
صفـحه

آنفلوانزا 3 عارضه دارد
از روزی که بحث آنفلوانزا و همه گیری آن سر 
زبان ها افتاده است، کمتر کسی را می بینید که درباره 
این بیماری از پزشکان سؤال نکند. موج های مختلف 
آنفلوانزا هم دست بردار نیستند و یکی پس از دیگری 

در راه هستند . . . 

          سالمت / ادامه در  صفحه   

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی 
چهارمحال و بختیاری:

آیینهای محرم تحریف زدا 
باشد

رئیس س��ازمان تبلیغات اسالمی چهارمحال 
وبختی��اری گف��ت: آیین ه��ای ماه مح��رم باید 
 در راس��تای تحریف زدایی وع��اری از هرگونه 

شبهه افکنی برگزار شود . . .

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

نقش مادران در پیشگیری 
از جرم

در عرصه پیش��گیری از ج��رم و در وادی اصالح 
رفت��ار اف��راد، نهاد خان��واده نقش��ی اساس��ی دارد و 
اساسی ترین نقش در این نهاد را مادر به عهده دارد . . . 

            جامعه / ادامه در  صفحه   

حمایت ایران از همگرایی 
کشورهای اسالمی

س��خنگوی وزارت امورخارج��ه جمه��وری 
اس��المی ایران موضوع اصلی س��فر الریجانی به 
مص��ر را در خص��وص اج��الس بی��ن المجالس 

کشورهای اسالمی دانست و گفت . . . 

        سراسری / ادامه در  صفحه   

Zayande Roud - No. 171, Dec,23,2009چهارشنبه 2 دی ماه 1388 / 6 محرم 1431 / دوره جدید شماره 171 / 8 صفحه / 200 تومان

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

لیگ برتر فوتبال:
جام خلیج فارس 

مسابقات هفته بیست و یکم 
لیگ برتر فوتبال ایران با برگزاری 
3 بازی در روز سه شنبه پیگیری 
شد. در جریان این دیدارها پیکان 
قزوین ب��ا نتیجه ی��ک - یک با 

سایپای کرج مساوی کرد. فوالد مبارکه سپاهان با نتیجه ی پرگل 5 بر 
صفر استقالل اهواز را در اهواز شکست داد و . . . 

                ورزشی / ادامه در  صفحه 7

در اولین سه شنبه دی ماه
شهروندان اصفهانی با رئیس 

شورای اسالمی شهر دیدار کردند
جلسه مالقات مردمی رئیس 
اصفهان  ش��هر  اسالمی  شورای 
در دی م��اه، همزمان ب��ا اولین 
سه ش��نبه این ماه در شهرداری 

اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شورای شهر اصفهان در این جلسه که از 

ساعت 7:30 صبح آغاز شد . . .

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

شناسنامه های جدید با کیفیت تر، 
امنیتی تر و با طراحی بهتر است  

شناسنامه های جدید با طراحی 
جدید، اندازه کوچکتر، کیفیت مواد 
اولیه در کاغذ، چاپ عکس روی 
شناسنامه و داش��تن بارکد شماره 
ملی، عم��ر و قابلیت  های امنیتی 

بیشتری دارد . . .

سراسری / ادامه در  صفحه 2

اَْیَن الّطالُِب بَِدِم اْلَمْقُتوِل بَِکْرَبالَء

منا
: ای

س 
عک

س��ومین پ��روژه عمران��ی ش��اخص 
در کالنش��هر اصفه��ان ب��ه ن��ام تقاط��ع 
 غی��ر همس��طح دکت����ر حس����ابی ب�ه 

بهره برداری رسید.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای 

روابط عمومی شهرداری اصفهان، معاون 
عمران ش��هری با اعالم ای��ن خبر گفت: 
تقاطع غیرهمسطح دکتر حسابی به عنوان 
سومین طرح عظیم شهری به بهره برداری 

رسید و در اختیار مردم قرار گرفت.

دکتر علیرضا قاری قرآن سرعت باالی 
اجرای پروژه همراه با رعایت کیفیت الزم 
را از ویژگی ه��ای این تقاطع دانس��ت و 
اف��زود: مدت پیمان تقاطع غیرهمس��طح 
دکت��ر حس��ابی 10 م��اه ب��ود ول��ی ب��ا 

اجرایی ش��دن برنامه زمانبدی، این پروژه 
س��ه ماه زودت��ر از موعد مق��رر به بهره 

برداری رسید . . .

بهره برداری از تقاطع غیر همسطح 
دکتر حسابی سومین پروژه عظیم شهری

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:
سینما و کتاب از ابزار مبارزه با جنگ نرم 
هستند



سراسری

شناس��نامه های جدید با طراحی 
جدید، اندازه کوچکت��ر، کیفیت مواد 
اولی��ه در کاغ��ذ، چ��اپ عکس روی 

شناسنامه و داشتن بارکد شماره ملی، 
عم��ر و قابلیت  های امنیتی بیش��تری 

دارد. 
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی 
خبر، ش��کل و اندازه شناس��نامه های 
جدی��د که به گفت��ه رئیس س��ازمان 
ثبت احوال کش��ور، همزم��ان با دهه 
فجر امس��ال صادر می  ش��ود؛ همانند 
گذرنامه ه��ای کنونی و رنگ جلد آن 

قهوه ای است. 
ب��ه گفته ناظم��ی اردکان��ی، این 
شناسنامه ها در حال حاضر فقط برای 
اف��راد باالی 15 س��ال و در مراجعات 
عادی مردم مانند مراجعه برای تعویض 
و یا رفع نقص صادر می ش��ود، اما تا 
پایان سال 89 همه مردم این شناسنامه 

جدید را دریافت می کنند. 
صدور این شناسنامه ها، هم اکنون 
در اداره کل امور خارجه، برای ایرانیان 
خارج از کشور به صورت آزمایشی در 

حال انجام است. 
در صفحه نخست شناسنامه جدید 
مش��خصات فردی مانند شماره ملی 
ش��خص و پ��در و مادر وی، ش��ماره 
شناس��نامه، نام و نام خانوادگی، تاریخ 
تولد، محل تولد، نام پدر و مادر و محل 

تنظیم سند درج شده است. 
در صفحه دوم شناس��نامه جدید 
محل تنظیم سند شامل حوزه، شهر و 
شهرستان و بخش و محل امضاء و مهر 

مأمور تنظیم سند درج شده است. 
درصفح��ه س��وم و چه��ارم نیز 

اطالعات مربوط ب��ه ازدواج و طالق 
درج می ش��ود و درصفح��ه پنج��م 
در صفح��ه  و  فرزن��دان  اطالع��ات 
شش��م اطالعات و مهر انتخابات درج 

می شود. 
صفح��ه هفت��م مربوط ب��ه درج 
مهرهای اضط��راری و صفحه بعد از 
آن مربوط به وفات و مشخصات فرد 

متوفی است. 
به گفته رئیس سازمان ثبت احوال 
کشور، سوم دی نخس��تین شناسنامه 
جدید برای حضرت آیت  اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اسالمی در مراسمی 

صادر می  شود. 
100میلیون س��ند تول��د در ثبت 

احوال وجود دارد. 

سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسالمی 
ایران موضوع اصلی س��فر الریجان��ی به مصر را در 
خصوص اجالس بین المجالس کشورهای اسالمی 
دانس��ت و گفت: الریجانی در این س��فر دیدارهای 
حاشیه ای نیز داشته اما آنچه در مباحث حاشیه ای از 

برخی منابع نقل شده است خیلی قابل اعتنا نیست.
به گزارش واحد مرکزی خبر، مهمانپرس��ت در 
نشست خبری خود همچنین در پاسخ به این سؤال 

که آیا آقای الریجانی در سفر به مصر حامل 
پیام رئیس جمهوری اسالمی ایران  به حسنی 
مبارک رئیس جمهور مصر بوده است، گفت: 
سفر آقای الریجانی به مصر برای شرکت در 
اجالس بین المجالس کشورهای اسالمی و 
بیان دیدگاه های ایران درباره ساختار آن و 
موارد دیگر بوده اس��ت. سخنگوی وزارت 
امورخارجه جمهوری اسالمی ایران درباره 
ارتق��ای رابطه تهران با مصر گفت: به طور 
کل��ی ایران از همگرایی بیش��تر، تقویت و 
ارتقای مناس��بات و همکاری های هر چه 
بیشتر با کشورهای اسالمی، ایجاد وحدت 
در جهان اسالم و گفتگو و رایزنی با مقامات 

کشورهای اسالمی به منظور توسعه و پیشرفت روابط 
حمایت می کند و اگر بخواهیم به سمت آینده بهتر 
حرکت کنیم این موضوع فقط با همگرایی بیشتر به 

دست می آید.
مهمانپرست یادآور شد: در این میان کسانی هستند 
که از همگرایی بیشتر کشورهای اسالمی و نزدیکی 
روابط این کشورها به یکدیگر به خاطر برخی مسائل 

خوشحال نمی شوند.
مهمانپرست با بیان اینکه راه حل نظامی اقدامی 
مناسب و انس��انی برای خروج از وضع کنونی یمن 
نیست، افزود: جمهوری اس��المی ایران بارها اعالم 
کرده است از وضع پیش آمده در یمن متأسف است و 
آن را برادرکشی و اختالف درونی می داند و نیروهای 

داخلی باید وضع کنونی را حل و فصل کنند.
سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسالمی 
ایران همچنین در پاس��خ به س��ؤالی درباره برگزاری 
نشست همسایگان عراق در تهران و دعوت از هیأتی 
از امری��کا گفت: قباًل اعالم کردیم که برای کمک به 
وحدت در عراق قبل از انتخابات پیش��نهاد برگزاری 
این نشس��ت را ارائ��ه کرده بودی��م و فکر می کنیم 
اگر این نشس��ت صورت بگی��رد می تواند با توجه 
به حساس��یت های کنونی به برگ��زاری هر چه بهتر 

انتخابات در عراق کمک کند.
س��خنگوی وزارت امور خارجه در ادامه درباره 

س��وء تفاهم به وجود آمده در منطق��ه مرزی ایران و 
عراق در منطقه فکه گفت: رسانه ای و برجسته شدن 
اینگونه مس��ائل جزئی میان ای��ران و عراق از طریق 
برخی رسانه های بیگانه، نوعی رویه تبلیغاتی برای 
تأثیرگ��ذاری در تحوالت و وضع داخلی عراق و نیز 

روابط دوستانه میان دو کشور است.
رامین مهمانپرس��ت افزود: موضوع میله گذاری 
م��رزی با توجه به جنگ تحمیلی هش��ت س��اله و 

حوادث طبیعی پس از آنکه موجب ایجاد تغییراتی در 
مرز میان دو کشور شده، امری ضروری است، که الزم 

است مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با بیان اینکه جمهوری اس��المی ایران طبق 
معاه��ده 1975 درخواس��ت خود را برای تش��کیل 
کمیته ای به منظور بررسی و بازنگری مرزهای ایران و 
عراق به این کشور همسایه ارائه کرده است، گفت: این 

اقدام با هدف رفع سوء تفاهم ها انجام شده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در بخش دیگری 
از این نشس��ت خبری با انتقاد از کش��ورهای دارای 
سالح های هس��ته ای به دلیل نداشتن تالش جدی 
برای خلع سالح هسته ای خود افزود: داشتن سالح 
هسته ای خطری کاماًل جدی است و هیچ یک از این 
کشورها در جهت از بین بردن سالح های هسته ای 
خود هیچ گونه گام مثبت و عملی برنداشته اند و این 

موضوع فقط در حد حرف باقی مانده است.
سخنگوی وزارت خارجه درباره سفر سیدحسن 
نصراهلل دبیر کل حزب اهلل لبنان به تهران با بیان اینکه 
سفرها به صورت ادواری بین شخصیت های برجسته 
در کشورهای اسالمی و منطقه صورت می گیرد، گفت: 
سیدحسن نصراهلل شخصیت برجسته و تأثیرگذاری 
اس��ت که در تشکیل دولت لبنان تأثیر گذاشته است 
و سفر مقامات دو کشور به منظور گسترش رایزنی ها 
صورت می گیرد و در این زمینه ممکن اس��ت آقای 

سیدحسن نصراهلل سفری به جمهوری اسالمی داشته 
باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به دعوت 
به عمل آمده از ایران برای شرکت در نشست مربوط 
 به افغانستان که قرار است در لندن برگزار شود، افزود: 
در مورد اجالس لندن، از ایران هم دعوت شده است 
که این دعوت در دست بررسی است اما هنوز تصمیمی 

برای حضور در این اجالس اتخاذ نشده است.
وی افزود: کشور ما کشوری هسته ای 
اس��ت و دانش بومی و هس��ته  ای دارد و 
آمادگی خود را برای تعامل با کش��ورهای 
دیگر در این زمینه اعالم کرده است که ژاپن 

هم می تواند یکی از این کشورها باشد.
مهمانپرست درباره تحرکات دیپلماتیک 
اخیر کشورمان درجریان سفرهای مقامات 
کشورمان به دیگر کشورها و همچنین سفر 
برخ��ی مقامات خارجی ب��ه تهران، گفت: 
س��فرهای متع��ددی به منظ��ور تحرکات 
دیپلماتیک جمهوری اسالمی ایران با سایر 
کش��ورها انجام ش��ده و در دست پیگیری 
است و این نشان دهنده اهمیت منطقه ما و 
جمهوری اس��المی و رایزنی های مستمری است که 

صورت می گیرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: سفر متکی 
به لبنان در پی تشکیل دولت وحدت ملی و خرسندی 
از ایجاد ثبات در این دولت صورت گرفت و با توجه 
به رویه مردم ساالری در لبنان، امیدواریم ثبات،  آرامش 
و پیشرفت به زودی در این کشور حاصل شود و  در 
این سفر البته آمادگی ایران برای تقویت روابط با لبنان 
نیز اعالم شد. مهمانپرست سفر الریجانی به مصر را 
به منظور شرکت در اجالس بین المجالس کشورهای 
اسالمی و اعالم دیدگاه های جمهوری اسالمی ایران 
ب��رای س��اختار و تقویت همکاری ه��ا بین مجالس 
کشورهای اسالمی بیان کرد. وی افزود: آقای الریجانی 
در این س��فر با مقامات مصری و مقامات کشورهای 
شرکت کننده دیدار و گفتگو کرد. سخنگوی وزارت 
خارجه س��فر سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت 
ملی به توکیو را به منظور توس��عه روابط دوجانبه و 
گفتگو درباره مسائل بین المللی برشمرد و گفت:  فکر 
می کنیم با اینگونه سفرها و تبادل نظرها درخصوص 
موضوعات مورد عالقه، ظرفیت های جدید همکاری 
پیدا ش��ود و به افزایش روابط کمک کند. وی افزود: 
سفر مقامات دیگر کشورها به جمهوری اسالمی ایران 
در چارچوب روابط دوجانبه و تبادل نظر برای یافتن 

ظرفیت های جدید ادامه دارد.

س��خنگوی کارگروه طرح تحول 
اقتصادی از تدوین بسته های حمایتی 
دقیق برای اجرای هدفمندکردن یارانه ها 

خبر داد. 
محمد رضا فرزین افزود: برخالف 
انتقاد های��ی که از آث��ار منفی اجرای 
الیحه هدفمند کردن یارانه ها صورت 
می گیرد، باره��ا اعالم ک��رده ایم که 
با اج��رای دقیق بس��ته های حمایتی 
می توان آثار منفی را به حداقل رساند. 
وی اضافه کرد: ب��ه طور مثال در 
بخش حم��ل و نقل ش��هری و برون 
شهری، بسته حمایتی خاصی تدوین 

شده است که حتی برخی نارسایی های 
موجود را نیز برطرف می کند. 

فرزین تصریح کرد: در این بسته، 
آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر 
قیمت حمل بار و جا به جایی مسافر 
به دقت محاسبه شده و سیاست های 
متناس��بی درجهت کاه��ش قیمت در 
نظر گرفته شده است که حتی اجرای 
این سیاست ها، ناکارآیی سیستم سنتی 

فعلی را هم بر طرف خواهد کرد. 
وی با اش��اره به عزم دولت برای 
اجرای سیاست های غیرقیمتی در کنار 
سیاست های قیمتی،تاکید کرد: اصالح 

الگوی مصرف تنها با اجرای همزمان 
هر دو روش میسر است. 

مع��اون وزیر اقتص��اد اضافه کرد: 
این بسته های حمایتی در بخش های 
مختل��ف دیگ��ر از جمل��ه صنعت، 
بازرگانی و کشاورزی نیز در سه مقطع 
بلند مدت، می��ان مدت و کوتاه مدت 

طراحی شده است. 
س��خنگوی کارگروه طرح تحول 
اقتصادی با انتقاد از جوس��ازی برخی 
رس��انه ها در خص��وص طرح جمع 
آوری اطالعات اقتصادی خانوار گفت: 
آنچه این رسانه ها به عنوان خطای 30 

درصدی نتایج این طرح بزرگ نمایی 
می کنند مرب��وط به اطالع��ات اولیه 
است، حال آنکه خطای این اطالعات 
پس از راس��تی آزمایی ها و مقایسه با 
آمار دیگر پایگاه ها به حد بسیار زیادی 

رسیده است. 
فرزی��ن تصریح کرد: قش��رهای 
مختل��ف در ای��ن ط��رح براس��اس 
پنج ش��اخص خودرو، مل��ک، میزان 
تحصیالت سرپرس��ت خانوار، تعداد 
اف��راد ش��اغل در خان��واده و می��زان 
تسهیالت دریافتی از نظام بانکی در سه 

سطح خوشه بندی شده اند.

تغیی��ر زم��ان امتحان��ات دانش 
آموزان در ایام محرم پس از چند بار 

تأیید و تکذیب باالخره تأیید شد.
 ب��ه گ��زارش واح��د مرک��زی 
خب��ر، سرپرس��ت معاونت آموزش 
و نوآوری آموزش و پرورش گفت 
: امتحان��ات نهای��ی دانش آم��وزان 
متوس��طه از10دی و امتحانات پیش  

دانشگاهی از12دی آغاز می شود.
محم��د علی غف��اری افزود: بر 
اساس بخش��نامه ای که به مدارس 
ارس��ال شده است امتحانات داخلی 
مدارس هم از10دی برگزار خواهد 

شد.
وی گف��ت : امس��ال امتحانات 
برخ��ی دان��ش آموزان ب��ا دهه اول 

محرم همزمان ش��ده بود. سرپرست 
معاونت آموزش و نوآوری آموزش 
و پ��رورش تأکید ک��رد: تغییر زمان 
امتحانات م��دارس با هدف حضور 
دانش آم��وزان در مراس��م عزاداری 
ده��ه اول مح��رم و اس��تفاده ه��ر 
چه بیش��تر آنان از ای��ن ایام معنوی 
صورت گرفته اس��ت. این در حالی 
اس��ت که وزیر آموزش و پرورش 
هفت��ه گذش��ته در حاش��یه همایش 
خان��واده در جم��ع خبرن��گاران از 
خبر برگزار نشدن امتحانات در ایام 
محرم که برخی مس��ئوالن آموزش 
و پرورش ش��هر تهران آن را اعالم 
کرده ان��د اظهار بی اطالعی و آن را 

تکذیب کرد.

بزرگترین کارخانه تولید س��یمان 
ایران در خوزستان با ظرفیت تولید 5 
هزار و 500 تن در روز به مرحله تولید 

آزمایشی رسید.
 به گزارش واحد 
مرک��زی خبر، رئیس 
و  صنای��ع  س��ازمان 
معادن اس��تان گفت: 
کارخ��ان��ه س��یمان 
خوزستان در زمینی به 
مساحت 100هکتار و 
در مدت چهار س��ال 

ساخته شد.
س��اخت  اف��زود:  زاده  حس��ن 
و راه ان��دازی ای��ن کارخان��ه 2هزار 
میلیارد ریال هزینه داش��ت که پس از 
آزمایش دس��تگاه ها تا یک ماه آینده 

 به تولید نهایی می رسد. وی افزود: با 
بهره برداری از ای��ن طرح برای بیش 
از 400 نف��ر از جوانان منطقه به طور 
مستقیم و برای10هزار نفر به طور غیر 
مس��تقیم فرصت اشتغال 

فراهم می شود.
رئیس سازمان صنایع 
و معادن خوزستان افزود: 
هم اکنون روزانه 8 هزار 
و 900 تن سیمان در سه 
کارخانه کارون، بهبهان و 
خوزستان تولید می شود 
ک��ه با بهره برداری کام��ل ازاین طرح 
این می��زان به 14ه��زار و 400 تن در 
روز افزایش می یابد. کارخانه سیمان 
خوزستان در جاده بین شهرستان های 

هفتکل و رامهرمز ساخته شد.

ایرانجهان نما

حمایت ایران از همگرایی کشورهای اسالمی

تدوین بسته های حمایتی دقیق برای یارانه ها 

وزیر تکذیب کرد،  
معاون تأیید کرد !

تولید آزمایشی بزرگترین کارخانه 
تولید سیمان ایران

شناسنامه های جدید با کیفیت تر، امنیتی تر و با طراحی بهتر است  

چه خبر از پایتخت

وزارت امور زندانیان تشکیالت خودگردان 
فلسطینی اعالم کرد ش��مار زندانیان فلسطینی 
که از بیس��ت س��ال پیش در زندانه��ای رژیم 
صهیونیستی به سر می برند، به 110 تن افزایش 

یافت.
در بیانی��ه وزارت اموز زندانیان فلس��طینی 
در غزه همچنین آمده است شمار زندانیانی که 

بیش از 15 سال را در زندانهای اسرائیل سپری 
کرده ان��د به 319 تن رس��ید و ای��ن در حالی 
اس��ت که 13 فلسطینی نیز بیش از 25 سال در 

زندانهای اسرائیل در حبس بسر می برند.
نائ��ل البرغوث��ی نیز قدیمی تری��ن زندانی 
فلسطینی است که مدت 32 سال را در زندانهای 

مختلف اسرائیل در بند بوده است.

دبیر شورای عالی ترافیک:
قیمت آرم های طرح 

ترافیک تا چند روز آینده 
مشخص می شود

دبی��ر ش��ورای عال��ی ترافیک گف��ت: قیمت 
آرم های طرح ترافیک 20 تا 30 روز آینده مشخص 

می شود.
س��ید عل��ی لطف��ی زاده در گفتگ��و ب��ا فارس 
افزود: باید جلس��ه ش��ورای عالی ترافیک در زمینه 

قیمت گذاری آرم برگزار شود.
وی ادام��ه داد: احتماالً این جلس��ه هفته آینده 

برگزار می شود.
دبیر شورای عالی ترافیک افزود: هنوز جلسه ای 
درباره قیم��ت نهایی آرم های طرح ترافیک س��ال 

آینده برگزار نشده است.
مس��ئوالن ش��هرداری تهران اع��الم کردند که 
قیمت آرم های طرح ترافی��ک جدید قطعًا افزایش 

می یابد.

تجاوز به اراضی؛ 
بیشترین شکایات از 

شهرداری ها 
دادستان تهران گفت: بیشترین پرونده در حوزه 
ش��هرداری ها به ترتیب به مسائل مربوط به تجاوز 
به اراضی، مس��ائل مالی و تقاضای شهرداری برای 
توسعه ش��هرها و جاده های بین ش��هری، مربوط 

می شود.
به گ��زارش واحد مرکزی خبر، عباس جعفری 
دولت  آبادی در حاش��یه مراس��م تودی��ع و معارفه 
سرپرست س��ابق و جدید دادسرای ناحیه 7، ویژه 
رس��یدگی به تخلفات ش��هرداری  ها، در پاسخ به 
اینک��ه آی��ا در خص��وص اقدامات ش��هرداری در 
دادستانی پرونده کالنی مطرح است یا خیر؟ افزود: 
االن حضور ذهن ندارم، اما در گذشته پرونده  هایی 

بوده که این پرونده ها در حال رسیدگی است.
وی همچنین درباره عملکرد مدیریت ش��هری 
گفت: بهداش��ت عمومی،  محیط زیس��ت،  توجه به 
میراث فرهنگی، حمل  و نقل، کیفیت زندگی انسان  
ها، رعایت حقوق شهروندان و اولویت  بندی های 
کاربری زمین باید به عنوان مسائل عمده به ویژه در 
شهر تهران توجه شود و به طور قطع اگر شهرداری 
بتواند در این موارد س��رمایه گذاری بیش��تری کند، 

مؤثر خواهد بود.
دادس��تان تهران افزود: در این رابطه می توان به 
اقدام خوبی که شهرداری در حوزه بازار انجام داده 
است اش��اره کرد که به میراث فرهنگی توجه شده 

است.

تهران ، مقام نخست کشته 
شدگان ناشي از تصادفات 

را داراست

در ش��ش ماهه اول امسال، 12 هزار و 286 نفر 
در تصادفات رانندگي جان خود را از دس��ت دادند 
که بیشترین آمار فوت  شدگان ناشي از این حوادث 
مربوط به استان تهران با یک هزار و 232 نفر بوده 

است .
به گ��زارش ایرنا از س��ازمان پزش��کي قانوني 
کش��ور، این رقم نسبت به مدت مش��ابه سال قبل 

حدود شش درصد کاهش داشته  است.
بر ای��ن اس��اس کمتری��ن آمارفوت  ش��دگان 
 ناش��ي از تصادف��ات درکش��ور مربوط به اس��تان 

کهکیلویه و بویراحمد با 80 نفر بوده است.
بنابراعالم س��ازمان پزش��کي قانوني کشور در 
نیمه اول امس��ال از تمامي افراد فوت ش��ده بر اثر 
تصادف��ات رانندگي، 9 ه��زار و 705 نفر مرد و دو 

هزار و 581 نفر زن بودند.
همچنین در شش ماهه اول امسال، 152 هزار و 
994 نفر از مجروحان حوادث رانندگي به پزشکي 
قانوني ارجاع ش��دند که از این تعداد نیز 113 هزار 

و 699 نفر مرد و 39 هزار و 295 نفر زن بودند.
براین اساس در شهریور امسال تعداد کشته هاي 
ناش��ي از تصادفات رانندگي در کش��ور، دوهزار و 
248 نفر بود که این رقم در مقایس��ه با مدت مشابه 
س��ال قبل7/3 درصد کاهش نش��ان مي دهد. یک 
هزار و 853 نفر از فوت شدگان تصادفات شهریور، 

مرد و 395 نفر نیز زن بودند.
این آمار همچنین حاکي است:  27 هزار و 378 
نف��ر از مجروحان تصادفات رانندگي در ش��هریور 
امسال به مراکز پزشکي قانوني ارجاع شدند که 20 

هزار و 743 نفر از آنان مرد و مابقي زن بودند.

