باق��ی می ماند. برخالف 
ناتوانی کوت��اه مدت که 
بیماران مبتال به آنفلوانزا 
تحمل می کنن��د، عالئم 
این بیماری حداقل 6 ماه 
و اغلب برای س��الها در 
فرد باقی می ماند. دالیل و 
عوامل ابتال به این بیماری 

هنوز ناشناخته است. 
این بیم��اری زنان را 
س��ه تا چهار بار بیش از 
مردان تهدید می کند و در 

زنان 40 تا 49 س��اله بیشتر دیده شده است. خستگی 
مزم��ن می تواند ه��ر فردی را در ه��ر موقعیتی با هر 
جنسیت، نژاد و طبقه ی اجتماعی تهدید کند. حتی در 
کودکان و نوجوانان نیز این بیماری مشاهده شده است، 

البته برای کودکان زیر 12 سال تقریباً نادر است. 
تحقیقاتی توس��ط محققان در س��ال های 1989 
تا 1993در مورد ش��یوع و پخش ای��ن بیماری انجام 
گرفت. آنها تخمین زدند که 4 تا 8 فرد از هر 100 هزار 
بزرگسال در امریکا از این بیماری رنج می برند. هرچند، 

تحقیقات جدیدتر نش��ان می دهد که این آمار چندان 
صحیح نیست. تخمین شیوع این بیماری کار دشواری 
است چون تشخیص این بیماری کار آسانی نیست اما 
در هر حال، آمار نش��ان می دهد در 900 هزار فرد در 

امریکا عالئم این بیماری مشاهده شده است.
البته سندرم خستگی 
بیم��اری جدیدی  مزمن 
نیست اگرچه به تازگی بر 
آن نام CFC گذاشته شده 
است. عالقه به شناسایی 
ای��ن بیماری در اواس��ط 
دهه ی 80 تجدید ش��د. 
بعد از تحقیقات بسیاری 
که در آن ویروسی پادتن 
به ن��ام EBV در بیماران 
مش��کوک ب��ه ابت��ال به 
CFC کش��ف شد، چند 
س��ال قبل از مشاهده ی 
عالئم CFC دراکثر این 
بیماران، آنه��ا دچار تک 
هسته فزونی شده اند. به 
همین دلی��ل، در آن زمان 
 EBV را ب��ه ن��ام CFC

مزمن می شناختند. 
تحقیقات بیشتر نشان 
 CFC پیشرفته، نشانه ی بیماری EBV داد پادتن های
نیستند. این پادتن ها حتی در انسانهای کاماًل سالم نیز 
مشاهده شده است وبعضی افراد مبتال به CFC نیز فاقد 
این پادتن ها هستند. در حال حاضر، درست نیست که 
برای شناسایی بیماری CFC پادتن های EBV را در 

افراد آزمایش کرد. 
این بیماری سندرم خستگی مزمن نامیده شده است 
چون عالئم مشخصی از خود نشان می دهد.خستگی 
طوالن��ی م��دت و دائمی. زمانی که گ��روه تحقیقاتی 

وی��ژه ی CFC اطالعات خود را در س��ال 1994 ب�ه 
روز آوری کرد، تصمیم بر این گرفته ش��د تا زمانی که 
عامل مهمی از این بیماری کشف نشده است، نام این 
بیماری همینطور باق��ی بماند. با وجود اینکه کلمه ی 
»خس��تگی« بسیار گمراه کننده است اما یکی از عالئم 
تش��کیل دهنده ی این بیماری است و از اهمیت سایر 

عالئم این بیماری کم نمی کند. 
هیچ س��ند و مدرک��ی دال بر واگی��ردار بودن این 
بیماری وجود ندارد و این بیماری نمی تواند از طریق 

ارتباطات عادی یا انتقال خون به افراد منتقل شود. 
این بیماری اغلب به طور ناگهانی آغاز می شود، 
اما گاهی اوقات ش��روعی تدریجی دارد. در یک سوم 
موارد این بیماری بعد از بیماری های تنفسی، معدی و 
روده ای یا سایر بیماری های حاد با عالئم شبه آنفلوانزا 
ایجاد ش��ده است. در س��ایر موارد بعد از ضربه های 
روحی و احساسی مثل تصادفات جدی و داغدیدگی یا 

اعمال جراحی ایجاد شده است. 
درمان های جدید این بیماری نشان می دهد این 
بیماری با خس��تگی و ناتوانی حداق��ل به مدت 6 ماه 
همراه بوده که با استراحت نیز از بین نرفته و با هرگونه 

فعالیت بدنی و فکری نیز تشدید می شود. 
در اینجا به 8 نشانه ی این بیماری اشاره می کنیم: 

•خواب بدون هیچگونه آثار نیروبخشی 	
•ضعیف ش��دن حافظه ی کوت��اه مدت و  	

قدرت تمرکز
•ناراحتی و بی قراری 	

•درد مفصل ها بدون ورم و کبودی مفاصل 	
•درد و ناراحتی ماهیچه ها 	

•سردرد شدید 	
•گلو درد های عود کننده 	

• ضعف غدد لنفاوی  	
عالئم بس��یار دیگری نیز مشاهده شده است. مثل 
عالیمی شبه آلرژی، خشکی شدید پوست، اختالالت 
بینایی، گیجی و دوران س��ر، کرخ شدن و بی حسی، 

حساس��یت به مواد شیمیایی مختلف، خشگی چشم، 
سرماخوردگی و عرق کردن در هنگام شب. 

شدت این عالئم در افراد مختلف متفاوت است. 
بعض��ی از این بیماران عالیمی مثل افس��ردگی و 
اضطراب را هم بیان کرده اند. هر چند، تحقیقات نشان 
 CFC داده اس��ت 50 درصد یا بیشتر بیماران مبتال به
دچار افسردگی یا سایر بیماری های روحی نمی شوند. 
ممکن است افسردگی از آثار بعدی این بیماری باشد. 
اینکه افسردگی و اضطراب قبل یا طی این بیماری ایجاد 
می شود چندان اهمیت ندارد. مهم پیدا کردن راهی برای 

از بین بردن آن است. 
بعضی تحقیقات نشان داده است آلرژی در بیماران 
مبتال به CFC بس��یار متداول تر از س��ایر افراد است. 
بسیاری از بیماران مبتال به این بیماری سابقه ی طوالنی 
مدت��ی از ابتال به آلرژی های مختلف قبل از ش��روع 
عالئم مربوط به CFC داشته اند. حتی گاهی بعضی از 
این بیماران خبر ابتال به آلرژی های جدیدی را نیز بعد 
از ابتال به CFC داده اند. از آنجا که آلرژی در بیماران 
مبتال به CFC بس��یار متداول است، باید عالئم ایجاد 
ش��ده توسط آلرژی ها مشخص شود تا آنها را به طور 

مجزا درمان کرد. 
اگرچه این بیماری می تواند سالیان سال طول بکشد 
اما تحقیقات نشان می دهد که CFC بیماری پیشرفت 
کننده نیست. عالئم این بیماری معموالً در سال اول و 
دوم شدیدتر هستند. بعد از آن عالئم معموالً تثبیت شده 
و به طور مزمن ادمه می یابند. برای نیمی از مبتالیان این 
بیماری، عالئم به مرور زمان ش��دیدتر می شوند. اکثر 
این بیماران به یک نسبتی درمان می شوند و فقط تعداد 
کم��ی از این مبتالیان کاماًل بهبود می یابند. تحقیقات 
نشان می دهد اگر این بیماری 5 سال طول بکشد، امید 
کمی برای بهبودی آن خواه��د بود. خطرات طوالنی 
مدت برای سالمتی این بیماران مشاهده نشده است و 
تحقیقات جدید نشان می دهد CFC به هیچ وجه جزء 

بیماری های کشنده محسوب نمی شود.

دکتر سلطانعلی محبوب - مدیر برنامه امنیت 
غذا و تغذیه آذربایجان شرقی:  

عواقب بهداشتی - درمانی ناشی از غذا با توجه به 
نوع عوامل بیماری  زا، مراحل و مدت درمان، س��ن و 
عوامل دیگری که مقاومت فردی و حساس��یت فرد را 

مشخص می سازد، متفاوت است.
 اس��هال، تهوع، اس��تفراغ، درد ش��کم، گرفتگی 
عضالت، تب  و یرقان  از عالئم حاد بیماری هستند. 
اغلب افرادی که سیستم ایمنی مناسبی دارند، در مقابله 
با برخی بیماری های ناشی از غذا، طی چند روز یا چند 
هفته بهبود می  یابند، ولی اینگونه بیماری ها در بعضی 
موارد، به ویژه در میان افراد آس��یب  پذیر)س��المندان، 
کودکان، نوجوانان، زنان باردار، افراد مبتال به سوء تغذیه 
و افراد با سیس��تم ایمنی ضعیف ش��ده(، به خصوص 
زمانی که درمان کافی صورت نگیرد، ممکن اس��ت به 

مرگ منجر شود.

عفونت های ناشی از غذا
بعضی عفونت های ناشی از غذا، با عوارض جدی 
همراه است و ممکن است سیستم های قلبی - عروقی،  
کلیوی، مفصلی، تنفسی  و ایمنی را هم مبتال سازد. این 

اثرات درمیان گروه های آسیب  پذیر، جدی  تر است.
تکرار ش��یوع بیماری های ناشی از غذا، منجر به 
سوء تغذیه می  شود که عاملی تهدید کننده برای رشد و 

سیستم ایمنی نوزادان و کودکان است.

