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چهاردهم بهمن 1357
قلب ایران به عشق امام خمینی

 می تپد

در راهپیمایی 22 بهمن قدردان 
امام خواهیم بود 

رئیس قوه قضائیه گفت: مطمئنًا 
م��ردم ایران برای پاس��خ محکم به 
دش��منان جمه��وری اس��امی، با 
وحدت تمام در راهپیمایی 22 بهمن 
ش��رکت خواهند ک��رد. به گزارش 
واحد مرکزی خب��ر، آیت اهلل آملی 

الریجانی که به همراه دیگر مسئوالن عالی قضایی برای تجدید میثاق با آرمانهای
 امام راحل )ره( در مرقد بنیانگذار جمهوری اسامی ایران حضور یافته بود ... 
سراسری / ادامه در  صفحه 2

رئیس سازمان امور اقتصادی استان اصفهان: 
افزایش قاچاق کاال به دلیل پایین 

بودن قیمت کاال در کشور است
رئیس س��ازمان امور اقتصادی استان 
اصفهان گفت: پایین بودن قیمت کاالها 
در کشور سبب افزایش قاچاق کاالی 
داخلی به ویژه دارو و سوخت به خارج 
کشور شده است. سید علی حجازی 
در گفتگو با فارس با اش��اره به اینکه 

طرح تحول اقتصادی سبب شفافیت اقتصادی در جامعه می شود، افزود ...
شهرستانها / ادامه در  صفحه 4

15طرح آب و فاضالب در 
چهارمحال و بختیاری آماده

 بهره برداری شد
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب 
شهری استان چهارمحال و بختیاری 
گف��ت: همزمان با دهه فجر 15طرح 
آب و فاضاب در این اس��تان آماده 

بهره برداری شد ...
شهرستانها / ادامه در  صفحه 4

گزارشی در مورد
 آلوده بودن آب آشامیدنی 
اصفهان ارسال نشده است 

مدیر بهداش��ت محیط اس��تان اصفه��ان گفت: 
گزارش��ی در مورد آلودگی آب آش��امیدنی اس��تان 
اصفهان ارسال نشده است. حسین صفاری در گفتگو 
با فارس با بیان اینکه وجود هرگونه پساب حاصل از 
فاضاب شهری در آب سبب آلودگی آب به فلزات 
سنگین خواهد شد، افزود: این فلزات سنگین شامل 
آرس��نیک و فلوئورید بوده که از طریق کارخانجات 
صنعتی و س��موم آفت کش ها، تولید و به آب منتقل 

می شوند ...
    شهرستان ها/ ادامه در  صفحه

رشد 8 درصدی صادرات کاال 
از  چهارمحال و بختیاری 

42 میلی���ون دالر ک���االی صنعت��ی امس���ال از
 چهارمحال و بختیاری به خارج از کش��ور صادر 

شده است.
رئیس س��ازمان صنایع و معادن این اس��تان گفت: 
ای��ن می��زان ص��ادرات از واحده��ای صنعت��ی
چهارمح��ال و بختیاری نس��بت به مدت مش��ابه 

پارسال 8 درصد رشد داشته است ...

  شهرستان ها / ادامه در  صفحه

بهره برداری و آغاز عملیات 
اجرایی 333 طرح آب و فاضالب 

در دهه مبارک فجر
همزمان با ایام ا... دهه مبارک فجر با هزینه ای بالغ 
بر 660 میلیارد ریال تع��داد 333 طرح آب و فاضاب 
در سطح اس��تان اصفهان به بهره برداری می رسد و یا 
عملیات اجرایی آن آغاز می شود.  مدیرعامل شرکت 
آب و فاضاب استان اصفهان با اعام این خبر گفت ...

            شهرستانها / ادامه در  صفحه

رئیس ش��ورای اس��امی شهر اصفهان هش��دار داد: 
اگ��ر وضعی��ت آلودگی ه��وا و میزان آالینده ه��ا در این 
کانش��هر به خص��وص ذرات معلق به دلیل اس��تفاده از 
خودروه��ای ش��خصی غیرقابل تحمل ش��ود، مدیریت 
شهری محدودیت های ترافیک حداقل ممنوع کردن تردد 
خودروهای ش��خصی هفته ای ی��ک روز را اجرا می کند. 
به گ��زارش موج مهندس عباس حاج رس��ولیها با تأکید 
بر ای��ن مطلب آلودگی محیط زیس��ت را از مهم ترین و 

اصلی تری��ن دغدغه مدیریت ش��هری عنوان کرد و آن را 
بحرانی و غیرقابل تحمل و زنگ خطری برای مس��ئوالن 
دانس��ت و گفت: این مهم که منش��اء ب��روز بیماری های 
متعدد و ناشناخته ای شده در اولویت برنامه های مسئوالن 
ش��هر قرار گرفت��ه اس��ت و بی توجهی ب��ه آلودگی های 
زیست محیطی شهر اصفهان، در آینده مسائل، مشکات 
و عواق��ب جبران ناپذیری به دنبال خواهد داش��ت. وی 
به اقدامات ش��هرداری در رابطه با رفع آالینده های شهر 

اصفهان به خصوص مش��اغل مزاحم اشاره و اظهارکرد: 
مشاغلی که ش��رایط کارگاهی نا مناسب و حادی دارند، 
بر اس��اس بن��د 20 در این ارتباط با ص��دور رأی تعطیل 
و هدایت آنها به س��وی ش��هرک ها معضل آنها از سطح 

محدوده زندگی حذف می شود.
وی از تردد روزانه 500 هزار خودرو در س��طح شهر 

اصفهان خبر داد ...
شهرستانها / ادامه در  صفحه 4

ممنوعیت تردد خودروها اعمال می شود

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

9721818

روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان

اتصال مستقیم به اینترنت
بدون نیاز به کلمه عبور و رمز

پرداخت از طریق قبض تلفن ثابت

 اینترنت هوشمند
 )شرکت مخابرات استان اصفهان(

رئیس مجلس شورای اسالمی:
22 بهمن روز صیانت از آرمانها؛ 
نه میدان  مانورهای سیاسی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(

ش��هرداری بویین میاندش��ت به اس��تناد مجوز ش��ماره 135 مورخ 
88/11/5 قصد دارد نس��بت به خرید یک مجموعه کامل س��نگ 
شکن و ماسه شور به ظرفیت 120 تن اقدام نماید. لذا شرکت ها و 
فروشندگان می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر و گرفتن اسناد 

مناقصه به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد

احمد عبداللهی - شهردار بویین میاندشت



سراسری

در راهپیمایی 22 بهمن قدردان امام خواهیم بود

آماده معاوضه سوخت هستیم

22 بهمن روز صیانت از آرمانها؛ نه میدان 
مانورهای سیاسی

چه خبر از پایتختایران
مأمور بهزیستی در شهریار 

اخاذ از آب درآمد
معاون اجتماعی پلیس استان تهران گفت: فردی که 
با معرفی خود به عنوان مأمور اداره بهزیستی به در منازل 
خانواده های کم درآمد رفته و به بهانه پرداخت وام از آنان 

کاهبرداری می کرد، در این شهرستان دستگیر شد.
به گزارش ف��ارس مهدی یارن��دی افزود: پلیس 
آگاهی ش��هریار در پی دریافت ش��کایت های متعدد 
شهروندان مبنی بر اینکه فردی با معرفی خود به عنوان 
مأمور اداره بهزیس��تی از آنان کاهبرداری کرده است، 

موضوع را در دستور کار پلیس قرار داد.
وی گف��ت: در تحقیقات مأم��وران پلیس آگاهی 
مشخص ش��د کاهبردار موردنظر منازل خانواده های 
س��اده لوح و قش��ر ضعیف را شناس��ایی ک��رده و در 
اوقاتی که مردان آنان در خانه نبودند به زن های خانواده 
مراجع��ه کرده و با معرفی خود به عن��وان مأمور اداره 
بهزیستی، اظهار داشته شورای محل، خانواده موردنظر 
را واجدالشرایط برای اخذ وام و کمک مالی تشخیص 
داده و از طرف اداره بهزیستی وام در نظر گرفته شده که 
یکی از شرایط آن پرداخت مبلغ 3 میلیون و 500 هزار 
ریال است. معاون اجتماعی پلیس استان تهران ادامه داد: 
این کاهبردار تحت تعقیب با این شیوه، مبلغ مورد نظر 
خود را از ش��اکیان گرفته و حتی از برخی شهروندان 
که وجه نقد در منزل نداشتند طا و جواهر اخذ کرده 
و بابت رس��ید پول و طا و جواه��رات دریافتی یک 
دست نوشته جعلی با یک خط و روش به نام موسوی 
یا موس��ویان به افراد داده و از محل دور ش��ده است. 
یارندی اظهار داشت: با راهنمایی مالباختگان، تصویر 
فرضی متهم تهیه و در اختیار واحدهای گش��تی قرار 
گرفت و از طرفی با استعام از اداره بهزیستی مشخص 
شد چنین فردی در آن اداره مشغول به خدمت نیست. 
وی اضافه کرد: پیگیری ها جهت دستگیری کاهبردار 
اخاذ، ادامه داشت تا اینکه مأموران گشت کانتری 23 
فردوسیه شهریار حین انجام وظیفه به فردی که دارای 
مشخصات مرد چهره نگاری شده بود، مشکوک شده 
و او را جهت تحقیقات بیش��تر ب��ه اداره آگاهی انتقال 
دادند. معاون اجتماعی پلیس استان تهران گفت: مظنون 
دستگیر شده ابتدا منکر ارتکاب هرگونه جرمی شد ولی 
پس از مواجهه حضوری با شاکیان مورد شناسایی قرار 
گرفت و به کاهبرداری از افراد تحت عنوان مأمور اداره 
بهزیستی اعتراف کرد و گفت: با رفتن به مناطق پایین 
شهر، افراد مستضعف را شناسایی کرده و با فریب دادن 
آنها، وجه نقد و طا و جواهرشان را دریافت می کردم. 
یارندی افزود: تاکنون با پیگیری های کارآگاهان 11 نفر 
از شاکیان شناسایی و از متهم اعام شکایت کرده اند و 