 هن��د ک��ه یک��ی از مهمترین کش��ورهای 
آل��وده کننده هوا در جهان به ش��مار می رود 
روز ضم��ن ابراز خرس��ندی از توافق کپنهاگ 
اع��الم کرد این توافق برای هند چندان هم بد 

نبوده است.

جایرام رامش وزیر محیط زیست هند در 
پارلمان این کش��ور اظهار داشت ما می توانیم 

از نتیجه این کنفرانس ابراز رضایت کنیم.
رام��ش همچنین گفت نشس��ت کپنهاگ 

برای کشورش بی نتیجه هم نبوده است.

به گزارش خبرگزاری فرانس��ه از دهلی نو 
توافق��ی که در اجالس کپنهاگ حاصل ش��د و 
ه��دف آن یافتن راه حل ب��رای تغییرات آب و 
هوایی بوده به طور کلی ناکارآمد و دلسرد کننده 

توصیف شده است.
ای��ن توافقنامه ن��ه تنها نمی توان��د اهداف 
مربوط ب��ه کاه��ش آالینده ها در کش��ورهای 
 صنعت��ی را طبق توصیه دانش��مندان ب��ه میزان 
40 درصد در سال 2020 تأمین کند بلکه اهداف 
بلندمدت را برای محیط زیست کره زمین تحقق 

خواهد بخشید.
کش��ورهای بزرگ در حال توسعه از جمله 

چین و هند در مقابل هرگونه تالش برای وادار 
ک��ردن آنها به پذیرش م��وارد الزام آور مقاومت 

می کنند.
هند ک��ه یک میلیارد و یکص��د میلیون نفر 
جمعی��ت دارد معتق��د اس��ت از نظ��ر تاریخی 
کش��ورهای ثروتمند مس��ئول گرم شدن آب و 
هوای کره زمین هستند و آنها باید هزینه اقدامات 

کشورهای در حال توسعه را تأمین کنند.
از دی��دگاه کش��ورهای در ح��ال توس��عه 
اهداف مربوط به کاهش آالینده ها که از طرف 
کش��ورهای صنعتی مطرح ش��ده است هنوز از 

آنچه انتظار می رود کمتر است.

وزارت انرژی ترکیه از صدور نفت عراق 
از خ��ط لول��ه کرک��وک – یومورتالیک بندر 

جیهان از هفته آینده خبر داد.
به گزارش واحد مرک��زی خبر از آنکارا، 
وزارت ان��رژی ترکیه اعالم ک��رد: تعمیر خط 
لول��ه نف��ت کرکوک ع��راق ب��ه یومورتالیک 
بن��در جیهان ترکیه که چه��ار روز پیش بر اثر 

اقدامهای خرابکارانه آس��یب دیده بود تا شش 
روز دیگ��ر به اتمام می رس��د و صدور نفت 
ع��راق از طریق این خط لول��ه حداکثر تا یک 

هفته دیگر از سر گرفته خواهد شد.
خط لول��ه نفت کرک��وک – یومورتالیک 
بندر جیهان ترکیه مهمترین مسیر صدور نفت 

عراق است.

صنایع هوافضای ترکیه 
از توافق این کشور با رژیم 
صهیونیستی به منظور خرید 
10 فرون��د هواپیمای بدون 
سرنشین هرون از این رژیم 

خبر داد.
محرم دورتکاسلی مدیر 
اجرایی صنای��ع هوافضای 
ترکیه ب��ا اعالم این مطلب، 

تصریح ک��رد: خبر این توافق در عرض یک تا 
دو روز آینده اعالم خواهد شد.

ترکیه در س��ال 2005 قراردادی با اسرائیل 
به ارزش 185 میلیون دالر به منظور خرید این 

هواپیماهای بدون سرنشین امضاء کرد.
وجدی گون��ول وزیر دفاع ترکی��ه در ماه 

ژوئیه گزارش رس��انه های 
اسرائیلی را مبنی بر لغو این 
قرارداد ب��ه علت تأخیر در 

اجرای آن رد کرد.
در بحبوح��ه افزای��ش 
و  اس��رائیل  بین  تنش ه��ا 
بر سر سیاست های  ترکیه 
در خصوص  رژی��م  ای��ن 
فلسطینی ها به ویژه تهاجم 
نظامی به غزه، گمانه زنی در خصوص لغو این 

قرارداد قوت گرفته بود.
صنای��ع هوافض��ای ترکیه ش��ریک صنایع 
هوافضای اس��رائیل و ش��رکت دفاع��ی البیت 
 این رژیم به منظور س��اخت ای��ن هواپیماهای 

بدون سرنشین است.

وزارت امور خارجه چین از پیشرفت روابط 
دوجانبه با ژاپن در یکصد روزی که از آغاز به کار 
دولت جدید ژاپن می گذرد ابراز خوشحالی کرد.
جیانگ یو، س��خنگوی وزارت امور خارجه 
چین با اشاره به س��فر اول این ماه معاون رئیس 
جمه��ور چین به توکیو گفت: »م��ا در این مدت 
شاهد حسن نیت دولت ژاپن و تالش آنها برای 

توسعه بیشتر روابط دوجانبه بوده ایم.«
سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: 
»از زمان آغاز دولت جدید ژاپن، ش��اهد ش��روع 

خوبی در روابط چین و ژاپن بوده ایم.«
یوکیو هاتویاما، نخس��ت وزیر دولت جدید 
ژاپن از زمان آغاز به کار دولت جدید تأکید زیادی 
بر گس��ترش روابط با چین و س��ایر کشورهای 

اسیایی کرده است.
به گزارش خبرگزاری کیودو از پکن، این مقام 
وزارت امور خارجه چین گفت: »ما تمایل داریم 
از طریق همکاری با ژاپن روابط راهبردی خود را 
با این کشور که تأمین کننده منافع دو طرف است، 

ادامه دهیم«.

110 فلسطینی از 20 سال پیش در زندانهای رژیم 
صهیونیستی به سر می برند

هند از توافق اجالس کپنهاگ ابراز خرسندی کرد

هند با هرگونه تعهد الزام آور در زمینه کاهش 
آالینده ها مخالفت می کند

صدور نفت عراق از مسیر ترکیه از هفته دیگر 
آغاز می شود

ترکیه با رژیم صهیونیستی برای خرید 
هواپیماهای بدون سرنشین توافق کرد

چین از توسعه روابط این کشور با ژاپن 
استقبال کرد
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علم و صنعت

گیاهان دارویی 
اس��تفاده از گیاهان دارویی ب��ه منظور درمان با 
تاریخ زندگی انس��ان همزمان بوده است. انسان در 
تمام دوران تاریخی چاره ای جز توس��ل به گیاهان 
نداش��ت. اگر چه در نیم قرن گذش��ته اس��تفاده از 
داروهای ش��یمیایی و سنتزی به شدت رواج یافت 
ولی به س��رعت آثار زیان بار آنها بر زندگی سبب 
گرای��ش مجدد به گیاهان دارویی ش��د و این نکته 
که توس��ل ب��ه گیاه��ان دارویی هم��واره در طول 
تاریخ یکی از روش��های مؤثر درمان بوده اس��ت، 
به خوبی روش��ن اس��ت. تاریخ طب در کش��ور ما 
مربوط به دوره آریایی اس��ت و اوستا )6500 ق.م( 
اولین کتابی است که از گیاهان دارویی سخن گفته 
اس��ت. به نقل از اوس��تا اولین پزشک ایرانی تریته 
پدر گرشاس��ب پهلوان بوده اس��ت ک��ه از کاربرد 
گیاهان دارویی و عصاره آنها اطالع داش��ته و مقام 
او در ط��ب نظیر مقام ایمهوت��پ )3500 ق.م( در 
مصر باس��تان، انقلبیوس در یونان و آسکوالنیوس 
 در روم)س��ه رب الن��وع درم��ان( ب��وده اس��ت. 
قدیمی ترین گیاه دارویی در طول تاریخ  »هوم«گیاه 
مقدس آیین زرتشت بوده است. در کتابهای پهلوی 
هوم را سرور همه گیاهان و استفاده از آن را باعث 
عمر جاویدان می داند. تاریخ استفاده دارویی از پیاز 
و ادویه به 4500 ق.م و به نقل از هردوت اس��تفاده 
از گیاهان دارویی میرح )Commiphora(، کاسیا 
 Cinnamimum( سیناموم   )Cinnamomu(
 )Pinpimella anisum( آنی��ز   )Zylanica
در   )Oroganum margorana( مارج��ورام 
مومیایی کردن اجساد به 5200 ق.م می رسد. قدیمی ترین 
کتاب چینی منس��وب به شینون )2800 ق.م( هزار 
گونه دارویی را ش��رح داده، ماردوکاپالیدین )710 
ق.م( 64 گونه دارویی را کش��ت کرده اس��ت، در 
الواح س��ومری چگونگی کش��ت گیاهان را شرح 
داده، بق��راط )377 ق.م( کاربرد دارویی 400 گونه 
دارویی را شرح داده است. ظهور دانشمندانی نظیر 
س��قراط، دیوس��کورید، رازی، هروی، ابن س��ینا، 
ابوریحان بیرونی، جرجانی، خاندان بختیشوع سبب 

گسترش این علم در جهان شده اند.
گیاهان دارویی رس��تنیهایی با تاریخچه جالب 
توجه و ممتاز هستند. عالوه بر قدمت، گستره نفوذ 
این گیاهان در تاریخ ادیان و ملتها بس��یار ش��ایان 
توجه اس��ت به طوری ک��ه در جای جای حوادث 
مهم تاریخی، سیاسی، اجتماعی و دینی، این گیاهان 
قری��ن توجه بوده و یا منجر به بروز حوادث مهمی 
شده اند. در بوندهش��ن )دایرةالمعارف زرتشتیها( 
به اس��امی فرش��تگان اداره کننده روزهای یک ماه 
اش��اره ش��ده که با نام گیاهان دارویی انطباق دارد، 
زعفران و نس��ترن از آن جمله اند. در س��وره دهر، 
آیات پنجم و شش��م می خوانی��م »نیکوکاران عالم 
در بهش��ت شرابی نوشند که طبعش در لطف رنگ 
و بوی کافور اس��ت« در تاریخ اسالم، نام یهود بنی 
قریظه با حوادث مهم صدر اس��الم قرین است. در 
زبان عربی یک��ی از نامهای درخ��ت اقاقیا، قریظه 
اس��ت. بنی قریظه نام طایفه ای از یهود بوده که در 
ابتدا به شغل دباغی اشتغال داشته اند و از این گیاه 

در فرآوری پوس��ت اس��تفاده می کرده اند. امروزه 
می دانی��م که تاننها گروهی از مواد مؤثره هس��تند 
که در رس��وب پروتئین نقش دارند و این اثر باعث 
خاصیت میکروب کشی، ضد خونریزی و انقباض 
بافتهای مختلف می ش��ود. بنا براین برای رس��وب 
دادن پروتئین پوست، در دباغی مورد استفاده قرار 
می گرفته است. از دیگر گیاهان دارویی سس است 
که در زبان عطاران و منابع طب س��نتی به افتیمون 
معروف است که نام اخیر از صفت گونه ای در نام 
علمی آن گرفته ش��ده است. از خواص درمانی این 
گیاه در درمان بیماریهای دماغی اس��تفاده می شود. 
عالوه بر منابع طب��ی در متون ادبی هم از این گیاه 
نام برده ش��ده است. با جس��تجو و دقت در منابع 
دینی، تاریخی و ادبی، اسامی گیاهان دارویی، وجوه 
تس��میه و حوادث مرتبط با این گیاهان به وفور به 
چشم می خورد. بنابر این در کنار توجه فزاینده ای 
که به خ��واص درمانی این گیاهان می ش��ود الزم 
اس��ت جهت آش��نایی بیش��تر نس��ل جوان با این 
وجوه تسمیه بررس��یهای جامع تری انجام گیرد و 
حلقه های مجزای دانش بش��ری مربوط به گیاهان 

دارویی انسجام و اتصال بیشتری پیدا کند.
مهندسی ژنتیک در گیاهان دارویی

گیاهان منبع مهمی از دارو در طی هزاران سال 
هس��تد. حتی امروزه، مرکز سالمت جهانی تخمین 
زده اس��ت که باالت��ر از 80 درص��د از مردم هنوز 
روی درمانهای سنتی مثل استفاده از علف ها تکیه 
دارن��د. گیاه��ان دارویی منابع مهم��ی از داروهای 
حفاظ��ت کننده ی زندگی ب��رای اکثریت جمعیت 
جهان هس��تند. روش های بر پایه ی بیوتکنولوژی 
ب��رای انتخاب، دس��تورزی و حف��ظ ژنوتیپ های 
بحرانی گیاهان دارویی مهم اس��ت. باززایی درون 
شیش��ه ای، پتانس��یل خیل��ی قوی را ب��رای تولید 
گیاه��ان با کیفیت باال از لحاظ دارویی دارا اس��ت. 
حفاظ��ت س��رمایی یک روش حفاظ��ت در مدت 
زمان طوالنی، در نیتروژن مایع اس��ت و فرصتی را 
ب��رای حفظ گیاهان داروی��ی در معرض خطر مهیا 

می کن��د. تولی��د درون شیش��ه ای متابولیت های 
ثانویه با کشت سوسپانسیون سلولی گیاه در گیاهان 
دارویی مختلف گزارش ش��ده اس��ت. بیوراکتورها 
یک ق��دم کلیدی در تولید تج��اری متابولیت های 
ثانوی��ه به وس��یله ی بیوتکنولوژی هس��تند. انتقال 
ژنتیکی )انتقال ژن( ممکن است یک راه قوی برای 
افزایش تولید متابولیت های ثانویه ی جدید باشد. 
به خصوص به وسیله ی اگروباکتریوم ریزوژینس 
ک��ه باع��ث الق��ای ریش��ه های مویین می ش��ود. 
روش��های اصالحی در گیاهان دارویی به طور کلی 
به دو دس��ته سنتی )انتخاب توده ای،  دورگ گیری 
و زراع��ت متابولیتی( و مدرن )تغییر در س��اختار 
ژنتیکی( طبقه بندی می شوند. استفاده از مهندسی 
ژنتیک متابولیتهای ثانویه شامل ایجاد جهش،  انتقال 
ژن )استفاده از باکتری اگروباکتریوم و تفنگ ژنی(،  
دس��تکاری تنظیم کننده های نس��خه برداری ژنها 
و کش��تهای درون شیش��ه ای اس��ت که نتیجه این 
تکنیکه��ا،  ایجاد گیاهی تران��س ژنتیک )تراریخته( 
و پدیده زراعت مولکول��ی گیاهان دارویی خواهد 

بود.
جه��ش، فرآین��دی اس��ت قاب��ل ت��وارث که 
موجب تغییر دائم مجموع توارثی س��لول ش��ده و 
نهایتًا موج��ودی زنده با ویژگی های جدید ژنتیکی 
را به وج��ود می آورد که به موج��ود جدید موتان 
گوین��د. یک��ی از عوامل اصلی تکام��ل در گیاهان 
جهش یا موتاس��یون است. همراه با دورگ گیری و 
بیوتکنولوژی، جهش با ایجاد تنوع مواد اولیه برای 
گزین��ش را فراه��م می آ ورد. از جه��ش در اصالح 
نباتات اس��تفاده زیادی شده اس��ت و تعداد زیادی 
واریته جدید از این طریق اصالح یافته اند. به عنوان 
مثال تا س��ال 1982 تعداد واریته های موتان معرفی 
ش��ده به 327 موتان رس��ید که این تعداد در حال 
حاضر چند برابر ش��ده اس��ت. برای ایجاد جهش 
می توان از جهش زاهای فیزیکی مثل پرتوهای گاما 
و ایک��س و جهش زاهای ش��یمیایی مثل اتیل متان 
سولفونات، دی متیل سولفات و غیره استفاده کرد. 

در س��ازمان انرژی اتمی ایران تس��هیالت استفاده 
از اش��عه گاما برای اهداف اص��الح نباتات فراهم 
اس��ت. اصالح گیاهان دارویی در ایران در آغاز راه 
است. با استفاده از تکنیک های به نژادی مثل جهش 
مصنوع��ی امکان اصالح گیاهان دارویی با عملکرد 
و ماده مؤثره باال عملی اس��ت. س��رعت اصالح در 
ای��ن روش به ویژه برای گیاهان��ی که با بذر تکثیر 

می یابند بیشتر خواهد بود.
گیاهان زینتی

گیاهان زینتی بخش��ی از کل گیاهان موجود در 
دنیا هستند که بر اس��اس سلیقه انسان و دارا بودن 
خصوصیات ویژه ای از جمله رنگ، ش��کل اندازه 
گل، برگ و ساقه جزء گروه گیاهان زینتی قرار داده 
شده اند. یک گیاه را نمی توان به یک گروه خاصی 
از گیاهان محدود و منحصرکرد. با توجه به این امر 
مشاهده می شود که روز به روز تعدادی از گیاهان، 
از یک گروه به گروه دیگری وارد می ش��وند و بر 
تعداد گیاهان مش��ترک در بین گروه های مختلف 
افزوده می ش��ود. ب��ا افزایش ش��ناخت جنبه های 
مخاطره آمیز و مس��مومیت زا در ارتباط با مصرف 
بی رویه مصرف داروهای سنتزی، عالقه به استفاده 
داروهای گیاهی در تمام دنیا رواج پیدا کرده است. 
بسیاری از گیاهان زینتی که هم اکنون در فضاهای 
ش��هری مورد استفاده قرار می گیرند، دارای ارزش 
دارویی هس��تند که با ش��ناخت این گیاهان زینتی 
چن��د منظوره و اس��تخراج مواد مؤث��ره آنها از این 
گیاهان حداکثر اس��تفاده می ش��ود. هم اکنون بالغ 
بر300 هزار گونه گی��اه زینتی وجود دارد که بیش 
از 10 هزار گونه به عنوان گیاهان دارویی ش��ناخته 
می ش��وند. از نمونه های بارز گیاه��ان مورد نظر 
می توان به موارد زیر اشاره کرد: زنبق)ریزوم(، گل 
حسرت)پیاز(، سرخس)ریشه( سنبل الطیب)ریشه(، 
گل صابونی)ب��رگ و ریش��ه(، عروس��ک پش��ت 
انگش��ت  گل  شاهپس��ند)برگ(،  پرده)می��وه(، 
دانه)برگ(، گل س��رخ)میوه(، همیش��ه بهار)گل و 
ب��رگ(، گل برف یا موگه)گل، برگ و س��اقه های 
زیر زمینی(، بنفشه معطر و سه رنگ)تمام قسمتهای 
گیاه(، شب بوی خیری)برگ، دانه و گل(، گل صد 
تومانی)ریش��ه(، الدن)برگ،گل و شیره گیاه تازه(، 
گل ساعت )ریشه، برگ و گل(، سرخار گل)ریه(، 
مخلصه )سرشاخه های گلدار(، گل مغربی )دانه و 
گل و اعضای هوایی(، گل محمدی )گلبرگ(، تاج 
الملوک )دانه وگل(، اسطوخدوس)سرش��اخه های 
گلدار و برگدار(، رزماری )برگ و سرش��اخه های 
گل��دار( و صبر زرد )برگ(. الزم به ذکر اس��ت که 
این قس��متهای گیاهی در درم��ان اغلب بیماریهای 
کلیوی، جلدی، روده ای، تنفس��ی، قلب و عروق، 
التیام زخمها و س��وختگیها، مواد آرایشی و تسکین 
اعصاب نقش ایفا می کنند. اطالع رسانی و ترویج 
کش��ت و کار، حمایت صنعت طب سنتی و انجام 
تحقیق��ات در جهت افزایش مواد مؤثره قدم بلندی 
در استفاده از گیاهان دارویی بوده و باعث می شود، 
کش��اورزان با اطمینان و رضایت خاطر بیشتری به 

کشت و کار گیاهان مورد نظر بپردازند.

در ح��ال حاضر با توجه ب��ه افزایش بی رویه 
جمعیت و نیاز ب��ه تأمین مواد غذایی این جمعیت 
رو ب��ه افزایش، زیس��ت فناوری کش��اورزی مورد 
توجه خاص است و محصوالت تراریخته گوناگون 
پرمحصول و مقاوم کش��اورزی مانند ذرت، برنج، 
س��ویا، گوجه فرنگ��ی و گندم تولید و اس��تفاده از 
تکنیک های نوین زیست فناوری در افزایش تولید 

شیر و گوشت دام مؤثر واقع شده اند.
تأمین س��المت و بهداش��ت جمعی��ت بیش از 
ش��ش میلیاردی س��اکنان کره زمین از طریق تولید 
داروه��ای نوترکی��ب و واکس��ن ها، دس��تیابی به 
روش های درم��ان کم هزین��ه بیماری ها و یافتن 
درمان بیماری های العالج و تشخیص سریع تر و 
مؤثرتر بیماری های گوناگون از جمله بیماری های 

ژنتیکی از وظایف زیست فناوری پزشکی است.
همچنی��ن رویکرد جدید به محیط زیس��ت در 
قرن حاض��ر و در نظ��ر گرفتن آن ب��ه عنوان یک 
جزء  از س��رمایه ملی کش��ور ها و لزوم حفظ آن با 
استفاده از زیست فناوری از مهمترین دغدغه های 
بشر در قرن حاضر است. حذف مؤثر آالینده های 
محیطی خطرناک از محیط زیس��ت با اس��تفاده از 
میکروارگانیسم های پاالیش��گر آلودگی و استفاده 
از تکنیک ه��ای حف��ظ، نگهداری و حراس��ت از 
ذخایر ژنتیکی کش��ور از جمله کاربردهای زیست 
 فناوری در زمینه محیط زیس��ت است. کاربردهای 
زیس��ت فن��اوری در صنعت ک��ه منجر ب��ه تولید 
محصوالت با صرف هزینه و انرژی کمتر، ضایعات 
اندک و از همه مهمتر، کمترین اثر س��وء بر محیط 
زیس��ت می شود، باعث ش��د که از این فناوری به 
عنوان یکی از پاکترین بخش های صنعت یاد شود. 
زیست فناوری همچنین تولید محصوالتی که قباًل 
از روش های دیگر امکان تولید آن وجود نداشته یا 
بس��یار سخت و دشوار بوده است را ممکن ساخته 

است.
بیوتکنول��وژی به کار بردن روش��های علمی و 
فنی در تبدیل برخی از مواد است که در این روش 
از عوامل زیستی برای تولید کاال و خدمات استفاده 

می شود.
در ای��ن میان منظور از عوامل زیس��تی به طور 
عم��ده میکروارگانیس��م ه��ا، س��لولهای گیاهی یا 
حیوان��ی و آنزیمها اس��ت و کاال و خدمات نیز به 
کش��اورزی، ماهیگیری، صنایع غذای��ی و دارویی 

مربوط می شود.
انجم��ن بیوتکنولوژی صنعتی ی��ا IBA نیز به 
طور ساده بیوتکنولوژی را استفاده از ارگانیسم های 
 زن��ده ب��رای س��اخت فرآورده ه����ای تج��اری 

معرفی می کند.
تاریخچه علم بیوتکنولوژی

واژه زیس��ت فن��اوری نخس��تین بار در س��ال 
1919 توسط Karl Ereky به مفهوم کاربرد علوم 
زیس��تی و اث��ر مقابل آن در فناوری های س��اخت 
بش��ر به کار برده ش��د. تاریخچ��ه بیوتکنولوژی به 
دورانهای بس��یار قدیم که پنیرس��ازی و پخت نان 
توس��ط بابلی ها و مصریها کشف شد برمیگردد اما 
بیوتکنول��وژی به معنای ام��روزی آن علم جدیدی 
 DNA اس��ت که از س��ال 1953 با کشف ساختار
آغاز شد و همچون پلی بین علوم پایه و کاربرد آنها 

در صنعت، کشاورزی و پزشکی قرار گرفت.
این علم با آنکه در ابتدای راه تکامل خود است 
اما اثرات برجسته ای بر جنبه های تئوری و عملی 
زندگی بشر برجای نهاده به طوری که هیچ یک از 
انواع دیگر پژوهشهای علمی را نمی توان یافت که 
در م��دت زمانی به این کوتاهی، چنین رش��د قابل 
توجهی داشته و پیشرفتهای بسیاری در عرصه های 
اکولوژی، ژنتیک، میکروب شناسی، زیست شناسی 
مولکولی و تکنولوژی کش��ت س��لولهای گیاهی و 
جان��وری ایج��اد کرده باش��د و در ضم��ن دارای 
ویژگیه��ای صرف��ه جویی در منابع تج��دد ناپذیر، 
حداقل تأثیر منفی بر محیط زیست و تضمین کننده 

هماهنگی بین رفاه بشر و اقتصاد باشد.
بیوتکنولوژی جدید به فنونی مربوط می ش��ود 
که می ت��وان به طور خالصه در م��ورد آنها چنین 

گفت:
 DNA ال��ف( توانایی برش و اتصال مولکولی
که با اس��تفاده از آنزیمهای خ��اص، DNA را به 
قطعات کوچکی در حد ژن تقس��یم کرده و آنها را 
به مولکولهای وراثتی باکتریها متصل می کنند. حال 

این باکتریهای جدی��د را که حامل صفات تازه ای 
هس��تند، تکثیر کرده و از آنها ب��رای تهیه ترکیبات 
خاصی چون پروتئین ها، ویتامین ها و … استفاده 

می کنند.
ب( قابلیت اصالح پروتئین ها توسط فرایندی 
که آن را مهندس��ی ژنتی��ک می نامند و به یاری آن 
ویژگیهای یک ترکیب پروتئینی را تغییر می دهند. 
مثال در این ب��اره می توان از آنزیمهایی نام برد که 
در پودرهای لباسشویی جدید به کار رفته و دارای 