کودکی که مقاومت بدنی او ضعیف ش��ده باشد، 
در مقابل سایر بیماری ها از جمله بیماری  های تنفسی، 
آسیب  پذیر تر می  شود و به  طور ثانویه وارد چرخه ی 
معیوب س��وء  تغذیه و عفونت می  ش��ود. بسیاری از 
ن��وزادان و ک��ودکان نمی  توانند در این ش��رایط زنده 

بمانند.
بیماری های ناشی از غذا

بیماری های ناش��ی از غ��ذا، در س��طح اجتماع، 
خانواده ها، سیس��تم مراقبت بهداش��تی و اجتماعی و 
مؤسسات تجاری، عالوه بر مرگ و ناخوشی، هزینه ی 
باالیی به بار می  آورد. این هزینه ها شامل هزینه ی دارو 
و درمان، هزینه ی بررسی همه  گیری بیماری های ناشی 
از غذا و نیز اتالف درآمد به دلیل غیبت از کار، بس��تن 

محل کار و هزینه های قانونی و جرایم می  باشد.
بیماری های ناش��ی از غذا، یکی از شایع  ترین و 
شدید ترین مش��کالت بهداش��ت عمومی در جهان 
امروز هستند که بر زندگی انسان ها، بار سنگینی تحمیل 
کرده اند. این بیماری ها با ماهیت عفونی یا سمی، معموالً 
توس��ط عواملی که از طریق دریافت غذای آلوده وارد 

بدن می شود، به وجود می  آیند.
بس��یاری از این بیماری ها قابل پیشگیری بوده و 
از این طریق، زندگی بس��یاری را می  توان نجات داد؛ 
به ش��رط آنکه، تولید  کنندگان مواد غذایی، در رابطه با 
عرضه ی غذای مطمئن، آموزش کافی را کسب کنند و 
مص��رف کنندگان در رابطه با انتخاب غذای خود بهتر 

راهنمایی شوند.
ش��اید مهم ترین عامل افزایش نگرانی مسئوالن 
بهداش��ت عمومی در برخی کش��ورها، افزایش بروز 
بیماری  های ناش��ی از غذا و نیز ش��یوع یک سری از 
بیماری های مرگ بار یا با عوارض بهداش��تی وخیم 

باشد.
برخی از این موارد در س��طح وس��یعی رخ داده و 
جان صدها هزار نفر را گرفته اس��ت و برخی دیگر به 
علت ش��دت یا تعداد مرگ و میر حاصل از همه  گیر 

شدن آنها، موجب بُهت و تشویق همگانی شده است.
ضعف در سیستم تحقیق و غربالگری در زمینه ی 
بیماری  های ناشی از غذا در کشورهای در حال توسعه، 
باعث شده که تصاویر هشداردهنده و اخبار مربوط به 
این نوع موارد شیوع، تا حدودی در پرده ی ابهام باقی 
بماند. ولی در زمینه  ی ایمنی غذا، افزایش و س��رایت 
بالقوه ی بیماری  های ناشی از غذا، در کشورهای جهان 

زنگ خطر را به صدا درآورده است.

پیشگیری یا کنترل آلودگی
جلوگیری از بیماری  های ناشی از غذا، پیشگیری یا 
کنترل آلودگی در تمام مراحل زنجیره  ی غذا، از تولید 
تا مصرف اس��ت. با این وجود، اقدامات انجام شده در 
مراحل اولیه ی زنجی��ره  ی غذایی تنها هنگامی مؤثر 
خواه��د بود، که این اقدامات در مراحل بعدی به ویژه 
وقتی غذا برای مصرف آماده می  شود نیز به موقع اجرا 

ش��وند. نگرانی مسئوالن بهداشت عمومی درباره ی 
کنت��رل مواد خوراکی و نیز نگرانی مربوط به صنایع 
و مصرف  کنندگان، بس��یاری از دولت ها را واداشته 
است تا به برنامه  های ایمنی غذا نگاهی نو بیندازند 
و نیز به اطالع  رس��انی، آموزش و بازآموزی دست 
 اندرکاران مواد غذایی توجه بیش��تری مبذول دارند. 
با این وجود، در بسیاری از کشورها، موضوع ایمنی 
غذا هن��وز توجه کافی را به خود معطوف نداش��ته 
است و به ویژه آموزش بهداشت در ایمنی غذا غالبًا 
به دست فراموشی سپرده شده یا اینکه در برنامه  های 
بهداش��ت عمومی از اولویت پایینی برخوردار بوده 

است.
از غ��ذا،  ناش��ی  بیماری  ه��ای  از  پیش��گیری 
فعالیت  های چند بخش��ی دول��ت، صنایع غذایی و 
مصرف کنندگان را می  طلبد و راه کارهای پیشگیری، 
تص�ویب قوانی�ن روز آمد، اقدامات آموزش��ی و نیز 
پایش بیماری های ناش��ی از غ��ذا و آالینده ها را در 
برمی  گیرد. دولت باید تضمین کند که به منظور غلبه 
بر مش��کالت ملی، قوانین روز آمد  وضع شده و به 

نحو مطلوب به مورد اجرا گذاشته شوند.
البت��ه آحاد جامعه، چه آنهایی ک��ه غذا را آماده 
می کنند یا تنها مصرف کننده  ی آن هستند، بخشی 
از زنجی��ره ی غذایی به ش��مار می  روند. از این رو 
هم��ه ی آنها در تأمین ایمنی غذا، با دولت و صنایع 

غذایی مسئولیت مشترک دارند.

هله هول��ه اصطالح��ی اس��ت ک��ه م��ا درباره 
خوراکی های��ی که بین  وعده های غذایی به صورت 
تفننی می خوری��م، به کار می بریم. اگرچه اصطالح 
هله هوله در وهل��ه اول، آدم را یاد بچه ها می اندازد 
ولی بزرگساالن هم به اندازه آنها به هله هوله عالقه 
نش��ان می دهن��د و بابتش پول خ��رج می کنند. اگر 
می خواهید بدانید هله هوله های خوشمزه چه فواید 
و مضراتی دارند و از نظر علم تغذیه، این خوراکی ها 
کجای برنامه غذایی ما قرار می گیرند، این گزارش 

را بخوانید...
باش��د  بهتر  ش��اید 
هله هول��ه  بدانی��م  اول 
یعنی چه؟ دکتر س��عید 
متخص��ص  حس��ینی، 
تغذی��ه و رژیم درمانی 
و عض��و هی��أت علمی 
دانش��گاه علوم پزشکی 
ج��واب  در  ته��ران، 
می گوید:  س��ؤال  ای��ن 
»م��ا اصطالح پزش��کی 
خاص��ی نداری��م که با 
باشد  مترادف  هله هوله 
ولی منظور از هله هوله، 
عموم��ًا تنقالتی اس��ت 
س��وپرمارکت ها  در  که 
مانن��د  دارد  وج��ود 
پفک،  چیپ��س،  ان��واع 
ش��کالت، بس��تنی و... 
اگرچه به نظر می رس��د 
ک��ه مصرف کنن��ده این 
عمدت��ًا  محص��والت، 

بچه ها هستند ولی بزرگساالن هم سهم عمده ای از 
این خوراکی ها را مصرف می کنند؛ به خصوص وقتی 
که دچار اضطراب و هیجانات می شوند؛ مثاًل هنگام 
تماش��ای فوتبال یا دیدن فیلم سینمایی به خوردن 
این محص��والت روی می آورند. خوردن چیزهای 
شیرین مثل شکالت هم یکی از راه های برون رفت 
از هیجانات و خالص ش��دن از کالفگی است که 

اغلب موجب روی آوردن بزرگس��االن به هله هوله 
می شود. در واقع، یکی وقتی عصبی می شود پایش 
را ت��کان می دهد، یکی ناخن��ش را می جود و یکی 

دیگر هم چیپس و پفک می خورد!« 
اما بچه ه��ا که هیجان و استرس��ی ندارند پس 
دلیل اس��تقبال زیادش��ان از هله هول��ه چه می تواند 
باش��د؟ اینطور که دکتر حسینی می گوید، مهم ترین 
دلیل اش��تیاق بچه ها به این تنقالت، شکل ظاهری 
و بس��ته بندی های پرزرق و برق آنهاس��ت: »ببینید؛ 
کودکان چون معده شان 
مجبورند  است  کوچک 
به دفعات بیش��تری غذا 
بخورن��د و برای همین 
احتی��اج به می��ان وعده 
دارن��د. ح��اال اگ��ر ما 
به ک��ودک می��ان وعده 
س��الم و مغ��ذی ندهیم 
نیازش  تأمی��ن  برای  او 
س��راغ خوراکی ه��ا یی 
م��ی رود که ه��م ظاهر 
دارند  وسوسه انگیزتری 
و هم در دسترس ترند.«

پرانرژی  ــا؛  هله هوله ه
اما دردسرساز

حاال مگ��ر این هله 
چه  خوشمزه  هوله های 
همه  که  دارن��د  ایرادی 
اینق��در درباره ش��ان بد 
س��ؤال  این  می گویند؟ 
خیلی خوبی اس��ت که 
دکتر حس��ینی پاسخش 
را به ما می گوید: »این تنقالت عیبش��ان این اس��ت 
که ارزش غذایی  پایین و انرژی  باالیی دارند، یعنی 
کالری زیادی به بدن می رسانند ولی اغلبشان از نظر 
س��ایر مواد مغذی مث��ل ویتامین ها،پروتئین و مواد 
معدنی فقیر هستند. این گروه از خوراکی ها چرب، 
خیلی ش��ور یا خیلی ش��یرین اند و اغلب ضررشان 
بیشتر از فایده  شان است. مثاًل یک بسته چیپس که 

در وهله اول به نظر می رسد، از سیب زمینی درست 
ش��ده و چندان مضر نیست اما از آنجا که با روغن 
فراوان تهیه شده، بسیارچرب بوده و از نظر ارزش 
غذایی هم فقیر است. پس یک بسته چیپس نه تنها 
مواد غذای��ی الزم را در اختیار ک��ودک نمی گذارد 
بلکه احساس س��یری هم در وی ایجاد می کند که 
باعث می شود چون حجم معده اش کوچک است، 
احساس بی اش��تهایی کند و از وعده اصلی غذایی 

اش هم بازبماند.« 
در مورد بزرگس��االن ه��م هله هوله ه��ا دقیقًا 
ب��ه همین دلی��ل که کال��ری باالیی دارن��د و مملو 
از چربی ه��ای مضر هس��تند، باع��ث افزایش وزن 
و چاقی می ش��وند. یعنی ش��ما هم اگ��ر در مواقع 
هیجان یا کالفگی یا بیکاری هوس خوردن تنقالت 
می کنی��د باید بدانید که دارید مس��تقیمًا به س��مت 
اضافه وزن می روید، پس بهتر است به فکر تنقالت 