تاش جهت شناسایی دیگر مالباختگان ادامه دارد.
معاون اجتماعی فرمانده انتظامی اس��تان تهران در 
پایان با اش��اره به اینکه جاعان عناوین دولتی معموالً 
از طری��ق بزرگنمایی و نق��اط ضعف اف��راد اقدام به 
اخاذی و کاهبرداری می کنند، توصیه کرد شهروندان 
با هوشیاری الزم از افرادی که خود را به عنوان مأموران 
ادارات دولتی معرفی می کنند حتماً کارت شناس��ایی 
دریافت کرده و در صورت مواجهه با موارد مشکوک به 
جعل عنوان، موارد را سریعاً به مرکز فوریت های پلیسی 

110 اطاع دهند.

کارشناس ارشد روس:
 سیاست های ضدایرانی 
واشنگتن، چهره امریکا را 

مخدوش می کند
آلکساندر لوکایانف پژوهشگر انستیتو شرق شناسی 
آکادمی علوم روسیه با اشاره به ادامه سیاست های ضد 
ایرانی واشنگتن علیه ایران گفت: اتخاذ این سیاست ها 
به زیان امریکا در جهان اس��ت و سبب مخدوش تر 
شدن چهره این کشور در سطح بین المللی می شود. 
پژوهشگر انستیتو شرق شناسی روسیه در مصاحبه با 
ایرنا گفت: اوباما از سرنوشت بوش که سیاست های 
خارجی اش باعث نفرت بی سابقه از امریکا در سطح 
جهان شده بود، درس عبرت نگرفته و راه سلف خود 
را در پیش گرفته اس��ت. وی گف��ت: اوباما در حالی 
سیاست فشار و زورگویی در قبال ایران را دنبال می کند 
که در دوره مبارزات انتخابات ریاست جمهوری و بدو 
حکومتش، خود را سیاستمداری روشنفکر معرفی و 
به خاطر سخنان زیبا و نه اعمالش جایزه صلح نوبل 
دریافت کرد. وی با بیان اینکه تحریم ها با هدف توقف 
برنامه هس��ته ای ایران اعمال می شود، گفت: ادعای 
امریکا مبنی بر اینکه فعالیت های هسته ای جمهوری 
اسامی ایران جنبه نظامی داشته و برای ساخت بمب 
اتمی انجام می گیرد، با اهداف سیاسی وارد می شود 
و بی پایه و اساس است. وی تصریح کرد: جمهوری 
اسامی ایران در طول سال های اخیر همکاری های 
گسترده ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته که 
نش��انه صداقت تهران درباره ماهیت برنامه هسته ای 
خود است. لوکایانف گفت: رئیس جمهوری امریکا 
بهتر است به جای تحریم و تاش برای در تنگنا قرار 
دادن ایران به فکر سر و سامان دادن به اوضاع داخلی 
و حل مشکات کشور خود باشد. وی گفت: سیاست 
داخلی ریاست جمهوری امریکا با ناکامی مواجه شده و 
وضع اقتصادی این کشور در یک سال حکومت اوباما 
نه تنها بهبود نیافته است بلکه شاخص های اقتصادی 
این کشور بدتر ش��ده که از آن جمله کسری بودجه 
بی سابقه و افزایش ش��مار بیکاران است. کارشناس 
روس گفت: سیاست جدید ضد ایرانی امریکا برای 
تحریم مواد س��وختی علیه مردم ایران هدف گیری 
شده تا اینکه مقاومت و ایستادگی در امر دفاع از منافع 
قانون��ی خود و در حمایت از دولت را از میان بردارد. 
لوکایانف گفت: این سیاست راه به جایی نخواهد برد 
و تنه��ا باعث افزایش نفرت از امری��کا در ایران و در 
بسیاری از کشورها به ویژه جهان اسام خواهد شد. 
وی گفت: امریکا باید این واقعیت را همواره مدنظر 
داشته باشد که حکومت اسامی ایران نه تنها در میان 
مردم این کش��ور بلکه در جهان اسام حامیان بسیار 
زیاد دارد و مسلمانان جهان با دیده احترام به جمهوری 

اسامی می نگرند.

رئیس مجلس ش��ورای اس��امی 
گفت: 22 بهمن روز امام خمینی )ره ( و 
روز پاسداری از خون شهدا و صیانت 
از آرمان های انقاب اس��ت نه میدان 
مانورهای سیاسی که بیگانگان بر امواج 
آن عمارت عنکبوتی بسازند. به گزارش 
واح��د مرک��زی خب��ر، الریجانی در 
مجلس شورای اسامی با گرامیداشت 
س��الروز ورود حضرت ام��ام)ره( به 
میهن اسامی و آغاز دهه فجر انقاب 
اس��امی افزود: انقاب اس��امی چه 
در بعد داخلی و چ��ه خارجی آنقدر 
صاحب درخشندگی است که مطالعه 
همه جوان��ب آن در ظرف زمانی 31 
ساله ممکن نشده اس��ت. وی گفت: 
از مختص��ات نادر این حرکت عظیم، 
ویژگی و خصوصیات معمار آن است 
ک��ه مرجعی صاحب س��ر و بصیرت 
و عارفی بزرگ و فیلس��وفی عمیق و 
سیاس��تمداری تیزهوش است. رئیس 
مجلس شورای اس��امی، اسامیت، 
را  آزادی  و  اس��تقال  جمهوری��ت، 
میراث ام��ام)ره( برای نظام جمهوری 
اس��امی خواند و گفت: امام به ملت 
آموخت اس��ام را به عن��وان مکتب 
کامل در همه عرصه ها در نظر آوریم 
و سیاست راستین از متن دیانت برمی 
خی��زد و از این طریق راه انقاب را از 
لیبرالیسم، سکوالریسم و امانیسم جدا 
کرد و حکومت ایمان، اخاق و سنت 
اس��امی مبنا قرار گرفت. وی گفت: 
ام��ام )ره( به فرزن��دان خود آموخت 
اس��تقال با شعار نه ش��رقی نه غربی 
محقق می ش��ود و روشنفکری شرق 
زده آن روز با اتکا به غرب نمی تواند 
دوای درد ملت های مس��لمان باش��د 
و باید با س��ربلندی، اتکا به خداوند، 
سلوک نبوی و علوی را مبنای حرکت 
خویش ق��رار داد. الریجان��ی افزود: 
درون این تئوری جدید اکسیر عدالت 
و خودکفای��ی و بالندگ��ی اقتصادی 
و ش��کوه زندگی عزتمندانه راس��ت 
قامتانه سیاس��ی نهفته اس��ت. رئیس 
مجلس ش��ورای اس��امی گفت: اگر 
امروز عده ای تعارض غلط شعار ضد 
روسیه می دهند، کم توجهی و غفلت 
از یکی از ارکان انقاب دارند که نظام 
جمهوری اسامی از ابتدا بر استقال 
از ش��رق و غرب، راه خویش را آغاز 
کرده و حتی در سخت ترین شرایط به 
هیچ یک از قدرت ها باج نداده است. 
الریجانی افزود: ضد استعماری و ضد 
استثماری بودن از ویژگی های انقاب 

ما است. 
وی گفت: امام به ما آموخت که آزادی، 
موت��ور بالندگی اس��تعدادها و عامل 
پایداری جامعه اس��ت و تعالی کشور 
جز در مسیر آزاد اندیشی رخ نمی دهد. 
الریجانی افزود: جهت آزادی فکر در 
مکتب انقاب اسامی رسیدن به کمال 
ذاتی انس��انها اس��ت، بنابراین آزادی، 
هدفمند و تعالی بخش اس��ت که هم 
ناقض دیکتاتوری در کشور محسوب 
می ش��ود و هم اینکه آزادی را به فکر 
مربوط می کند نه به میل. رئیس مجلس 
شورای اسامی با اشاره به اینکه اتحاد 
و برادری با یکدیگر و وحدت جهان 
اسام سفارش همیشگی امام به ملت 
ب��ود، گفت: این دو امر کلید فتوحات 
انق��اب در 31 س��ال گذش��ته و راه 
رستگاری آینده است. الریجانی افزود: 
در آس��تانه 22 بهمن، همگان باید به 
وصیت آن مرد الهی دل سپارند که در 
میان نصوص به جا مانده از امام هیچ 
امری به اندازه وحدت و برادری میان 
ملت سفارش نشده و مبنای اصیل این 
فکر در »اش��داء علی الکفار و رحماء 
بینهم« نهفته است. رئیس مجلس ادامه 
داد: 22 بهمن امسال می تواند حرکت 
مأیوس کننده برای بیگانگان و حرکتی 
نمادی��ن از پایداری مل��ی، انقابی و 
حرکتی وحدت بخش از امت اسامی 
بر مبن��ای رهنموده��ای رهبر معظم 
انقاب باشد. الریجانی ادامه داد: قطعًا 