قدرت پاک کنندگی منحصر به فردی هستند.
در واق��ع اس��اس و پایه بیوتکنول��وژی جدید 
را می ت��وان انتقال ژنهای یک موج��ود به موجود 
دیگر و فعال ساختن آنها در موجود جدید دانست. 
فن آوری رو به گسترش��ی که امروزه به س��رعت 
در صنایع دارویی، غذایی، پزش��کی، ش��یمیایی و 
کشاورزی وارد شده است. برای مثال ممکن است 
ای��ن ژنه��ا وارد یک باکتری ش��وند و پس از فعال 
ش��دن، ترکیبات کم مق��دار ولی با ارزش��ی چون 
هورمون رشد یا انسولین ایجاد کنند یا ممکن است 
ای��ن ژنها به گیاه��ان منتقل ش��ده و گونه هایی را 
ایجاد کنند که در مقابل آفت کشها مقاوم هستند و 
یا اینکه بازدهی باالیی دارند. به این ترتیب استفاده 
از انسولین برای بیماران دیابتی محدودیت خاصی 
نخواهد داش��ت همچنی��ن کش��اورزان می توانند 
 در پ��رورش گیاهان��ی چ��ون س��ویا از س��موم و 
آفت کش��های کمتری اس��تفاده کنند و با اس��تفاده 
از نژاده��ای جدید  با همان س��رمایه گذاری قبلی  

محصولی تا چند برابر به دست آورند.
مرک��ز مل��ی تحقیق��ات مهندس��ی ژنتی��ک و 
تکنولوژی زیس��تی نیز در برنام��ه تفصیلی طراحی 
و برنام��ه ری��زی رش��ته بیوتکنول��وژی در معرفی 

قلمروهای این علم آورده است که قلمروهای عمده 
بیوتکنولوژی را به طور گسترده در زمینه های زیر 

می توان فهرست کرد:
1- صنایع تخمی��ری و غذایی )دارویی(؛ برای 
تولید انواع اس��یدهای آمینه، پپتیدها، آنزیمها )طبی 
و صنعتی(، مواد تش��خیص طبی، انواع پروتئین ها، 
آنتی بیوتیکها، انواع واکس��نها، هورم��ون ها، آنتی 
بادی های منوکلون��ال، ویتامین ها و … همچنین 
تولی��د مواد غذایی جدید و م��واد لبنی فاقد الکتوز 
و اس��تفاده از راکتورهای زیستی برای افزایش بهره 

وری فراورش مواد غذایی.
2- پزش��کی؛ ژن درمانی، انواع تشخیص طبی، 

مبارزه بیولوژیکی علیه حشرات ناقل بیماریها.
3- محیط زیس��ت؛ در این زمینه بیوتکنولوژی 
دارای کاربردهای بیش��ماری اس��ت که از بازیابی 
زباله و فاضالبها تا عمل آوری و انهدام آالینده های 
خطرناک و پاک س��ازی دریا را ش��امل می ش��ود. 
بیوتکنول��وژی در این زمینه می تواند به حفظ کلی 
CO2 و ح��رارت در جو و کاهش آلودگی زمین و 

آب یاری رساند.
4- مع��ادن؛ بازیاب��ی بیوتکنولوژیک��ی فلزات 
س��نگین و افزای��ش به��ره وری مع��ادن نف��ت و 

گوگردزدایی آن و...
5- کشاورزی و امور دامی؛ در این زمینه کاربرد 
بیوتکنولوژی در موارد بسیار متنوعی گزارش شده 

است که به شرح زیر خالصه می شود:
- تهیه نقش��ه ژنتیکی، کشت س��لول و بافت. 
برای کوتاه ک��ردن فرایند اص��الح نباتات و تولید 
نباتات مقاوم در برابر ش��رایط محیط و حش��رات 

و آفات و...
- استفاده از پادتن های منووکنونال و اسیدهای 
نوکلئوتید در اصالح نژاد و فعالیت قرنطینه و تبادل 
مواد ژنتیکی، تش��خیص بیماریها، تشخیص میزان 
س��موم در مواد غذایی، شناس��ایی میزان مقاومت 

حشرات و آفات به سموم.
- تولید واکسن های دامی به شیوه های جدید 
که به حفاظت کمتری در برابر ش��رایط محیط نیاز 
داند و نیز کش��ت جنین، تشخیص بیماریهای دامی 

و تدوین نقشه ژنتیکی.
- بهبود ش��رایط خاک برای ج��ذب رطوبت، 
جذب و تثبیت ازت و فس��فر و س��ایر مواد غذایی 

مورد نیاز گیاه در خاک.
6- انرژی؛ اس��تفاده از میکروارگانیسم ها برای 
تولید انواع س��وختهای مای��ع و گازی از ضایعات 
 و دورریخته��ای س��لولزی و نیم��ه س��لولزی و 

نشاسته ای.

افزایش بهره وری گیاهان دارویی

علی ابراهیمی - ایران اس��المی از دیرباز 
مهد علم و تمدن بشری و مورد غبطه ممالک 
معاص��ر از نظر عل��وم پزش��کی و طب بوده 
است. به طوری که به رغم ظهور تمدن غرب 

ب��ا اتکا به دانش نوین به 
خصوص بعد از رنسانس 
هم، هنوز دست آوردهای 
علمی علما و دانشمندن 
بنام و کم نظیر این مرز و 
به ویژه شیخ الرئیس  بوم 
منابع  از  س��ینا  ابوعل��ی 
معتب��ر علم��ی و دروس 
دانش��گاهی کش��ورهای 
محس��وب  پیش��رفت���ه 

می شود.
تن��وع اقلیم��ی، تن��وع گون��ه ای و ذخایر 
ژنتیکی از ویژگیهای بارز این س��رزمین بوده 
و ب��ا بهره گی��ری از ده تا دوازده ه��زار گونه 
گیاه��ی همواره اس��تفاده از گیاهان دارویی و 
تأمی��ن دارو از منش��اءگیاه از ویژگیهای بارز 
طب سنتی اسالمی و ایرانی محسوب می شود 
و امروه نیز به عنوان جدیدترین تئوری فرضیه 
و قوانی��ن علم��ی م��ورد تأیید اس��ت. وجود 
اس��تعدادهای بالقوه عظی��م ملی و نیز فرهنگ 
اس��تفاده از گیاه��ان دارویی در کش��ور توجه 
بیش از پیش این مقوله را به مس��ئوالن کشور 
یادآوری کرده و بر هر متخصص دلسوزی این 
ب��اور را یادآور می کند که اگر به این مقوله به 
ص��ورت یک ضرورت مل��ی و در چارچوب 
یک برنامه مش��خص و با نگرش سیستماتیک 
و جامع نگرانه عنایت ش��ود می تواند عالوه بر 
دس��تیابی به مدیریت توس��عه پای��دار در این 
بخش باالخص در ابعاد کالن توسعه اقتصادی، 
زیست محیطی، بهداشتی )خودکفایی دارویی(، 
اش��تغال، امنیت غذایی و ذخای��ر ژنتیکی در 
عرصه ملی و جهانی به عنوان یک منبع درآمد 

ارز برای کشور محسوب و ایفای نقش کند.
به رغم این پیش��ینه تاریخی درخش��ان و 
گذشته پرافتخار، عماًل جایگاه ایران امروز در 
ای��ن دانش از موقعیت مناس��ب و مطلوبی در 
شأن نظام جمهوری اسالمی برخوردار نیست 
لذا تمهیدات الزم برای احیا و بازگرداندن این 
سیادت فراموش شده و ارتقای اهداف متعالی 
طب سنتی و ایرانی اسالمی که گیاهان دارویی 
س��نگ بنای آن را تش��کیل می داده، با پشتوانه 
عظیم معن��وی- علمی و تخصصی محققین و 
اندیش��مندان و صاحبنظران متعهد و دلس��وز 
کش��ور که با عزم راس��خ به ای��ن مهم اهتمام 
ورزیده اند به وی��ژه عنایت خاص مقام معظم 
رهب��ری براس��اس ارش��ادات و رهنمودهایی 
که در مقاطع و مناس��بتهای مختلف داشته اند، 

امری اجتناب ناپذیر است.     
وضعیت جهانی گیاهان دارویی

ام��روزه اهمیت گیاهان دارویی در سطح 
جهان بر کسی پوشیده نیست. میلیونها  نفر از 
مردم جهان در زمینه کشت،  برداشت فرآوری 
و س��ایر جنبه ه��ای گیاهان داروی��ی فعالیت 
دارند. به طوری که فقط  در کشور چین 100 
میلی��ون نفر به به کار گیاهان دارویی اش��تغال 

دارند.
برآورد می شود 30 هزار تا 75 هزار گونه 
گیاه��ی در زمین یافت ش��ود و این در حالی 
اس��ت که کمت��ر از یک درصد ای��ن گونه ها 
شناس��ایی و ثبت ش��ده اس��ت. براساس آمار 
سازمان بهداشت جهانی بیش از 80 درصد از 
مردم جهان برای درمان انواع بیماریها از 200 
گون��ه گیاه دارویی مت��داول در جهان مصرف 

می کند.
اس��تفاده از گیاه��ان دارویی باعث ش��ده 
اس��ت میزان گیاه��ان دارویی در کش��ورهای 
توس��عه یافته روز ب��ه روز افزای��ش یابد، به 
طوری ک��ه واردات گیاه��ان دارویی )گیاهان 
معط��ر ش��امل آن نمی ش��ود( از 355 میلیون 
دالر در س��ال 1976 به 5/51 میلیارد دالر در 
س��ال 2002 رسید و تا س��ال 2050 به بالغ بر 
5 تریلیون دالر خواهد رس��ید. میزان واردات 
گیاه��ان دارویی در کش��ورهای مختلف نظیر 
ژاپن، آلمان، س��وئیس و کانادا روز به روز در 

حال افزایش است.
مواد اولیه گیاه��ی و فرآورده های درمانی 
حاصل از آنها س��هم مهمی از بازار دارویی را 
در برم��ی گیرن��د و به این خاطر دس��تیابی به 
راهبردهای شناخته شده بین المللی کیفی آنها 
الزم و ضروری به نظر می رسد. مجمع بهداشت 
جهان��ی در تع��دادی از قطعنامه های خود  بر 
لزوم تأمین و کنترل کیفی فرآورده های گیاهان 
دارویی با ب��ه کارگیری تکنیکهای جدید و به 

کارگیری داروهای مناسب تأکید می ورزد.
اروپا س��االنه 400 هزار ت��ن گیاه دارویی 
س��االنه با ارزش میانگین یک میلیارد دالر از 
آفریق��ا و آس��یا وارد می کند. بع��د از آلمان، 
فرانس��ه دومین کش��ور و انگلس��تان  سومین 

کشور مصرف کننده گیاهان دارویی هستند.
- آلمان         1/4   میلیارد یورو
- فرانسه       116   میلیون یورو
- انگلستان       88   میلیون یورو

در میان وارد کننده های داروهای گیاهی، 
هن��گ کنگ باالترین س��پس ژاپ��ن، آلمان و 

سپس امریکا هستند.
از مهمترین صادر کنن��دگان گیاهان دارویی  
می توان چین، هند، امریکا، آلمان و کره را نام برد.

در ح��ال حاضر 71 درص��د از داروهای 
مصرف��ی آلم��ان را داروهای گیاهی تش��کیل 
می ده��د. می��زان مصرف دارو ه��ای گیاهی 
در س��وئیس 35 درصد، در امریکا و انگلیس 

25 درص��د، در ژاپن 40 درص��د، در چین و 
هند بیش از 50 درصد اس��ت. تعداد مصرف 
کنندگان گیاهان دارویی در جهان رو به افزایش 
 اس��ت و در امریکا درصد مصرف کنندگان از 
5 درصد  در سال 1994 
ب��ه 46 درصد در س��ال 
اس��ت.  رس��یده   2002
ش��رکت   100 ح��دود 
ب��زرگ و برت��ر در دنیا 
در صنع��ت داروس��ازی 
فعالی��ت دارن��د. فروش 
صنایع دارویی جهان در 
سال 2004  حدود 550 
میلیارد دالر بوده اس��ت.  
ش��رکت فایزر بزرگترین شرکت پر فروش در 
دنی��ا اس��ت. کل دارایی این ش��رکت  123/7 
میلیارد دالر اس��ت. میزان فروش این شرکت 
در س��ال گذشته 52/5 میلیارد دالر   و   میزان 
س��ود خالص این شرکت 11/36 میلیارد دالر 

بوده است.
وضعیت ایران

کش��ور ایران جایگاه وی��ژه ای  در مورد 
گیاهان دارویی دارد. عالوه بر س��ابق طوالنی 
و ریش��ه تاریخی و فرهنگ��ی مصرف گیاهان 
دارویی در ایران تنوع اقلیمی موجود در کشور 
ایران جایگاه گیاهان دارویی را در کشور ممتاز 
کرده اس��ت. تعداد گونه های گیاهی  شناخته 
ش��ده در ایران بین 8 هزار تا 10 هزار برآورد 
می شود. تعداد  گونه های گیاهان دارویی  تا 
2300 گونه برآور می ش��ود که رقم بسیار باال 

و در خورتوجهی است.
نکت��ه قاب��ل تذک��ر در م��ورد تفاوتهای 
اطالعات و آماره��ای گوناگون گیاهی وجود 
دارد. دس��تگاههای مختلف تعاریف متفاوتی 
از گیاه��ان دارویی داش��ته و ب��ه همین دلیل 
آمارهای متفاوتی ارائه می شود. بر اساس آمار 
و اطالعات منتشره توس��ط معاونت تولیدات 
گیاه��ی وزارت جهاد کش��اورزی  در س��ال 
1385، 66 هزار هکتار از اراضی کش��اورزی 
کشور در استان های مختلف به کشت گیاهان 
داروی��ی اختصاص دارد. از مجم��وع  مزارع 
 اختص��اص یافته به گیاه���ان دارویی، حدود 

65 هزار تن محصول تولید می شود.
همچنین براس��اس آمار س��ازمان جنگلها 
و مرات��ع کش��ور  اگ��ر چ��ه عرص��ه طبیعی 
رویش��گاههای گیاهان مرتعی بس��یار وس��یع 
اس��ت اما  به منظور  حفظ این رویش��گاهای 
طبیهی و با توجه به شرایط آب و هوایی سطح 
رویشگاههای مجاز به بهره برداری در سالهای 
مختلف تغییر یافته و بنابراین میزان استحصال  

گیاهان دارویی نیز تغییر می کند. 
ــان  دارویی  ــادرات و  واردات گیاه ص

در کشور
براساس آمار گمرک ایران میزان صادرات 
در کشور در سال 1386   به میزان 63 میلیون 
دالر ثبت ش��ده است. در این س��ال بیشترین  
حجم ص��ادرات گیاه��ان دارویی ب��ه ترتیب 
متعلق به زیره، گش��نیز و عصاره ش��یرین بیان   
اختصاص  یافت��ه و از لحاظ ارزش به ترتیب 
زیره و عصاره شیرین بیان و گشنیز است. البته 

در این آمار زعفران محاسبه نشده است.
مهمترین گیاهان دارویی صادراتی ایران در 
سال های اخیر زیره سبز، آویشن، بادرنجبویه، 
انیسون، بابونه، اسفرزه، بومادران، گل ختمی، 
زوفا، مریم گلی، کتیرا، آنغوزه، ش��یرین بیان، 
تلخ بی��ان، م��ورد، ب��رگ کنار، س��قز، علف 
گاوزبان، آنغوزه و گل س��اعتی، باریجه، زدو، 
موس��یر، مستکی، وش��ا، انچوچک، گز علفی، 
ش��کر تیغال، برگ کنار، حنا و انزروت  بوده 
که به کش��ور های آلمان، امریکا، انگلس��تان، 
فرانس��ه، مجارس��تان، پاکس��تان، هند، چین، 
ترکیه، بحرین، کویت، قطر، کانادا، س��وئیس، 
س��وئد، لبن��ان، ایتالی��ا و امارات صادر ش��ده 
اس��ت.  عالوه بر آن، س��االنه حدود 2 میلیون 
دالر محص��والت فرعی جنگل��ی و مرتعی به 
بازار ه��ای جهانی از جمله آلمان، فرانس��ه و 

امارات متحده عربی صادر شده.
ارزش کل واردات گیاهان دارویی و مواد 
اولی��ه گیاهی  در س��ال 1386  ب��ه میزان 85 
میلیون دالر اس��ت.   بیش��ترین ارزش  میزان 
واردات گیاه��ان دارویی مربوط به اسانس��ها 
اس��ت، به طوری که   59 میلیون دالر در این 
سال به واردات اسانس اختصاص یافته است.
 این اس��انس ها عمدت��ًا در صنایع آرایش��ی 

بهداشتی و صنعتی کاربرد دارد.
داروهای گیاهی  کشور

 در ح��ال حاضر بی��ش از  340 قلم داروی 
گیاهی در داخل کش��ور تولید می شود. گذشته 
از داروهای اش��اره شده تعداد  60 قلم ترکیبات 
آرایشی با منشاء گیاهی در کشور تولید می شود.

35 شرکت داروس��ازی گیاهی در کشور 
مجوز فعالی��ت دارند. ع��الوه براین  14 قلم 
داروی گیاه��ی ب��رای مصارف  دامپزش��کی 
توس��ط 6 ش��رکت  نیز در داخل کشور تولید 

می شود. 
اهداف توسعه گیاهان دارویی بر اساس 

سند چشم انداز بیست ساله کشور
 بر اس��اس سند چش��م انداز بیست ساله 
کش��ور در سال1404 شمس��ی، جامعه ایرانی 

باید جامعه ای باشد:
»برخوردار از سالمت، رفاه، امنیت غذایی، 
تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب 
درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، 
فس��اد، تبعیض و بهره مند از محیط زیس��ت 

مطلوب.« 

برنامه توسعه پایدار گیاهان دارویی کشور

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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شهرکرد

اصفهان

اصفهان

اردستان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:
تقاطع غیرهمسطح دکتر حسابی ایجاد خطوط BRT را تسهیل می کند

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری:

آیینهای محرم تحریف زدا باشد
اصفهان

مع��اون حمل و نق��ل و ترافیک 
 ش��هرداری اصفهان اح��داث تقاطع 
غیر همس��طح دکتر حس��ابی را نماد 
توسعه متوازن زیرساختهای ترافیکی 
در شهر اصفهان دانست و اعالم کرد: 
احداث تقاطع دکتر حس��ابی موجب 
افزایش قابل مالحظه عملکرد رینگ 
س��وم و بهبود ترافیک ش��بکه معابر 
جن��وب غ��رب می ش��ود همچنین 
ش��رایط را برای ایجاد خطوط ویژه 

BRT تسهیل خواهد کرد.
ارتباط��ات  اداره  گ��زارش  ب��ه 
رس��انه ای روابط عمومی شهرداری 
اصفهان مهن��دس مصطفی نوریان با 
اشاره به گستره جغرافیایی پروژه ها 
و طرحه��ای ترافیک��ی ش��هرداری 
از ش��مال تا جنوب اصفه��ان اظهار 
داش��ت: احداث تقاطع غیر همسطح 
دکتر حس��ابی در منطقه جنوب شهر 
حاکی از نگاه کارشناس��انه و فارغ از 
بخش��ی نگری در احداث طرحهای 

ترافیکی است.
وی با اشاره به تأثیرات مجموعه 
بزرگراههای ش��هید اقارب پرس��ت، 
ش��هید میثمی و ش��هید حبیب اللهی 

بر روانی ترافیک شبکه جنوب غرب 
اصفهان تصریح کرد: بلوار کش��اورز 
به عنوان محوری شریانی که ترافیک 
جن��وب غ��رب اس��تان را پوش��ش 
می دهد با حجم تردد روزانه بالغ بر 
70 هزار وس��یله نقلیه در محورهای 
ورودی و خروجی ش��هر از اهمیت 

بسزایی برخوردار است.
وی اف��زود: وج��ود ش��هرکهای 
امیریه، ولی عص��ر )عج(، پردیس و 
حجم قابل توجه جمعیت این مناطق 
موج��ب پیش بینی اح��داث خیابان 
دکتر حس��ابی در طرح تفصیلی شده 
و الزم بود با احداث هر چه سریعتر 
ای��ن تقاط��ع  و ارتب��اط خیابانهای 
طرفین بزرگراه عالوه بر از بن بست 
خارج ش��دن خیابان دکتر حسابی با 
هدایت ب��ار ترافیکی ش��هرک های 
مذکور حجم ترافیک بلوار کش��اورز 

متعادل شود.
مهن��دس نوری��ان با اش��اره به 
 برنامه ریزی های انجام ش��ده جهت 
راه اندازی خط BRT قائمیه به میدان 
قدس گفت: از جمله مشکالتی که به 
واس��طه حجم تردد وسایل نقلیه در 

بلوار کشاورز داش��تیم وجود تقاطع 
پرحجم کش��اورز ب��ود که ب��ا بهره 
برداری از تقاطع دکتر حسابی عالوه 
بر کاهش حجم ترافیک بلوار کشاورز 
کاهش زم��ان تأخیر و کوتاه ش��دن 
سیکل چراغ راهنمایی واقع در تقاطع 
کش��اورز را به همراه  خواهد داشت 
و شرایط را برای ایجاد خطوط ویژه 

BRT تسهیل خواهد کرد.
نوریان به تردد روزانه دهها هزار 
مس��افر جنوب غرب استان از محور 
بل��وار کش��اورز و بزرگ��راه اقارب 
پرست اشاره و تصریح کرد: احداث 
تقاطع دکتر حس��ابی موجب افزایش 
قاب��ل مالحظه عملکرد رینگ س��وم 
و بهبود ترافیک ش��بکه معابر جنوب 

غرب می شود.
وی افزود: نتایج حاصل از شبیه 
س��ازی امتداد خیابان دکتر حسابی و 
تقاطع غیر همس��طح دکتر حسابی و 
تأثیرات متقابل آن با بزرگراه ش��هید 
میثمی بیانگر آن اس��ت که در س��ال 
1395 بی��ش از 3 هزار وس��یله نقلیه 
در س��اعت اوج از طرفی��ن آن عبور 

خواهند کرد.

معاون حم��ل و نقل و ترافیک با 
اش��اره به جمعیت 140 ه��زار نفری 
منطقه 13 و عبور حجم باالی سفرهای 
جن��وب غرب اس��تان از ای��ن منطقه 
و همچنین ویژگی های شهرس��ازی 
از جمله مرتفع س��ازی در این منطقه 
گف��ت: نتای��ج حاص��ل از تخصیص 
ترافیک در سال 1395 به محور مذکور 
حاکی از آن اس��ت که احداث خیابان 
و تقاطع دکتر حسابی موجب افزایش 
سرعت به میزان 2 کیلومتر بر ساعت 
در کل مح��دوده، کاهش بیش از 500 
وسیله نقلیه ساعت تأخیر و در مجموع 
موجب کاهش یک درصدی مصرف 
س��وخت و 1/5 درص��دی آالینده ها 

خواهد شد.
وی در پای��ان اظه��ار امیدواری 
کرد: رانندگان وسایل نقلیه با رعایت 
قوانین به خصوص هن��گام عبور از 
س��طح بزرگراههای ش��هری ضمن 
ارتقای ایمنی ساختارهای ترافیکی که 
در جهت رفاه حال شهروندان ایجاد 
شده در بهبود وضعیت ترافیک شهر 
اصفهان مش��ارکت فعال و اثربخشی 

داشته باشند.

بازدید  سردبیران 
مجالت رشد از چند واحد 
آموزشی استان اصفهان

به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان آموزش و 
پرورش اس��تان اصفهان گردهمایی سه روزه مربوط 
به نش��ریات رشد با حضور مدیر کل دفتر انتشارات 
کمک آموزشی وزارت و معاونان ایشان و جمعی از 

سردبیران مجالت رشد برگزار شد.
در این گردهمایی که معاونان آموزشی و نوآوری 
و نمایندگان نش��ریات رشد اس��تان حضور داشتند 
عالوه بر جلسه هم اندیشی با اعضای دفتر انتشارات 
کمک آموزش��ی در سه کمیسیون تخصصی شرکت 
و در زمین��ه ارتق��ای کیفی محتوای مجالت رش��د، 
راهکاره��ای اس��تفاده بهین��ه  از فناوری های نوین 
آموزش��ی در محتوای مجالت به بحث و تبادل نظر 
پرداختند. همچنین سر دبیران نشریات رشد از ادارات 
آموزش و پرورش ناحیه یک، فالورجان، زرین شهر، 
مبارکه، باغبهادران، خمینی شهر، ناحیه چهار، برخوار 
و نیز تعدادی از م��دارس بازدید و در جمع مدیران 

مدارس به بحث و تبادل نظر پرداختند.

گردهمایی دو روزه 
مدیران و رؤسای آموزش 

و پرورش نواحی و 
مناطق استان اصفهان 

برگزار شد
به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان آموزش و 
پرورش اس��تان اصفهان گردهمایی دو روزه رؤسا و 
مدیران آموزش و پرورش در محل سالن اجتماعات 

مرکز تربیت معلم شهید رجایی برگزار شد.
در ای��ن گرد همایی عباس��یان رئیس س��ازمان 
آموزش و پرورش اس��تان در خصوص آثار تقوی 
در زندگی انسانها و همچنین اهداف و برنامه های 
آم��وزش و پرورش مطالبی ایراد کرد. در قس��متی 
از این همایش دکتر ش��هرزاد نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اس��المی به بیان مسائل سیاسی 
کش��ور و موضوع هدفمند کردن یارانه ها و اثرات 
مطل��وب آن در زندگی م��ردم پرداخ��ت. در این 
همایش شرکت کنندگان در کمیسیون های پنجگانه 
ش��رکت و مسائل و برنامه های آموزشی، پرورشی 
را مورد بح��ث و تبادل نظر ق��رار دادند. همچنین 
معاونان س��ازمان به بیان برنامه های حوزه خود و 
بیان سیاس��تها و راهبرده��ای اجرایی پرداخته و به 
سؤاالت آموزشی، پرورشی اداری شرکت کنندگان 

پاسخ دادند.