کم کالری تری مثل میوه و سبزی ها باشید.
خوب هایی که بد شدند

البته بعض��ی از این تنقالت به اندازه بقیه مضر 
نیس��تند و حتی ارزش غذایی هم دارند مثل بستنی 
و بیس��کویت و مغزهایی مثل ب��ادام زمینی که در 
یک��ی دوس��ال اخیر به ص��ورت بس��ته بندی وارد 
بازار ش��ده اند. دکتر حس��ینی می گوید: »بیسکویت 
میان وعده خوبی هم برای بچه ها و هم بزرگساالن 
اس��ت به شرط اینکه با اضافه کردن خامه و کره یا 
چربی های اش��باع شده و ش��کر، انرژی اش را باال 
نبرند و همین طور بستنی می تواند به عنوان یکی از 
اعضای گروه لبنیات برخی نیازهای بدن به کلسیم 
و پروتئی��ن را تأمین کند ولی می��زان مفید یا مضر 
بودنش بس��تگی به مقدار بس��تنی و ن��وع آن دارد؛ 
مثاًل بعضی از بستنی ها را مملو از خامه، شکالت و 
ش��کر می کنند تا خوشمزه تر شوند اما این موضوع 
موجب خواهد ش��د تا هم کال��ری افزایش یابد و 
ه��م به دلیل خ��وش طعم بودن میزان بیش��تری از 
آن مصرف ش��ود که باز هم ضررش را می افزاید.« 
دکتر حس��ینی در مورد مغزه��ای مفیدی مثل بادام 
زمین��ی و بادام هندی و پس��ته که مدتی اس��ت در 
قالب بس��ته بندی های کارخانه ای به سوپرمارکت ها 

وارد ش��ده اند، می گوی��د: »این مغزها برای رش��د 
ک��ودک خیلی مفیدند ولی مش��کل اینجاس��ت که 
برای خوشمزه شدن این مغزها به آنها نمک اضافه 
می کنن��د که ضرورت��ی ندارد و باع��ث تغییر ذائقه 
کودکان می ش��ود تا به غذاهای ش��ور عادت کنند 
که عادت نامناس��بی اس��ت و در آینده مشکل ساز 

خواهد بود.« 
نان و پنیر و سبزی

شاید با این اطالع رسانی ها که چند وقتی است 
درب��اره مضرات هله هوله ها در رس��انه های جمعی 
انجام شده، خیلی ها دیگر می دانند که این خوراکی ها 
ارزش غذایی ندارند ولی نمی توانند جلوی بچه ها 
یا حتی خودش��ان را بگیرند و در مقابل وسوس��ه 
خوردن ای��ن تنقالت مقاومت کنند.دکتر حس��ینی 
در اینباره می گوی��د: »بچه ها تقصیری ندارند چون 
ذائقه ش��ان را ما می س��ازیم. وقتی از همان کودکی 
ع��ادت کنند به خ��وردن این مواد، دیگر س��خت 
می ش��ود به آنها فهماند که اینها برای سالمتی مضر 
هستند چون کودک به این چیزها توجه نمی کند و 
بیشتر به شکل فریبنده بسته بندی شان دقت دارد. ما 
باید بچه ها را عادت دهیم به خوردن میوه و سبزی 
و مغزهای مفید، مثاًل برای تغذیه مدرسه به بچه نان 
و پنیر و س��بزی و گردو بدهیم و میوه های تازه در 
دسترس��ش بگذاریم که وقتی گرسنه می شود، نرود 
س��راغ چیپس و پفک. یکی از دالیلی که بچه سراغ 
این خوراکی ها می رود ظاهر جذابش��ان است و ما 
می توانیم میوه ها را در شکل های جالب به صورت 
پوس��ت کن��ده و قطعه قطع��ه ش��ده در اختیارش 
بگذاریم که هم خوردنش آس��ان باشد و هم شکل 
ظاهری اش جل��ب توجه کند. گاه��ی مادرها یک 
می��وه کامل را جلوی بچ��ه می گذارند و می گویند 
باید هم��ه اش را بخوری و اگر کودک همه میوه را 
بخورد به دلیل فیبر موجود در آن احساس سیری و 
سنگینی ناخوشایندی پیدا می کند که باعث می شود 
دفعه بعد از خوردن آن امتناع کند. پس بهتر اس��ت 
تکه ه��ای متنوعی از میوه های مختلف را به ش��کل 
جذاب��ی در اختیار کودک قرار بدهیم تا ذائقه اش به 

آن عادت کند.«

از این خوشمزه ها باید بترسیم

عواقب بهداشتی - درمانی ناشی از غذا

نقطه

متخص��ص  کری��م  ح��اج  به��رام  دکت��ر 
بیماری ه��ای عفون��ی و عض��و هی��أت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی زنجان در گفتگو با ایسنا، 
اظهار کرد: بهتر اس��ت غذا به اندازه نیاز تهیه و 
در صورت اضافی بودن، به محض خنک شدن، 

در یخچال نگهداری شود.
وی ب��ا تأکید بر اینکه باید از گرم و س��رد 
کردن مکرر غذاها پرهیز شود، تصریح کرد: این 
امر عالوه بر ایجاد مسمومیت در غذاها، موجب 

از دست رفتن خواص آنها نیز می شود.
حاج کریم افزود: بعد از پختن مواد غذایی، 
حتی در ص��ورت نگه��داری در یخچال، بهتر 
اس��ت طی 24 س��اعت آینده، آنه��ا را مصرف 

کرد.
دکتر بهرام حاج کریم ایجاد مسمومیت بسته 
به نوع مواد غذایی، طرز تهیه، مواد به کار رفته 
در آنها و مدت زمان فاسدی را متفاوت دانست 
و اظهار کرد: برخی از مواد غذایی فاس��د شده 
بالفاصله پس از مص��رف، موجب بروز عالئم 

شدید مثل اسهال و استفراغ می شوند.
دکتر حاج کریم با ذکر این مطلب که برخی 
عالئم مسمومیت طی 24 ساعت پس از مصرف 
ب��روز می کنند، اضافه کرد: مس��مومیت ها در 
برخ��ی دیگر از غذاها موجب بروز عالیمی در 
کبد به صورت آسیب کبدی، چندین هفته پس 

از مصرف می شوند.
وی تخم مرغ را محیط مناس��بی برای رشد 

میکروب ها دانس��ت و گفت: این ماده غذایی 
پس از پخته ش��دن، به ویژه به صورت نیم پز، 
بالفاصله باید مصرف شود و نباید صرف آن به 

زمان دیگری موکول شود.
این پزش��ک متخص��ص افزود: ش��یرهای 
پاس��توریزه ش��ده حتی در صورت جوشاندن، 
در صورت اتمام تاریخ انقضا، می توانند ایجاد 
مس��مومیت کنن��د و نباید مورد مص��رف قرار 

گیرند.
ایشان نس��بت به مسمومیت به وجود آمده 
در اثر کنسروهای آلوده هشدار داد و تأکید کرد: 
باید کنس��روها قبل از مصرف، به مدت20 الی 
30 دقیقه جوشانده شوند. چرا که ممکن است 
آلوده به س��م بس��یار قوی و کش��نده بوتولیسم 

باشند.
وی ب��ا بی��ان اینکه نگهداری م��واد غذایی 
به مدت طوالن��ی در یخچال می  تواند موجب 
فساد محیط داخل یخچال شود، ابراز کرد: باید 
داخل یخچال به فواصل مش��خص شسته شود. 
همچنین از ق��رار دادن غذاها به مدت طوالنی 
و میوه و س��بزی نشس��ته در یخچال خودداری 

شود.
این پزش���ک متخص��ص اف����زود: پی�از 
پوس��ت کنده ش��ده، میکروب ه��ای محیط را 
جذب می کن��د و نگهداری آن جهت مصارف 
بع��دی حت��ی در یخچ��ال، می توان��د موجب 

مسمومیت شود. 

با ش��روع فصل س��رما و اس��تفاده برخی از 
هموطن��ان از بخاری  ها و وس��ایل گرمایش��ی 
غیراستاندارد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی درخصوص مسمومیت با گاز منواکسید 

کربن اطالعیه ای صادر کرد. 
به گزارش ایسنا، در این اطالعیه آمده است: 
برای پیشگیری از گازگرفتگی با مونوکسید کربن 
به مردم توصیه می  ش��ود که از خوب کارکردن 
آبگرمک��ن، بخاری ه��ای گازی و نفتی مطمئن 

شده و از منقل برای ُکرسی استفاده نکنند. 
در این اطالعیه 
ضم��ن  همچنی��ن 
تأکید بر اس��تفاده از 
گرمایشی  وس��ایل 
مردم  از  اس��تاندارد 
ش��ده  درخواس��ت 
ت��ا در مکان  های��ی 
که از سیس��تم های 
مانن��د  گرمایش��ی 
بخاری  و  ش��ومینه 
می شود،  اس��تفاده 
پنج��ره  و  در  درز 
به طور کامل بس��ته 
نباش��د و یا هر سه 
س��اعت یک بار در 
ای��ن مکان  ها یکی 
ب��ه  پنجره ه��ا  از 
مدت 5 دقیقه باز تا 
هوای تازه وارد اتاق 
شود و از قرار دادن 
آبگرمکن در فضای 
جلوگی��ری  بس��ته 

شود. 
روش��ن گذاش��تن خودرو درپارکینگ های 
دربس��ته خطر مسمومیت با منوکس��ید کربن را 

افزایش می  دهد.
همچنین از س��اخته شدن آش��یانه پرندگان 
ب��ر دودکش ها که خ��ود یکی از دالیل ش��ایع 
گازگرفتگی اس��ت جلوگیری شود. بدین منظور 

الزم اس��ت از دودکش  ه��ای دارای کاله��ک 
مخصوص به شکل هاش )H( استفاده شود. 