چنین تعریف��ی از 22 بهمن در مقابل 
دس��ایس امریکا و رژیم صهیونیستی 
توان ملی ایرانیان را افزایش می دهد. 
رئیس مجلس ش��ورای اس��امی در 
بخش دیگری از سخنانش در نشست 
علنی مجلس گف��ت: این روزها خبر 
اس��تقرار تجهیزات جدید موش��کی 
امریکا در چهار کش��ور خلیج فارس 
منتشر شد و جالب است در توجیه این 
عمل، نگرانی کشورهای منطقه از ایران 
بیان ش��ده اس��ت. وی گفت: عجیب 
است مس��ئوالن جدید امریکا متوجه 
نیستند مشکل منطقه شما هستید که هر 
چه بیشتر تجهیزات وارد می کنید هم 
دولت های مقر این تجهیزات را نگران 
و هم اس��باب زحمت برای سربازان 
خود فراهم می کنید. الریجانی گفت: 
در ط��ول ای��ن 31 س��ال، جمهوری 
اسامی ایران در کدام مقطع به کشوری 
از همسایگان یا منطقه تعرضی داشته 
است؟ البته در مقطعی با حمله عراق 
و صدام مواجه شد که جانانه دفاع کرد 
و وی را به سرنوش��ت شوم و محتوم 
خود سوق داد. رئیس مجلس شورای 
اس��امی ادام��ه داد: راهبرد جمهوری 
اس��امی بر اس��اس نگاه عمیق امام، 
اتحاد کشورهای اس��امی و وحدت 
همه فرق ش��یعه و س��نی است. وی 
گفت: کشورهای منطقه هم بدانند این
 خیمه ش��ب بازی امریکا در حراست 
و ایجاد امنیت برای منطقه، چیزی جز 

نوعی کاهبرداری سیاسی جدید نیست 
که می خواهند زمینه حضور خود را با 
هزینه دیگران فراهم کنند. الریجانی در 
بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 
اینکه در کنفرانس لن��دن در موضوع 
افغانس��تان از سیاس��ت های دوگانه 
امری��کا و انگلیس و ناتو پرده برداری 
ش��د، گفت: پس از س��ال ها حرکت 
ماجراجویانه با شعار مبارزه با تروریسم 
و مواد مخدر اکنون اجاس ش��یرینی 
خ��وری همکاری ب��ا آن��ان در لندن 
تشکیل شد. نماینده مردم قم ادامه داد: 
هر چند ای��ن اجاس به خودی خود 
شکست سیاسی- نظامی ناتو را نشانگر 
بود اما چ��را باید م��ردم منطقه تاوان 
سیاست های غلط امریکا و انگلیس را 
بدهند؟ الریجانی ادامه داد: این روزها 
شاهد بحث و بررسی اشتباهات آقای 
بلر در انگلیس هس��تیم هر چند نحوه 
بررس��ی و اظهارات رسانه ای نوعی 
تئاتر سیاس��ی برای ب��ازی انتخابات 
حزب آنان اس��ت اما چرا روشن نمی 
کنند در چنین اش��تباهی، چه مرجعی 
باید پاس��خگوی 800 هزار شهید و 
زخمی عراق��ی باش��د؟ وی گفت: 
آقای بلر مدعی شده است »ما برای
 قدرت نمایی به کش��ورهای منطقه و 
ایران، باید به عراق حمله می کردیم هر 
چند حاال معلوم شد اطاعات رسیده 
در مسأله اتمی عراق درست نبود« آیا 
این جمله می تواند خون صدها هزار 
عراقی و ویرانی همه زیرساخت های 
عراق را توجیه کند و پاسخگو باشد؟ 
رئیس مجلس ش��ورای اس��امی در 
ادامه از رئیس جمهور، رئیس مجلس 
و دیگر مس��ئوالن کش��ور اوگاندا در 
برگ��زاری کنفران��س بی��ن المجالس 
اس��امی قدردان��ی ک��رد و گفت: در 
این اجاس مصوبه مجلس ش��ورای 
اس��امی درباره روز جهان��ی غزه به 
صورت قطعنامه ای تأیید و کمیته ای 
موظف شد موضوع فلسطین را مستمر 
پیگیری کن��د. وی گفت: قطعنامه این 
کنفرانس در حمایت از فناوری صلح 
آمیز هس��ته ای و چرخه سوخت نیز 
گامی قوی در احقاق حقوق کشورهای 
اسامی خواهد بود. الریجانی در پایان 
افزود: از همه نمایندگان مجلس، امور 
بین الملل، وزارت امور خارجه و سایر 
بخش ها که در پیگیری مسائل مورد 
نظر مجلس شورای اسامی در این 
کنفرانس تاش کردند، سپاسگزاری 

می کنم. 

جهان نما

دکترین نظامی جدید روس��یه در نشست 
وی��ژه ش��ورای امنیت این کش��ور به تصویب 
رس��یده و اکن��ون در انتظ��ار موافق��ت رئیس 
جمه��ور با این طر ح اس��ت. روزنامه اینترنتی 
روسی ایزوستیا نوشت: نیکای پاتروشف دبیر 
ش��ورای امنیت روس��یه که به منظور رایزنی با 
همتای��ان هندی خود در دهلی به س��ر می برد 
با اش��اره به اینکه دکتری��ن نظامی جدید عمًا 
تصوی��ب ش��ده و در آین��ده نزدیک دس��تور 
رئیس جمهور در مورد آن اعام خواهد ش��د، 
گزارشهای برخی رسانه ها و کارشناسان را در 
مورد اینکه تأخی��ر در تصویب نهایی دکترین 
نظامی جدید روس��یه با گفتگوهای مربوط به 
امض��ای ق��رارداد جدید تس��لیحات تهاجمی 
راهبردی ب��ا امریکا در ارتباط اس��ت رد کرد.
به گفته وی هیچ مانع��ی غیر از کاغذ بازیهای 
معم��ول وجود ندارد و هی��چ کس قصد ندارد 
برای تصوی��ب دکترین نظامی جدید ش��تاب 
بیهوده به خرج دهد. پاتروش��ف یادآور ش��د 
ک��ه در ماه می س��ال 2009 راهبرد امنیت ملی 
روسیه تا سال 2020 تنظیم شده و فقط اجرای 
آن باقی مانده اس��ت و این سند به منزله مبنای 
دکترین نظامی و سایر دکترینهایی است که باید 
توسط شورای امنیت ملی کشور تنظیم شوند. 
دبیر شورای امنیت روسیه همچنین یادآور شد 
که برای تهیه ای��ن دکترین از دکترینهای قبلی 
هم اس��تفاده ش��ده و به همین عل��ت دکترین 
جدید اس��ناد قبلی را رد نمی کند اما تغییراتی 
که در جهان رخ می دهند در آن منعکس شده اند. 
پیش از این پاتروش��ف اع��ام کرده بود پیش 
نوی��س دکترین نظامی جدید از مقدمه و س��ه 
بخش اصلی تش��کیل ش��ده اس��ت. در بخش 

نخس��ت که »خطرات و تهدیدهای نظامی«  نام 
دارد خط��رات داخلی و خارج��ی، تهدیدهای 
احتمال��ی و نوع مناقش��ات نظام��ی که ممکن 
است روسیه درگیر آنها شود مشخص شده اند 
و توجه خاصی به استفاده از تجهیزات نظامی 
جدید از جمله تس��لیحات دقیق، هواپیماهای 
بدون سرنش��ین، تجهیزات خودکار دریایی و 
سیس��تمهای رایانه ای و غیره معطوف ش��ده 
اس��ت. در بخش دوم یعنی »سیاس��ت نظامی 
فدراسیون روسیه« وظایف مربوط به جلوگیری 
از مناقش��ات نظامی مش��خص و در عین حال 
تأکید شده که روسیه استفاده از نیروهای نظامی 
خود را برای دفع تجاوز علیه خود و متحدانش 
و حفاظ��ت یا احیای صلح بر اس��اس تصمیم 
شورای امنیت سازمان ملل و سایر سازمانهای 
امنیت جمعی قانونی می داند. عاوه بر این در 
ای��ن بخش مفادی درخصوص به کاری گیری 
نیروهای نظامی وج��ود دارد و وظایف اصلی 
آنها در زمان جنگ یا صلح تعیین ش��ده است. 
در بخش سوم که »حمایت نظامی- اقتصادی و 
نظامی- فنی برای دفاع«  نام دارد تکمیل صنایع 
دفاعی یک مس��أله اولویت دار نامیده و تأکید 
شده که مجهز کردن ارتش به جنگ افزارهای 
جدید و ویژه مبن��ای اصلی توان جنگی آن را 
تشکیل می دهد. این س��ومین دکترین نظامی 
روس��یه پس از فروپاشی شوروی سابق است. 
به گفته پاتروش��ف در دکترین جدید خطرات 
جدیدی ازجمله مبارزه بر سر منابع سوخت و 
انرژی و سایر منابع با استفاده از نیروی نظامی، 
توسعه ناتو، گسترش تسلیحات کشتار جمعی 
از جمله تسلیح�ات هس��ت�ه ای و تروریس�م 

بین المللی هم گنجانده شده اند.