دانش آموزان 
دبیرستانهای 

پسرانه منطقه فالرد در 
نشستی با محوریت نماز 

شرکت کردند
دانش آم��وزان دبیرس��تانهای پس��رانه ی اداره ی 
 آم��وزش و پ��رورش منطق��ه ف��الرد در نشس��ت 
دانش آموزی با محوریت نماز که در کانون فرهنگی 
تربیتی بعثت ش��هر مال خلیفه برگزار ش��د شرکت 
کردن��د. بهرام عبداللهی کارش��ناس روابط عمومی 
اداره ی آم��وزش و پ��رورش این منطق��ه با اعالم 
این خبر افزود: در این نشس��ت حجت االس��الم و 
المس��لمین هیب��ت ا... جباری با بیان س��خنانی در 
اهمیت نماز خاطرنشان ساخت: همین بس که اگر 
نم��از مورد قبول درگاه باریتعالی قرار گیرد همه ی 
اعمال انس��ان قبول می ش��ود و اگر پذیرفته نشود 
هیچ یک از اعمال انس��ان قبول نمی ش��ود. وی در 
بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره به قیام امام 
حس��ین )ع( گفت: یک��ی از مهمتری��ن دالیل قیام 
امام حس��ین )ع( اقامه ی نماز بود. پس ش��ما را به 
اقام��ه ی نماز در اول وقت خصوصًا نماز جماعت 
س��فارش می کنم. الزم به ذکر اس��ت 100 نفر از 

دانش آموزان در این همایش شرکت کردند.

فراخوان پرسش مهر 10 
در مدارس ناحیه ی یک 

شهرکرد
س��ؤاالت ریاس��ت محترم جمهوری اسالمی ایران 
شامل 4 س��ؤال ویژه ی دانش آموزان و یک سؤال 
وی��ژه ی فرهنگیان به م��دارس اداره ی آموزش و 
پرورش ناحیه ی یک ش��هرکرد ارسال شد. فیروز 
مطهری نیا کارش��ناس فرهنگ��ی و هنری اداره ی 
آم��وزش و پرورش ای��ن ناحیه با اع��الم این خبر 
افزود: فرهنگیان می توانند در رش��ته های ادبی و 
هنری ش��امل: شعر، داس��تان، مقاله و فیلم کوتاه و 
دانش آموزان در رش��ته های ادبی، هنرهای آوایی، 
هنرهای نمایشی، دس��تی و تجسمی شرکت کنند. 
الزم به ذکر است شرکت کنندگان در این مسابقات 
حداکثر تا پایان بهمن ماه 1388 آثار خود را به دفتر 

آموزشگاه خود تحویل دهند.

اصفهان

رئیس س��ازمان تبلیغات اس��المی چهارمحال 
وبختی��اری گف��ت: آیین ه��ای م��اه مح��رم باید 
 در راس��تای تحری��ف زدایی وع��اری از هرگونه 

شبهه افکنی برگزار شود.
حجت االسالم»سیدجعفر مرتضوی« در گفتگو با 
ایرنا با اشاره به وجود برخی تحریفات در برنامه های 
ع��زاداری تصریح کرد: هرفعالی��ت مذهبی باید در 
راس��تای بیان دقی��ق معرفی ش��خصیت واقعی امام 

حسین )ع( و تبیین اهداف عاشورا باشد.
وی گف��ت: عزاداریه��ا بای��د ب��ا پی��روی از 
فرمایش��ات فقها، علما و مراجع ش��یعه بدون کم 

و کاست در زمینه تشریح ابعاد قیام کربال باشد و 
کارهای جاهالنه که دشمن مستقیم و غیر مستقیم 

در جامعه نهادینه کرده است را انجام ندهند.
وی اف��زود: مجال��س مداح��ان، س��خنوران، 
هیئت ه��ای مذهبی و روحانی��ون باید در ارتباط 
ب��ا حالل و حرام و ایجاد روحیه ش��هادت طلبی، 
ایثار و معرفی همه پاکیها و احیای امر به معروف 

و نهی از منکر باشد.
وی ازمردم خواست در آیینهای سوگواری ماه 
محرم از انجام اعمال خرافی، سست و بی محتوا 

مانند قمه زنی خودداری کنند.

شهرداری اصفهان با ارائه 200 طرح پژوهشی به 
چهارمین جشنواره پژوهش های شهری و روستایی 
عنوان ش��هرداری برتر کشور را در این حوزه به خود 

اختصاص داد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی 
ش��هرداری اصفهان معاون برنامه ری��زی، پژوهش و 
فناوری اطالعات شهرداری اصفهان در این باره گفت: 
این طرح ها در ش��هرداری اصفهان و س��ازمان های 
وابسته تحت عنوان طرح های پژوهشی و پایان نامه 
دانشجویی انجام و به چهارمین جشنواره پژوهش های 
شهری و روس��تایی ارائه شد که بعد از بررسی های 
به عمل آمده از س��وی هیأت داوران با در نظر گرفتن 
دو ش��اخص تعداد و اعتبارات طرح های پژوهشی، 
شهرداری اصفهان عنوان برتر را در این حوزه در سطح 

کشور کسب کرد.
مهندس ابوالقاس��م گلس��تان نژاد افزود: از سوی 
دیگر از بین طرح های پژوهشی ارائه شده به چهارمین 
جشنواره پژوهش های شهری و روستایی در دو بخش 
قابل تقدی��ر و برتر طرح های برنام��ه کالن فناوری 
اطالعات )ICTMaster plan( و یکپارچه سازی 
سیستم حمل و نقل عمومی در شهر اصفهان انتخاب و 

توسط وزیر کشور لوح های تقدیر اهدا شد.
وی تأکید کرد: مسئوالن کشوری در این جشنواره 
طرح های پژوهش��ی ش��هرداری اصفهان را از لحاظ 
کیفیت و تعداد قابل تقدیر دانس��تند و اعتقاد خود را 
اینگونه بیان کردند: شهرداری اصفهان در امر پژوهش 
 تح��ول بزرگی ایجاد ک��رده و بین ش��هرداری های 

کشور برتر است.
وی ب��ا بیان اینکه در این جش��نواره کارگاه های 
تخصصی به خصوص در زمینه مدیریت هماهنگ و 
واحد شهری برگزار شد اضافه کرد: شهرداری اصفهان 
از اعضای این کارگاه مشخص شد. این در حالی بود 
که معاونان عمرانی اس��تانداری ها، مدیران کل دفاتر 
شهری و روستایی استانداری ها و تعدادی از شهرداران 
سراسر کش��ور حضور داشتند و پس از بررسی های 
هیأت داوران متشکل از اساتید دانشگاه و نمایندگان 
استانداری ها در این نشست نقطه نظرات شهرداری 

اصفهان در زمینه مدیریت هماهنگ پذیرفته شد.  
معاون برنامه ریزی پژوهش و فناوری اطالعات 
در زمینه مدیریت هماهنگ گفت: با توجه به مطالبات 
مردم از مس��ئوالن و گذر از شهرداری سنتی به مدرن 
و پیشرفت شهرداری در سطح جهان مدیریت واحد 

شهری ضروری است.
وی مدیریت هماهنگ را پیش نیاز مدیریت واحد 
دانست و تصریح کرد: دستگاههای دخیل در مدیریت 
ش��هری به صورت هماهنگ عمل کنند این در حالی 
است که مدیریت هماهنگ شهری برای مقدمه مطلوب 

بوده ولی هدف نهایی مدیریت واحد شهری است.
گلستان نژاد با تأکید بر اینکه مدیریت واحد شهری 
عملی و ضروری اس��ت افزود: تحقق این موضوع را 
در سه مرحله مدیریت هماهنگ، یکپارچه و واحد به 
عنوان برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت امکان پذیر 

است.
وی در بخ��ش دیگ��ر این گفتگو ب��ه برگزاری 

جشنواره دستاوردهای پژوهشی و فناوری های نو در 
دستگاههای اجرایی استان اشاره و اعالم کرد: شهرداری 
اصفهان در این جشنواره حضور فعال داشت و در این 
راستا مدیر مطالعات و پژوهش این معاونت به عنوان 
یکی از پژوهشگران برتر دستگاههای اجرایی استان 

انتخاب شد.
وی اظه��ار امیدواری کرد: ش��هردرای اصفهان و 
سازمان های وابسته با استفاده از کارشناسان برجسته 
و با استراتژی مشخص برنامه های پژوهشی را تدوین 
کرده و شهر اصفهان در سال های آتی در جایگاه قابل 

و در شأن خود قرار می گیرد.
گلس��تان ن��ژاد از اختصاص نی��م درصد بودجه 
ش��هرداری در خصوص پژوهش خب��ر داد و اظهار 
داش��ت: این بودجه نسبت به س��ال های گذشته سه 
 برابر ش��ده و امید اس��ت با توجه به تشکیل معاونت 
برنام��ه ری��زی، پژوه��ش و فن��اوری و اطالعات به 
ش��اخص هدف برنامه پنجم پیشرفت و عدالت ملی 
یعن��ی تخصیص 3 درص��د از بودجه ب��ه این امر به 

صورت شتابان دست یابیم.
شایان ذکر است چهارمین جش��نواره یک روزه 
پژوهش های شهری و روستایی از سوی پژوهشکده 
مدیریت ش��هری و روستایی سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور در مؤسسه مطالعات و بهره وری 
منابع انسانی در تهران برگزار شد و با حضور مصطفی 
محمدنجار وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کش��ور تندیس این جشنواره به افراد 

برتر اهدا شد.

س��ومین پروژه عمرانی شاخص 
در کالنش��هر اصفه��ان به ن��ام تقاطع 
ب��ه  حس��ابی  دکت��ر   غیرهمس��طح 

بهره برداری رسید.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای 
روابط عموم��ی ش��هرداری اصفهان، 
معاون عمران شهری با اعالم این خبر 
گفت: تقاطع غیرهمسطح دکتر حسابی 
به عنوان سومین طرح عظیم شهری به 
بهره برداری رسید و در اختیار مردم قرار 

گرفت.
دکتر علیرضا قاری قرآن س��رعت 
ب��االی اجرای پروژه هم��راه با رعایت 
کیفی��ت الزم را از ویژگی ه��ای این 
تقاطع دانس��ت و اف��زود: مدت پیمان 
تقاطع غیرهمسطح دکتر حسابی 10 ماه 
بود ولی با اجرایی شدن برنامه زمانبدی، 
این پروژه سه ماه زودتر از موعد مقرر 

به بهره برداری رسید.

وی تأمی��ن حرکت و دسترس��ی 
جمعیت ساکن ش��هرک های امیریه و 
ولیعصر و ارتباط با محور اصلی جنوب 
غرب شهر اصفهان یعنی بلوار کشاورز و 
استفاده آسان و سریع از دسترسی های 
محل��ی را از دیگر ویژگی های تقاطع 
غیر همس��طح دکتر حسابی دانست و 
ادامه داد: بهره برداری از سه طرح عظیم 

ش��هری در یک ماه در کشور بی نظیر 
است این در حالی است عواملی چون 
برنامه زمانبندی ش��ده اجرای پروژه و 
نظارت دقیق و کامل و مستمر بر اجرای 
آن، سه شیفت کاری در طول شبانه روز 
و حتی در روزهای تعطیل و همکاری 
و همیاری تمامی شرکتهای تأسیساتی 
 منج��ر ب��ه اتم��ام س��ریع پروژه های 

عمرانی می شود.
دکتر قاری قرآن عل��ت تأخیر در 
اتمام پروژه غیرهمس��طح عسگریه را 
وج��ود لوله فاضالب در ط��ول پروژه 
اع��الم ک��رد و گفت: با تالش ش��بانه 
روزی مدیران و عوامل ش��رکت آب و 
فاضالب هنوز این لوله جا به جا نشده 
 و در صورت انتق��ال آن، پروژه تقاطع 
غیرهمسطح عس��گریه در اسرع وقت 

آماده بهره برداری می شود.
گفتن��ی اس��ت: بل��وار و تقاط��ع 
غیرهمس��طح رض��وان، تقاط��ع غی��ر 
 همسطح شهید س��ردار عرب و تقاطع
 غیر همس��طح حسابی س��ه پروژه ای 
هستند که در آذرماه در اختیار شهروندان 
قرار گرفت و تقاطع غیرهمسطح عسگریه، 
تقاطع غیرهمسطح امیرکبیر و پل روگذر 
امام خمینی)ره( فاز سوم در ماههای آینده 

به بهره برداری خواهند رسید.

معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات شهرداری اصفهان خبر داد:
شهرداری اصفهان، شهرداری برتر کشور در  حوزه پژوهش

دانشگاه صنعتی اصفهان موفق به کسب 
رتبه های برتر جشنواره خوارزمی شد

دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان موفق 
به کس��ب رتبه های برتر چهاردهمین المپیاد 
علمی دانشجویی کشور و یازدهمین جشنواره 

جوان خوارزمی شدند.
به گزارش ایرنا، دانش��جویان این دانشگاه 
یک مدال طال و دو مدال نقره در چهاردهمین 
المپیاد علمی دانشجویی کشور کسب کردند.

س��یده مژگان ابطحی رتبه نخست المپیاد 
علمی کش��ور در رشته مهندسی کشاورزی را 

کسب کرد و صاحب مدال طال شد.
نیم�����ا  همچنی���ن 
نورمحم��دی رتب��ه دوم 
رش��ته مهندسی عمران و 
محم��د برات��ی رتبه دوم 
مهندس��ی کش��اورزی را 
در این المپیاد از آن خود 

کردند.
آموخت��گان  دان��ش 
ای��ن دانش��گاه درمی��ان 
برترین ه��ای جش��نواره 
خوارزمی نیز قرار گرفتند.

چهار فارغ التحصیل و دانشجوی دانشگاه 
صنعت��ی اصفه��ان در مقط��ع کارشناس��ی و 
کارشناسی ارشد رتبه های برتر این جشنواره 

را به دست آوردند.
التحصی��ل  ف��ارغ  زاده  قی��وم  علیرض��ا 
کارشناسی ارشد فیزیک در گروه فناوری نانو 
با ارائه طرح »بررسی ویژگی های الکترونی و 

مغناطیسی نانوساختارهای گرافینی« رتبه دوم 
پژوهش های بنیادی را کسب کرد.

س��ید مهت��دا ص��درزاده ف��ارغ التحصیل 
کارشناسی ارشد در گروه صنایع شیمیایی نیز 
با ارائه طرح »ساخت غشای پلیمری پلی دی 
 LPG متیل سیلوکس��ان به منظور جداسازی
از جریانهای گازس��وخت و مشعل واحدهای 
شیمیایی« رتبه دوم پژوهش های کاربردی را 

به دست آورد.
علی بهجتیان اصفهانی دانش��جوی رشته 
نیز  مکانی��ک  مهندس��ی 
در بخ��ش پژوهش های 
توسعه ای در گروه مواد، 
متالوژی و انرژی های نو 
طرح »موتور اس��ترلینگ 
پیس��تون آزاد مولد برق« 
را ارائ��ه ک��رد و موف��ق 
به کس��ب رتبه دوم این 

بخش شد.
ای��ن  س��وم  رتب��ه 
بخش نیز به دانش آموخته دوره کارشناس��ی 
شیمی دانش��گاه صنعتی اصفهان ریحانه افتاده 
چادرنش��ین ب��ه خاط��ر ارائه طرح »س��اخت 
افزودن��ی کم��ک س��ایش به منظ��ور کاهش 
انرژی، افزایش تولید و کیفیت سیمان حاصله« 

رسید.
دانش��گاه صنعتی اصفهان حدود 10هزار 

دانشجو و 400 عضو هیأت علمی دارد.

رئی��س اداره می��راث فرهنگ��ی، صنای��ع 
دستی و گردشگری شهرستان اردستان گفت: 
بازس��ازی و مرمت حس��ینیه های کوچک و 
بزرگ مربوط به دوران صفویه در شهر زواره 

از توابع این شهرستان به پایان رسیده است.
رضا صدوق��ی در گفتگ��و ب��ا ایرنا، کار 
بازس��ازی این مکانها را شامل مرمت طاق ها، 
مقاوم سازی بام، ش��یب بندی، عایق بندی و 
آجر فرش کردن پش��ت بام به مس��احت یک 

هزار مترمربع ذکر کرد.
وی بیان کرد: برای مرمت و بازسازی این 
دو اث��ر تاریخی بالغ ب��ر 600 میلیون ریال، از 

محل اعتبارهای تملک دارایی های سرمایه ای 
استان اصفهان هزینه شده است.

وی، ای��ن دو حس��ینیه را از بخش ه��ای 
اصل��ی بافت قدیمی ش��هر زواره ن��ام برد و 
افزود: م��ردم ش��هر زواره، آیین های مذهبی 
عزاداری، تعزیه، شبیه خوانی و روضه خوانی 
را در ایام مختلف س��ال، در این دو حس��ینیه 

برگزار می کنند.
صدوق��ی خاطر نش��ان کرد: ای��ن دو اثر 
تاریخ��ی مربوط ب��ه عصر صفویه اس��ت که 
در س��ال 1382 در فهرس��ت آثار ملی به ثبت 

رسیده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان 
رهبری گفت: با اقدامات س��تاد احیای امر به 
مع��روف و نهی از منکر اس��تان اصفهان، آمار 
قمه زنی در این اس��تان س��ال گذشته کاهش 

چشمگیری پیدا کرد.
آی��ت اهلل ابوالحس��ن مه��دوی در گفتگو 
ب��ا ایرنا، با اش��اره به نزدیکی ایام تاس��وعا و 
عاشورا و اعتقاد برخی از مردم استان اصفهان 
به قمه زن��ی گفت: با توجه به اینکه بیگانگان 
از این عمل بهره برداریهای غلط علیه اس��الم 
و مذهب ش��یعه کرده اند، این س��تاد راهکار 
اصالح فکر را از دو سال پیش در دستور کار 

خود قرار داده است.
دبیر س��تاد احیای امر به معروف و نهی از 
منکر اس��تان اصفهان خاطرنشان کرد: در این 
ارتباط چهار کار فرهنگی ش��امل جمع آوری 
فتاوای علما، معرفی س��ایتهای خارجی که از 
قمه زنی س��وء استفاده کرده اند، تهیه سی دی 

از نظرات مس��ئوالن در این مورد و جمع آوری 
عکس های اف��راد حین قمه زن��ی و ارائه به 

مسئوالن مربوطه انجام شده است.
وی یادآور ش��د: با این اقدام آمار قمه زنان 
استان از 18 هزار نفر در دو سال قبل به یکهزار و 

800 نفر در سال گذشته کاهش یافت.
وی توجه مس��ئوالن به طرح های کارآمد 
و تأثیر گذار س��تاد احیای اس��تان را خواستار 
شد و گفت: با اجرای این طرح ها به صورت 
کش��وری و سراسری، بس��یاری از مشکالت 

فرهنگی کشور رفع خواهد شد.
عض��و خب��رگان رهبری ب��ا بی��ان اینکه 
رس��انه های ایران باید ب��رای انتقال پیام ناب 
ش��یعه به دنی��ا تالش کنن��د، گف��ت: در این 
خصوص با آم��وزش زبان خارجی به طالب 
مقرر اس��ت تا ارتباطی شفاهی با مردم خارج 
از ایران ب��ا تکیه بر آیات قرآن و مطالب ناب 

ائمه و حضرت امام )ره( برقرار شود.

جلس��ه مالق��ات مردمی رئیس ش��ورای 
اسالمی ش��هر اصفهان در دی ماه، همزمان با 
اولین سه ش��نبه این ماه در شهرداری اصفهان 

برگزار شد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط 
عمومی شورای شهر اصفهان 
در این جلسه که از ساعت 
7:30 صبح آغاز شد حدود 
یکصد نفر از ش��هروندان 
 متقاضی با مهندس عباس 
ح��اج رس��ولیها دی��دار و 
مشکالت  و  درخواس��تها 
کردن��د.  بی��ان  را  خ��ود 
درخواس��ت تخفیف، ماده 
صد، ع��وارض و تفکیک 

فیزیکی از عمده درخواس��تهای ش��هروندان در 
 این دیدار ب��ود که به ش��هرداران مناطق مربوطه 

ارجاع شد.
در این دیدار مردمی که مدیر آزادسازی و 

امالک ش��هرداری اصفهان نیز حضور داشت، 
برخی از درخواس��تها نیز ب��ه معاونان اداری 
مال��ی، خدمات ش��هری، فرهنگی اجتماعی و 
معم��اری و شهرس��ازی 

شهرداری ارجاع شد.
معرف����ی برخ����ی 
و  اش��تغال  متقاضی��ان 
کار  ادارات  به  تسهیالت 
و ام��ور اجتماعی، کمیته 
امداد و خیریه های فعال 
سطح شهر بخش دیگر از 

این درخواستها بود.
گفتنی است، مالقات 
رئی��س  آین��ده  مردم��ی 
در  اصفهان  شورای شهر 
اولین سه ش��نبه بهمن ماه برگزار می شود که 
متقاضیان می توانند صب��ح همان روز جهت 
ثبت ن��ام و اخذ نوبت به ش��هرداری اصفهان 

واقع در میدان امام حسین )ع( مراجعه کنند.

دو اثر تاریخی عصر صفویه در زواره اردستان 
بازسازی شد

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان خبر داد:
بهره برداری از تقاطع غیر همسطح دکتر حسابی به عنوان سومین پروژه 

عظیم شهری
فالرد

شهرکرد

عضو خبرگان رهبری: 
آمار قمه زنی در اصفهان کاهش چشمگیری

 پیدا کرد

در اولین سه شنبه دی ماه
شهروندان اصفهانی با رئیس شورای اسالمی شهر 

دیدار کردند

اصفهان

منا
ی ای

زار
رگ

خب
س: 

عک
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7- ره آورد سفر- محروم- حرف انتخاب 
8- ساعت شکسته- سر براه و مطیع- معامله- 

فیلم امیر قویدل 
9- چهره- اهمالگر- منشی سابق

10- رمان گی دو موپاسان- نوعی کشت- ظرف 
11- هنر هفتم- تیم فرانسوی 

12- اسب سفید- هدف تیر- ترک بند اسب 
13- رخ ب��ه رخ- الهه مهر در قدیم- خصلت 

14- ساز کلیسا- ترسناک- سگ دریایی 
15- گلر س��ابق تیم پاس- ک��م کردن- میان 

دو کوه. 
عمودی 

1- نام دیگر امریکا- س��ریالی ب��ا بازی علی 
نصیریان 

2- بارفروش سابق- نگهبان چماق به دست- 
کمان حالجی 

3- صدمه- غدغن- راحتی و آسایش 
4- قارچ- کالنتر

5- الهه جنگ رم و یونان- نامی برای پسران- 
آزاد 

6- دستور- تماس- مکان
7- شب قبل- همیشه و دائم- اولین عدد 

8- راه عب��ور- درخ��ت جدولی- ش��هر برج 
طغرل- دیکته 

9- باز- چراغ آسمان-  نجات یافته 
10- افسار و دهنه- فیلم احمدرضا درویش- 

شهر بودائی ها 
11- کوهی در مکه- نوعی شعر- برخالف دعا

 12- گل��ه ب��ه گله- جیره و مس��تمری و نام 
بازیگ��ر س��ریالهای زیر تی��غ و کالنتر و مثل 

هیچکس 
13- حقیقی- ریا- رادع

14- کارها- آهوی ترک- ستاره و کوکب 
15- شاهکار به فیلم کشیده شده ای از ویکتور 

هوگو- دهات پرت دورافتاده را گویند. 
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نقش مادران در پیشگیری از جرم
فاطمه ناظم زاده

نمی دانم چه کس��ی گفت پول، چرک کف دس��ت اس��ت، معلوم 
نیست چه کسی بود که پول را بدنام کرد و گفت خوشبختی نمی آورد، 
معلوم نیس��ت از کی علم و ثروت را رودرروی هم قرار دادند تا نتیجه 

بگیرند دانش بهتر از دارایی است.
این هم معلوم نیس��ت که چه کس��ی این موضوع را در ذهن مردم 
جا انداخت که پولدارها خوش��بخت نیستند و فقیرها بیشتر از زندگی 
لذت می برند اما پول خیلی کارها از دس��تش برمی آید، پول معجزه هم 
می تواند بکند، باز کردن درهای بس��ته که اصاًل در تخصصش اس��ت، 
آرزوه��ا هم با پول از دنیای خیال بیرون می آیند و به ثمر می نش��ینند. 