در این اطالعیه از مردم خواس��ته ش��ده قبل 
از گرم ک��ردن خودرو در پارکینگ، در پارکینگ 
را باز کرده و به هیچ وجه شیش��ه  های اتومبیل 
را پایی��ن نکش��ند تا از خطر مس��مومیت با گاز 

مونوکسید کربن جلوگیری شود. 
گفتنی است، از مهم ترین دالیل گازگرفتگی 
براث��ر استنش��اق گاز منواکس��ید کرب��ن، مکش 
نامناسب یا عدم مکش لوله  های بخاری گازی، 
سوختن ناقص نفت 
نفت   بخاری  ه��ای 
بد کارکردن  س��وز، 
ی��ا  ش��ومینه گازی 
و  ناقص  س��وخت 
با  ش��ومینه  هایی  یا 
چ��وب،  س��وخت 
ناق��ص  س��وختن 
منقل های  در  زغال 
کرسی، بد کارکردن 
اجاق خوراک  پزی، 
یا  ناقص  س��وختن 
آبگرمکن،  نامناسب 
خانگی  ژنراتورهای 
و کار کردن خودرو 
در پارکینگ های در 

بسته است. 
ذک��ر  ب��ه  الزم 
است، از نشانه  های 
مس��مومیت ب��ا گاز 
در  کربن  مونوکسید 
س��ردرد  اول،  وهله 
همراه با احس��اس س��نگینی و در صورت عدم 
اکسیژن رسانی مناس��ب گیجی، تهوع، استفراغ، 
سوزش ش��دید در ناحیه چشم و گلو، احساس 
گرفتگی و درد ش��دید در قفس��ه سینه، تشنج و 
احساس آش��فتگی، تحریک  پذیری، ناتوانی در 
تش��خیص موقعیت و شرایط، کاهش هوشیاری 

و اغما و در نهایت مرگ است.

هن���وز ک�ه هن�وز اس����ت، ب��ا ای�ن هم�ه 
اطالع  رسانی، باز هم با افرادی مواجه هستیم که 
با لثه های ملتهب و پوسیدگی های وسیع دندانی 

به دندانپزشکان مراجعه می کنند. 
اغلب آنها می گویند ما تنبل نیستیم و مرتب 

می زنیم  مس��واک 
پ��س چ��را اوضاع 
دن��دان و لثه ه��ای 
مان اینطور اس��ت؟ 
نیز  اف��راد  بعض��ی 
طب��ق ی��ک ب��اور 
غلط قدیمی که در 
ذهن بعض��ی از ما 
هنوز وج��ود دارد، 
ف��الن  می گوین��د 

روز مس��واک نزدم، فردایش جرم روی دندانم را 
گرفت!...

این باورهای غلط را اصالح کنید:
  پالک میکروبی با یک بار مس��واک نزدن 
ایجاد نمی ش��ود و یا به وج��ود آمدن جرم روی 
دندان  های ش��ما به این راحتی نیست. اگر شما 
حتی روزی یک بار با دقت مسواک بزنید و با نخ 
دندان س��طوح بین دندانی را تمیز کنید، سالمت 
دندان  های تان حفظ می ش��ود. اما اگر قرار باشد 
با بی حوصلگی این کار را انجام دهید، بی  فایده 

است. 
  مسواک زدن با تمیز کردن دندان متفاوت 
است. این دو را از هم جدا کنید. خیلی ها مسواک 
می زنند اما قادر نیس��تند پالک ه��ای میکروبی 

س��طوح دندان را تمیز کنند و م��واد قندی روی 
پالک  هایی که در زیر شیار لثه هستند، می چسبند 

و موجب پوسیدگی میشوند. 
در واقع وقتی پالک، در خط لثه روی ریشه 
دندان تشکیل شود، بیماری لثه نیز شروع می شود. 
ب��ا انتق��ال پ��الک 
قس��مت های  ب��ه 
عمیق تر، شاهد بروز 
الته��اب و قرم��زی 
لثه خواهی��م بود و 
اوض��اع بد موجود، 
گاهی تا بافت های 
دندان  دارن��ده  نگه 
اطراف  استخوان  و 
دندان را هم آسیب 
می  رساند و حتی دندان حالت لقی پیدا می کند. 

لذا از آنجا که ش��ما نم��ی  توانید پالک های 
دندانی را با چش��م غیر مسلح ببینید،)البته برخی 
رنگ های آشکارساز به صورت قرص یا محلول 
در داروخانه ها هس��ت که پالک را قابل رویت 
می کند( با مراجعات دوره  ای برای کنترل سالمت 
دندان ها و تمرین ش��یوه صحیح اس��تفاده از نخ 
دندان و مس��واک باید از بروز مش��کالت جدی 
پیش��گیری کنید. این موض��وع خصوصاً زمانی 
بیشتر حائز اهمیت می شود که در ژنتیک و ارث 
خانواده ی ش��ما، جنس دندان ها طوری باش��د 
که نیازمند توجه بیش��تری باشد، در این صورت 
حتماً روی تغذیه خود و مصرف مواد قندی دقت 

بیشتری کنید.

از گرم و سرد کردن مکرر غذاها بپرهیزید

مراقب مسمومیت با گاز مونوکسید کربن باشید

دکتر عباس منزوی:
مسواک زدن با تمیز کردن دندان فرق دارد!

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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ورزشیسالمت
دنیای ورزش

آگهی مزایده

اجرای احکام دادگاه شعبه 21 حقوقی دادگستری اصفهان در نظر دارد در 
خصوص پرونده اجرایی کالسه 219/88 ج/21 له خانم زهرا شاهمندی فرزند 
محمدعلی و علیه آقای اس��ماعیل علی عسگری فرزند رمضان بخواسته مطالبه 
مهریه بمبلغ 91/328/584 ریال بابت کل خواس��ته و خس��ارات دیگر و حق 
االجرا دولتی در نظر دارد جلس��ه مزایده ای را برای روز یکش��نبه 88/11/18 
ساعت 9 الی 10 صبح در اجرای احکام دادگاه شعبه 21 حقوقی اصفهان واقع 
در خیابان نیکبخت س��اختمان دادگستری طبقه اول اتاق 119 برگزار نماید در 
این خصوص ملک مورد مزایده قسمتی از پالک ثبتی 17/287 بخش 14 ثبت 
اصفهان و بر اس��اس نظریه کارشناس��ی رسمی دادگس��تری عبارتست از 105 
متر مربع ملک س��اخته ش��ده واقع در آدرس اصفهان رهنان- خ ابوذر کوچه 
ش��هید بهزاد کیانی جنب تکیه اکبریها می باش��د و محل بصورت منزل قدیمی 
دارای امتی��ازات آب و برق اس��ت و قدمت س��اختمان آن بیش از 35 س��ال 
برآورد و کلنگی محس��وب می گردد لذا با توجه ب��ه مراتب فوق برابر نظریه 
کارش��ناس منتخب بهای پ��الک مذکور با توجه به موقعی��ت و بافت منطقه و 
نوع و میزان ساخت و لحاظ نمودن اشتراکات و امتیازات مربوطه و با در نظر 
گرفتن جمیع جهات و س��ایر عوامل مؤثر موجود در قیمت گذاری ارزش کل 
آن س��یصد و هفتاد میلیون ریال برابر با س��ی و هفت میلیون تومان برآورد و 
ارزیابی که مقدار 25/91 متر مربع بصورت مش��اع و بمبلغ 91/32/584 ریال 
قاب��ل فروش و مزایده می باش��د و در اجرای م��اده 111 قانون اجرای احکام 
مدن��ی مأمور به مح��ل اعزام و در گزارش خود عنوان نموده پالک فوق الذکر 
متعلق به محکوم علیه و در تصرف مس��تأجر )افغانی( می باش��د طالبین خرید 
می توانن��د 5 روز قبل از تاریخ مزایده از پالک مذک��ور بازدید نمایند مزایده 
از قیمت کارشناس��ی ش��روع و برنده مزایده فرد یا افرادی هستند که باالترین 
قیمت پیش��نهادی را ارائه و حداقل 10 درصد وجه آن را همراه داش��ته باشند 
ضمن��ًا کلیه هزینه های مربوطه در مزایده بر عهده برنده خواهد بود. 13154/ 

م ال��ف
مدیر دفتر شعبه 21 اجرای احکام حقوقی اصفهان
 

آگهی ابالغ

تاریخ:88/9/9
شماره:209/88      

اختالف  شورای حل   17 88/6/21 حوزه  تاریخ   388 شماره  رأی  بموجب 
شهرستان )و رأی شماره  تاریخ  شعبه  دادگاه عمومی  ( که 
اقامت:  محل  نشانی  نجاری  عبداهلل  آقای  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت 
اصل  بابت  ریال  میلیون  ده  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  المکان  مجهول 
هزینه  بابت  ریال  هزار  الوکاله وکیل و سی  ریال حق   360/000 خواسته و 
دادرسی و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ مطالبه 88/3/24 تا تاریخ 
وصول در حق محکوم له آقای شکراهلل رضایی به وکالت مهرداد کشاورزیان 
روی  روبه  شیرانی،  شهید  خیابان  رباط،  خیابان  جمهوری،  میدان  نشانی  به 
نمایندگی بوتان، طباخی شاهین به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 
اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف  اقتصادی،  برنامه سوم توسعه  قانون 
اجرا  بموقع  آنرا  مفاد  ده روز  اجرایی ظرف  اخطار  این  ابالغ  از  است: پس 
مفاد رأی  تعهد و  انجام  یا  و  به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی  یا  و  بگذارد 
بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه 

یا دادگستری محل تحویل خواهد شد. 13161/م الف
شورای حل اختالف شماره 17 اصفهان

آگهی ابالغ

کالسه: 8709980352000693 ح/20
دادنامه: 8809970352001723- 88/9/22

مرجع رسیدگی: شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
خواهان: خانم زیبا بدری بنشانی اصفهان سپاهانشهر بلوار شاهد خیابان سبالن مجتمع 