در نشانه ای دیگر از برما شدن گسترش 
فساد اخاقی در ارتش امریکا، رابرت گیتس با 
حضور در کمیته سنا درباره راههای لغو قانون 
ممنوعیت اس��تخدام همجنس بازان در ارتش 
و علنی ش��دن حضور آن��ان در ارتش توضیح 
می دهد. این اقدام در حالی صورت می گیرد 
که برخی محافل سیاس��ی و نظامی در امریکا 
از جمله برخی اعضای ستاد مشترک نیروهای 
مس��لح و برخی از نمایندگان دمکرات کنگره،  
از پیامدهای لغو ای��ن ممنوعیت و تأثیر منفی 
آن ب��ر توانمندی و عملکرد نیروهای مس��لح 
ابراز نگران��ی کرده اند. به گزارش خبرگزاری 
اسوشیتدپرس پیش بینی می شود تکمیل این 

فرایند حدود یک سال به طول بینجامد.
 دامنه فس��اد اخاق��ی در ارتش امریکا به 
حدی اس��ت ک��ه در س��ال 2009، پنتاگون از 
اخ��راج 428 نظامی از ارت��ش امریکا به علت 
گرایشهای علنی همجنس بازی خبر داده بود. 
در س��ال 2008 حدود 619 نظامی و در سال 
1997 نی��ز 997 ت��ن به این خاط��ر از ارتش 
امریکا اخراج ش��دند. رابرت گیتس و مایکل 
مولن فرمانده س��تاد ارتش امری��کا با حضور 
در کمیته نیروهای مس��لح سنا، ضمن تشریح 

چگونگ��ی لغو قانون مصوب س��ال 1993 در 
ب��اب ل��زوم خ��ودداری از افش��ای تمایات 
همجن��س بازی در ارت��ش تأکید خواهند کرد 
از این پس نظامیان همجنس باز مجازات و از 

صفوف ارتش اخراج نخواهند شد. 
 اوبام��ا در جری��ان نخس��تین س��خنرانی 
س��االنه خود اعام کره بود امس��ال در جهت 
لغو این قانون با کنگره همکاری خواهد کرد. 
گیتس پیش��تر هش��دار داده بود هرگونه تغییر 
در این سیاس��ت باید بس��یار با دقت صورت 
گی��رد زیرا ارت��ش امریکا به عل��ت جنگ در 
عراق و افغانستان، دوره دشواری را پشت سر 

می گذراند.
 گفتنی اس��ت از زمان تصویب این قانون 
در سال 1993 تاکنون، حدود 13 هزار نظامی 

امریکایی از ارتش اخراج شدند. 

شماری از وزیران کابینه رژیم صهیونیستی 
ب��ا قدردانی از عملکرد رئیس موس��اد در ترور 
شهید المبحوح، غیر مستقیم به ترور این فرمانده 
حماس به دست عوامل موساد اذعان کردند. به 
گزارش واحد مرکزی خبر از غزه اگرچه رژیم 
صهیونیستی رسماً به دس��ت داشتن موساد در 
ترور ش��هید محمود المبح��وح اعتراف نکرده 
اس��ت اما این وزیران در جلس��ه کابینه بنیامین 
نتانیاهو در تل آویو از عملکرد مئیرداغان رئیس 
موس��اد در انجام این عملیات تروریس��تی در 
ش��هر دبی در امارات قدردان��ی کردند. عوزی 
النداو وزیر امور زیربنایی رژیم صهیونیس��تی 
در جلسه کابینه از عملکرد مئیرداغان در انجام 
این ترور قدردانی کرد. در ش��ب ترور ش��هید 
المبح��وح در دبی، عوزی الن��داوی در صدر 
هیأتی صهیونیس��تی وارد امارات ش��ده بود و 

گفته می شود تنی چند از عوامل موساد وی را 
در این سفر همراهی می کردند.

پایگاه اطاع رس��انی روزنامه فرانس��وی 
لومون��د نوش��ت: 10 میلی��ون فرانس��وی ب��ا 
بحران مس��کن رو به رو هس��تند. به گزارش 
ایرن��ا، لومون��د به نق��ل از بنی��اد »آب��ه پییر« 
نوش��ت: وضعیت مسکن س��ه میلیون و 500 
هزار فرانس��وی نامناسب اس��ت و 10 میلیون 
فرانسوی نیز کما بیش با بحران مسکن که رو 

به وخامت است، رو به رو هستند.
این روزنامه فرانس��وی اف��زود: این بنیاد 
در پانزدهمین گزارش س��االنه خود که چندی 
پیش منتش��ر ش��د، اعام کرد روند وخیم تر 
شدن بحران مس��کن به یک مشکل جدی در 
جامعه تبدیل ش��ده اس��ت و به نظر می رسد 
ک��ه مقامات تدابیری ب��رای مقابله با آن اتخاذ 

نکرده اند. این گزارش با بیان اینکه فرانس��ه با 
کمبود واحدهای مس��کونی رو به رو است و 
اجاره بها نیز مدام در حال افزایش است، افزود: 
تحقیقات مؤسسه »نکس��یتی« نیز نشان داد که 
امروز 80 درصد فرانس��ویان معتقدند که یافتن 
خانه دشوار است. »کریستف روبر« از مسئوالن 
بنیاد آبه پییر اعام کرد: مشکل مسکن طوالنی 
ش��ده و بحران تنها مشکاتی را که از مدت ها 

پیش وجود داشتند، تشدید می کند.
در این گزارش آمده است: امروز در میان 
قربانیان مش��کل مس��کن، 600 ه��زار کودک 
وج��ود دارد و عواقب این مش��کات که در 
حال تشدید و رو به وخامت است از این پس 

طبقه متوسط را نیز گرفتار خواهد کرد.

فساد اخالقی در ارتش امریکا علنی و آزاد
 می شود

رژیم صهیونیستی غیر مستقیم به ترور 
فرمانده حماس در دبی اذعان کرد

10 میلیون فرانسوی با بحران مسکن رو به رو 
هستند

رئیس قوه قضائیه گفت: مطمئنًا 
م��ردم ایران ب��رای پاس��خ محکم به 
دشمنان جمهوری اسامی، با وحدت 
تمام در راهپیمایی 22 بهمن شرکت 
خواهند کرد. به گزارش واحد مرکزی 
خبر، آیت اهلل آمل��ی الریجانی که به 
همراه دیگر مس��ئوالن عالی قضایی 
ب��رای تجدی��د میث��اق ب��ا آرمانهای 
ام��ام راحل )ره( در مرق��د بنیانگذار 
جمه��وری اس��امی ای��ران حضور 
یافته بود، در جمع خبرنگاران گفت: 
اهمیت حضور در راهپیمایی 22 بهمن 
هرس��اله وجود داش��ته است و مردم 
نش��ان داده اند در ادامه راه امام )ره(، 
پرصابت و مس��تحکم ایستاده اند و 
امس��ال نیز این راهپیمایی از اهمیت 
خاصی برخوردار است. وی تصریح 
کرد: در راهپیمای��ی 22 بهمن، مردم 
ای��ران همه یک صدا و همنوا پاس��خ 
قاطعی ب��ه دش��منان خواهن��د داد. 

آیت اهلل آملی الریجانی با اش��اره به 
حضور مس��ئوالن عال��ی قضایی در 
مرق��د بنیانگذار جمهوری اس��امی 
ایران گف��ت: امام ام��ت بنیانگذار و 
معمار بنای بسیار وس��یع در ایران و 
جهان بودن��د و راه جدیدی را برای 

انس��ان های این روزگار پیش روی 
م��ا قرار دادند. وی با اش��اره به اینکه 
ادای احترام به مق��ام روحانی و بلند 
حضرت ام��ام )ره(، تجدید پیمان با 
آرمان های ایشان است، گفت: قدردان 
راه امام )ره( خواهیم بود، همانطور که 

ملت ایران در این س��الها ب��وده اند. 
رئیس قوه قضائیه همچنین با اش��اره 
به تأکیدات حضرت امام )ره( و مقام 
معظم رهب��ری در خصوص اهمیت 
و جایگاه ق��وه قضائیه گفت: به طور 
قطع اگر قوه قضائیه در کشور اصاح 
شود، بسیاری از امور اصاح خواهد 
شد. آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره 
به اقدامات بسیار خوبی که در سالیان 
گذش��ته در س��اختار و تنقیح قوانین 
در دس��تگاه قضایی ص��ورت گرفته 
اس��ت، افزود:  با این وجود، همچنان 
مش��کات زیادی در این قوه وجود 
دارد و ما درصدد هستیم با اقداماتمان 
رضایت بیش��تر م��ردم را فراهم کنیم 
و راه دسترس��ی آنان را برای استفاده 
از امکان��ات دس��تگاه قضایی بهتر و 
س��هل تر کنیم تا ان ش��اءاهلل وظیفه 
اصلی دس��تگاه قضای��ی که قضاوت 

عادالنه است، بهتر عملی شود. 