خصوصاً در جامعه فعلی.
دیگ��ر نمی گویم که با پول می توان پس��ت و صندلی و احترام هم 
خری��د یا ب��ه راحتی دور دنیا را گش��ت و رف��ت در دل قاره ها. ادامه 
تحصی��ل و خرید خانه و دفتر کار و ویال و ماش��ین و بلیت المپیک و 
هزار تای دیگر مثل این هم که برای پول آنقدر پیش پا افتاده است که 
به چشم نمی آید، اما با پول یک چیز دیگر را هم می توان به خانه آورد؛ 
ش��ادی. کسی که پول دارد و دستش به دهانش می رسد، دست کم این 
اس��ت که دغدغه نان و آب و لباس و س��رپناه ندارد یا الاقل حسرت 
خیلی چیزها به دلش نمی ماند. کس��ی که دس��تش به دهانش می رسد، 
خود را تکیه داده به دیواری محکم می بیند و از اس��تواری اش، پشتش 

گرم می شود.
ــادی و  ــت و ش ــت گفته اند که پول همه چیز نیس ــن را درس ای

خوشبختی فقط با پول به دست نمی آید
او دس��ت دیگ��ران را هم می تواند بگیرد و ب��رای آنها هم دیواری 
محکم ش��ود. وقتی پول باشد، می توان همه را خوشحال کرد، می توان 
در سفره ای نان گذاشت و پای برهنه ای را پوشاند یا یک بیمار سخت 
را اگر خدا بخواهد از مرگ نجات داد. اس��تعدادها را هم می ش��ود با 
پول ش��کوفا کرد. اگر پول باشد، دیگر دغدغه پیری ات را هم نداری و 
ترس از محتاج شدن و  کاسه چه کنم بر دست گرفتن، از بین می رود. 
با پول عروس��ی ات هم خاطره انگیز می ش��ود؛ وقتی که مجبور نیستی 
برای پوش��یدن لباس عروسی و دامادی، خودت را زیر بار قرض خفه 
کنی و وقتی به خانه بخت م��ی روی، تازه تاوان نداری ات را بدهی. با 
پول جنازه ات هم آبرومندتر دفن می ش��ود و نقل و انتقالت به عالم قبر 
سریع تر و باشکوه تر می شود. وقتی به پول اینطوری نگاه کنی، داشتنش 
یعنی ش��ادی، یعنی آرامش ام��ا این تمام ماجرا نیس��ت، چون با پول 

می توان کارهایی کرد که خوشایند نباشد.
با پول می توان فخرفروشی کرد، می توان مسابقه چشم و همچشمی 
راه انداخت و چش��م دیگران را از حدقه درآورد. با پول می ش��ود آدم 
کثیفی ش��د؛ آدمی بد و بی وجدان که قلبش سنگ شده. با پول می شود 
نداره��ا را زیر پا له کرد، می توان فقیرها را به هیچ انگاش��ت، می توان 
دیگران را آدم حساب نکرد. با پول می شود اسراف کرد، می شود آنقدر 
داش��ت و خرید و خورد که دیگر هیچ چیزی به چشمت نیاید. با پول 
می ش��ود به ته خط زندگی هم رس��ید. آنجایی ک��ه دیگر هیچ چیزی 
خوشحالت نمی کند. با پول، خالف هم می شود کرد. می توان آدم اجیر 
کرد و صد تا کار خالف را راست و ریست کرد. پول، رشوه خوبی هم 
هس��ت، راه میانبری که ندارها نمی توانند از آن بگذرند. پول ترس هم 
برای آدمی می آورد، وقتی فکر می کنی که همه منتظر مرگت هس��تند و 
میراث خوارها در کمین عمرت نشس��ته اند. با پول بدبخت هم می توان 
ش��د وقتی ب��ه دیگران فکر نکن��ی و همه فکر و ذکرت پول باش��د و 

پول...
مقصر کیست، آدم یا پول؟

اما انگار در همه این خوشی ها و ناخوشی ها نه پول که خود آدم ها 
داس��تان زندگی را می نویس��ند، پول یک تکه کاغذ است. پول ابزاری 
اس��ت که با اس��تفاده از آن می توان گذران زندگی کرد. یک خانواده 
ثروتمند که احساس خوشبختی می کنند، پول به آنها خوشبختی نداده 

اس��ت، اما به طور حتم کمکشان کرده تا مسیر خوشبختی را بی دغدغه 
طی کنند. یک دختر و پسر جوانی که در سطح پایین مالی قرار دارند، 
اما باز احساس خوشبختی می کنند، زیرا بی پولی خوشبختشان نکرده، 
خودش��ان خواس��ته اند فقر را به رخ هم نکش��ند و دست به دست هم 
بدهند تا خوشبخت باشند. با وجود همه این حرف ها این را نمی توان 
انکار کرد که وقتی مش��کلی با پول حل می ش��ود و موانع یک به یک 
از مقابلت برداش��ته می شوند، ش��ادی ای تولید می کند که وصف ناپذیر 

است.
پول به عالوه 60 چیز دیگر

این را درست گفته اند که پول همه چیز نیست و شادی و خوشبختی 
فقط با پول به دس��ت نمی آید. ش��هروز پرورش هم این مسأله را تأیید 
می کند. این روانش��ناس می گوید: عوامل بسیار زیادی در شادی و شاد 
زیس��تن مؤثر است که تاکنون 60 عامل اساس��ی از سوی روانشناسان 
کشف شده است. عواملی مثل دوستی، احساس احترام، اعتماد به نفس 
باال، خدمت به دیگران، پایگاه اجتماعی مناسب و همسر دلخواه که البته 

پول یکی از این فاکتورها است که در بررسی های به عمل آمده تقریبًا 
در ردیف چهاردهم قرار می گیرد.

او ادامه می دهد: با توجه به اینکه احساسات مثبت در زندگی مثل 
ش��ادی، خوش��بختی و آرامش همانند حلقه ه��ای زنجیر به هم متصل 
هس��تند و یکی ملزوم و مکمل دیگری اس��ت و همگی جنبه حسی و 
ذهنی دارند؛ بنابر این ممکن اس��ت تعریفی که هر فرد از ش��ادی ارائه 

می کند با افراد دیگر متفاوت باشد.
ای��ن روانش��ناس توضیح می ده��د: از نظر روانشناس��ی اجتماعی 
احساس شادی هم مثل سایر احساسات مثبت و منفی، قابل سرایت و 
انتقال است و اگر شرایط کلی برای نشاط اجتماعی فراهم نشود )مانند 
توزیع برابر ثروت و بهبود قوانین( می تواند عامل مهمی به ش��مار آید. 
به عنوان مثال در کش��ورهای اس��کاندیناوی که درآمد عموم مردم در 
س��طح باال و برابر با یکدیگر است، سطح بهزیستی روانی و جسمانی 
آنها نس��بت به کشورهای دیگر که ثروت به طرزی نابرابر توزیع شده، 

باالتر است.
در ی��ک تحقیق جدید ثابت ش��ده که پول به عن��وان یک داروی 
ضد افس��ردگی عمل می کند یعنی جلوی نگرانی، اندوه و استرس ها را 
می گیرد، ولی اینکه پول ش��ادی آفرین باشد رد شده است، یعنی اینکه 

اگر تأثیر شادی بخشی هم داشته باشد، موقت است.
جایی شادی نمی فروشند

پرورش در ادامه به این باور مردم که با پول می ش��ود همه چیز را 
خرید اشاره و توضیح می دهد: نظر علم بر این است که با پول نمی شود 
ش��ادی به ویژه ش��ادی های پایدار و درونی خرید، ولی بیش��تر مردم، 
داشتن خانه های بزرگ و ماشین های گرانقیمت را تنها منبع شادمانی و 
شادکامی حساب می کنند، به طوری که ممکن است به جای پرداختن 
به گس��ترش صفت های اخالقی و انس��انی مانند دوس��تی ها، کمک به 
دیگران، بخشش ها، مثبت اندیشی و عشق به تمام هستی، تمام وقتشان 
را صرف مسائل مالی کنند، به امید اینکه روزی ثروتمند شوند. این در 
حالی اس��ت که ممکن است دیگر وقت، انرژی یا سالمت برای لذت 

بردن از زندگی برایشان باقی نمانده باشد.
در تعری��ف پس��ت مدرنیته از پول و ثروت، ثابت ش��ده که ظواهر 
برای محبوبیت و احترام خیلی مهم شده است، منظور این که مجموعه 
دارایی ه��ا و ثروت هایی که در ظاهر به صورت محس��وس مش��اهده 
می ش��ود احترام دیگران را برمی انگیزد، ولی خود مدرنیته و عوارضی 
که از پس��ت مدرنیته پیش می آید، در یک زمان طوالنی ممکن اس��ت 
بس��یاری از ارزش های مهم انسانی، اجتماعی و اخالقی را پایمال کرده 

و ارزش های زودگذر و کاذب را جایگزین آن کند.
بنابراین  ش��ادی و آرامش و خوش��بختی چیزهایی نیستند که در 
فروشگاه ها فروخته شوند ولی قاعدتاً هر فردی نیاز به پول و امکانات 
دارد ب��ه ش��رط آنکه دویدن زی��اد به دنبال پول او را از س��ایر مواهب 

زندگی محروم نکند.
پول شرط الزم، نه کافی

جان کالم دکت��ر غالمرضا علیزاده، محقق و مدرس دانش��گاه نیز 
همین مطالب اما با ادبیاتی متفاوت اس��ت. این جامعه شناس می گوید: 
آخرین مطالعاتی که در ایران انجام ش��ده، نشان می دهد مردم روستایی 
احس��اس خوشبختی بیشتری نسبت به جمعیت شهرها از جمله تهران 
دارند، یعنی به تعبیر دیگر، خوش��بختی در میان روس��تائیان بیش��تر از 

شهرنشینان احساس می شود.
هرچند مردمان شهر و روستا از نظر سطح درآمد و امکانات زندگی 
تفاوت زیادی با هم دارند. این مس��أله نش��ان می دهد که داشتن پول، 
ش��رط الزم برای خوشبختی است ولی شرط کافی به حساب نمی آید 
زیرا اگر پول زمینه ای برای خوشبختی و شادمانی بود قطعاً شهرنشینان 

باید احساس خوشبختی بیشتری می کردند.
این جامعه ش��ناس توضیح می دهد: امروزه نگاه به خوشبختی نگاه 
ابزاری اس��ت. امروز خانه ها به سمساری تبدیل شده یعنی وسایلی را 
دور خودمان جمع می کنیم و به جای آنکه احساس شادی کنیم، خیلی 
زود خسته می ش��ویم و احساس تنگی و خفگی می کنیم. در حالی که 
در واقع این تنگی و کوچکی در ذهن ما و ناش��ی از زندگی ش��هری و 

سنجیدن همه چیز براساس مادیات است.
علی��زاده در ادامه گفته هایش به نبود تعریف مش��خص از ش��ادی 
و خوش��بختی در جامعه اش��اره می کند و می گوید: امروزه هر کس��ی 
فکر می کند اگر ابزار مورد اس��تفاده الیه های باالتر را به دست بیاورد، 
خوشبخت می شود ولی وقتی به آنها می رسد، نه تنها احساس خوشبختی 
نمی کند، بلکه دچار دغدغه نیز می شود. در واقع شادی و خوشبختی با 
درجه رفاه رابطه مستقیمی ندارند و هرچه درآمد باالتر برود، خوشبختی 
بیش��تر نمی شود. البته هدف این نیست که نوعی قلندری و صوفیگری 
و درویش��ی را در جامعه باب کرده افراد را به ترک دنیا و امکانات آن 
تشویق کنیم، بلکه باید تعریفی نو از شادی، خوشبختی، عالیق، عشق، 

مهربانی و آنچه مایه آرامش قلب است ارائه کنیم.

یک��ی از چیزهایی که همه ما از معلم انش��ای 
دوران ابتدای��ی و راهنمایی و بعضًا دبیرس��تان بیاد 

داریم این جمله بود که:
علم بهتر است یا ثروت ؟؟؟

راس��تی! اگ��ر همی��ن االن ای��ن س��ؤال را از 
ش��ما بپرس��ند که از علم و ثروت کدوم را بیش��تر 

می پسندی؟ چه جواب می دهید؟ 
اّما من اینجا می خواهم قبل از اینکه جوابی به 
سؤالم بدهید از قرآن کریم کمک بگیرم و موضوع 
علم را کمی روش��ن کن��م تا بهت��ر بتوانید جواب 
بدهید پس قبل از پاسخ به پرسش حتمًا یک نگاهی 

به مطلب پایین بیندازید و سپس پاسخ دهید:
 م��اده عل��م ب��ا ش��کلهای گوناگ��ون، بیش از 
750 بار، در قرآن کریم تکرار شده است. این مطلب 

می رس��اند که قرآن، به عل��م و علما اهمیت زیادی 
می دهد )و این گذش��ته از 45 مورد، ذکر ماده عقل 
اس��ت که در مورد عقل و توجه به خردمندان آمده 
اس��ت(. بلی این علم اس��ت که انسان را از ظلمتها 
بیرون می برد و کاروان بش��ریت را، به طرف کمال 
رهنمون می ش��ود. با علم است که انسانها از تعالیم 
انبی��ا )ع( و مفاهیم قرآن کری��م، آگاهی می یابند و 
این علم اس��ت که هر روز دس��ت آورد تازه ای به 

بشریت، عرضه می کند.
از ای��ن رو اس��الم آموختن دان��ش را، فریضه 
دانسته و بر آن تأکید کرده است. البته در نظر قرآن 
کریم منظور نوع خاصی از علم )مانند فلسفه، علوم 
تجربی، اجتماعی، یا احکام الهی و...( نیست، بلکه 
علم به معنای عام، مورد توجه اس��الم اس��ت )هر 

چند در م��وارد خاصی، اس��تثنا دارد که بعد به آن 
اشاره خواهیم کرد( و این از افتخارات اسالم است 
که توانس��ت طی چند قرن، تمدن عظیمی براساس 
معارف بش��ری و الهی پدید آورد و کاروان علم را، 
با س��رعت به پیش برد و این جهش علمی، درست 
در قرون وس��طی )16-6 میالدی( بود که اروپا، در 

ظلمت جهل به سر می برد.
آیاتی از قرآن کریم را که به علم، توجه می دهد 

می توان به چند دسته تقسیم کرد:
1- آیاتی ک��ه ارزش مطلق علم را بیان می کند 
و بر ش��رافت عل��م و فضیلت دانش��مندان اصرار 

می ورزد )طبق ظاهر آیات(.
مث��ال: »آیا افراد دان��ا و نادان با هم، مس��اوی 
هستند؟ فقط اهل خرد متذکر می شوند«. )البته این 

سؤال اس��تفهام انکاری است و خداوند می خواهد 
عدم تساوی را گوشزد کند(.

مثالی دیگر: »خداوند انس��انهای ب��ا ایمانی از 
شما را رفعت می دهد و دانشمندان دارای درجاتی 

هستند«.
2- آیات��ی ک��ه راهه��ای افزایش عل��م را بیان 
می کند، به چشم، گوش، عقل و قلب اشاره می کند 
و انسان را به استفاده از این وسایل ترغیب می کند 
تا دانش خود را افزایش دهد و این را شکر نعمت 

می داند.
مثال: »خداوند شما را از شکم مادرانتان خارج 
ک��رد، در حال��ی که چی��زی نمی دانس��تید و برای 
ش��ما گوش، چش��م و قلب قرار داد تا شاید شاکر 

باشید«.

ــما آنچه را که می بینید  ــی: »ش برایان تربس
ــه آن چیزی را می بینید که  ــاور نمی کنید. بلک ب

قبالً به عنوان یک باور انتخاب کرده اید.«
راز باورها

باور یعنی اعتقاد و ایمان داشتن. یعنی اینکه راجع 
به هر شخص یا چیزی چه نظر و اعتقادی داریم.

اینک��ه چقدر خودم��ان و تواناییهای مان را باور 
داریم، عامل تعیین کننده ای برای رسیدن به موفقیت 
در زندگی ماس��ت. به یاد داش��ته باشید هر کس به 
ان��دازه ای که خ��ود را باور کرده و ب��ه خود ایمان 
آورده، ارزشمند است. خیلی مهم است که باورهای 
مان در زندگی درس��ت باش��د، اگر هم نادرست اند 
قدرت پذیرش این امر و تغییر آنها را داش��ته باشیم. 

در این صورت است که می توانیم پیشرفت کنیم.
خداوند در ق��رآن می فرماید: »آیا ندیده اید که 
خدا هر چه را که در آس��مانها و زمین است مسخر 
ش��ما س��اخت و نعمتهای خود را چه آشکار و چه 

پنهان به تمامی شما ارزانی داشته؟...« )لقمان /20(
ش��ما به همان تبدیل می ش��وید که باور دارید. 
پس باور داشته باش��ید که موجود با ارزشی هستید 
و ب��ه تواناییهای خویش ایم��ان بیاورید و بدانید که 

خداوند تمام هستی را برای شما خلق کرده است.
ما باید باور کنیم که: »اس��تحقاق زندگی بس��یار 
زیبا و دل انگیزی را داریم و شایس��ته ی رسیدن به 
موفقیتهای بسیاری هستیم و تواناییها و استعدادهای 
بی ش��ماری داریم ک��ه به کمک آنه��ا می توانیم به 
خوشبختی برسیم«. برخی از افکاری که در ذهنمان 
اس��ت، بی اینکه خودم��ان متوجه باش��یم، جلوی 

پیشرفت ما و رسیدنمان به آنچه را که الیق آن هستیم 
می گیرد. باید این افکار  منفی را از خود دور کنیم.

اف��راد موفق به خودش��ان اطمین��ان دارند و به 
شکست فکر نمی کنند. این باور را در خود تقویت 
کنید که در زندگی ش��ما شکست وجود ندارد، بلکه 
گاهی ممکن اس��ت به جای رس��یدن ب��ه نتیجه ی 
دلخواهت��ان به نتیج��ه ای نامطلوب برس��ید که این 
موضوع را باید نتیج��ه ی نامطلوب تلقی کنیم و نه 

شکست.
باور

انسانهای بسیار موفق کسانی نیستند که هرگز به 
نتیجه ی نامطلوب نرسند، بلکه اگر انتظار نتیجه ی 
به دس��ت آمده را ندارند، از آن درس می گیرند. هر 

گاه به نتیجه ی نامطلوبی 
رس��یدید  زندگ��ی  در 
موف��ق  کاری  در  ی��ا  و 
نشدید، کافی است باور 
داش��ته باش��ید که نهایتًا 
ب��ه نتیج��ه ی مثب��ت و 
مطلوبتان خواهید رسید. 
فق��ط باید با ت��الش و 
راههای  بیش��تر  پشتکار 
دیگر را نیز امتحان کنید 
تا به موفقیت برسید. هیچ 

گاه نا امید نشوید زیرا شما لیاقت رسیدن به بهترینها 
را دارید. همان طور که گفتیم باورهای ما عامل تعیین 
کننده ی انتظارات ما از خودمان و دیگران است. سعی 
کنید خودتان را اس��یر باورهای بی اساس و دست و 

پا گیر نکنید. باید باورهای محدودکننده و ضعیف را 
از خ��ود دور کرده، باورهای جدید را جایگزین آنها 
کنیم. بهترین راه برای سست کردن باوری اشتباه این 
است که با طرح چند سؤال، به نادرستی آن پی ببریم 
و اطمینان خود را به آن سست کنیم و آن باور غلط 
را از خود دور کنیم. می توانید این اعتقاد را که »من 
نمی توانم در زندگی زناشویی موفق شوم و شکست 
خواهم خورد« را با طرح سؤاالتی، مثل: »آیا این باور 
من باوری بی اس��اس و اشتباه نیس��ت؟«، »این باور 
ت��ا به حال چه ضررهایی به من زده اس��ت؟« و »آیا 
این باور مرا از مس��یر درس��ت زندگی مشترک دور 
نمی کند؟« با پاس��خ دادن به اینگونه س��ؤاالت شما 
در می یابید که بای��د باورهای  مخرب خود را دور 
بریزید و باورهایی زیبا و 
نیروبخ��ش را جایگزین 

آنها کنید.
با تغییر در باورهایتان 
می توانید مسیر زندگیتان 
را به کلی تغیی��ر داده و 
به پیش��رفتی ب��زرگ در 
زندگ��ی دس��ت یابید و 
نهایتاً به موفقیت برسید. 
تأکیدی  عب��ارات  تکرار 
مثب��ت نیز میتواند ش��ما 
را در جه��ت زیبات��ر و مثبت ت��ر ک��ردن باورها و 
زندگیت��ان کمک کند. مثل: »م��ن در انجام کارهایم 
موفق می ش��وم.«، »شغلم به من آرامش می دهد.« و 
»فرصتهای شغلی بسیاری پیش روی من قرار دارند.« 

و »من به همسر و فرزندانم عشق می ورزم«.
انسانهای بسیار موفق کسانی نیستند که هرگز به 
نتیجه نامطلوب نرس��ند، بلکه اگر انتظار نتیجه ی به 

دست آمده را ندارند، از آن درس می گیرند.
باورهای ما مانند دانه هایی هستند که در ذهنمان 
می کاری��م و آنها به ما محص��ول می دهند. باید در 
انتخ��اب باورهایمان بس��یار دقت کنی��م، زیرا تنها 
دانه های خوب و مرغوب محصوالت خوبی به بار 
می آورند. مراقب باش��یم که در ذهن خود دانه های 
نامرغ��وب و علفه��ای ه��رز نکاریم. زی��را حاصل 
باورهای صحیح و مثبت، موفقیت و خوش��بختی و 
لذت از زندگی است و حاصل باورهای نادرست و 

مخرب، نا امیدی و شکست است.
به یاد داشته باش��ید هر چیزی را که عمیقاً باور 
داش��ته باشید برایتان به واقعیت تبدیل می شود. اگر 
باور داش��ته باش��ید که می توانید قهرمان مسابقات 
دوی المپیک ش��وید، قطعاً با تمری��ن به این هدف 

می رسید.
مطمئناً افکار و باورهای شما در زندگیتان نقش 
مهمی دارند، زیرا باورهای شما زندگی آینده تان را 
می سازد و زیبایی افکار شما باعث زیبایی زندگیتان 
می ش��ود. نگرانیهای بی حد و بی اندازه ی شما نیز 
قطعاً در زندگی تان تأثیرات مخربی می گذارند. بهتر 
اس��ت نگرانیهای بیجا را از خودت��ان دور کنید. اگر 
باور داشته باشیم که در این دنیا چیزی برای ناراحتی 
وج��ود ندارد و هر آنچه ب��رای ما رخ می دهد خیر 
است، می توانیم برای خودمان لحظات زیبایی خلق 

کنیم.

در عرصه پیش��گیری از ج��رم و در وادی 
اصالح رفتار افراد، نهاد خانواده نقشی اساسی 
دارد و اساس��ی ترین نقش در این نهاد را مادر 

به عهده دارد.
می توان گفت: مهمترین عنصر پیشگیری 
از جرم و  قوی ترین عامل حراست از سالمت 
اخالقی جامعه، مادر است و در جامعه ای که 
مادران هوش��یار باش��ند و خود را هم در قبال 
خانواده و جامعه مس��ئول بدانند آمار جرائم و 
ب��ه تبع آن جرم رو ب��ه کاهش می گذارد، چه 
مادر هوش��یار و بصیر و مؤم��ن، فرزند مؤمن 
پرورش می دهد و صاحب تربیت صحیح نیز 
کار ناصحی��ح نمی دهد. اگر مادر هوش��یاری 

مضاع��ف داش��ته 
فرایند  در  باش��د، 
هم  اصالح جامعه 
می توان��د  خ��ود 
نق��ش آفرینی کند 
و هم فرزندانی که 
پ��رورش می دهد 
نفش  می توانن��د 
تأثیرگذار  آفرینان 
در فراین��د اصالح 
از  باش��ند.  ام��ور 
دیگ��ر،  س��وی 
غفل��ت م��ادر نیز 
در تولی��د جرم و 
بزهکاری  افزایش 
و فراوان��ی تبدیل 
عادی  انسان های 
ب��ه مجرم بس��یار 

مؤثر اس��ت. اگر زندگی مجرمان را بازخوانی 
کنی��م، درخواهیم یافت م��ادر در زندگی آنها، 
نقش کنترل کننده و پیشگیرانه نداشته است و 
اگر خود تسهیل کننده کار مجرمانه آنها نباشد 
الاق��ل در وادی غفلت و پرده پوش��انی جرم 
گرفتار بوده اس��ت وگرنه اگر هوشیاری پیشه 
می کرد و چش��م مؤمنانه می گشود فرزندش 
به مجرم تبدیل نمی ش��د. پس همان گونه که 
نقش مادر در پیشگیری از جرم برجسته است، 
در تولید جرم هم باید برایش نقش برجسته ای 
در نظر گرفت، حاال به قصور یا تقصیر در نقش 
شکل گیری جرم فرقی نمی کند. مردان موفق 
زنان بزرگ دارند یعنی پشت موفقیت هر مرد، 
دست، دل و همراهی یک زن هم است. مردان 
سالم و صالح، زنانی اهل اسالم و صالح دارند 

لذا گرد خالف نمی گردند، دستشان پاک است 
مثل دلشان، مثل نگاهشان، لذا در خانواده ای 
که زن به خوبی ایفای نقش می کند، نقشی که 
بر دفتر خاطره می خورد زیباس��ت. حال آنکه 
اگر زن خوب نباشد، زندگی هم خوب شکل 
نمی گیرد، چه بس��یارند زنانی که با هش��دار 
و هوش��یار باش های خود، مردان و فرزندان 
خوی��ش را به راه می آورن��د و من خود زیاد 
ش��نیده ام و خوانده ام ک��ه در برخی خانواده 
ها، اگر مرد، لقمه ای ش��بهه ناک روی س��فره 
گذاشت، زن برداش��ت و بیرون گذاشت و با 
پذیرش گرسنگی خود و فرزندانش نگذاشت 
لقمه ای که حق آنها نیس��ت آتش زا به درون 
جانشان رود و مرد 
وقتی رفتار این زن 
نق��ش  را دی��د و 
درون��ی  کنت��رل 
را فهمی��د، دیگ��ر 
گرد خالف  هرگز 
بازنم��ی گردد. باز 
زنانی  ایم  ش��نیده 
بوده ان��د ک��ه در 
م��واد  جاس��ازی 
مخدر، پنهان کردن 
دزدی،  کاالی 
فراری دادن مجرم 
و... در کنار شوهر 
تا  بوده اند  خ��ود 
این فرضیه ش��کل 
بگی��رد که پش��ت 
مرد مجرم  سر هر 
زن بی ایمانی است. حال آنکه اگر آن زن جان 
پاکی داشت، مرد هم جرأت حرام جانی نمی 
یافت. نقش مادر و زن را در کنترل اجتماعی، 
پیش��گیری از جرم و اصالح روابط اجتماعی، 
باالتر و اثرگذار تر از هر نهاد و نیرویی می دانیم 
و ب��اور داریم اگر ما خانواده ها را، مادرها را، 
زن ها را، احس��اس کنیم هزینه س��المت نگه 
داش��تن جامعه بس��یار کمت��ر و تعامالت هم 
منطقی تر خواهد ش��د. پس شایسته است که 
مادران هوشیارتر و مؤمنانه تر رفتار خانواده و 
فرزندان خود را زیر نظر داش��ته باشند و نقش 
خویش را در اصالح امور خانواده و جامعه به 

انجام برسانند. 
ــتان  معاونت اجتمائی فرماندهی انتظامی اس

چهارمحال و بختیاری

تکومهراتسردام
مرهدابلیهارمه
ینکرامینامبنت
زرانامسایلاها

کسایلادیشهمب
رابناژاراگدای

دریلایلنیمار
ناوایکولسلدمه
بابرانونکایو
اهرسراکاشیاسا
هناتهبشیوردد
یهاوگهدکهدیرا
ابناکراوانمزر
نودیرفرادرساا
هبالهدامایلقن

خوشبختی با پول! مسأله این است...