زیتون ورودی 24 طبقه دوم پ 211
خوانده: آقای پیمان سلیمی آذرممقانی مجهول المکان

خواسته: گواهی عدم امکان سازش
گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
درخصوص دعوی خواهان خانم زیبا بدری بطرفیت خوانده آقای پیمان سلیمی آذرممقانی 
به خواسته صدور حکم طالق به لحاظ سوء سوابق کیفری زوج و ترک زندگی خانوادگی 
و عسر و حرج و تحقق شروط ضمن عقد دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و 
مستندات وی و احراز رابطه زوجیت طرفین حسب سند ازدواج شماره 4332- 78/3/11  
دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 85 تهران و با توجه به اظهارات زوجه به شرح صورتجلسه 
مورخ 87/7/15 منعکس در پرونده که اظهار داشته مدخوله و غیرحامل هستم و فرزندی 
نداریم و شوهرم دارای سوابق متعدد کیفری می باشد و مدتی با ایشان زندگی مشترک 
داشته ام از وقتی که به دلیل کالهبرداری زندانی شده و با سند آزاد شد دیگر خبری از وی 
ندارم و زندگی مشترک را ترک کرده است و من در خانه پدرم زندگی می نمایم و خبری 
از وی ندارم و با توجه به اس��تعالم سوابق کیفری زوج منعکس در پرونده و تحقیقات 
محلی انجام شده و عدم حضور ایشان علیرغم ابالغ قانونی و انتظار کافی و اینکه تالش 
داوران منتخب نیز جهت اصالح ذات البین به دلیل مجهول المکان بودن زوج مثمر ثمر 
واقع نشده لذا دعوی خواهان )زوجه( را محمول بر صحت تلقی مستنداً به بند 8 شرایط 
ضمن عقد نکاح و ماده 1119 قانون مدنی و ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به 
طالق ضمن احراز شرط مندرج در بند 8 شرایط ضمن عقد و صدور گواهی عدم امکان 
سازش زوجه وکیل و وکیل در توکیل است تا با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طالق با 
انتخاب نوع طالق نسبت به اجرای صیغه طالق و مطلقه نمودن خود اقدام نماید و اعتبار 
رأی صادره سه ماه پس از قطعیت می باشد رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در 

محاکم تجدید نظر استان اصفهان است. 13150 م الف
فدایی تهرانی - دادرس شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

آگهی ابالغ

تاریخ: 88/9/23
شماره: 696/88 ح/11

 آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
کالسه پرونده: 696/88 ح/11

وقت رسیدگی: ساعت 10   88/10/26
خواهان: بهمن بندگیان

خواندگان ورثه مرحوم محمود علی بیگی بنی 1- خدیجه رجبی 2- راحله علی بیگی بنی 
3- طاهره علی بیگی بنی 4- افسانه علی بیگی بنی 5- زهره چیتیان 6- حیدرعلی بیگی بنی

خواسته: ابطال معامله و ابطال سند انتقال و الزام به انتقال و تنظیم سند رسمی
خواهان دادخواس��تی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 
حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خواندگان 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر 
آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور 

بهم رساند. 13181/م الف
مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

رتبه 25 اصفهان در سرانه فضاهای ورزشی یک 
دغدغه است

ــگار زاینده رود: همایش  خبرن
طرح توس��عه ورزش، تربیت بدنی 
و تفریحات س��الم ام��روز و فردا با 
رویکرد تنظیم سند راهبردی ورزش 
در کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار 

می شود.
اجتماع��ی  فرهنگ��ی  مع��اون 
نشس��ت  در  اصفه��ان  ش��هرداری 
راهب��ردی  س��ند  مطبوعات��ی 
ورزش،تربی��ت بدن��ی و تفریحات 
س��الم با اع��الم این خب��ر گفت: با 
ق��رار گرفتن در هفته پژوهش س��ه 
فعالیت مهم در این زمینه از س��وی  
این معاونت صورت خواهد گرفت 
که از آن جمله می توان به برگزاری 
همایش س��ند راهبردی ورزش در 

سطح کالنشهرها اشاره کرد.
حبیب ا... تحویل پور همچنین 
همای��ش  نخس��تین  برگ��زاری  از 
اصفه��ان، فرهنگ و شهرس��الم در 
دانش��گاه آزاد اس��المی خوراسگان 
خب��رداد و اضاف��ه ک��رد:  هدف از 
این همایش ایجاد و تقویت هویت 
و فرهنگ ش��هروندی در دو حوزه 

انسانی و محیطی است.
وی اف��زود: برگ��زاری همایش 
شهروند مسئول از دیگر برنامه های 
مهم ای��ن معاونت در هفته پژوهش 
خواهد بود که در راس��تای فرهنگ 
س��ازی و اطالع رس��انی نسبت به 
وظای��ف ی��ک ش��هروند در جامعه 

خویش برگزار خواهد شد.
اجتماع��ی  فرهنگ��ی  مع��اون 
ش��هرداری اصفه��ان ب��ا اش��اره به 
همایش تبیین سند راهبردی ورزش 
اظهار داش��ت: در برنام��ه اصفهان 
ارتقای 90 جایگاه فضاهای ورزشی 
ش��هر در دستور کار قرار گرفته بود 
که در همین راس��تا توسعه فضاهای 
ورزش��ی ش��هری در دس��تور کار 
برنامه ه��ای مناط��ق چه��ارده گانه 
ق��رار گرفت و با مش��ارکت بخش 
خصوصی ساخت و سازهای خوبی 

در این زمینه انجام شد.
وی تصریح کرد: اما سرانه کمتر 
از ی��ک و نیم متر فضای ورزش��ی 
ب��رای هر ش��هروند و ق��رار گرفتن 
اصفهان در رتبه بیس��ت و پنجم از 
ای��ن حیث دغدغه م��ا را دو چندان 
کرده اس��ت و در تالش هستیم در 
برنامه پنج ساله آتی این مسأله روند 

رو به رشدی پیدا کند.
تحویل پور افزود: تربیت بدنی 
و تفریح��ات س��الم نی��ز دو رک��ن 
اساس��ی و جدایی ناپذیر هستند که 
با ادغام معاونت ورزشی و تفریحی 
با یکدیگر ضمن اس��تقالل مدیران 
در دو حوزه ارتباط تنگاتنگ این دو 

مقوله حفظ می شود.
وی با بی��ان اینک��ه در ورزش 
نهادها و دس��تگاههای دولتی خود 
متول��ی ای��ن کار هس��تند، گف��ت: 
در زمین��ه تفریح ه��ای س��الم این 
رک��ن جدانش��دنی از ورزش هنوز 
قال��ب  در  متول��ی  دس��تگاههای 
نهادهای دولتی ورود پیدا نکرده اند 
که این مس��أله به مشکالت موجود 
در مبان��ی وس��اختار فیزیک��ی این 

حوزه باز می گردد.
اجتماع��ی  فرهنگ��ی  مع��اون 
ش��هرداری اصفهان اضاف��ه کرد: بر 
همین اس��اس طرح توسعه ورزش 
از بهم��ن م��اه س��ال گذش��ته آغاز 

ش��د و در بخش ه��ای مدیریت و 
برنام��ه ری��زی،ورزش همگان��ی و 
تفریح های سالم، پزشکی و سالمت 
و فراسیس��تمی و با 20س��رفصل به 
صورت فراخوان در اختیار معاونت 
پژوهشی دانشکده های تربیت بدنی 

سراسر کشور قرار گرفت.

وی از س��ند راهبردی توس��عه 
ورزش ب��ه عن��وان مقدم��ه س��ند 
راهبردی اس��تان و برنامه پنجم یاد 
کرد و افزود: س��ند راهبردی توسعه 
ورزش ب��ه عنوان مصوبه ش��ورای 
ش��هر در ش��ورای عالی اس��تان ها 
مط��رح و در ص��ورت تأیید تقدیم 
مجلس شورای اسالمی خواهد شد 
و امید اس��ت این اقدام مش��کالت 
ف��راروی ورزش��کاران و متولی��ان 

ورزش را مرتفع سازد.
همایش سند راهبردی ورزش 

نتیجه هزار ساعت تالش
در ادامه این نشس��ت عبدالرس��ول 
یزدی زاده مدیر ورزش��ی- تفریحی 
ش��هرداری اصفهان با اشاره به کار 
کارشناس��ی ش��ده در این همایش 
اف��زود: در این همایش به اس��تثنای 
دس��تگاههای متولی از صاحبنظران 
و کارشناس��ان مجرب تربیت بدنی 
دعوت شد و طی هزار ساعت بحث 
و تالش چهار محور اساس��ی با 20 

عنوان مضمون به صورت فراخوان 
ب��ه تمام��ی دانش��کده های تربیت 
بدنی و اساتید این رشته ارسال شد 
و تاکنون نیز 200 مقاله به دبیرخانه 

این همایش ارسال شده است.
وی ادام��ه داد: ای��ن همایش به 
عن��وان ق��دم اول در زمینه علمی و 
تحقیقات��ی در حوزه ورزش خواهد 
بود و تش��کیل کارگروه تنظیم سند 
راهب��ردی ورزش اصفه��ان و تهیه 
دس��تگاهای  ب��رای  دس��تورالعمل 
اجرایی شامل قدم های دوم و سوم 

این طرح خواهد بود.
ی��زدی زاده ارس��ال بروش��ور، 
پوس��تر و مضامین مقاالت به تمامی 
دانش��کده های سراس��ر کش��ور و 
 اس��اتید تربی��ت بدن��ی از طری��ق 
پس��ت سفارش��ی و ایمیل و نصب 
دو  در  ش��هر  س��طح  در   پوس��تر 
مرحل��ه از مهم ترین اقدامات انجام 
ش��ده در دبیرخانه این همایش بوده 

است.
پوس��تر  ارس��ال  اف��زود:  وی 
ادارات،  تم��ام  ب��ه  بروش��ور  و 
فرهنگس��راها، کتابخانه ها و نصب 
پوستر در تمام اتوبوس های شهری 

از دیگر اقدامات انجام شده است.
ــه  ــاب از 12 مقال ــاپ کت چ

برگزیده همایش
اداره  حالجیان،رئی��س  عل��ی 
ورزش معاون��ت فرهنگی اجتماعی 
شهرداری اصفهان از دیگر سخنرانان 
این نشست بود که از چاپ 12 مقاله 
برگزیده از مجموع مقاالت ارس��ال 
ش��ده به دبیرخانه خبر داد و گفت: 
از میان 200 مقاله ارس��ال ش��ده به 
دبیرخانه همایش 24 مقاله علمی و 
دانش��گاهی انتخاب شده اند که 12 
مقاله در همایش ارائه خواهد شد و 
12 مقاله برگزیده به صورت کتاب 
در اختیار کارشناسان و صاحبنظران 
ام��ر و دس��تگاههای متول��ی ق��رار 

خواهد گرفت.