س��خنگوی وزارت امور خارجه 
گفت: آماده معاوضه سوخت هسته ای 

هستیم و به این مسأله خوشبینیم.
 به گ��زارش واحد مرکزی خبر، 
مهمانپرس��ت افزود: آمادگ��ی مان را 
همچن��ان ب��رای معاوضه س��وخت 
هسته ای اعام کردیم و بحث هایی 
مطرح شده اس��ت برای اینکه به چه 
ش��کلی ش��رایط مورد نظرمان احراز 
ش��ود. وی تصریح کرد: امیدواریم با 
واق��ع بینی بیش��تر طرف های مقابل 
ش��رایط مورد نظر، تأمی��ن و این کار 
امور  وزارت  انجام شود.س��خنگوی 
خارجه در ادامه با اش��اره به نشست 
مقامات ایران و ع��راق درباره مرزها 
گف��ت: در س��فری که آق��ای متکی 
ب��ه ع��راق داش��ت، بحث تش��کیل 
کمیته های مختلف مربوط به کانتران 
مرزی و کمیته ه��ای مربوط به امور 
مرزی در خش��کی و آبها بود که در 
زمان و تاریخ های مشخص شده ای 
تاکنون به خوبی انجام ش��ده اس��ت. 

وی اضافه کرد: جلس��ه میان معاونان 
کنسولی وزرای خارجه ایران و عراق 
هم تشکیل ش��د. مهمانپرست گفت: 
بحث های مربوط به امور کنس��ولی 
و اتباع دو کش��ور را به شکل منطقی 
پیگیری می کنیم و در آینده ش��اهد 
توفیق بیش��تر این جلس��ات خواهیم 
بود.وی درب��اره محاکمه خانم رایس 
گفت: بحث مربوط ب��ه خانم رایس 
مسأله ای قضایی و در دست پیگیری 
و بررسی مسئوالن قضایی است. وی 
اضاف��ه کرد: تصور نمی کنم مس��أله 
مربوط به معاوض��ه نیز با چارچوب 
قضایی و حقوقی تطبیق داشته باشد 
و رویکرد درستی نیست. سخنگوی 
وزارت ام��ور خارج��ه اف��زود: حق 
همه اتباع ما در خارج از کش��ور باید 
محترم ش��مرده ش��ود و دفاع از اتباع 
ایران از وظایف وزارت امور خارجه 
محس��وب می ش��ود. وی ادامه داد: 
افراد بی گناهی که در خارج از کشور 
داریم که اس��یر توطئه ه��ای امریکا 

ش��دند، بی گناهی آنه��ا را با قدرت 
تمام پیگیری و آنه��ا را آزاد خواهیم 
ک��رد و این بحث ربط��ی به معاوضه 
و معامل��ه ندارد. س��خنگوی وزارت 
ام��ور خارج��ه جمهوری اس��امی 
ایران گف��ت: بحث تأمین س��وخت 
رآکت��ور تحقیقاتی تهران همچنان در 
دستور کار است. رامین مهمانپرست 
درباره تأمین سوخت رآکتور تهران با 
غنای 20 درص��د افزود: بحث تأمین 
س��وخت رآکتور تحقیقاتی تهران با 
توجه ب��ه اینکه این رآکتور در جهت 
اهداف انسانی و حل مشکل بیماران 
زیادی فعالی��ت می کند، همچنان در 

دستورکار است. 
بحث غنی سازی در ایران جزء 

حقوق اساسی ما است
مهمانپرست در مورد اینکه روس ها 
غنی س��ازی در ایران را مشکل اصلی 
پرونده ایران اعام کرده اند، افزود: البته 
ما اینقدر منفی ن��گاه نمی کنیم بحث 
غنی سازی در ایران جزء حقوق اساسی 

ما اس��ت و به عنوان عضو آژانس برای 
فعالیت های صلح آمی��ز ما از این حق 
برخورداری��م. وی ب��ا بی��ان اینکه این 
ح��ق مورد تأیی��د 118 کش��ور عضو 
جنبش عدم تعهد و خیلی از کشورها 
به صورت جداگانه قرار گرفته اس��ت، 
اضافه کرد: همین اصرار بر احقاق حق 
کش��ور ما باعث شده است کشورهای 
دیگر هم به منظور دسترسی به سوخت 
هس��ته ای ب��رای فعالیت هس��ته ای 
صلح آمیز و انس��انی خود قدم بردارند. 
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: 
درباره اینکه کشورهای 1+5 چه نظراتی 
داشته باشند فکر می کنم رویکردهایی 
که ص��ورت می گیرد اگ��ر در جهت 
واقع بینانه باشد و به احقاق حق کشور ما 
منجر شود سریع ترین راه برای خروج 
از بن بست این کشورها خواهد بود و 
امیدواریم با بحث ها و گفتگوهایی که 
انجام شده و در حال انجام شدن است 
این حق هسته ای مس��لم کشور ما به 

رسمیت شناخته شود. 
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ایزوستیا: 
نسخه نهایی دکترین نظامی روسیه تهیه شد



اشارهپیش گفتاری در راستای بومی سازی علوم
تحلیلی بر بومی کردن علوم در ایران  در پیش گرفتن نوعی رهیافت پدیدارشناختی 

نسبت به علوم انسانی و فهم ماهوی آنها و سپس با 
لحاظ حیثیت تاریخی علم و معرفت بشری و اینکه 
این علوم بستگی وجودی با دیگر حاالت فرهنگی 
جامع��ه دارند، راه را ب��رای بازتعریف این علوم بر 
وفق مقتضیات بومی و اساسًا تقسیم بندی جدیدی 

از آنها گشوده است. 
اگرچ��ه از »علوم انس��انی« تعاری��ف متعددی 
از منظره��ای مختلف به دس��ت داده ام��ا به طور 
اجمالی می توان گفت علوم انسانی علومی هستند 
که انس��ان در آنها از لحاظ حیات درونی و روابط 
او با دیگران، بررسی می ش��ود. با نگاهی تاریخی 
می توان دریافت که آغاز پیدایش علوم انس��انی به 
صورت یک حوزه مستقل در دهه های پایانی سده 
هفدهم بود. اما جدایی این علوم از علوم طبیعی در 
اوایل س��ده نوزدهم به وقوع پیوست. در واقع، در 
این قرن مسأله علوم انسانی با تعابیر تازه ای مطرح 
شد. بررسی ماهیت این علوم آنگاه اهمیت می یابد 
که دریابیم تمام رفتارهای روحی و عملی بش��ر به 
نحوی در راس��تای موضوع تحقیق و پژوهش این 

علوم قرار می گیرد. 
مبانی علوم انس��انی، اگرچه به صورتی انتزاعی 
و ع��ام قابل بحث اس��ت و از ای��ن رو می توانند 
حد مش��ترک تمام��ی ملل و فرهنگ ها باش��ند اما 
تاریخمن��دی آنه��ا آنطور ک��ه دیلتای بدان اش��اره 
می کن��د، زمینه های بومی نگری ب��ه این علوم را 
فراهم می آورد، تا آنجا که می توانیم ضمن داشتن 
نگاه��ی ماه��وی و ذات انگارانه به آنه��ا، قائل به 
نوعی علوم انسانی موقعیتی و مقید به زمان و مکان 
هم باش��یم. از این منظر، می ت��وان افقی را در نظر 
گرفت که در آن علوم روحانی ای تحقق بیابند که 
متناس��ب با هنجارها و س��نخ فکری بومی جامعه

ایرانی � اسامی ما باشند. 
بنابراین و پیش از ترس��یم چنین ش��اکله ای از 
علوم بش��ری، الزم اس��ت ش��ناخت دقیق تری از 
موض��وع و روش خ��اص آنه��ا در تحقیق حاصل 
کنیم. به طور کلی، در مورد مصداق علوم انس��انی، 
دو دی��دگاه وج��ود دارد: دیدگاهی ک��ه روش این 
علوم را به روش تجربی محدود نمی کند و دیگری 
دیدگاهی اس��ت که تجربه را تنها روش این علوم 
می دان��د و به این علت اس��ت که فلس��فه و علوم 

اعتباری از آنها خارج می شوند. 
یکی از کس��انی که علوم انسانی را با توجه به 
روش تحقیق، تعریف کرده اس��ت، جان استوارت 
میل اس��ت. وی که احتماالً در دوره معاصر، اولین 
کس��ی اس��ت که س��عی کرده این علوم را به شیوه 
منظم تعریف کند، عقیده دارد که روش این علوم، 
تجربی آزمایشی نیست بلکه استنتاجی است به این 
ترتیب علوم انسانی اصلی، عبارتند از: علم سیاست، 

اخاق، جامعه شناسی و اقتصاد. اما روانشناسی که 
روش آزمایش��ی و تجربی دارد، جزء این علوم به 
شمار نمی آید. میل در تعریف علوم انسانی، اقتصاد 
را مثال می زند و بر آن تأکید می کند چراکه انسان 
از نظر این علم، موجودی است که تنها به کسب و 