علم بهتر است یا ثروت؟

دانه های موفقیت ساز
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از روزی ک��ه بحث آنفلوان��زا و همه گیری آن 
سر زبان ها افتاده اس��ت، کمتر کسی را می بینید که 
درباره این بیماری از پزشکان سؤال نکند. موج های 
مختلف آنفلوانزا هم دست بردار نیستند و یکی پس 
از دیگری در راه هس��تند. یکی از سؤاالتی که این 
روزها از زبان بیماران در مطب می ش��نویم درباره 
عوارض ناش��ی از آنفلوانزا اس��ت. اگر این، سؤال 
ش��ما هم هس��ت توصی��ه می کنیم مطل��ب زیر را 

بخوانید.
بیماری آنفلوانزا ب��ه دو صورت بدون عارضه 
و عارض��ه دار بروز می کند. نوع بدون عارضه آن از 
حمل��ه ناگهانی بیماری بع��د از یک دوران نهفتگی 
یک یا دو روزه آغاز می شود و مهم ترین عالئم تب 
باالی 38 درجه، سردرد، درد عضالت، خستگی و 
کوفتگی شدید، آب ریزش بینی، اشک ریزش، سرفه 
خش��ک، س��وزش گلو، عطس��ه، لرز و بی اشتهایی 
اس��ت که بعد از 3 تا 7 روز با استراحت و مصرف 
مایع��ات خود به خود بهب��ود پیدا می کند اما گاهی 
آث��ار کوفتگی تا دو هفته در ب��دن باقی می ماند. اما 
گاهی آنفلوانزا عارضه دار می ش��ود و گرفتاری های 
زی��ادی برای ف��رد مبتال ب��ه وجود م��ی آورد. این 
ع��وارض در 3 گروه مهم تقس��یم بندی می ش��ود. 
گ��روه اول ع��وارض ریوی، گ��روه دوم عوارض 
قلبی، گروه س��وم عوارض عصبی است. مهم ترین 
عارضه ریوی آنفلوانزا ش��امل پنومونی و کروپ یا 

خروسک است.
عوارض ریوی آنفلوانزا

التهاب ریه یا پنومونی یکی از عوارض ناش��ی 
از آنفلوانزا اس��ت، به طوری ک��ه این عارضه مهم، 
شایع ترین دلیل مرگ و میر نیز گزارش شده است. 
یکی دیگر از عوارض ریوی آنفلوانزا نیز خروسک 

است. با این دو عارضه آشنا شوید:
التهاب ری��ه )پنومون��ی(: ای��ن عارضه باعث 
دش��واری در تنفس می شود و انواع گوناگونی دارد 
که شدت آنها از خفیف تا حاالت تهدیدکننده حیات 
متفاوت است. التهاب ریه )پنومونی( می  تواند یک 
ریه یا هر دو ریه را مبتال کند. التهاب هر دو ریه را 

گاهی اوقات پنومونی دوطرفه می نامند.
ویروس ها از جمله ویروس  آنفلوانزا مس��ئول 
نیمی از کل موارد الته��اب ریه )پنومونی( گزارش 
شده اس��ت. از آنجا که پنومونی اغلب، عالئم یک 
سرماخوردگی یا آنفلوانزا را تقلید می کند، بسیاری 
از مردم متوجه ابتال به آن نمی شوند. عالئم، بسته به 

میکروب یا ویروس مولد پنومونی متغیر است.
پزش��ک با گوشی ریه های شما را سمع می کند 
ت��ا آنها را از نظ��ر وجود اص��وات غیرطبیعی مثل 
قل ق��ل، اصوات کوتاه و تیز )رال( و اصوات بلند و 
خشن )رونکای( بررسی  کند. این صداها می  تواند 
نشانه التهاب ناش��ی از عفونت باشد. پزشک برای 
تش��خیص محل و می��زان گس��ترش عفونت، یک 
عکس اشعه ایکس از قفسه سینه درخواست می کند. 
گاهی اوقات نیز نمونه ای از خلط شما ممکن است 

برای تشخیص عفونت آزمایش شود.
اگر التهاب ناش��ی از بیم��اری، تعداد زیادی از 
کیس��ه های هوایی ریه را درگی��ر کند، به طوری که 
ب��ا توانایی تنفس تداخل پیدا کن��د، می تواند مرگ 
افراد را در پی داش��ته باش��د. در بعضی موارد این 
التهاب وارد جریان خون می ش��ود که به این حالت 
باکتریم��ی مهاجم گفته می ش��ود. به ای��ن ترتیب،  
التهاب به سرعت و به شدت به سایر اعضا سرایت 
کرده و ممکن است آبسه های پر از چرکی را خلق 

کند.
بعضی مواقع مابین الیه های پرده های جنب که 
سطح ریه ها و همچنین س��طح داخل دیواره قفسه 
سینه را می پوش��انند، مقداری مایع تجمع می یابد، 
به این حالت نشت جنبی گویند. اگر ریه های شما 
عفونی شوند مایع می تواند در این ناحیه جمع شده 
و عفونی ش��ود. در زمان ابتال به پنومونی ناش��ی از 
آنفلوانزا به درمان طبی مناسب، استراحت در بستر 
و مراقبت دقی��ق نیاز دارید. درمانی که به وس��یله 
پزشک توصیه می ش��ود به علت و شدت پنومونی 
ش��ما بس��تگی دارد. به همین دلیل توصیه می شود 

ب��رای پیش��گیری از پنومون��ی ناش��ی از آنفلوانزا، 
واکسن زدن را فراموش نکنید. 

خروس��ک: کروپ یا خروس��ک یکی دیگر از 
عوارض ناش��ی از آنفلوانزاست اما به اندازه التهاب 
ریه خطرناک نیس��ت. خروسک به التهاب تارهای 
صوت��ی )حنجره( و راه هوایی که درس��ت در زیر 

آن قرار گرفته اطالق می شود. این عارضه ناشی از 
آنفلوانزا بیش��تر از همه می تواند کودکان را گرفتار 
کن��د. در کروپ به دلی��ل تنگ��ی راه هوایی، صدا 
خشن و تنفس مشکل می شود. نشانه های خروسک 
معموالً ش��ب ها بدتر می ش��وند و ممکن است بین 

5 تا 7 روز طول بکشند. 
همان طور که اش��اره شد 
ک��ودکان زی��ر 5 س��ال 
بیش��تر در معرض خطر 
خروسک قرار دارند زیرا 
راه ه��ای هوایی کوچک 
آنها در برابر تنگی ناشی 
از التهاب آس��یب پذیرتر 
این  نش��انه های  اس��ت. 
بیم��اری در کودکان زیر 
3 سال برجسته تر است.

م����وارد  اغل����ب 
نبوده و  خروسک جدی 
در منزل هم قابل درمان 
است اما اگر کودک شما 
ابتال به آنفلوانزا،  از  پس 
خروسک گرفت و دچار 
نشانه های  یا  اس��تریدور 
زجر تنفس��ی ش��د باید 
او را ن��زد دکت��ر ببرید. 

این نکته را هم بدانید که اس��تریدور، نوعی صدای 
خشن و پرفرکانس اس��ت که هنگام نفس کشیدن 

بچه پس از چند سرفه شنیده می شود.
تشدید بیماری های زمینه ای

آنفلوان��زا می تواند باعث تش��دید بیماری های 
زمینه ای مثل آس��م یا برونشیت شود. همان طور که 

می دانید آسم بیماری مزمنی است که در پی التهاب 
مجاری هوایی اصلی ریه ها ایجاد می شود. عضالت 
دیواره های نایژه ها تنگ و کش��یده ش��ده و غشای 
مخاطی که س��طح داخلی این مجاری را می پوشاند 
مخاط بیش��تری ترشح می کند که خود باعث تنگی 
راه های هوایی می شود. این موضوع می  تواند به هر 

اتفاق��ی از یک خس خس جزئی گرفته تا مش��کل 
شدید تنفسی منجر شود.

بیماری آنفلوانزا می تواند افراد مبتال به آس��م را 
دچار مش��کالت و گرفتاری های بیش��تری کند، به 

طوری که حتی باعث حمالت آسم شود.
آس��م  خوش��بختانه 
درمان  قابل  بیماری  یک 
اس��ت و اغلب حمالت 
و مرگ و میر ناش��ی از 
آن قابل پیشگیری است. 
به همین دلیل اگر آس��م 
دارید و دچ��ار آنفلوانزا 
ش��ده اید، بهتر اس��ت به 
کنید  مراجعه  پزش��کتان 
و در صورت صالحدید 
پزش��ک مصرف داروها 
و اس��پری  ه��ایت���ان را 
برخی  دهی��د.  افزای��ش 
از س��المندان نی��ز دچار 
انس��دادی  بیماری ه��ای 
مزمن ریوی موس��وم به 
Copd هس��تند که ابتال 
به آنفلوان��زا در آنان نیز 
بیماری ها  ای��ن  می تواند 
را تشدید کند. این افراد 
که دچار التهاب در نایژه های ریه هستند با تحریک 
ویروس آنفلوانزا باعث اختالل در دستگاه مجرای 
هوا و حمالت سرفه می شوند. این التهاب همچنین 
باعث می شود غدد موجود در نایژه ها، مقادیر زیادی 
خلط تولید ک��رده و احتقان ریه را افزایش دهند و 
باعث اختالل تنفس��ی ش��وند. این بیماری مزمن و 

عودکننده است که ممکن است پایدار و کشنده نیز 
بش��ود. به همین دلیل توصیه می شود اگر سیگاری 
هستید و بیماری انس��دادی مزمن ریوی هم دارید 
حتمًا هنگام بروز عالئم آنفلوانزا از کشیدن سیگار 
خودداری کرده و از مناطقی که آلودگی هوا وجود 

دارد، اجتناب کنید.
عوارض قلبی آنفلوانزا

 آنفلوان��زا می تواند روی عضل��ه قلب نیز تأثیر 
بگ��ذارد. پزش��کان از میوکاردی��ت و پریکاردیت 
به عن��وان رایج ترین ع��وارض قلب��ی آنفلوانزا نام 

می برند: 
میوکاردی��ت: همان ط��ور ک��ه می دانی��د الی��ه 
عضالنی بافت قلب میوکارد نام دارد. میوکاردیت، 
التهاب عضله قلب اس��ت و معم��والً عارضه یک 
بیم��اری عفونی مثل س��رماخوردگی ی��ا آنفلوانزا 
اس��ت. میوکاردی��ت می تواند خطرناک باش��د اما 
نتیجه آن به علت به وجود آورنده آن هم بس��تگی 
دارد. علل ش��دید، حتی به نارس��ایی قلب و مرگ 
منجر می ش��وند اما در بیش��تر موارد، میوکاردیت، 
الته��اب از بین م��ی رود و قلب س��المتی مطلوب 
خود را بازمی یابد. برای درمان میوکاردیت ناش��ی 
از آنفلوانزا باید تا بازگش��ت قلب به حالت طبیعی 
از ورزش های سنگین پرهیز کرد. یک رژیم غذایی 
مناس��ب با تأکید بر محدودیت مصرف نمک و در 
صورت مشخص شدن علت زمینه ساز بیماری مثل 
آنفلوانزا، درمان علت آن حائز اهمیت اس��ت. اگر 
پزش��ک متوجه یک ریتم غیرطبیعی در قلب ش��ما 
ش��ود بستری شدن در بیمارستان، مراقبت مداوم از 
ریتم قلبی و تجویز داروهای مناس��ب ضدآریتمی 
تا بازگش��ت ضربان قلب به حال��ت طبیعی انجام 

می شود.
پریکاردی��ت: پریکاردی��ت نی��ز یک��ی دیگر 
از ع��وارض آنفلوانزاس��ت ک��ه می توان��د قلب را 
گرفت��ار کند. پریکارد کیس��ه ای اس��ت که قلب را 
دربرمی گیرد. این کیس��ه دارای یک س��طح داخلی 
صاف اس��ت. س��طح خارجی محک��م آن را که از 
جن��س بافت رش��ته ای اس��ت، پری��کارد جداری 
می گوین��د. پریکاردیت، التهاب پریکارد اس��ت که 
ممکن است به علت آنفلوانزا یا عفونت های دیگر 
رخ ده��د. این بیماری اصوالً در مردان س��نین 20 
تا 50 س��ال و اغلب به دنبال عفونت تنفس��ی رخ 
می ده��د. در نتیجه التهاب، هنگام س��ایش پریکارد 
و الی��ه خارجی قلب روی یکدیگر، فرد دچار درد 
می ش��ود. اگر مقدار زیادی مایع در پریکارد جمع 
ش��ود و روی قل��ب فش��ار آورد مانع از پر ش��دن 
مطلوب قلب می ش��ود. به این حالت تامپوناد قلبی 
گویند. عوارض ناش��ی از آنفلوان��زا می تواند حتی 
موجب تجمع مایع و تامپوناد قلبی شود، در نتیجه 
ای��ن حالت محدودی��ت جریان خون ب��ه ریه ها و 
س��ایر قسمت های بدن ایجاد می شود. تامپوناد حاد 
قلبی یک اورژانس طبی اس��ت و به مداخله سریع 
پزشکی نیازمند اس��ت. در درمان پریکاردیت پس 
از آنفلوان��زا از داروهای مس��کن ضدالتهابی برای 
تس��کین درد و سرکوب التهاب اس��تفاده می شود. 
در ص��ورت احتباس آب و ایج��اد تورم، داروهای 

ادرارآور تجویز می شوند.
عوارض عصبی ناشی از آنفلوانزا

یکی از ش��ایع ترین عوارض عصبی ناش��ی از 
آنفلوانزا اختاللی موسوم به گیلن باره است. اگر چه 
عارضه گیلن باره پس از آنفلوانزا بس��یار نادر است 
اما با این حال می تواند میانس��االن را درگیر کند و 
به سرعت باعث ضعف عضالت و بی حسی شود، 
بنابراین اگر پس از ابتال ب��ه آنفلوانزا دچار ضعف 
شدید عضالت دس��ت و پا، ساعد و بازو شدید و 
تنفستان نیز دچار مشکل شد، می توانید به بروز این 
اختالل مشکوک شوید و به سرعت به بخش مرکز 
درمانی مغز و اعصاب مراجعه کنید. بنابراین باز هم 
توصیه می کنیم برای پیش��گیری از آنفلوانزا نکات 
بهداش��تی را فراموش نکنید. همچنین شستش��وی 
مکرر دس��ت با م��واد ضدعفونی کنن��ده و ژل های 
شستشوی دست از جمله راه هایی است که می تواند 

شما را در برابر عوارض آنفلوانزا ایمن سازد.

دکتر ابراهیم ش��یبانی با اش��اره به اینکه قرص آدولت کلد و 
آموکسی سیلین از آنتی بیوتیک ها در رده های بعدی پرفروش ترین 
داروها در کش��ور قرار دارند، افزود: تولید 97 درصد داروهای 
مصرفی کشور در داخل صورت می گیرد و در حال حاضر تنها 

3 درصد از داروهای مصرفی وارد کشور می شود.
معاون غذا و داروی وزارت بهداش��ت با عنوان این مطلب 

ک��ه قب��ل از انقالب س��هم 
مصرفی  وارداتی  داروه��ای 
بوده  در کش��ور 75درص��د 
است، بر ضرورت استفاده از 
داروهای طبیعی تأکید کرد و 
به مهر گفت: در حال حاضر 
400 قل��م داروی طبیع��ی و 
گیاهی در فهرس��ت دارویی 

کشور وجود دارد.
پیشرفته  کش��ورهای  در 
300قل��م دارو در فهرس��ت 
دارو  ف��روش  یعن��ی   otc(
بدون نس��خه که حتی بدون 
تجویز پزش��ک هم می توان 
از داروخان��ه تهیه کرد( قرار 
دارد، این در حالی است که 
در کش��ور ما به لحاظ برخی 
محدودیت ها، این داروها از 

70 قلم تجاوز نمی کند.
مهمترین داروهای بدون 
مس��کن ها،  ش��امل  نس��خه 
داروهای   آنتی هیس��تامین ها، 
ضداحتق����ان و ضدس��رفه 

اس��ت. این گزارش حاکی است مسکن هایی که در ترکیب آنها 
مواد مخدر وجود دارد مانند استامینوفن کدئین و اکسپکتورانت 
کدئین ازجمله داروهایی هستند که درصورت مصرف خودسرانه 

و طوالنی مدت منجر به اعتیاد افراد می شوند.
البت��ه مصرف داروهای ضد درد که جنبه مخدر دارند گاهی 
ناگزیر اس��ت اما این مصرف باید زیر نظر پزش��ک باشد چون 
مشکل اعتیادآوری دارند. کارشناسان معتقدند: استامینوفن کدئین باید 
با تجویز پزش��ک مصرف ش��ود چون مصرف م��داوم آن مانند 

داروهای دیگر عوارض سوء زیادی بر بدن دارد.
گ��زارش،  این  براس��اس 
مسمومیت کبدی و مشکالت 
مصرف  ع��وارض  از  کلیوی، 
بی رویه و بدون نسخه داروی 
اس��تامینوفن کدئین اس��ت و 
اگ��ر بیش از 10گ��رم در روز 
مصرف ش��ود سبب تجمع در 

کبد می شود.
کدئی��ن یک م��اده مخدر 
است که برای کاهش درد روی 
سیستم اعصاب مرکزی)مغز و 
طناب نخاع��ی( اثر کرده، درد 
اثرات  می ده��د.  تخفی��ف  را 
ناش��ی از مصرف استامینوفن 
ک��دئی��ن ش���امل یبوس��ت، 
خواب آلودگ��ی،  س��رگیجه، 
خش��کی دهان، برافروختگی، 
س��بکی س��ر، کاهش اش��تها، 
تهوع، مش��کل ی��ا درد هنگام 

ادرار و تعرق است.
عل��ی صف��ا، کارش��ناس 
معاونت غذا و داروی وزارت 
بهداش��ت پیش��تر گفت��ه بود، 
مص��رف زیاد این دارو ب��ا توجه به کدئی��ن آن، موجب اعتیاد 
می ش��ود و معت��ادان گاهی اوقات در روز 20ع��دد آن را یکجا 

می خورند.

صفا با بیان اینکه مصرف استامینوفن کدئین برای افرادی که 
ممکن اس��ت هنگام سردرد و یا تب از آن استفاده کنند موجب 
اعتیاد نمی ش��ود، گف��ت در این مواقع ه��م دارو باید با تجویز 
پزش��ک مصرف ش��ود. به گفته علی صفا میزان مواد مخدر این 
دارو در ب��ازار ایران از 20میلی گرم به 10میلی گرم کاهش پیدا 
کرده و قرار است این میزان هم به کمتر از 10میلی گرم برسد تا 

عوارض کمتری برای مصرف کننده داشته باشد.
در دسترس بودن انواع مسکن ها

این در حالی اس��ت که کارشناس��ان یکی از دالیل افزایش 
این نوع اعتیاد را در دس��ترس  بودن انواع مسکن ها می دانند. در 
حال حاضر در کشور ما هر شخصی می تواند به  راحتی و بدون 

نسخه پزشک به انواع مسکن ها دسترسی داشته باشد.
ب��ه گفته محقق��ان، مصرف داروهای مس��کن و خواب آور 
دارای آثار و عوارض مخربی اس��ت که معموالً تا چند س��اعت 
باق��ی می ماند. داروهای مس��کن و خ��واب آور باعث تغییرات 
رفتاری یا روانی همچون سرخوش��ی مختصر، رفتار نامناس��ب 
جنس��ی، پرخاش��گری، اختالالت درک��ی، اخت��الل قضاوت، 
رخوت، خواب آلودگی، شل شدن عضالت، به هم خوردن تعادل 

و اختالل عملکرد شغلی و اجتماعی می شوند.
همچنین مص��رف طوالنی داروهای مس��کن و خواب آور، 
عوارضی ش��امل افسردگی، س��ردرد، ناراحتی گوارشی، آسیب 
کب��دی و اختالل حافظه در پ��ی دارد. زنانی که به طور مداوم از 
استامینوفن و بروفن اس��تفاده می کنند نیز دوبرابر افراد معمولی 

در خطر ابتال به فشار خون باال هستند.
باورهای غلط

ب��ه اعتقاد اکثر کارشناس��ان، نا آگاهی جامع��ه و فرهنگ و 
باوره��ای غلط رای��ج در میان م��ردم، دلیل افزای��ش تجویز و 

مصرف دارو نسبت به استانداردهای جهانی است.
تصور عامه مردم ایران این  است که پزشک خوب داروهای 
بیشتر و متنوعی را تجویز می کند، در حالی که با مصرف هرچه 
بیش��تر دارو سیستم س��المت کش��ور رو به بهبودی نرفته بلکه 

بیماری ها را افزایش می دهد.

م��ردم فراموش می کنند که ه��ر دارویی که مصرف می کنیم 
ب��ه داروی دیگری نیاز دارد که ع��وارض آن را از بین ببرد. اما 
اگر بپذیریم که علت درخواست دارو از سوی بیماران نا آگاهی 
آنها و باورهای غلط رایج میان مردم اس��ت، این س��ؤال مطرح 
می ش��ود که چرا پزش��کان آگاه، به این درخواست نابجا پاسخ 

مثبت می دهند؟
برخی پزشکان به  منظور نگهداری بیماران خود و جلوگیری 
از مراجعه آنها به پزشک دیگر، مطابق میل بیمار رفتار می کنند و 
داروهایی که مورد نیاز بیمار نیس��ت را بنا به تقاضای فرد بیمار 
برای��ش تجویز می کنند؛ این را هم البته می ش��ود به مش��کالت 

اقتصادی پزشکان و هزار و یک علت دیگر ربط داد.
مصرف خودسرانه

براس��اس تحقیقات انجام ش��ده، ایرانی ها 10 تا 15 درصد 
مجم��وع داروهای کش��ور را به  ص��ورت خودس��رانه و بدون 
مش��ورت با پزش��ک مصرف می کنند. این  مطلب را دکتر سعید 
واقفی، دبیر انجمن داروس��ازان کش��ور می گوید. ب��ه گفته او، 
مس��کن ها بیش��ترین داروهای��ی هس��تند که مردم ب��ه  صورت 

خودسرانه مصرف می کنند.
دکتر واقفی ادام��ه می دهد: عالوه بر مس��کن ها، قطره های 
چش��می و آنتی بیوتیک ها نیز بیشترین میزان مصرف خودسرانه 
را دارن��د. البته آنتی بیوتیک ها به علت نوع تأثیر دارویی، بدترین 
داروهایی هس��تند که به این ش��یوه مصرف می  ش��وند، چرا که 
در ص��ورت عدم نیاز ب��دن، این دارو مانند س��م عمل می کند 
و میکروب ه��ای ب��دن را نس��بت ب��ه داروها مق��اوم می کند و 
درص��ورت ایجاد عفونت در بدن دیگ��ر آنتی بیوتیک در درمان 
بیم��اری مؤثر نخواهد بود، این در حالی اس��ت که بس��یاری از 
مردم آنتی بیوتیک ها را بدون تجویز پزش��ک مصرف می کنند و 
این مس��أله باعث شده که آنتی بیوتیک ها از پرمصرف ترین اقالم 

دارویی در کشور باشند.
در هر حال اتفاق نظر کارشناس��ان این است که برای بهبود 
وضعیت تجوی��ز و مصرف بیش از حد دارو، جامعه ما بیش از 

هر چیزی نیاز به فرهنگ سازی جدی در این زمینه دارد.

آنفلوانزا 3 عارضه دارد ابتالی هر شهرنشین به 1 تا 2 نوع بیماری 

واکسن آبله مرغان، کودکان را در مقابل تب خال 
محافظت می کند

 استخوان جمجمه امیدی تازه برای مقابله با 
پوکی استخوان

تغذیه دوران بلوغ؛  ریشه بیماری قلبی بزرگسالی

مش��اور وزی��ر و مدی��رکل دفت��ر وزارت 
بهداشت اعالم کرد: بیماری های غیر واگیر در 
جهان به عنوان یک مخاطره بزرگ مطرح شده 
است که بیماری هایی مانند چربی و فشارخون 
باال، دیابت و غیره را به عنوان سوغات زندگی 
شهرنشینی به بش��ر هدیه داده است به طوری 
که باع��ث ایجاد س��ندرم متابولی��ک در افراد 

می شود.
حس��ن آقاجانی در مراس��م اعطای نشان 
ایمنی س��المت اف��زود: در حال حاضر با گذر 
اپیدمیولوژیک روبه رو هس��تیم و بیماری ها به 
س��مت نوع غیر واگی��ر در حرکت بوده و این 
موج در کش��ور ما نیز خود را نشان داده است 
در قرن بیس��تم در جه��ان بیماری های قلبی و 

عروقی کمتر از 10 درصد بیماری ها را به خود 
اختصاص می دهد اما هم اکنون سر دسته علت 

مرگ و میر است.
وی ادام��ه داد: بیماری ه��ای غیر واگیر در 
جهان همانند یک »آیس برگ« با زیربنای بسیار 
خطرناک مانند چربی ، فش��ارخون باال، سرطان 
و دیابت در حال پیش روی اس��ت که مصرف 
دخانیات، چاقی و کم تحرکی ریز فاکتورهایی 
برای ایج��اد بیماری های متابولیک و غیرواگیر 

است.
آقاجانی گف��ت: در حال حاض��ر می توان 
گفت هر شهرنش��ین به دلیل این بیماری های 
غیر واگیر که در پیش رو دارد یک تا دو نوع از 

این متابولیک ها را دارا است.