درخشش کاراته کاهای اصفهانی در رقابتهای 
قهرمانی کشور

تی��م منتخ��ب کات��ای اس��تان اصفهان 
توانس��ت با اقتدار کامل سکوی اول و دوم 
کشور در مسابقات قهرمانی کشور را کسب 

کند.
این تیم توانس��ت در رده انفرادی مقام 
دوم را ب��ه خود اختصاص دهد و در کمیته 
 س��ه نف��ر جه��ت اردوی تیم مل��ی دعوت 
شدند. اس��امی مقام آورندگان به شرح زیر 

است:
	 محمد باتوانی، محمد علی باتوانی و 

رضا باتوانی )کاتای تیمی، مدال طال(
	•علی مردانی، مسیح چیت ساز و میثم 

دهقانی )کاتای تیمی، مدال نقره(
	•رضا باتوانی )کاتای انفرادی، نقره(

میزبانی مسابقات انتخابی 
جودو بانوان استان

مس��ابقات انتخابی جودو بانوان استان 
در رده بزرگساالن روز جمعه 88/9/20 در 
ورزش��گاه یزدانش��هر نجف آباد به میزبانی 
هیأت جودو شهرس��تان نجف آباد برگزار 

شد.
در ای��ن مس��ابقات 60 نفر ج��ودوکار 
 از تیمه��ای اصفه��ان، یزدانش��هر، مبارکه، 
خمینی ش��هر و شاهین شهر حضور داشتند 
ک��ه نفرات برتر به مس��ابقات چن��د جانبه 

استان قم اعزام می شوند.
مقامهای کسب شده به شرح زیر است:

	•وزن 48- کیلوگرم: منیژه داودوند از 
یزدانش��هر مقام اول، زهرا مرادی از مبارکه 

مقام دوم، مژگان کیماسی از یزدانشهر و سیما مکوندی از اصفهان مقام سوم مشترک 
	•وزن 52- کیلوگرم: پروانه جمال الدین از یزدانشهر مقام اول، ستاره آسما از یزدانشهر مقام 

دوم، راضیه قاسمی از خمینی شهر و آیرین باقری از شاهین شهر مقام سوم مشترک
	•وزن 57- کیلوگرم: الهام شیاس��ی از یزدانشهر مقام اول، مریم حسین زاده از خمینی شهر 

مقام دوم، الهه رضایی از مبارکه و طیبه مومنی از یزدانشهر مقام سوم مشترک
	•وزن 63- کیلوگرم: سمیرا داودی از یزدانشهر مقام اول، معصومه سیاه بانی از اصفهان مقام 

دوم، زهرا اصالنی از یزدانشهر و راضیه امینی از مبارکه مقام سوم مشترک
	•وزن 70- کیلوگرم: میترا هارون الرشیدی از اصفهان مقام اول، میترا فرخ وند از یزدانشهر 

مقام دوم، الهام کیانی و فاطمه رنجبر از مبارکه مقام سوم مشترک
	•وزن 78- کیلوگرم: نفیسه مسعودی از یزدانشهر مقام اول، اکرم عباس زاده از اصفهان مقام 

دوم، فاطمه صافی از شاهین شهر و طاهره فخری از مبارکه مقام سوم مشترک
	•وزم 78+ کیلوگرم: زهرا دانشمند از مبارکه مقام اول، خدیجه عزیزی از شاهین شهر مقام 

دوم، فرشته طالبی و معصومه رضایی از مبارکه مقام سوم مشترک

قایقرانان ایران با کسب 
امتیاز در رده بندی قرار 

گرفتند 

دومی��ن روز از رقابت ه��ای قایقران��ی بادبانی 
قهرمانی آس��یا در مالزی با برگزاری مس��ابقات به 

صورت امتیازی پیگیری شد. 
ب��ه گزارش مه��ر، دومی��ن روز از مس��ابقات 
قایقرانی بادبانی قهرمانی آس��یا )قایق اپتمیس��ت( 
در رده س��نی 15 سال در مجموعه جزایر النکاوی 

مالزی پیگیری شد.
در ادام��ه این رقابت ه��ا 121 قایق��ران از 15 
کشور آسیایی و 10 کش��ور اروپایی در دو مرحله 
مس��ابقه دادند که طبق قوانی��ن رده بندی قایقرانان 
از این مرحله به بعد با توجه به امتیازات محاس��به 
می ش��ود. بدین ترتی��ب در پای��ان مرحله چهارم 
مهدی حس��ن زاده از ایران ب��ا قرار گرفتن در رتبه 
نود و چه��ارم بهترین رده بندی قایقرانان ایرانی را 

به دست آورد. 
در این رده بندی حسن مهدی زاده صد وششم، 
محمدعلی رسولی صد و هفدهم و حسن وجدانی 
ص��د و نوزدهم ش��دند. یک مرحله از مس��ابقات 
قایقرانی به دلی��ل عدم وزش باد لغو و به روز بعد 

موکول شد. 
احمد دنیا مالی، رئیس فدراس��یون قایقرانی و 
اسکی روی آب ضمن حضور در محل مسابقات با 
مسئوالن کنفدراسیون قایقرانی آسیا دیدار و گفتگو 

کرد.  
رده بن��دی قایقرانان آس��یایی ب��ه دلیل حضور 
قایق های اروپایی پس از پایان رقابت ها مش��خص 
خواهد ش��د. طبق قوانین بین المللی رشته بادبانی 
در پایان این مس��ابقات تنها امتیاز قایق های آسیایی 
محاس��به خواهد ش��د تا چهره تیم ها و نفرات اول 
تا س��وم مس��ابقات قهرمانی بادبانی آس��یا در قایق 

اپتمیست شناخته شود.
رقابت های قهرمان��ی قایقران��ی بادبانی )قایق 
اپتمیست( آسیا در بخش زنان و مردان از 23 آذرماه 

به مدت چهار روز برگزار می شود.

  وینگادا : 
سئول را به قله فوتبال آسیا می رسانم      

انتقاد کاپیتان از بی ثباتی ژرمن ها 

نلو وینگادا  اظهار داش��ت: قراردادی که با تیم 
کره ای اف.ث سئول امضاء کردم، براساس تحقیق 
و مطالعه ای همه جانبه است. متوجه شدم پتانسیل 
این تیم فوق العاده زیاد است. آنقدر که می توان با 

آن حتی به مقام قهرمانی آسیا نیز رسید. 
این مربی 56 س��اله که س��ال گذشته هدایت 
سرخ پوش��ان تهرانی را در دست داشت،چند روز 
قبل با باشگاه کره ای قراردادی دو ساله امضاء کرد. 
وینگادا متعهد شد با اس��تفاده از امکانات گسترده 

تیمی قدرتمند ایجاد کند.
وی گف��ت: براس��اس تواف��ق حاصل ش��ده 
تیمی قدرتمند را با کمک همکارانم فراهم کنم.قراراس��ت هرچه سریع تر به کره نقل مکان و بنیان 

اف.ث س��ئول فصل گذش��ته با رهبری سنول 
گونش، مربی معروف ترکی با کسب عنوان پنجمی 

لیگ حرفه ای کره به مقام خود خاتمه داد.
مربی پیشین تیم های وداد کازابالنکا مراکش، 
زیر23 س��اله های مصر، الزمالک مص��ر، ماریتمو 
پرتغ��ال، بنفی��کا )کم��ک مربی(، پرتغ��ال )کمک 
مرب��ی(، زیر 21 س��اله های پرتغ��ال و بلننس در 
ش��رایطی با تیم خاور دوری قرارداد بس��ت که در 
تابستان س��ال جاری پس از اتمام همکاری با تیم 
ایرانی، قراردادی دو س��اله با ویتوریوگیمارش، از 
دس��ته اول لیگ کش��ورش منعقد کرده بود. با این 

حال در این تیم نیز سرانجامی خوش نیافت.

کاپیتان تی��م ملی آلمان گف��ت: ژرمن ها برای 
قهرمان��ی در جام جهان��ی 2010 به ان��دازه کافی 

توانمند و آماده نیستند. 
به گ��زارش ایس��نا، میش��ائیل ب��االک پس از 
مش��خص ش��دن حریفان آلم��ان در دور گروهی 
رقابت های جام جهانی نسبت به تیم های همگروه 
آلم��ان هش��دار داد و گفت: تیم مل��ی در قیاس با 

تیم های دیگر شانس زیادی ندارد. 
او از فق��دان ثبات در تیم مل��ی آلمان انتقاد و 
عنوان کرد: »ما در مس��ابقه های دوس��تانه عملکرد 
بی��ش از اندازه ضعیفی داش��تیم و نمی توان گفت 
ما س��طح و آمادگی بردن همه حریف��ان را داریم. 
 در ح��ال حاضر ما برای رس��یدن ب��ه عنوان ثبات 

و آمادگی نداریم.« 
هافب��ک چلس��ی همچنی��ن گفت: »ای��ن بار 

می توانیم زیر واژه بدشانس��ی خط بکش��یم. همه 
تیم ه��ای حاضر در دور گروهی س��خت و از نظر 

بدنی هم بسیار قدرتمند هستند.« 
او درب��اره بازگش��ت تورس��تن فرینگز به تیم 
ملی آلمان هم گفت: »از 12 س��ال پیش تورس��تن 
را می شناس��م. مبارزه های زیادی را ب��ا او برده ام. 
می دانم که او تا چه اندازه جاه طلب است و چقدر 
می تواند تی��م  را حمایت کرده و به جلو ببرد. باید 
از مربی بپرس��ید که آیا این ویژگی برای او تعیین 

کننده است یا خیر.« 
باالک درباره وردربرمن هم گفت: »برمن عالقه ای 
به ش��نیدن این خبر نخواهد داش��ت اما اوزیل پس از 

دیگو، نفر بعدی است که به باشگاهی بزرگ می رود.«

نتایج تیم های اصفهانی در رقابتهای 
لیگ بدمینتون

تیمهای اصفهانی در مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور و لیگ دسته 
یک باش��گاههای کشور آقایان نتایج زیر را به دست آوردند. مسابقات لیگ 
برتر آقایان: تیم هیأت بدمینتون اصفهان یک- تیم شهیددهنوی خوزستان2،تیم 
لوله س��ازی پاس��ارگاد اصفهان یک- تیم هیأت کرمانشاه2، تیم فوالد ماهان 

سپاهان و تیم روغن گلبهار سمنان بدون نتیجه.