صرف کردن ثروت اشتغال دارد. 
ام��ا برخ��اف می��ل، برخ��ی از دانش��مندان، 
روش عل��وم انس��انی را تجرب��ی می دانند. در این 
صورت ش��امل روانشناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، 
جامعه شناسی و علوم تربیتی می شود. دانش های 
اعتباری از نظر این دانش��مندان، از این علوم خارج 
هس��تند. مانن��د حقوق، اخ��اق، زب��ان، ادبیات و 
فلس��فه زیرا نه روش آن تجربی است و نه قدرت

پیش بینی به انسان می دهد.
 دانش��مندان طرفدار این دیدگاه، علوم انسانی 
را انسان شناسی تجربی می دانند نه انسان شناسی 
به معنای ع��ام. ویلهلم دیلتای، نظریه پرداز س��ده 
نوزدهم و اوایل سده بیستم علوم انسانی را برمبنای 
ه��دف بررس��ی می کند و آنه��ا را عل��م تاریخی 

می داند. 
در این دیدگاه که ب��ه رویکرد اصالت تاریخی 
موسوم است، تاریخ یکی از شرایط مفهوم بودن امر 
واقع اس��ت. وی عقیده دارد که موضوع این علوم 

وقوف به واقعیت تاریخی به اعتبار فرد مشخص و 
تعیین قواعد و غایات رشد فرد معین و دانستن این 
حقیقت که در شکل یافتن فرد معین، چه مازماتی 
نقش فعال دارند. از نظر دیلتای روش این علوم در 
عین اینکه تجربی اس��ت، اما از روش علوم طبیعی 
تمایز دارد. در علوم انسانی دانشمند باید هر مطلبی 

را با دریافت تاریخی خاص آن درک کند. 
دانش��مند از طریق تجزیه پدیده های تاریخی 
و گردآوری اطاعات و اس��تفاده از آمار، مناسبات 
متقابل پدیده های انسانی را توصیف می کند. نتایج 
این علوم نیز با وس��ایل متداول علمی قابل بررسی 
اس��ت. دیدگاه دیگری که روش علوم انس��انی را 
پدیده شناسی می داند، در عین پذیرفتن دو روش 
پیش��ین، یعنی روش تجربی و تاریخی، سیطره آنها 

را محکوم می کند.
 به نظر هوس��رل، روش خاص علوم انس��انی 
روش ماهوی اس��ت. شناخت واقعیت کافی نیست 

بلکه شناخت ذات یا ماهیت مهمتر است. 
عل��م ماهوی از راه ش��هود ذات و پدیده های 
تجربی حاصل می ش��ود. منظور هوس��رل از ذات، 
علت یا روح امور جزئی اس��ت. این علم پایدار و 
تغییرناپذیر است. به عنوان مثال، اگر ماهیت هنر از 
پیش معلوم نش��ده باشد، تحقیق تجربی درباره هنر 

محال خواهد بود.
 در غی��ر ای��ن صورت هر چی��زی را می توان 
هنر نامید. هرگاه ما قوانین رویداد های روانی را به 
طور روشن بدانیم، این قوانین مانند قوانین فیزیک 
ابدی خواهد بود، حتی اگ��ر هیچ رویدادی وجود 

نداشته باشد. 
اینکه م��ا به کدام یک از ای��ن روش ها پایبند 
باش��یم و از این رو به تقس��یم بن��دی ویژه ای از 
علوم انس��انی برس��یم، امری است که باید در بستر 
و زمین��ه تاریخ��ی و فکری ما بازگ��ردد. تذکر این 
موضوع ضروری اس��ت که تمام��ی این رویکردها 
و دیدگاه ه��ا ب��ه عل��وم انس��انی، مبنای��ی غربی 
داش��ته و ریش��ه در متافیزی��ک، برآمده از س��نت
فک��ری � فلس��فی غرب دارد. روش��ن اس��ت که 
مجموعه تکاپوهای ارزش��مند فکری و فلس��فی ما 
در ادوار مختلف تاریخی، دستاوردهای فراوانی در 
جهت پیشبرد معارف بشری داشته اما این تاش ها 
هیچ گاه نمی تواند هم ارز و مساوی مفاهیمی باشد 
که در سیر تکوین علوم انسانی غربی بالیده است و 

البته قرار هم نیست که چنین باشد. 
وجه��ی از این تفاوت بنیادین راجع اس��ت به 
نگاه خاصی که اندیش��مندان ما ب��ا تأثر از روحیه 

دینی خود به انسان و به عالم داشته اند. 
در واق��ع ن��گاه اومانیس��تی ای ک��ه مح��ور 
پژوهش ه��ای غربی در زمینه علوم انس��انی بوده، 
در س��نت ما غایب است و این غیبت جای خود را 
ب��ه حضور نگرش های اله��ی � در انحاء گوناگون 
خود � داده است. تا اینجا نمی توان این اختاف را 
ناش��ی از نوعی قصور از جانب اندیشمندان وطنی 
دانس��ت اما مش��کل از آنجا آغاز می ش��ود که ما 
بخواهیم در مواجهه با علوم انسانی نو پدید غربی، 
طرحی خودی و متناس��ب با ش��رایط ویژه جامعه 
ایرانی فراهم آوریم تا پاسخگوی نیازهای انضمامی 
و زیس��ته بومی باش��ند. ب��ه دلی��ل ذات تاریخمند 
معارف انس��انی، روشن است که مواجهه درست با 
علوم انسانی غربی نمی تواند خصلتی صرفًا سلبی 

و حذفی داشته باشد.
 از ط��رف دیگر و باز به جهت همان خصیصه 
تاریخی، تسلیم ش��دن در برابر این علوم و غفلت 
از مقتضیات بومی، با ذات و ماهیت علوم انس��انی 

در تضاد می افتد.
 اینجا اس��ت که ب��ه نظر می رس��د در ابتدا با 
در پی��ش گرفتن نوع��ی رهیافت پدیدارش��ناختی 
نس��بت به علوم انسانی و فهم ماهوی آنها و سپس 
ب��ا لحاظ حیثیت تاریخی علم و معرفت بش��ری و 
اینکه این علوم بس��تگی وج��ودی با دیگر حاالت 
و انح��اء معرفت��ی � فرهنگی جامع��ه دارند، راه را 
برای بازتعریف این علوم بر وفق مقتضیات بومی و 

اساسًا تقسیم بندی جدیدی از آنها بگشاییم. 

دکت��ر رازقی با اش��اره به مطالعات خ��ود درباره 
بحث بومی س��ازی علم در ایران گفت: براساس 
مطالعات بن��ده در ارتباط با بحث بومی ش��دن 
علم به طور عام، چند نکته قابل بررس��ی است. 
نکته اول اینکه بومی شدن علم، تحت تأثیر این 
مسأله است که بدانیم چه تعریفی از علم داریم. 
ابت��دا باید میان علم به معنای )science( و علم 
به معنای شناخت )knowledge( تفکیک قائل 
شد. نکته دوم این است که رویکردمان را نسبت 
به پدیده بومی شدن علم مشخص کنیم. مشخص 
کنیم رویکرد ما پوزیتیویستی است یا تاریخی یا 
انتقادی یا تفسیرگرایانه. نکته سوم که نکته مهمی 
نیز است، مشخص کردن نوع تقسیم بندی ما از 
علم اس��ت. آیا اعتقاد داریم علوم انسانی همانند 
علوم طبیعی است یا متفاوت است؟ نکته چهارم 
این اس��ت که در مطالعات مش��خص سازیم ما 
چه هنجارهایی ب��رای علم در نظر می گیریم که 
براس��اس آن بومی بودن یا نبودن را معین کنیم. 
نکته پنجم و آخر این است که به تطبیق تئوریها در 
همه زمینه ها بپردازیم یعنی نظریه ها و پارادایم ها را 
با شرایط عینی جامعه تطبیق دهیم. این عمل به 
معنای عملیاتی کردن علم است. با توجه به پنج 
نکته مذکور، سه تفکیک را می توان انجام داد. اول 
اینکه ببینیم غربی ها در این مورد چه گفته اند. باید 
در نظر داش��ت که در غرب، علم بومی به معنای 
science آن نداریم. بلکه آنچه بومی است علم 
به معنای شناخت و معرفت است. غرب حدود 
30 یا 40 س��الی می ش��ود که به دانشهای بومی 
توجه داش��ته اس��ت. این توجه از سال 1990 به 
بعد اهمیت فزاینده ای پیدا کرده اس��ت. در سال 
2001، انجمن بین المللی تاریخ و فلس��فه علم، 
توجه به دانش بومی تحت عناوین مطرح از جمله
 folk knowledge و   local knowledge
کرده است. در این سال انجمن یادآور شده نیازمند 
دانش��های بومی هستیم و خواسته که دانشمندان 
حوزه science با دانشمندان حوزه سنتی و بومی 
 science ارتباط داش��ته باشند و به دانش��مندان
توصی��ه کرده که از دانش بومی بهره مند ش��وند. 
در کنفرانسی که یونس��کو به میزبانی بوداپست 
مجارستان در سالهای گذشته برگزار کرده است، 
توصیه شده باید نظامهای دانش بومی و سنتی به 
فهم و درک بهتر جهان منجر شود و حکومتها باید 
به توسعه دانش بومی کمک کنند. البته انتقاداتی 
به رویکرد توس��عه و گسترش دانش بومی حتی 
در غ��رب وج��ود دارد. برخی معتقدند توجه به 
دانش بومی سبب افزایش علوم دروغین می شود 
و ب��ازار ادعاهای ضد علمی هم افزایش می یابد. 