شاید شما هم شنیده باش��ید اگر نوجوانان 
و ک��ودکان در دوران بلوغ از لبنیات و پروتئین 
اس��تفاده کنند یا اگ��ر به ورزش ه��ای خاصی 

بپردازند قدشان بلند می  شود.
مدیر گروه تغذیه دانش��گاه ته��ران گفت: 
بیماری های قلبی در بزرگس��الی ناشی از تغذیه 

بد در نوجوانی است.
عل��ی کش��اورز می  گوی��د: »به ط��ور کلی 
بیمار ی هایی مانند پوکی استخوان، بیماری های 
قلبی - عروقی، فش��ار خون و دیابت ناش��ی از 
بدخوری و سوء تغذیه در دوران بلوغ است. یک 
فرد در ش��ش ماهه اول زندگ��ی و دوران بلوغ 
رش��د سریع را تجربه می  کند. نیازهای تغذیه ای 
در طول نوجوانی بیش از هر زمان دیگر افزایش 
می  یاب��د. مقدار این نیاز عموماً از دوران کودکی 
به نوجوانی زیاد می  شود اما با حرکت به سمت 

بزرگسالی این نیازها کاهش پیدا می  کند.«
شیر، ماست، پنیر، تخم مرغ، گوشت، ماهی، 
جگر، س��بزی ها و میوه ه��ای مختلف از جمله 
غذاهای مناسب در دوره بلوغ به شمار می  آیند. 
نیاز ب��ه مواد مغ��ذی در نوجوانان ب��ه موازات 
س��رعت رش��د افزایش می  یابد به ط��وری که 
باالترین میزان نیاز در زمان حداکثر سرعت رشد 

مشاهده می  شود. 
مدیر گروه تغذیه دانش��گاه تهران می  گوید: 
»بلوغ مرحل��ه مهمی از دوران رش��د و تکامل 
اس��ت. در این مرحله از رش��د ک��ودک از نظر 
فیزیک��ی، اجتماع��ی و فکری تکام��ل می  یابد. 
تغیی��رات مربوط به بلوغ در کودکان در س��نین 
مختلف دیده می  ش��ود. ممکن است فرد در این 
دوران10 تا 15 سانتیمتر افزایش قد داشته باشد 
و به تناسب آن نیز وزن افزایش پیدا می  کند. یک 
کودک در ضمن بلوغ ممکن است، ابتدا فقط از 
یک جنبه تکاملی مثاًل از نظر جسمی رشد کند و 
جنبه های دیگر رشد و تکامل مثاًل رشد فکری و 

اجتماعی را در سال های بعد نشان دهد.«
دکتر علی کشاورز می  گوید: »برنامه غذایی 
نوجوانان باید شامل ترکیبی از غذاهای مختلف 
در گروه های اصلی غذایی باشد. سه وعده اصلی 
غذای��ی با تأکید بر مص��رف صبحانه و دو میان 
 وعده توصیه می  ش��ود. در میان وعده ها به جای 
اس��تفاده از مواد غیرمغذی و مواد کالری زا مثل 
نوشابه ها، چیپس و کیک ها از مواد غذایی مغذی 
مانند شیر، نان، پنیر، خشکبار، میوه ها و مغزها نیز 
باید استفاده شود. نیاز به انرژی در دوره جوانی 

باال می  رود.«

مطالعه جدید نش��ان می ده��د: کودکانی که 
در برابر آبله مرغان واکس��ینه می ش��وند ممکن 
 است احتمال خطر کمتری در خصوص ابتال به 

تب خال و گسترش آن داشته باشند.
محققان با بررسی 170 هزار کودک کمتر از 
12 سال که بین سال های 2002 تا 2008 واکسن 
آبل��ه مرغان دریافت ک��رده بودن��د، دریافتند: با 
واکسینه کردن کودکان در برابر آبله مرغان می توان 
آنها را در برابر تب خال ها نیز محافظت کرد. در 

حال��ی که بروز تب خال بین کودکان کمتر اتفاق 
می افتد و اکثر کودکان مورد بررسی که دچار تب 
خال شدند، مشکالت دیگری داشتند اما محققان 
توصیه می کنند برای جلوگیری از بروز این مشکل، 

واکسن آبله مرغان به کودکان تزریق شود.
براساس گزارش رویترز، تب خال ها اصوالً 
یک نوع برگش��ت مجدد و دردناک ویروس آبله 
مرغان هستند که می توانند برای مدت طوالنی در 

بدن باقی بمانند.

دانش��مند ان انگلیس��ی در پژوهشی جدید 
دریافته اند که تفاوت های اساسی بین استخوانی 
که جمجمه را می سازد، با استخوانی که دستها و 

پاها را تشکیل می دهد، وجود دارد. 
دانشمند ان دانش��گاه کوئین ماری در لندن 
معتقدند این یافته جدید می تواند گامی تازه برای 
مقابله با ضعف و شکس��تگی های استخوانی به 
ویژه در مورد بیماران مبتال به پوکی اس��تخوان 

باشد.
امروزه این مطلب به خوبی پذیرفته ش��ده 
که استخوان های دست ها و پاها در صورتی که 
فرد ورزش نکند، ضعیف شده و مستعد شکسته 

شدن و ترک خوردگی می شوند.
در این پژوهش جدید که در مجله پلوس زان 

به چاپ رسیده محققان می گویند: درک جدید 
آنها از تفاوت های بین دو نوع استخوان می تواند 
منجر به کشف روش های جدید برای درمان یا 
پیشگیری از پوکی اس��تخوان شود. در مبتالیان 
به پوکی اس��تخوان، استخوان های بیمار سست 

می شوند و در معرض شکستگی هستند.
این عارضه استخوانی با افزایش سن شایع 
می شود و به ویژه در زنان یائسه به دلیل کاهش 
قابل مالحظه هورمون اس��تروژن بیش��تر بروز 

می کند.
محقق��ان روی س��لول های اس��تخوانی در 
این دو نوع بافت متفاوت اس��تخوانی، مطالعات 
ژنتیکی انجام داده و ب��ه نتایج امیدوار کننده ای 

دست یافته اند.

نقطه

15 درصد کل 
داروهای ایران 
خودسرانه 
مصرف 
می شود

ایرانی ها 10 تا 15 درصد 
مجموع داروهای کشور را به 
 صورت خودسرانه و بدون 
مشورت با پزشک مصرف 
می کنند و قرص استامینوفن 
کدئین، پرفروش ترین دارو در 
کشور است.

وزارت بهداشت از تمامی 
دانشگاه های علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی و درمانی 
درخواست کرد تا ترتیبی اتخاذ 
شود که ممنوعیت فروش این 
گروه از داروها بدون نسخه 
به داروخانه های تحت پوشش 
آن دانشگاه ها ابالغ شده و در 
امر بازرسی از داروخانه روی 
این مسأله تأکید خاص صورت 
پذیرد.



مربی تیم فوتبال ذوب آهن:

ابومسلم تیم محکم و جنگنده ای است

آگهی مزایده

در خص��وص دس��تور فروش پالک ثبت��ی ش��ماره 18/6435 بخش 14 ثبت 
اصفه��ان موضوع دعوی خانم نعیم��ه آقاجانی رنانی فرزند ولی اله به طرفیت 
محم��د کریم آقابابایی فرزند علی صادره از ش��عبه 6 محاکم حقوقی اصفهان، 
قس��مت اجرای احکام شعبه 6 حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای 
را در خصوص پرونده کالس��ه 199/88 اجرایی 6 ح و فروش منزل مسکونی 
واقع در رهنان خیابان ش��ریف شرقی، کوچه گلزار، ک امام حسن مجتبی )ع( 
بن بس��ت س��پاهان در تاریخ چهارشنبه 88/10/23 س��اعت 10 الی 11 صبح 
واقع در اتاق 309 قسمت اجرای شعبه 6 حقوقی اصفهان- در دادگستری کل 
اس��تان اصفهان خیابان نیکبخت طبقه س��وم برگزار و ملک مذکور را از طریق 
مزایده به فروش برس��اند طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده 
از منزل مذکور واقع در آدرس ذکر ش��ده بازدید و با س��پردن ده درصد مبلغ 
پایه کارشناس��ی قیمت کارشناس��ی به حس��اب 92996 بانک ملی دادگستری 
اصفهان در روز مزایده ش��رکت نمایند و برنده مزایده کسی است که باالترین 

قیمت پیش��نهادی را ارائه نماید.

مش��خصات مال توقیفی
مال موضوع مزایده و دس��تور فروش عبارت است از یک باب منزل مسکونی 
تح��ت پ��الک ثبت��ی 18/6435 بخش 14 ثب��ت اصفه��ان به مالکی��ت آقای 
محمدکری��م آقابابای��ی با مس��احت عرصه 178 متر مرب��ع در دو طبقه منهای 
ش��صت و طبقه اول به انضمام پارکینگ و دو اتاق انباری با زیربنای جمعًا در 
حدود 280 متر مربع با مشخصات اسکلت فلزی و دیوار باربر درب و پنجره 
خارجی: پروفیل فلزی و آلومینیوم، دیوارهای آجری با پالس��تر گچ و رنگ و 
نقاشی )طبقه اول فاقد رنگ و نقاشی( کف موزاییک و موکت، سرویس های 
بهداش��تی کاشی س��رامیک نمای آجر 4 س��انتی دارای امتیازات آب و برق و 
گاز بوده و با قدمت ساختمانی حدود 18 سال و با در نظر گرفتن مشخصات 
فوق الذکر ارزش شش��دانگ عرصه و اعیانی و امتیازات مربوطه کاًل برابر نود 
و ش��ش میلیون تومان )نهصد و ش��صت میلیون ریال( ارزیابی و برآورد شده 
اس��ت که ارزش دو دانگ از شش دانگ سهم خواهان برابر سی و دو میلیون 

تومان برآورد و اعالم گردیده اس��ت.13472/ م الف
فانی- مدیر اجرای احکام ش��عبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان
 

آگهی ابالغ

آگهی ابالغ وقت دادرس��ی و ضمائم آن
ش��ماره: 880198 ح/4

تاری��خ: 88/9/18
از دفت��ر ش��عبه چه��ارم دادگاه عموم��ی حقوق��ی شهرس��تان خمینی ش��هر 
در پرون��ده مطروح��ه کالس��ه 880198 ح 4 به آقای مس��عود رهب��ر فرزند 
محمدتق��ی خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم ش��ده اس��ت 
و خواه��ان آن آق��ای رحمت ا... پورقدی��ری فرزند محمود ب��ا وکالت آقای 
امی��ر اصالن��ی و خان��م بهن��وش باریک رو س��اکن ته��ران، خیاب��ان آفریقا، 
خ مرواری��د، ش��ماره9 بخواس��ته: مطالب��ه و در جریان رس��یدگی می باش��د 
اخط��ار می نماید که برای جلس��ه رس��یدگی روز ش��نبه م��ورخ 88/11/10 
 س��اعت 10:30 صبح در دادگاه ش��عبه چه��ارم عمومی حقوقی دادگس��تری 
خمینی ش��هر مراجعه نمای��د و یا چنانچه جه��ات ردی دارید بصورت کتبی 
قب��ل از موعد مق��رر دادگاه بدفتر مربوطه اعالم و ارس��ال دارید واال تصمیم 
مقتضی اتخاذ و دادگاه غیابًا رأی صادر خواهد نمود و جهت دریافت نس��خه 
ثانی وبرگ دادخواس��ت و ضمائم آن بدفتر دادگاه مربوطه مراجعه نماید. این 
آگهی وفق ماده 73 آیین دادرسی مدنی در یک نوبت در یکی از روزنامه های 

کثیراالنتش��ار درج می ش��ود.13331/ م الف
ش��ایان - مدیر دفتر ش��عبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی خمینی ش��هر

آگهی احضار

تاریخ: 88/9/25
شماره: 991   880 ک 112

در پرونده کالس��ه 880991 ک 112 ش��عبه 112 دادگاه عمومی جزائی اصفهان آقای 
مصطفی برکت فرزند حجت به اتهام تغییر کاربری اراضی زراعتی تحت تعقیب می باشد 
نظر به اینکه نامبرده مجهول المکان می باش��د به تجویز ماده 180 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی و یا سراسری درج و به متهم مزبور ابالغ می شود روز 1388/11/20 
ساعت 10:30 در این دادگاه واقع در اصفهان خ نیکبخت حاضر شود. در صورت عدم 

حضور رسیدگی و در خصوص موضوع اظهار نظر خواهد شد. 13465/ م الف
مدیر دفتر شعبه 112 دادگاه عمومی جزائی اصفهان
 

آگهی ابالغ 

تاریخ: 88/9/23
1004 ح 18

88 شماره:
آقای محمدرضا حیدری فرزند جاسم با وکالت آقای اصغر وکیلی بطرفیت 1( آقای باقر 
فرخ پور 2( خانم زهره افضلی 3( خانم ملیکا یارزمانی با والیت قهری آقای امیرحسین 
یارزمانی به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به کالسه پرونده 8809980351800945 
1004 ح 18 ثبت ش��ده اس��ت. از آنجا که خوانده مجهول المکان 

88 و ش��ماره بایگانی 
می باشد به دستور دادگاه و بر اساس ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به ایشان ابالغ 
می گردد در تاریخ 88/11/18 س��اعت 9 در ش��عبه 18 دادگاه حقوقی اصفهان حاضر 
شوند و در همین فرصت جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به دفتر دادگاه 

مراجعه نمایند. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.13479/ م الف
صیرفیان پور- مدیر دفتر شعبه 18 دادگاه اصفهان
 

آگهی ابالغ

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
تاریخ: 88/9/25

841 ح ش19
88 شماره: 

841 خواهان مهدی محمودزاده دادخواستی مبنی بر مطالبه 
88 در خصوص پرونده کالسه 

به طرفیت محمد حدادی پور تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روزیکشنبه مورخ 
88/12/16 ساعت 5 بعد از ظهر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی، جنب بیمه ایران، مجتمع شماره یک اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.13264 / م الف
مدیر دفتر 19 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
تاریخ: 88/9/30

1315 ش ح13
88 شماره: 

1315 خواهان آقای مهدی محمودزاده دادخواستی مبنی 
88 در خصوص پرونده کالسه 

بر مطالبه مبلغ 224,407,400 ریال به طرفیت آقای علی عوض زاده تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 88/11/17 ساعت 8:30 تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.13516 / م الف
مدیر دفتر 13 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ

825 ح 14 وقت 
88 آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به کالسه پرونده :

رسیدگی: چهارشنبه 88/11/7 ساعت 11:30 صبح خواهان: شرکت شهرکهای صنعتی 
اس��تان اصفهان خواندگان: 1- علیرضا صادق الوعد 2- علی صادق الوعد خواندگان 
مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و 
بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
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 چنانچه بعداً ابالغی بوسیله آگهی 

الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.13473/ م الف
مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

آگهی ابالغ 

872 ح 14 
88 آگهی ابالغ وقت دادرس��ی و دادخواس��ت و ضمائم به کالسه پرونده :

وقت رسیدگی: یکشنبه 88/11/11 ساعت 8 صبح خواهان: صندوق پس انداز و قرض 
الحسنه انصار المجاهدین خوانده: ناصر کوشش فرزند اکبر مجهول المکان خواسته: 
مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه چهاردهم ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 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 چنانچه بعداً ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و 

مدت آن ده روز خواهد بود.13475/ م الف
مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
دادنامه

در پرونده کالسه 88/880449 دادنامه 88/7/26-880947
مرجع رسیدگی کننده: شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

شاکی: مرجان مصحف اصفهان خیابان پروین چهارراه هفت تیر-ک عبدالهی پالک20 
متهم: کوروش نوری بهارستان فاز3 فرهنگیان2 بلوک7 موضوع: ایراد صدمه غیرعمدی 
گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 

مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام متهم بنام آقای کوروش نوری مبنی بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی 
بر اثر بی احتیاطی در امر رانندگی حسب شکایت مصدوم و گواهی پزشکی قانونی 
و نظریه کارشناس عالی تصادفات که علت تأمه تصادف بی احتیاطی از طرف راننده 
کامیون میکسر به شماره انتظامی 481 د77 ایران 13 بلحاظ عدم توانایی در کنترل وسیله 
نقلیه تشخیص داده که این نظریه با جهات مسلم قضیه مباینتی نداشته و عدم دفاع از 
سوی متهم بزه انتسابی محرز و مستندا به مواد 367 و 480 و 484 و 717 قانون مجازات 
اسالمی متهم موصوف 1- بابت حارصه گوشه داخلی چشم چپ و حارصه بینی در 
مجموع به دو صدم دیه کامل 2- بابت کبودی بینی به سه هزارم دیه کامل 3- بابت ارش 
تورم بینی به نیم درصد دیه کامل در حق خانم مرجان مصحف ظرف مدت دو سال 
از وقوع تصادف مورخ 87/8/7 و بابت جنبه عمومی بزه با رعایت بند یک از ماده 3 
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال بعنوان جزای 
نقدی در حق دولت محکوم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در 

محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان اصفهان می باشد.13463/ م الف
مرادی - رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی جزائی

مربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: 
حضور تنه��ا دو بازیکن از نایب قهرمان لیگ 
در تیم ملی نش��ان از کم لطفی مربیان دارد اما 
به آنها پیشنهاد می کنیم اگر عالقه مند به کار 
تیمی بیشتر در تیم ملی هستند، نگاه جدی تری 

به ذوب آهن داشته باشند.
مجید صالح در گفتگو با ایس��نا پیرامون 
شرایط تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در آستانه 
بازی این هفته برابر تیم ابومسلم مشهد،  اظهار 
کرد: تیم ما در شرایط خوبی است و کماکان به 
تمرینات آماده سازی اش برای دیدار با ابومسلم 
ادامه می دهد. در مسابقه اخیر با توجه به اینکه 
در زمین استیل آذین بازی می کردیم در نهایت 
نتیجه تقریباً مطلوبی کسب شد. لذا اکنون در 

اصفهان تنها به فکر پیروزی هستیم.
وی افزود: ابومسلم هم حریف دشواری 
برای ما خواهد بود، کما اینکه سابقه نشان داده 
دیگ��ر تیم ها در خان��ه ی حریفان هم به فکر 
برد هس��تند و راحت کار می کنند. ابومسلم 
از تیم های نس��بتاً پایین جدول است و سعی 
می کند از حالت ک��ش  و قوس فعلی خارج 
شود. روحیه جنگندگی کامل و تعصب میان 
بازیکنانشان زیاد است و بسیار تالش می کنند 

از وضع موجود رهایی یابند.
صالح ادامه داد: همچنین تغییر تاکتیکی 
فره��اد کاظمی س��رمربی آنها باع��ث روند 
بهترشان نسبت به نیم فصل نخست لیگ شده 
است. ابومسلم تیم محکم و خوبی است که 
احتماالً در اوایل بازی برابر ما فوتبال بسته ای 
را ارائه خواهد کرد. س��عی می کنیم با اتخاذ 
تدابیر الزم از فرصت های کسب شده در این 
مسابقه بهترین استفاده را داشته باشیم تا سه 

امتیاز خانگی آن از دست نرود.
وی در بیان دورنمایی از حضور ذوب آهن 
در لیگ امسال و فاصله ای که با صدر جدول 
پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: هدفگذاری 
ما در رقابت ه��ای این فصل حضور در میان 
تیم های باالیی جدول و سپس کسب عنوان 
قهرمانی است. امسال تیم های بیشتری نسبت 
به فصل پیش  داعیه دار قهرمان ش��دن هستند 
که این رقابت را سخت تر می کند. ان شاء اهلل 
با ت��الش همه عوامل تیم بتوانیم به این مهم 
برسیم، ضمن اینکه در فکر کسب سهمیه لیگ 

قهرمانان آسیا هم هستیم.
صالح ادام��ه داد: نمی توان فاصله کنونی 

ذوب آه��ن ب��ا صدرج��دول را مالکی برای 
سرنوشت آینده قرار داد چرا که فصل پیش در 
فاصله 6 مسابقه تا پایان لیگ، ذوب آهن هفت 
امتیاز با صدر جدول فاصله داشت اما پیش از 
آخرین بازی، س��ه امتیاز هم از تیم دوم جلو 
بود. فکر می کنم این جدول از االن نمی تواند 
مالک ارزیابی تیم ها باش��د؛ شاید این امکان 
تاحدودی پس از گذشت نیمی از بازی های 
نیم فصل دوم میس��ر شود اما فعاًل آینده لیگ 

مشخص نیست.
مربی تیم ذوب آهن که پس از قرعه کشی 
لیگ قهرمانان آسیا، از آغاز شروع کارهایشان 
برای آنالیز حریفان تیمش و بررس��ی شرایط 
آتی خبر داده بود در این باره تصریح کرد: در 
وهله اول سعی داریم فیلم بازی  حریفان را به 
دس��ت آوریم و همین طور از طریق ماهواره 
بازی آنها را در لیگ های داخلی ش��ان ببینیم. 
همچنین اگر امکانش باش��د س��عی می کنیم 

برخی از مسابقاتشان را از نزدیک تماشا کنیم، 
حال منصور ابراهیم زاده سرمربی تیم بررسی 
می کند که خود یا ش��خص دیگری از سوی 

تیم، این کار را انجام دهد.
وی اف��زود: می دانیم حریفان س��خت و 
مشکلی در این بازی ها خواهیم داشت ضمن 
اینکه بعضی از باش��گاه ها به لحاظ حرفه ای 
جلوتر از ما هستند. ذوب آهن تالش می کند 
تیم خوبی در این مسابقات داشته و از فوتبال 
باش��گاهی ایران دفاع کند. زمانی با توجه به 
اینکه تنها دو سهمیه در جام باشگاه های آسیا 
داشتیم اما بعضاً حضور خوبی داشته و سپاهان 

توانست موفقیت مهمی را کسب کند.
صالح درباره ج��ذب بازیکنان خارجی 
برای تقویت ذوب آهن در این رقابت ها نی���ز 
گفت: قرارداد مهاجم آرژانتینی ما بسته شده و 
اکنون منتظریم ITC او از بلژیک محل سابق 
بازی اش در س��ال گذش��ته، برسد. همچنین 

ابراهیم زاده تعدادی بازیکن خارجی دیگر را 
هم زیرنظر داشته و از آنها تست می گیرد. با 
توجه به اینکه بازیکن لهس��تانی ما از لیست 
خارج شد و به صبای قم پیوست ما می توانیم 
یک بازیک��ن از اروپا و یکی هم از آس��یا یا 
امریکا نیز جذب کنیم. قطعاً چنین کاری برای 
تقویت تیم در لیگ قهرمانان آسیا خواهد شد.
وی در پاس��خ ب��ه این س��ؤال ک��ه آیا 
ضعف های ورزشگاه فوالدشهر برای دریافت 
تأییدیه از سوی AFC در لیگ قهرمانان آسیا، 
برطرف شده اس��ت، گفت: چمن ورزشگاه 
یکی از بهترین چمن ها در س��طح اس��تان و 
حتی کشور اس��ت. فکر می کنم عمده ترین 
ایراد گرفته شده بحث نور ورزشگاه بوده که 
مسئوالن قول  داده اند هرچه زودتر بهتر شود. 
تاجایی که شنیدم مسابقات قرار است زیرنور 
باشد لذا میزان روشنایی ورزشگاه در کیفیت 

بازی ها بسیار تأثیرگذار است.
مرب��ی تیم ذوب آهن ب��ا بیان اینکه تیم 
ملی در شرایط فعلی باید اولویت فوتبال ما 
باشد، درباره حضور تیم ایران در تورنمنت 
قطر نیز به گفت: به هر حال در هر شرایطی 
تیم ملی از اهمیت زی��ادی برخوردار بوده 
و تیم ها باید تابع تصمیم مس��ئوالن فوتبال 
کش��ور در این باره باش��ند. حالت بهتر آن 
اس��ت که بازیکنان جدیدی هم به این تیم 
دعوت ش��ده و مورد آزمایش قرار گیرند. 
البت��ه م��ا معتقدی��م در دع��وت بازیکنان 
ذوب آهن به تیم ملی کم  لطفی شده است؛ 
دعوت تنه��ا دو بازیکن از تیم ما که فصل 
گذش��ته نایب قهرمان لیگ شد و امسال هم 
در رده دوم قرار دارد، نشان از این کم لطفی 
دارد. ب��ه مربیان این تیم پیش��نهاد می کنیم 
اگر عالقه  بیش��تری به کارهای تیمی دارند 
با توجه به آنکه تع��داد زیادی از بازیکنان 
ذوب آهن س��ال های زیادی است کنار هم 
بازی می کنند، می تواند باعث نگاه جدی تر 

آنها به ذوب آهن شود.
صالح درب��اره برنامه تی��م ذوب آهن در 
تعطیالت لیگ، تصریح کرد: س��عی می کنیم 
تمرینات را با جدیت برگزار کنیم. اردویی برای 
تیم در نظر گرفته نش��ده اما بنابر درخواست 
ابراهیم زاده از مدیریت باش��گاه، احتماالً یک 
بازی تدارکاتی با یک تیم خارجی را در خارج 

از کشور یا داخل، خواهیم داشت.

لیگ برتر فوتبال:
جام خلیج فارس 

مسابقات هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال ایران 
با برگزاری 3 بازی در روز س��ه شنبه پیگیری شد. 
در جریان ای��ن دیدارها پیکان قزوین با نتیجه یک - 
یک با س��ایپای کرج مس��اوی کرد. ف��والد مبارکه 
س��پاهان با نتیجه ی پرگل 5 بر صفر استقالل اهواز 
 را در اهواز شکس��ت داد و نتیجه ی بازی استقالل 
ته��ران و ملوان بن��در انزلی با نتیج��ه2-2 به پایان 

رسید.

شهردار  شهرکرد  رئیس 
هیأت  دوچرخه سواری 
چهارمحال وبختیاری  شد

ش��هردار شهرکرد،  از سوی مجمع انتخابات هیأت 
دوچرخه سواری اس��تان چهارمحال و بختیاری به 
عن��وان رئیس جدید این هیأت ب��رای مدت چهار 

سال انتخاب شد.
دبیر فدراسیون دوچرخه سواری جمهوری اسالمی 
ای��ران در مجمع انتخابات رئی��س هیأت دوچرخه 
س��واری اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری گفت: 
هیأت ه��ای دوچرخه س��واری در س��طح اس��تان 
بای��د فعال باش��ند و برای جذب اسپانس��ر تالش 
کنن��د. »اصغر خالقی« افزود: تعیین منابع مالی برای 
برگزاری مسابقات و فعالیت های هیأت دوچرخه 
سواری باید در دستور کار رئیس جدید هیأت قرار 
گیرد. مدیرکل تربی��ت بدنی چهارمحال وبختیاری 
نیز گفت: رش��ته دوچرخه س��واری در این استان 
ظرفیت باالیی برای رش��د دارد. »محس��ن حسین 
میرزای��ی« ی��ادآور ش��د: از این اس��تان دوچرخه 
سوارانی به تیم ملی راه یافته اند و برای تداوم این 
روند باید آموزش در سرلوحه کار هیأت دوچرخه 
سواری باش��د. وی گفت : دوچرخه سواری مورد 
نیاز تمام سنین اس��ت و باید تالش کرد این رشته 

در بین مردم ترویج شود.
ش��هردار ش��هرکرد و رئیس جدید هیأت دوچرخه 
س��واری چهارمحال وبختیاری نیز گفت: توس��عه 
رشته ورزش��ی دوچرخه س��واری نقش مهمی در 
کاه��ش ترافیک در س��طح اس��تان دارد. »اردش��یر 
نوریان دهک��ردی« اف��زود: با ایجاد پیس��ت های 
دوچرخه س��واری در پارک بان��وان می توان زمینه 
گسترش این ورزش را بین بانوان در اماکن خاص 

فراهم کرد.
هیأت دوچرخه س��واری چهارمحال وبختیاری در 
چند سال اخیر یک رئیس و دو سرپرست مستعفی 

داشته است.