 نجف آباد قهرمان مسابقات 
وزنه برداری استان اصفهان

مس��ابقات قهرمانی وزنه برداری بزرگساالن استان اصفهان با شرکت 8 
تیم کامل از شهرستانهای نجف آباد، زرین شهر، خمینی شهر، شاهین شهر، 

شهرستان اصفهان و فریدن روز جمعه 88/9/20 برگزار شد.
طی 11 ساعت متوالی و رقابت بسیار فشرده نتایج زیر به دست آمد:

	•نجف آباد با 211 امتیاز مقام اول 
	•شهرداری زرین شهر با 187 امتیاز مقام دوم

	•خمینی شهر با 173 امتیاز مقام سوم 
	•قهدریجان با 167 امتیاز مقام چهارم را بدست آوردند.
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روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099

شهرکرد :
تلفن : 0381-3347774   

فکس : 0381-3336021

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

روزی بود...

قیمت طال )تومان(
26360  هر گرم طالی 18 عیار

121450 هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
263500 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

263500  یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

996999دالر امریکا

943947دالر کانادا

14601464یورو

162163پوند انگلستان

265266ریال عربستان

34943501دینار کویت

271272درهم امارات

سردار شهید 
زال یوسف پور

تاریخ تولد: 1339، محل تولد: ناغان، تاریخ 
ش��هادت: 1361/3/2، محل شهادت: خرمشهر، 
مس��ئولیت: فرمانده گردان امام سجاد )ع( لشگر 

14 امام حسین)ع(

اخالق در خانواده
همس��ر ش��هید می گوید: ایش��ان همسری 
شایس��ته برای من و اس��تاد خوبی ب��رای همه 
بودند. همیشه در سالم کردن سبقت می گرفتند، 
سخن و عملشان یکی بود، وجودشان سرشار از 
ایمان و معنویت و اخالص بود و اخالق نیکو و 
شجاعت و شهامت شهید، زبان زد همه دوستان 

و آشنایان بود...
حکیمه یوس��ف پ��ور تنها فرزن��د و یادگار 

شهید:
ب��رای ت��و می گوی��م از غروبت ک��ه نه از 
طلوع��ت ک��ه مدت ه��ا می گذرد و چ��ه زیبا 
غروب کردی و چه زیبا به معبود رس��یدی، در 
س��پیده دم خون رنگ طلوعت، نهالی سه ماهه 
بودم و اکنون به برکت خورشید وجودت به ثمر 
نشس��ته ام و امروز از ت��و می گویم و چه لذت 

بخش است در حضور تو، از تو گفتن...

کالم نور

کاریکاتور

شخص ستمکار و کمک کنند بر ظلم و آن که راضی به ظلم است،
هر سه با هم شریک هستند.

اختتامیه مسابقه پوستر تایپوگرافی و 
کالیگرافی غدیر

حضور مهدی هاشمی و کیانوش عیاری در 
اصفهان برای آموزش بازیگری در کانون فیلم 

خانه ادبیات برگزار می کند:
برنامه ی» شب شعر« آذرماه

»محاکمه در خیابان« با حضور مسعود کیمیایی 

چهارمین کنگره سراسری عاشورا پژوهی
 برگزار می شود

در امتداد زاینده رود

نگین نقیه عکس: حسن مقیمی

پژوهش

روی خط فرهنگ

خانه گرافیک حوزه هنری استان اصفهان، به 
مناس��بت عید غدیرخم اقدام به برگزاری مسابقه 

پوس��تر با عنوان غدیر و  
والیت حضرت علی ابن 

ابیطالب )ع( کرد.
ب��ا  مس��ابقه  ای��ن 
محورهای چهل روایت 
اش��عار  و  حدی��ث  و 
ادبی مرتب��ط با موضوع 
غدی��ر و والی��ت علی 

امیرالمؤمنین)ع( برگزار شد.
پس از ارس��ال آثار به خانه گرافیک اصفهان 

36 اثر واجد شرایط توسط هیأت داوران )حسین 
ن��وروزی، محمد علی ناصح��ی، کریم منزوی ( 
در  و  ش��دند  انتخ��اب 
نقشخانه حوزه هنری در 
معرض دید عالقه مندان 

قرار گرفتند.
و  اختتامیه  مراس��م 
اهدای جوایز نفرات برتر 
این مسابقه در ساعت 16 
روز پنجشنبه 26 آذرماه 
88 در تاالر س��وره حوزه هنری اس��تان اصفهان 

برگزار می شود.

شب شعر آذرماه خانه ی ادبیات نیز همچون 
ماه های گذش��ته در پنجش��نبه آخر ماه برگزار 

خواهد شد.
این برنامه با حضور ش��اعران اصفهان�ی و 
ش��عر خوانی اعضا به معرفی کت��اب و نمایش 

نماهنگ آمدگان آذرماه می پردازد.
برنامه ی شب شعر آذرماه این بار در ساعت 
18:40 روز پنجش��نبه 26 آذرماه در تاالر سوره 
ح��وزه هنری واق��ع در خیابان آم��ادگاه برگزار 

می شود.

مهدی هاشمی بازیگر با سابقه تاتر، سینما و 
تلویزیون جهت آموزش فنون بازیگری در کانون 

فیل��م حوزه هن��ری، به 
اصفهان آمد.

این برنامه سری دوم 
کارگاههای  مجموع��ه 
»آموزش سینما همراه با 
ساخت فیلم« است که به 
همت کانون فیلم حوزه 
هن��ری اس��تان اصفهان 

برگزار خواهد شد.
کارگاه آموزش بازیگری به مدت س��ه روز 
از روز س��ه شنبه 24 آذرماه الی روز پنجشنبه 26 
آذرماه در ساختمان مرکزی حوزه هنری واقع در 

خیابان استانداری، خیابان سعدی برگزار خواهد 
شد. گفتنی اس��ت این کارگاه سه روزه همزمان 
با برگزاری کارگاه س��ه 
روزه آموزش کارگردانی 
با حضور کیانوش عیاری 
در س��الن سعدی حوزه 
برگزار  هنری اصفه��ان 

می شود.
من���دان  عالق����ه 
می توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر و ثبت نام در این کارگاه با شماره 
2220056 تم��اس حاصل فرمایند و یا به کانون 
فیلم حوزه هنری استان اصفهان در خیابان سعدی 

مراجعه کنند.

فیلم »محاکمه در خیابان« با حضور مس��عود 
کیمیای��ی و عوامل این 
فیلم در سینما سپاهان نقد 

و بررسی خواهد شد.
این فیلم که ساخته 
کارگردان صاحب  اخیر 
ایران  س��بک س��ینمای 
مس��عود کیمیایی است 
در س��اعت 20پنجشنبه 

26 آذرماه با حضور کارگردان فیلم به نمایش در 
می آید.

کانون فیلم حوزه هنری استان اصفهان، پس 
از نمای��ش ای��ن فیل��م 
با حض��ور کارگ��ردان، 
برخ��ی از عوامل فیلم و 
منتقد و مدرس س��ینما 
)زاون قوکاسیان( جلسه 
نقد و بررسی را برگزار 

می کند.
از عالقه من��دان به 
هنر سینما دعوت می شود ساعت 20، پنجشنبه 
26 آذرماه در سینما سپاهان اصفهان حضور یابند.

 فروش فیلم های سینمایی در سال 1388 نسبت 
به دو س��ال گذش��ته افزایش قابل توجهی داشته که 
بخش��ی از این افزایش به باال رفتن قیمت بلیت ها و 
بخش دیگر به جذابیت بیشتر فیلم ها برای تماشاگران 

بازمی گردد.
ب��ه گزارش س��ایت خبر، فروش رکوردش��کن 
»اخراجی ها2« به کارگردانی مس��عود ده نمکی آغاز 
خوبی برای اکران در سال 1388 بود، رونق سالن های 
س��ینما جای خود را به رخوت��ی داد که تا نیمه های 
مرداد ماه نیز ادامه داشت و باالخره با افزایش فروش 
»درباره الی« به کارگردانی اصغر فرهادی و پس از آن 
اجرای طرح اذان ت��ا اذان در ماه مبارک رمضان جان 

تازه ای گرفت.
امیرحسین علم الهدی، کارشناس سینما در مورد 
وضعیت اک��ران عمومی فیلم ها در س��ال 1388 و 
فروش آثار، گفت:» هرچند که فروش باالی اخراجی 
ها2 یک اس��تثنا بود ام��ا در ادامه هم مجموع فروش 
فیلم ها و میزان استقبال صورت گرفته از آثار نسبت به 

یکی دو سال گذشته رشد داشته است.«
او با تأکید براینکه تعداد فیلم هایی که فروش��ی 
باالتر از 500 و 600 میلیون تومان داش��ته نس��بت به 
سال های گذش��ته باالتر بوده، در مورد دلیل افزایش 
فروش فیلم ها گفت:» بخشی از دلیل افزایش فروش 
فیلم های س��ینمایی می تواند به باالتر رفتن قیمت 
بلیت های مربوط باشد اما واقعیت این است که تعداد 
تماشاگرانی هم که در سالن های سینما حاضر شده 

اند، نسبت به یکی دو سال قبل بیشتر بوده اند.«
»اخراجی ها2«، »درباره الی«، »زندگی ش��یرین«، 
»دو خواهر«، »بی پولی«، »کتاب قانون«، »محاکمه در 
خیابان« و »نیش زنبور« هشت فیلم پرفروش امسال 
هستند که بخش عمده ای از آن را فیلم های کمدی 
تش��کیل می دهد. این کارشناس سینما در مورد این 

فیلم ها گفت: »نکته خوشحال کننده در مورد فهرست 
فیلم های پرفروش سینمای ایران این است که می توان 
اسامی فیلم های فرهنگی تر و متفاوت تر را در این 
لیس��ت دید. وجود »درباره الی« و »بی پولی« در این 
فهرست نشان می دهد که تماشاگران سینمای ایران 