به گفته دکتر رازقی س��ؤال مهم این است که آیا 
می توان در جامعه شناسی از دانش بومی استفاده 
کرد؟ وی خود به این س��ؤال پاسخ مثبت داده و 
در ادامه تصریح کرد: کشورهای در حال توسعه 
خصوصاً جنوب شرق آسیا در بحث علم بومی 
معتقدند علم بومی به معن��ای science نداریم. 
آنها می گویند علوم انسانی بومی داریم و نمی شود 
science را بومی کرد ولی می توان علومی چون 
روانشناس��ی و جامعه شناسی را بومی کرد. او با 
بیان اینکه در بحث علم بومی در کش��ورهای در 
حال توسعه پنج نکته قابل دریافت است، گفت: 
این کشورها به طور کلی پنج استدالل را در ارتباط 
با علم بومی مطرح می کنند. نکته اول این اس��ت 
که معتقدند س��نتهای تحقیقی غرب و ارزشهای 
فرهنگی که غرب بر آن اس��توار است با جامعه 
غیر غربی منطبق نیست. نکته دوم بحث »مربوط 
بودن« است. یعنی اینکه علوم انسانی در غرب با 
این علوم در شرق متفاوت است. نکته سوم بحث 
سیاس��تگذاری در علوم انسانی است. از آنجا که 
نیازهای ما با غرب فرق می کند سیاستگذاری نیز 
باید با این نیازها باشد. نکته چهارم، اعتبار و منزلت 
محققان و دانشمندان اس��ت و نکته آخر مسأله 
هویت سیاسی دانشمندان است. چرا که هویت 
سیاس��ی عالم غربی با عالم شرقی فرق می کند. 
در واقع این کش��ورها به دنبال هویت بخشی به 
علم از دیدگاه خودشان هستند. اما در خصوص
بومی سازی علم در ایران دیدگاه های گوناگونی 
مطرح است. یک دیدگاه تأکید بر عناصر فرهنگی 
و مردم شناس��انه از بومی ش��دن عل��م در ایران 
دارد؛ ی��ک دیدگاه نگاه ملی گرایان��ه )البته نه به 
معنای سیاسی( به آن دارد. دیدگاه دیگر، دیدگاه 
سیاس��تگذاران علمی و سیاسی است. در دیدگاه 
سیاستگذاران علمی، تأکید بر استقال علمی است 
و در دیدگاه سیاستگذاران علمی توجه به ایجاد 
علوم انس��انی جدید و رهایی از فهم ترجمه ای 
علوم است. دیدگاه دیگر، دیدگاه فلسفی و نظری 
اس��ت که معتقد است باید علوم انسانی از علوم 
طبیعی جدا شود و باید علوم انسانی بومی داشته 
باش��یم. دیدگاه تاریخی، بس��تر تاریخی علم در 
ایران را با غرب یکسان نمی داند که این دیدگاه، 
دیدگاهی جامعه شناختی نیز است. وی در پایان 
تأکید کرد: با بررسی دیدگاه های گوناگون درباره 
بومی س��ازی علم در ایران درمی یابیم که اوالً به 
بومی شدن علم در ایران نگاهی عام گرایانه شده 
است و در ثانی تفکیکی معنادار میان علوم طبیعی 
و علوم انسانی قایل به وجود نیامده و سراغی از 

دانشهای بومی در ایران گرفته نشده  است.

حجت االسام و المسلمین محمدتقی نقدعلی مسئول فرهنگی 
اداره اوقاف اس��تان اصفه��ان هدف از برگ��زاری چهارمین کنگره 
تخصصی عاش��ورا پژوهی، با موضوع عاش��ورا، عدالت و توسعه 
را کشف و ش��کوفایی اس��تعدادهایی که قابلیت قلمزنی در زمینه 
متون دینی و اس��امی را دارند عنوان کرد و افزود: عاشورا پژوهی 
برای چهارمین س��ال متوالی است که با موضوعات متفاوت مرتبط 
با عاش��ورا توسط سازمان اوقاف در سراس��ر کشور در حال اجرا 
اس��ت و در این راستا تاکنون 15 همایش در سطح دانشگاه ها و 5 

همایش در سطح مدارس انجام شده است.
وی با اش��اره به بهبود کمی وکیفی مقاالت ابراز امیدواری کرد 
در س��الهای آینده نیز با همین روند رو به رش��د، مقاالت بیشتر و 

جامع تری ارائه شود.
در ادامه حجت االسام و المسلمین نیلی پور یکی از مدعوین 
کنگ��ره نیز با بیان اینکه انقاب اس��امی ای��ران از قیام و نهضت 
حس��ینی سرچشمه گرفته، از ناش��ناخته ماندن جنبه های عرفانی، 
سیاسی و اجتماعی عاشورا اظهار تأسف کرد و افزود: عاشورا یک 
واقعه مهم فرهنگی اس��ت که متأس��فانه در جامعه ما بیشتر به بعد 
عاطفی آن توجه می شود، در صورتی که عاشورا یک مکتب جامع 

تربیتی است که همه ابعاد اسام را در خود جای داده است.
وی با اشاره به اهمیت بعد حماسی و اخاقی عاشورا، ستیزه گری 
با ظلم را یکی از مهمترین ابعاد عاش��ورا عنوان و تأکید کرد: با دو 
دیدگاه باید به واقعه عاش��ورا نگاه ش��ود، با یک دید به جنایتهای 
عاشورا و دیگری به بعد روشن و حماسی عاشورا که متأسفانه بعد 

جهادی عاشورا ناقص دیده شده است.
نیل��ی پور، ناقص معرفی کردن اس��ام را یک��ی از علت های 
فاصله گرفتن جوانان از مکتب دینی دانس��ت و به باال بردن کیفیت 
در ای��ن زمینه تأکید کرد و افزود: در واقعه عاش��ورا نیز کیفیت در 

مقابل کمیت قرار گرفت و آن حادثه تاریخی را رقم زد.

در جامعه اس��امی ام��روز نیز باید دیدگاه ه��ا ترقی کند و به 
صورت جامع به همه ابعاد آن توجه ش��ود تا بتوان انسانهای بزرگ 

تربیت کرد و این قیام را به قیام حضرت مهدی رساند. 
در پای��ان این کنگره از مقاله نویس��ان برتر تقدیر و جوایزی به 

آنها اهدا شد.

به همت اداره کل اوقاف و امور خیریه اصفهان صورت گرفت:

برگزاری چهارمین کنگره عاشورا پژوهی

عاشورا یک مکتب جامع 
تربیتی است که همه ابعاد 
اسالم را در خود جای داده 

است.
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فاض��اب  و  آب  ش��رکت  مدیرعام��ل   
ش��هری اس��تان چهارمحال و بختی��اری گفت: 
همزم��ان با دهه فجر 15ط��رح آب و فاضاب 
در ای��ن اس��تان آم��اده به��ره ب��رداری ش��د.    
حشمت اهلل هاشمی در گفتگو با زاینده رود 
اف��زود: برای اجرای این طرحه��ا اعتباری بالغ بر
 یک صد میلیارد و400 میلیون ریال هزینه شده است. 
وی ای��ن طرحه��ا را اح��داث س��ه مخزن 
ذخی��ره آب، ایس��تگاه کلر زنی، اجرای ش��بکه 
انتقال آب در ش��هرهای ش��هرکرد، س��ودجان 
و مالخلیف��ه عن��وان ک��رد و اف��زود: ب��ا بهره 
ب��رداری از این طرحها 20 درص��د به ظرفیت 

تأمین و توزیع آب ش��هری اس��تان اضافه شد. 
وی افزود: تأمین آب شهرهای سورشجان، 
باباحی��در و نوس��ازی 28 کیلومت��ر ش��بکه در 
تمامی ش��هرهای اس��تان و احداث 30 کیلومتر 
ش��بکه جدی��د جم��ع آوری فاض��اب در 9 
شهرستان استان از دیگر اقدامات اجرایی است. 
هاش��می از آغاز عملیات 15طرح آبرسانی 
و احداث تصفیه خانه فاضاب درسطح استان 
همزمان با دهه فجر خبر داد و گفت: آبرس��انی 
ازچش��مه دهنو به ناغان، اح��داث تصفیه خانه 
فاض��اب لردگان و بن و حفر و تجهیز چندین 
چ��اه آبرس��انی را از جمله این طرحها اس��ت. 