مصطفی میرعمادیان:
باید در پشتوانه سازی تغییر نگرش 

داشته باشیم

س��رمربی تیم کش��تی آزاد مازندران گفت: باید در پشتوانه سازی 
تغییر نگرش داش��ته باشیم و تا به حال تمام توجهات به نخبه ها بوده 

است.
میرعمادیان در خصوص برنامه ارائه شده از سوی فدراسیون برای 
مسابقات آس��یایی گوانگجو، در گفتگو با ایس��نا، اظهار کرد: من هیچ 
برنامه ای نمی بینم که ارائه ش��ده باشد زیرا باید در این راستا اردوهای 
مقطعی و اعزام به مس��ابقات معتبر بین المللی ش��کل می گرفت ولی با 
توجه به اینکه تمام حواسمان معطوف لیگ است شاید از این موضوع 
غافل ش��ده باش��یم اما، باز هم می ش��ود در کنار وقفه هایی که در لیگ 

انجام می شود بچه ها را به اردو برد و برای مسابقات آینده آماده کرد.
وی افزود: پش��توانه سازی می تواند برای المپیک لندن و مسابقات 
آسیایی گوانگجو مفید باشد. هر چند آنقدر ضعیف در این زمینه عمل 
کرده ایم که پش��توانه های ما بی انگیزه ش��ده اند زیرا تمام سعی خود را 
کرده ایم که روی نخبه ها س��رمایه گذاری کنیم اما، می توانیم با اس��تفاده 
از پش��توانه ها در مسابقات جهانی و آسیایی 2010 آنها را برای المپیک 

لندن آماده کنیم.
وی درخص��وص وجود خ��أ در برخ��ی وزن ها و رفتن س��عید 
ابراهیم��ی به وزن 120 کیلوگرم گفت: به دلیل ضعف در امر پش��توانه 
سازی ش��اهدیم با رفتن سعید ابراهیمی به وزن 120 کیلوگرم در وزن 
96 کیلوگرم احس��اس خأ می ش��ود و باید دو،  سه سال کشتی گیری 
را آم��اده کرده تا بتوانیم آن وزن را هم س��رپا نگ��ه داریم و ما در اکثر 
وزن ه��ا دچار خأ هس��تیم و باید مثل تقوی، دباغ��ی و رحیمی که از 
دل مس��ابقات قهرمانی جوانان بیرون آمدند و آنها را ساخته و پرداخته 
کردیم و به اردوی بزرگساالن فرستادیم به جوانان بها دهیم و به میزان 

اعتقادمان به جوانان می توانیم به نتایج مطلوبی برسیم.
س��رمربی تیم کش��تی آزاد مازندران ضمن اینکه الزمه رس��یدن به 
لیگ برتر را عدالت بین تیم های ش��رکت کننده در لیگ دانست، گفت: 
ام��روزه در امر پشتوانه س��ازی نی��ز ضعیف عمل کرده ای��م به گونه ای 
ک��ه تنها با تمرکز و س��رمایه گذاری روی نیروهای نخب��ه، انگیزه را از 

پشتوانه ها گرفته ایم.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم لیگ را با برنامه ریزی پیش ببریم و برای 
این کار لیگ دس��ته یک و حذفی جوان��ان و نوجوانان را فعال کنیم و 
بتوانیم بر پویایی آن بیفزاییم، ش��کوفایی نیروهای جوان شکل می گیرد 
ه��ر چند که در حال حاض��ر لیگ ما دارای مش��کالتی از جمله عدم 
وجود عدالت اس��ت زیرا شاهدیم یک تیم با 100 میلیون تومان و تیم 
دیگر با 700 میلیون تومان وارد لیگ می ش��ود که این نشان دهنده عدم 
س��رمایه گذاری تیم ها در لیگ به اندازه توانش��ان اس��ت که با رفع این 

موضوع لیگ ما لیگ برتر خواهد شد.
س��رمربی تیم مازندران افزود: باید برای مس��ابقات جهانی مسکو 
و آس��یایی گوانگجو دو تیم ج��وان را که از مس��ابقات جوانان جهان 

برگشته اند آماده کنیم تا بتوانیم دو تیم نیرومند جوان داشته باشیم.
وی در پای��ان درخص��وص موفقیت در بازی های آس��یایی 2010 
گوانگجو عنوان کرد: اگر به بازی های آس��یایی 2006 دوحه برگردیم، 
می بینیم که شرایط خاصی بر تیم حاکم بود که توانستیم به چهار مدال 
طال و یک نقره برسیم که یکی از این شرایط وجود نیروهای جوان بود 
اما، اکنون ش��اهدیم که مراد محمدی به ش��رایط سنی باال رسیده است 
و رضا یزدانی هم انگیزه اش را از دس��ت داده اس��ت و ما هم چون در 
پشتوانه س��ازی ضعیف بوده ایم، نتوانس��تیم از بازی های آسیایی 2006 
دوح��ه تا 2010 گوانگجو ش��اهد برنامه ای واضح باش��یم. به نظر من 

رسیدن به موفقیت در بازی های آسیایی 2010 گوانگجو بعید است!
 

موافقت قطر با درخواست فدراسیون فوتبال ایران
زمان بازی تیم ملی با کره شمالی 

تغییر کرد

به گزارش ایسنا، فدراسیون فوتبال در رابطه با تورنمنت قطر اطالعیه ای 
را به شرح زیر صادر کرد: این تورنمنت بنا بر درخواست سرمربی تیم 
ملی در راس��تای آماده سازی هر چه بهتر تیم ملی در روزهای 27، 30 
دس��امبر 2009 و 2 ژانوبه 2010 برابر با شش��م، نه��م و دوازدهم دی 
88 در قطر برنامه ریزی ش��ده و در این راس��تا بر اساس نظر قطعی و 
مکتوب س��رمربی تی��م ملی و تأیید کمیته تیم ه��ای ملی، قرارداد قطر 

نهایی شده است.
الزم به ذکر اس��ت مبانی این برنامه ری��زی با توجه به محدودیت 
زمان��ی هفت��ه بیس��ت و یکم لیگ، انجام س��ه بازی با توالی س��ه روز 
اس��تراحت در بین هریک و بازی 6 ژانویه یا 16 دی ماه با س��نگاپور 
تدوین ش��ده اس��ت، تا حداکثر 4 روز قبل از این بازی، تورنمنت قطر 
به اتمام رس��یده باشد. از طرف دیگر برگزاری زودتر این بازیها نیز به 
دلیل تالقی با س��ایر رویدادها و مس��ابقات فصلی امکان پذیر نبوده و 
اساس��ًا تصمیم گیری در خصوص این زمان بندی در حوزه اختیارات 

فدراسیون قطر است.
اما با این وجود و با توجه به اینکه دیدار اول تیم ملی کش��ورمان 
مقابل کره ش��مالی در عصر روز عاشورا بوده درخواستی به فدراسیون 
قطر مبنی بر تغییر یک روزه این بازی به روز دوشنبه هفتم دی ماه ارائه 
شد تا در صورت موافقت این فدراسیون دیدار اول تیم ملی کشورمان 
در روز دوم تورنمن��ت انجام ش��ود، که بر این اس��اس مورد موافقت 
فدراس��یون قطر برای تغییر کلیه بازیهای روز اول قرار گرفت و برنامه 

آن رسمًا از سوی فدراسیون قطر اعالم خواهد شد.
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در گردهمایی استانداران:

سینما و کتاب از ابزار مبارزه با جنگ نرم هستند

»یوسف پیامبر« در جشنواره فجر روی پرده 
می رود 

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره فیلم و عکس 
دانشجویی 

100 هزار دانشجو در مسابقات کتبی قرآن 

  گردآوری و انتشار 200 هزار نامه آزادگان

سالنامه حدیثی چهار زبانه 2010 میالدی منتشر شد 

نسخه سینمایی مجموعه تلویزیونی »یوسف 
پیامب��ر« ب��ه تهیه کنندگ��ی و کارگردانی فرج اهلل 
سلحشور بعد از صداگذاری مجدد برای نمایش 

در جشنواره فیلم فجر 
آماده می شود. 

این  در  سلحشور 
مه��ر گفت:  به  رابطه 
تلویزیونی  مجموع��ه 
»یوسف پیامبر« بعد از 
صداگذاری  و  تدوین 
مجدد، ب��رای نمایش 
در بیس��ت وهشتمین 

جش��نواره بین المللی فیلم فجر آماده می ش��ود، 
قرار نیس��ت صحن��ه ای به فیلم اضافه ش��ود و 
تدوی��ن مجدد آن توس��ط حس��ین زند باف از 
روی مجموعه »یوس��ف پیامبر« انجام می شود، 
صداگذاری به اصالحاتی نیاز داشت که توسط 

محمدرضا دلپاک در حال انجام است.

»یوس��ف پیامبر« داس��تان زندگی حضرت 
یوس��ف )ع( را از زمان تولد تا میانسالی روایت 
می کند. حسادت برادران یوسف به او، فروخته 
ش��دن به عنوان برده، 
توج��ه زلیخا ب��ه او، 
زندانی شدن حضرت 
یوس��ف، ب��ه عزیزی 
از  و...  مصر رس��یدن 
جمل��ه ماجراهای آن 

است.
در فیلم »یوس��ف 
پیامب��ر« ح��دود 180 
بازیگر بازی کردند ک��ه مصطفی زمانی، جعفر 
دهقان، محمود پاک نی��ت، کتایون ریاحی، الهام 
حمیدی، لیال بلوکات، رحیم ن��وروزی، پروانه 
معصومی،  فرشته سرابندی، فرامرز مهرجو، زهرا 
سعیدی، مریم بخشی، س��ودابه علیپور، کورش 

زارعی و... از آن جمله اند.

مهلت ارسال آثار به جشنواره فیلم و عکس 
دانشجویی تا10بهمن تمدید شد.

محسن مرادی از مسئوالن اجرایی ششمین 
جش��نواره فیلم و عکس دانشجویی گفت: این 
مهلت پیش��تر ت��ا30 آذر اعالم ش��ده بود که در 
گردهمایی مسئوالن این جشنواره مهلت ارسال 

آثار تا10بهمن تمدید شد.
وی با اش��اره به برگزاری ششمین جشنواره 
بین المللی فیلم و عکس دانشجویی در فروردین 
سال آینده در تهران گفت: عالقه مندان به شرکت 
در این جشنواره می توانند آثارشان را به دبیرخانه 
این جش��نواره که در دانش��کده اقتصاد دانشگاه 

عالمه طباطبایی مستقر است، ارسال کنند.
وی خاطر نش��ان کرد: شش��مین جشنواره 

بین الملل��ی فیلم و عکس دانش��جویی ایران در 
بخش های مس��ابقه داخلی، مسابقه بین المللی، 
مس��ابقه عکس و مس��ابقه بخش وی��ژه برگزار 

می شود.
وی افزود: در بخش مس��ابقه فیلم داخلی و 
بین المللی فیلم های داستانی، مستند، پویانمایی 
)انیمیشن( و تجربی شرکت کننده داوری خواهد 

شد.
همچنین در بخش مسابقه عکس، عکس هایی 
با موضوع مس��تند اجتماعی، طبیعت، نگاه نو و 
پرتره و در بخش ویژه نیز فیلم ها و عکس هایی 
با موضوعات اصالح الگ��وی مصرف، زندگی 
دانش��جویی و شهر از نگاه دانش��جو به رقابت 

می پردازند.

 بخ��ش کتب��ی پانزدهمی��ن مس��ابقات قرآن 
دانشجویان دانشگاه آزاد با شرکت 100 هزار شرکت 

کننده در 5 رشته آغاز شد.
 به گزارش واحد مرکزی خبر، مسئول برگزاری 
این مسابقات در این باره گفت: این دوره از مسابقات 
همزمان با دهمین دوره مسابقات استادان و اعضای 
هیأت علمی دانش��گاه آزاد که با ش��رکت 110 نفر 

برگزار می شود آغاز شده است.
بیت اهلل عزتی افزود: شرکت کنندگان پانزدهمین 
مس��ابقات قرآن دانشجویان در رشته های ترجمه و 
تفس��یر قرآن، ادعیه و زیارت، نم��از و احکام، نهج 
البالغه و صحیفه سجادیه با هم رقابت خواهند کرد.

وی گفت: از میان ش��رکت کنندگان درمرحله 

مقدماتی، به سه نفر برتر هر یک از واحد دانشگاهی 
هدایایی اهدا می شود و این افراد به مرحله منطقه ای 

راه می یابند.
مس��ئول برگزاری پانزدهمین مس��ابقات قرآن 
دانشجویان دانشگاه آزاد افزود: برترین های مرحله 
منطق��ه ای به مرحله اس��تانی راه می یابن��د و افراد 
برگزیده این مرحله نیز در سطح کشوری با هم رقابت 
خواهند کرد. مراح��ل مقدماتی و منطقه ای بخش 
شفاهی پانزدهمین دوره مسابقات قرآن دانشجویان 

دانشگاه آزاد پیش از این برگزار شده است.
مرحل��ه نهای��ی پانزدهمی��ن مس��ابقات قرآن 
دانشجویان دانش��گاه آزاد در بخش های شفاهی و 

مکتوب، اردیبهشت 89 برگزار می شود.

مدیرکل انتشارات و اطالع رسانی بنیاد شهید 
و ام��ور ایثارگران، از گردآوری بیش از 200 هزار 
نامه  آزادگان دوران دفاع مقدس خبر داد. این آثار 
در قالب مجموعه »نامه های آزادگان« با 200 مجلد 

به چاپ خواهند رسید.
محمدعل��ی فقی��ه، در گفتگو  ب��ا ایبنا اظهار 
داش��ت: بر اس��اس اطالعات موج��ود، بیش از 
200هزار نامه از آزادگان جنگ تحمیلی، توس��ط 
هالل احمر گرآوری ش��ده که این اسناد، به اداره 
کل جمع آوری، نگهداری و تنظیم آثار بنیاد شهید 

و امور ایثارگران منتقل شده اند.
وی از انتشار وصیت نامه های شهدای جنگ، 
در 200 مجلد یاد کرد و افزود: احتماالً مجموعه 
آثار »نامه های آزادگان« نیز در قالب همین تعداد به 

چاپ خواهند رسید. 

مدیرکل انتشارات و اطالع رسانی بنیاد شهید 
تصری��ح کرد: مرحل��ه اول تنظیم و انتش��ار نامه 
آزادگان، الگوگزین��ی و انتخاب چگونگی چاپ 
آنهاس��ت. اگر در مرحله دوم، با کمبود اس��ناد و 
نامه مواجه شدیم، با انتشار یک فراخوان، نامه های 
آزادگان را به وسیله خودشان گردآوری خواهیم 

کرد. 
فقیه یادآور شد: اداره کل جمع آوری، نگهداری 
و تنظیم آثار بنیاد ش��هید در حال حاضر، مشغول 
رایزنی با صلیب س��رخ اس��ت تا اسناد احتمالی 

باقیمانده از اسرای ایرانی را دریافت کند. 
پیش از این، فقیه گفته بود: انتش��ار مجموعه 
کتاب های پژوهشی و مربوط به آثار و اسناد شهدا، 
به تازگی در اولویت فعالیت های نشر شاهد قرار 

گرفته اند. 

س��النامه حدیث��ی چهار زبانه ش��امل تقویم 
سال 2010 میالدی، مناس��بت ها و احادیث اهل 
بیت)ع(، به زبان های فارس��ی، عربی، انگلیسی و 
فرانسوی به همت معاونت امور بین المللی مؤسسه 

علمی � فرهنگی دار الحدیث منتشر شد. 
مؤسس��ه  ش��عبه  ایکن��ا  گ��زارش  ب��ه 
علمی � فرهنگ��ی دارالحدی��ث، در این تقویم، 
مناسبت های بین المللی، اسالمی، شیعی و ایرانی 
به چهار زبان گنجانده ش��ده است. این تقویم، از 
آغاز سال نو میالدی 2010 آغاز می شود و یک سال 

کاری کامل کشورهای خارجی را دربر می گیرد و 
در هر روز این سالنامه، روایات معصومان)ع( به 
زبان های عربی، انگلیس��ی و فرانسوی درج شده 
است. این سالنامه حدیثی به همت مؤسسه علمی 
� فرهنگی دارالحدیث جهت نشر و ابالغ معارف 
اهل بیت)ع( در سطح جهانی، تدوین شده است. 
یادآوری می ش��ود، عالقه من��دان برای تهیه 
ای��ن س��النامه می توانن��د ب��ه نش��انی اینترنتی :
 www.hadith.net و ی��ا ب��ا ش��ماره تلف��ن 

7176413 )امور مشترکان( تماس بگیرند.
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روزی بود...

قیمت طال )تومان(
25890  هر گرم طالی 18 عیار

119320  هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
261000  یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

260000   یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10011005دالر امریکا

945953دالر کانادا

14351441یورو

162163پوند  انگلستان

264266ریال عربستان

34903510دینار کویت

272275درهم امارات

سردار شهید حاج 
غالمرضا کاووسی

تول��د:  مح��ل   ،1337 تول��د:  تاری��خ   
فرخش��هر، تاریخ ش��هادت: 1366/12/23، 
محل ش��هادت: ش��اخ ش��میران، مسئولیت: 
فرمانده گردان یا زهرا )س(، تیپ مس��تقل 

44 قمر بنی هاشم)ع(
از دل نوشته های شهید

... و اما کوردالن بدانید که من با چشمان 
باز و آگاهی کامل در این راه قدم گذاش��تم 
و با آغوش��ی باز به سراغ شهادت رفتم نه از 
روی احساس��ات و نه ب��رای حقوق و مزایا 
و نه برای پس��ت و مقام زی��را که زیر آتش 
توپخان��ه و گلوله رفتن برای پس��ت و مقام 
و حقوق، حماقت اس��ت و ل��ذا بدانید بنده 
اگر می خواس��تم می توانستم در شهر خود 
بمانم و بیش��ترین حقوق را دریافت نمایم و 
هیچ به جبهه ن��روم، مثل خیلی افراد دیگر، 
اما احساس مسئولیت و دفاع از کیان اسالم 
و انقالب اس��المی و خون ش��هیدان به بنده 
اجازه ماندن در شهر را نداد و نتیجه اینکه:
من نمی گویم سمندر باش یا پروانه باش
گر به عشق سوختن افتاده ای مردانه باش

کالم نور
امام علی )ع(:

ــودت  ــت، روزی به نفع تو و روزی به ضرر تو، چون به س روزگار دو روز اس
شد شادی مکن و چون به زیانت گردید غم مخور، که به هر دوی آن آزمایش 

شوی.

برخی کتاب های ادبی منتش��ر ش��ده از سوی 
نش��ر توس��عه کت��اب ایران)تکا( ب��ه زودی پس 
از برگ��ردان ب��ه خط س��ریلیک در اختی��ار مردم 

فارسی زبان تاجیکستان قرار می گیرد.
ب��ه گ��زارش ایبنا برگ��ردان ای��ن کتاب ها به 
خط س��ریلیک طبق تفاهمنامه ای که میان مؤسسه 
نمایش��گاه های فرهنگی ایران و انتش��ارات ادیب 

تاجیکستان انجام شده، صورت می گیرد. 
در نخس��تین مرحله انتش��ار کتاب های نش��ر 

ت��کا در تاجیکس��تان، 15 عن��وان از کتاب ه��ای 
این انتش��ارات به دو صورت دو خط )فارس��ی و 

سریلیک( در تاجیکستان منتشر خواهند شد.
احس��ان اهلل حجت��ی، مدی��ر عامل مؤسس��ه 
نمایش��گاه های فرهنگ��ی ایران در اینب��اره گفته 
اس��ت در تفاهم نام��ه ای که میان این مؤسس��ه با 
انتش��ارات ادیب تاجیکستان منعقد شده، هر یک 
از این 15 عنوان کتاب توس��ط انتشارات ادیب به 

خط سریلیک ترجمه می شود.

 مردم تاجیکس��تان به زبان فارس��ی صحبت 
می کنند اما خط آنها سریلیک است.

به گفته حجت��ی، کتاب هایی که برای ترجمه 
به س��ریلیک انتخاب ش��ده پیش از این در قالب 
مجموعه ای تح��ت عنوان یکصد دیوان ش��عر و 
یکص��د عنوان کتاب داس��تان از یکصد ش��اعر و 
نویس��نده معاصر ایران با حمای��ت معاونت امور 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی منتشر 

شده است.

ــنواره  ــال آثار به چهارمین جش مهلت ارس
ــت اداری  ــا پایان وق ــعر فجر ت ــی ش بین الملل

پانزدهم دی ماه سال جاری، تمدید شد.

ب��ه گ��زارش ایکنا، به نق��ل از روابط عمومی 
معاون��ت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی، »مصطفی امیدی«، دبیر اجرایی چهارمین 
جش��نواره بین المللی ش��عر فجر با توجه به اتمام 

مهلت ارسال آثار و درخواست های مکرر شاعران 
اس��تانی گفت: پس از جلس��ه هماهنگ��ی دبیران 
جشنواره شعر فجر مقرر شد که مهلت ارسال آثار 

تا پایان وقت اداری پانزدهم دی ماه تمدید شود.
وی اف��زود: پانزده��م دی م��اه آخرین مهلت 
ارس��ال آثار به دبیرخانه جش��نواره اس��ت و این 
مهلت تمدید نخواهد ش��د و شاعران باید تا زمان 
مشخص شده جهت ارسال آثار اقدام کنند. امیدی 

تأکید کرد: متقاضیان شرکت در جشنواره باید 20 
تا 30 صفحه از اش��عار چاپ نشده یا چاپ شده 
در کتاب یا نش��ریات )از س��ال 77 تاکنون( را به 

دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
چهارمین جش��نواره بین المللی ش��عر فجر در 
س��ه بخش استانی، کشوری و بین المللی و در دو 
س��طح جوان)زیر 30 سال( و بزرگسال، بهمن ماه 

سال جاری در بوشهر برگزار خواهد شد.

وزیر ارش��اد، با اش��اره به آغاز 
فصل جدیدی از فعالیت های دولت 
ده��م با رویک��رد فرهنگ��ی، گفت: 
استفاده مناسب از رسانه و تبلیغات 
با جاذبه باال و تولید انبوه از راه های 
مبارزه با جنگ نرم اس��ت و باید در 
این راه از ابزار هنر، فیلم و س��ینما، 
کتاب و بازی های رایانه ای اس��تفاده 

کرد.
محمد حس��ینی وزیر فرهنگ و 
ارش��اد اس��المی در دومین نشست 
استانداران سراسر کشور با بیان اینکه 
اهتمام دولت دهم توسعه فرهنگ در 
سراسر کشور به طور متوازن است، 
بر پرهیز از ش��عار زدگ��ی در امور 
فرهنگی تأکید کرد و اظهار داش��ت: 
در سفرهای اس��تانی جهت استفاده 
بهین��ه، ایجاد آثار مان��دگار و عمیق 
اعتبارات مناس��بی به استان ها برای 
امور فرهنگی تخصیص داده ش��ده 

است.

وی گفت: م��ا امروزه در نبردی 
جدید ب��ا عنوان جنگ ن��رم مواجه 
هس��تیم که اص��ل نظ��ام و رهبری 
را ه��دف ق��رار داده اس��ت که باید 
هوشیاری خود را در مقابل این نبرد 

جدید حفظ کنیم.
حسینی راه های مبارزه با جنگ 
نرم را اس��تفاده مناس��ب از رسانه و 

تبلیغ��ات با جاذبه ب��اال، تولید انبوه 
دانس��ت و بر اس��تفاده از ابزار هنر، 
فیل��م و س��ینما، کت��اب، بازی های 

رایانه ای در این راستا تأکید کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با 
اشاره به تخصیص اعتبارات عمرانی 
جهت پشتیبانی فعالیت های فرهنگی 
به اس��تان ها گفت: ب��ا این وضعیت 

انتظار م��ی رود فعالیت های جدی و 
مؤثری در زمینه فرهنگی در استانها 

صورت گیرد.
وی با اش��اره ب��ه نادیده گرفتن 
س��هم فرهنگ در برخی اس��تان ها، 
از استانداران خواست با اختصاص 
اعتبارات الزم در راس��تای پیشرفت 

پروژه های فرهنگی کوشا باشند.
حسینی از اس��تانداران خواست 
با بس��یج تمامی مس��ئوالن استان و 
پرهیز از بخش��ی نگری، تنگ نظری 
و تعصب ه��ای س��ازمانی از تمامی 
امکانات موجود در راستای اهداف 

فرهنگی استفاده کنند.

همچنی��ن در این نشس��ت چند 
تن از معاونان وزیر فرهنگ و ارشاد 
اس��المی ضم��ن بی��ان دیدگاهها و 
نظرات خود به س��ؤاالت استانداران 
در زمین��ه فرهنگی و هنری پاس��خ 

دادند.

شعرها و داستان های ایرانی به تاجیکستان می روند

»مصطفی امیدی«، دبیر چهارمین دوره جشنواره شعر فجر: 

مهلت ارسال آثار به جشنواره شعر فجر تمدید شد

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
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حداکثر

حداقل

حداقل

محراب اولجایتوعکس روز

عکس: حسن مقیمی

روی خط فرهنگ

از  را  پاترول خود  نفتی منطقه اصفهان در نظر دارد چهار دستگاه سواری  شرکت ملی پخش فرآورده های 
نوبت دوم بمدت  تاریخ درج آگهی  از  بازدید می توانند  متقاضیان جهت  لذا  برساند  بفروش  طریق مزایده 
10 روز به جز ایام تعطیل و در ساعات اداری به آدرس ذیل مر اجعه و لیست خودروها به همراه شرایط 
شرکت در مزایده را دریافت نمایند. ضمناً نرخ پایه برای هر دستگاه خودرو پاترول به ترتیب شماره پالک 
 322 الف 13/ ایران 55/000/00013 ریال، شماره پالک 323 الف 13 / ایران 00013/ 55/000 ریال، 
شماره پالک 324 الف 13/ ایران13 56/000/000 ریال، شماره پالک 329 الف 13/ ایران 13 57/000/000 ریال 
می باشد و به هر نفر برنده مزایده فقط یکدستگاه خودرو تعلق می گیرد و هزینه های درج آگهی از برندگان مزایده 

اخذ خواهد شد.
اصفهان: خیابان چهارباغ باال، جنب پمپ بنزین، انبار شماره یک شرکت نفت، واحد نقلیه

تلفن: 5-6247001    داخلی 233-234    واحد نقلیه
6688825                    6689364

آگهی مزایده )نوبت اول(
)شماره 800/21381(

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان
HTTP:// ISFAHAN.NIOPDC.IR 13409: م الف

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
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