عالقه مند به دیدن این گروه از فیلم ها هم هستند.«

وی این را نش��انه این می داند ک��ه می توان به 
ژانره��ای دیگر غیر از کمدی هم توجه کرد و به این 
ترتیب تعداد بیش��تری از تماشاگران را به سالن های 

سینما آورد. 
عل��م الهدی در مورد تأثیر برنامه طراحی ش��ده 
برای اکران م��اه رمضان بر افزایش فروش فیلم های 
س��ینمایی گفت: »زمانی که پیشنهاد اکران فیلم ها به 
صورت شبانه در ماه مبارک رمضان مطرح شد، کمتر 

کسی تصور می کرد که به این میزان از موفقیت دست 
پیدا کند اما خوش��بختانه این اتفاق افتاد و دیدیم که 
برنامه ای درس��ت در مورد اکران فیلم ها تا چه حد 
می تواند بر میزان فروش حتی در فصل های کم رونق 

اکران تأثیر بگذارد.«
او همچنین در مورد تأثیر پردیس های سینمایی 
بر باال رفتن تعداد تماشاگران و فروش فیلم ها گفت: 
»جدول فروش فیلم های سینمایی نشان می دهد که 
پردیس های سینمایی مانند رازی، تماشا و آزادی تا 
چه حد موفق به جذب تماش��اگران شده اند به این 
ترتی��ب که حدود 30 ت��ا 40 درصد فروش فیلم ها 

وابسته به این پردیس ها است.«
وی ادامه داد: »60 تا 70 درصد کل فروش فیلم ها 
در تهران مربوط به سینماهای فرهنگ، پردیس رازی، 
تماش��ا، آزادی، اریکه ایرانیان و س��ینما ایران است. 
البته باید این مس��أله را در نظر  داش��ت که مخاطبان 
مراجع��ه کننده به پردیس ه��ا اغلب همان مخاطبان 
س��ال های دیگر هس��تند که با وجود سالن های با 
کیفی��ت مجموعه های تازه تر را انتخ��اب کرده اند. 
براس��اس آمار موجود، 80 تا 90 درصد این سالن ها 
همان مخاطبان قبلی سینما هستند و 10 تا 20 درصد 
به واسطه وجود این پردیس ها به تازگی به سینماها 

آمدند.«
علم الهدی وضعیت اکران فیلم ها را تا پایان سال 
چنین ارزیابی کرد: »تصور نمی کنم امسال تا پایان سال 
با پدیده تازه ای در اکران روبه رو شویم. اما برای بهبود 
اوضاع اکران س��ال آینده باید شورای صنفی نمایش 

آیین نامه اکران را قبل از پایان بهمن ماه تدوین کند.«
وی در نگاهی کلی به اکران فیلم ها در سال 1388 
گفت:» برنام��ه ریزی دقیق در م��ورد اکران، نمایش 
فیلم ها در مدت زمانی طوالنی تر و کاهش سالن ها 

می تواند در فروش آثار تأثیر زیادی داشته باشد«. 

دبیر چهارمین کنگره سراس��ری عاشورا پژوهی 
گفت: این کنگره همزمان با ماه های محرم و صفر در 

دو بخش استانی و کشوری برگزار می شود.
»محمد محرابی« در گفتگو با ایرنا، اظهار داشت: 
این کنگره در دو بخش اس��تانی و کش��وری برگزار 
خواهد ش��د که بخش اس��تانی آن از 15 ماه محرم 

الحرام آغاز شده و تا 25 صفر ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه کنگره کشوری نیز در دهه 
پایانی ماه صفر در تهران برگزار خواهد ش��د، افزود: 

زمان و مکان دقیق آن متعاقباً اعالم می شود.
محرابی خاطرنش��ان کرد: در مرحله استانی این 
کنگره تمامی آثار ارسالی توسط هیأت های استانی 
م��ورد ارزیابی قرار گرفته و پس از معرفی و تجلیل 
از برترین ها، آثار برجس��ته به مرحله کش��وری راه 

می یابند.
وی اضافه کرد: به دلیل گستردگی و حجم آثار 
هن��وز آمار دقیقی از مجموع آثار ارس��الی به کنگره 
اس��تانی در دست نیس��ت اما برآوردها حاکی از آن 
اس��ت که این کنگره با استقبال چشمگیری مواجه 

شده است.
دبیر کنگره سراسری عاشورا پژوهی یادآورشد: 
پژوهشگران تا 30 آذرماه فرصت دارند مقاالت خود 
را به صورت نس��خه چاپی در قطع A4 به صورت 
ی��ک رو و همراه با CD ب��ه اداره کل اوقاف و امور 

خیریه استان محل سکونت خود ارسال کنند.
وی بیان داشت: محققان همچنین می توانند از 
طریق سایت کنگره به نشانی www.mfso.ir آثار 

خود را ارائه دهند.
محرابی به محورهای این کنگره اش��اره کرد و 
اف��زود: این همایش در پنج محور برگزار می ش��ود 
که محققان و پژوهشگران می توانند آثار علمی خود 
را در موضوعات مطرح ش��ده در این محورها ارائه 

دهند.
وی خاطرنش��ان ک��رد: مح��ور اول این کنگره 
عاشورا، تعریف و جایگاه عدالت و پیشرفت نام دارد 
که شامل محورهایی چون تعریف عدالت و پیشرفت 
در ادبیات عاش��ورا، قیام عاشورا زمینه ساز عدالت و 

پیشرفت، مبانی قرآنی عدالت در کالم امام حسین)ع( 
و عاشورا و تجلیات عدالت در سیره امام حسین)ع( 

و اصحاب ایشان است.
محرابی افزود: محور دوم این همایش، عاشورا 
و پیش��ینه تاریخی و تمدن ایران اس��المی است که 
ش��امل موضوعاتی چون، نقش عاش��ورا در شکل 
گیری ایده های پیش��رفت و توسعه در ایران، نقش 
عاشورا در شکل گیری فرهنگ های تحول اجتماعی 
و حرکت به سوی پیشرفت در عصر مشروطه، نقش 

عاشورا در شکل گیری تمدن ایرانی � اسالمی عصر 
صفوی و نقش عاشورا در شکل گیری قرن چهارم و 

پنجم هجری است.
وی ب��ا بیان اینکه محور س��وم کنگره عاش��ورا 
پژوهشی، عاشورا، انقالب اسالمی و ترسیم جامعه 
پیشرفته مبتنی بر عدالت اس��ت، یادآورشد: استفاده 
از عبرت های عاش��ورا در حفظ و استحکام انقالب 
اسالمی براس��اس نظامی عدالت محور، ارتباط پیام 

شهدای عاشورا و شهدای انقالب اسالمی در تحقق 
عدالت و پیشرفت، راه های تحقق فرهنگ عاشورایی 
برای جلوگیری از دنیا طلبی و رفاه زدگی در س��ایه 
نظام عدالت محور، نقش حوزه و دانشگاه در گسترش 
عدالت طلبی عاشورا و پیشرفت انقالب اسالمی از 

جمله موضوعهای محور سوم کنگره است.
وی نقش بصیرت به عنوان یکی از عبرت های 
عاش��ورا در پیشرفت و توس��عه عدالت در انقالب 
اسالمی، راه های تحقق معنویات در جامعه عدالت 
محور بر اس��اس آموزه ه��ای عاش��ورا و راه های 
گسترش فرهنگ عدالت و پیشرفت در دهه چهارم 
انقالب بر اس��اس فرهنگ عاش��ورا و نظام عدالت 

محور را از دیگر موضوعهای این محور برشمرد.
دبیر کنگره سراسری عاش��ورا پژوهی ادامه داد: 
محور دیگر این کنگره، عاش��ورا و اندیشه عدالت و 
پیشرفت است که شامل محورهایی چون قیام عاشورا 
و پیشرفت اندیشه عدالت اجتماعی، تأثیر عاشورا بر 
زمینه س��ازی، تحقق و استمرار جنبش های عدالت 
خواهانه و نهضت های سیاس��ی، اجتماعی جهان، 
نقش عدال��ت خواهی عاش��ورا در وحدت جوامع 
اس��المی، تحقق ارزش های اس��المی در سایه نظام 

عدالت محور و فرهنگ عاشورایی است.
وی عاشورا و الگوهای عدالت و توسعه را عنوان 
محور پنجم این کنگره ذکر کرد و گفت: این محور 
شامل موضوعهایی چون، بازخوانی الگوی پیشرفت 
از منظر مکتب عاشورا، بایدها و نبایدهای عاشورایی 
در طراحی و نهادینه سازی الگوی اسالمی پیشرفت، 
مقایسه شعار عدالت خواهی اعالمیه حقوق بشر با 
عدالت خواهی عاش��ورا، چگونگ��ی ایجاد گفتمان 
عدال��ت و پیش��رفت در جامع��ه امروز بر اس��اس 

آموزه های عاشورا است.
عالقه مندان برای کس��ب اطالعات بیش��تر در 
مورد کنگ��ره می توانند به دبیرخانه این کنگره واقع 
در تهران، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان هانری کربن، 
واحد پژوه��ش معاونت فرهنگی س��ازمان اوقاف 
و ام��ور خیری��ه مراجعه کرده و یا با ش��ماره تلفن :

 66720057 0– 021 تماس بگیرند.

مرور فروش فیلم های سال 1388
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فرهنگ و هنر

برگزاری »عصری با داستان«  در تاالر سوره
خانه ادبی��ات حوزه هنری اس��تان اصفهان 
برنامه عص��ری با داس��تان آذرم��اه را همچون 
چهارش��نبه های آخر هر ماه با حضور داس��تان 

نویسان اصفهان برگزار می کند.
در این برنامه عالوه بر داستان خوانی اعضا، 

به معرفی کتاب و نمایش نماهنگ آمدگان آذرماه 
پرداخته می شود.

عصری با داستان آذرماه، این بار در ساعت 
17 روز چهارشنبه 25 آذرماه در تاالر سوره حوزه 

هنری واقع در خیابان آمادگاه برگزار می شود.
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