سامانه تلفن گویای 119 در 
شهرستان های استان اصفهان

 راه اندازی شد

بررسی اصول بازاریابی نوین در 
نمایشگاه اصفهان

رشد 8 درصدی صادرات کاال 
از  چهارمحال و بختیاری

از  امس��ال  صنعت��ی  کاالی  دالر  میلی��ون   42
چهارمح��ال و بختیاری به خارج از کش��ور صادر 

شده است.
رئی��س س��ازمان صنای��ع و معادن این اس��تان 
گفت: این می��زان ص��ادرات از واحدهای صنعتی
 چهارمح��ال و بختیاری نس��بت به مدت مش��ابه 

پارسال 8 درصد رشد داشته است.
رحمان کرمی اف��زود: عمده محصوالت صادر 
شده در این مدت شامل سیمان، لوازم خانگی، آب 
معدنی، خمیر مایه، موکت، س��یلندر گاز، خوراک 

ماهی و کاشی و سرامیک بوده است.
وی بازار هدف این صادرات را کشورهای عراق، 
کویت، قرقیزستان، قزاقستان و افغانستان اعام کرد 
و گفت: هم اکنون در چهارمحال و بختیاری بیش از 

هزار واحد صنعتی فعالیت می کند.

اعضا اهدایی بدن فرد 
شهرکردی به سه بیمار 
نیازمند حیات دوباره 

بخشید

اعضای اهدایی خیرالنسا نعمتی از اهالی روستای 
خوی در چهارمحال و بختیاری به س��ه بیمار نیازمند 

حیاتی دوباره بخشید.
به گزارش زاینده رود، هماهنگ کننده تیم پیوند 
اعضای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: به دنبال 
مرگ مغزی مرحومه خیر النسا نعمتی 60 ساله، کبد و 

کلیه های آن به سه نفر حیات دوباره بخشید.
زهرا س��یاح اف��زود: اعض��ای بدن ای��ن فرد در 
بیمارس��تان آیت اهلل کاش��انی با رضایت خانواده اش 

برای پیوند به بیماران نیازمند جدا سازی شد.
وی گفت: تاکنون 22 عمل جداس��ازی اعضای 
پیوند در چهارمحال و بختیاری انجام شده و 50 عضو 

پیوندی جهت بیماران نیازمند فراهم شده است.
روس��تای خوی از توابع شهرس��تان ش��هرکرد در 
20کیلومتری مرکز چهارمحال و بختیاری واقع ش��ده 

است.

17میلیارد ریال غرامت 
به کشاورزان کاشانی 

پرداخت شد 
 

رئیس شعبه مرکزی بانک کشاورزی شهرستان 
کاش��ان گفت: در سال زراعی گذش��ته حدود 17 
میلی��ارد ری��ال بابت غرام��ت بیمه به کش��اورزان 

خسارت دیده این شهرستان پرداخت شد.
مسعود صادقی، در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: 
صندوق بیم��ه این بانک، این می��زان غرامت را به 
حدود سه هزار و 500 کشاورز پرداخت کرد. رئیس 
ش��عبه مرکزی بانک کشاورزی شهرستان کاشان، با 
اش��اره به اینکه حدود 25 محصول کش��اورزی در 
بخش های زراعت، باغبانی، مراتع و دام زیر پوشش 
بیمه در این شهرستان قرار دارد، افزود: گندم، پنبه، 
گردو، پسته، گل محمدی، گاوهای شیری صنعتی، 
مرغداری ها و مراتع قشاقی از جمله محصوالت 
بیمه شده هستند. وی در ادامه، به افزایش آمار بیمه 
محصوالت کشاورزی این شهرستان در سال جاری 
اش��اره کرد و گفت: خشکس��الی، س��رمازدگی و 
سیل هایی که در سالهای اخیر در این منطقه اتفاق 
افتاده اس��ت، علت رشد چشمگیر بیمه محصوالت 

کشاورزی این شهرستان است.

مدیر اداره منابع طبیعی شهرستان 
اردستان خبر داد: 

اجرای 3 طرح اصالح و 
احیای مراتع در اردستان 
مدی��ر اداره منابع طبیعی شهرس��تان اردس��تان 
گفت: در سال جاری تاکنون تعداد 3 طرح اصاح 
و احیای مراتع در شهرستان اجرا و بهره برداری از 

آن آغاز شده است. 
ماش��اءاهلل کبریائی زاده در گفتگو با ایس��نا در 
اردستان اظهار داش��ت: این طرح ها شامل ساخت 
26 دس��تگاه آبشخوار س��یار و تحویل به دامداران 
با هزین��ه 20 میلیون ریال، احداث 3 باب آب انبار 
جهت تأمین آب بهداش��تی دام��داران با هزینه 80 
میلیون ریال و ذخیره نذورات و بذر پاشی در مسیر 
اصفه��ان و در زمینی به مس��احت 250 هکتار و با 

هزینه 40 میلیون ریال است. 
وی ه��دف از اجرای این طرح ها را تأمین آب 
بهداش��تی دام��داران و رفع مش��کل بی آبی دام ها 
دانس��ت و افزود: در ح��ال حاضر 150 هزار رأس 

دام در شهرستان اردستان وجود دارد. 
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اصفهان

اصفهان

رئیس س��ازمان ام��ور اقتصادی 
اس��تان اصفهان گف��ت: پایین بودن 
قیمت کاالها در کشور سبب افزایش 
قاچاق کاالی داخلی به ویژه دارو و 
سوخت به خارج کشور شده است. 
س��ید عل��ی حج��ازی در گفتگو با 
فارس با اشاره به اینکه طرح تحول 
اقتصادی  اقتصادی سبب ش��فافیت 
در جامعه می ش��ود، اف��زود: بحث 
هدفمند کردن یارانه ها جدی اس��ت 
و باید در نظر داش��ت ک��ه در تمام 
دنیا همه دولت ها درصدد هستند که 
تمام اقش��ار جامع��ه از حداقل هایی 
برای ادامه زندگی برخوردار باشند. 
رئیس س��ازمان ام��ور اقتصادی 
اس��تان اصفه��ان تصریح ک��رد: در 
کش��ور ما اس��راف و تبذیر زیادی 
وج��ود دارد و دلیل آن هم پرداخت 
ک��ردن بی رویه یارانه ه��ا به ویژه بر 

روی کاالهایی همچون برق، آب و 
انرژی است. 

وی با بیان اینکه بار این مصرف 
باال تبعات��ی را برای دولت داش��ته 
اس��ت، گفت: هر چقدر کاال بیشتر 

مصرف ش��ود، دولت نیز باید یارانه  
بیشتری را پرداخت کند و به بودجه 

دولت نیز فشار خواهد آورد. 
حج��ازی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه 
کاالهای یاران��ه ای به این نحوی که 

در کشور مصرف می شود به شدت هم 
قاچاق می شود، بیان داشت: در این سال 
شاهد خارج شدن مقادیر زیادی از دارو 

و سوخت از داخل کشور بوده ایم. 
رئیس س��ازمان ام��ور اقتصادی 
اس��تان اصفهان با اش��اره ب��ه اینکه 
صنایع داخلی کشور هماهنگی خود 
را صنایع دنیا از دست داده اند، افزود: 
صنایع داخلی کش��ور ب��ه صورتی 
عجیب انرژی بر بوده و کاالهایی که 

تولید می کنند نیز انرژی بر هستند.
وی با بی��ان اینکه به دلیل ارزان 
ب��ودن س��وخت در داخل کش��ور 
صنایعی  دنب��ال  به  س��رمایه گذاران 
نیستند که با انرژی کمتری کاالها را 
تولید کنند، اظهار داش��ت: تولیدات 
انرژی بر وقتی در داخل کشور زیاد 
ش��ود به هی��چ عن��وان در خارج از 

کشور بازار نخواهد داشت. 

مدی��ر بهداش��ت محیط اس��تان 
اصفه��ان گف��ت: گزارش��ی در مورد 
آلودگی آب آشامیدنی استان اصفهان 

ارسال نشده است. 
حس��ین صف��اری در گفتگ��و با 
ف��ارس با بیان اینکه وج��ود هرگونه 
پس��اب حاصل از فاضاب ش��هری 
در آب س��بب آلودگی آب به فلزات 
سنگین خواهد شد، افزود: این فلزات 
سنگین شامل آرس��نیک و فلوئورید 
بوده که از طریق کارخانجات صنعتی 
و س��موم آفت کش ها، تولید و به آب 
منتقل می شوند. وی با اشاره به اینکه 
این مواد در پایین  دس��ت آب وجود 
داش��ته و در باال دست به علت عبور 

آب از تصفیه خان��ه ع��اری از فلزات 
س��نگین است، بیان داش��ت: نظارت 
اداره بهداش��ت، محی��ط زیس��ت و 
بهداشت محیط اس��تان اصفهان مانع 
از ایج��اد عوام��ل بیم��اری زا و مواد 
میکروبی در آب شرب استان اصفهان 
شده است. مدیر بهداشت محیط استان 
اصفهان با بیان اینکه انتقال بیماری بر 
اثر عوامل بیماری زای ش��ناور در آب 
بس��یار کم بوده و تنها در پایین دست 
رودخانه وجود دارد، تصریح کرد: آب 
در باالدس��ت رودخانه به علت عبور 
از تصفیه خانه و ضدعفونی ش��دن آن 
با مواد ضد عفون��ی و افزودن کلر به 
هیچ ک��دام از عوامل بیم��اری زا آلوده 

نیست. وی ادامه داد: آب در پیش شبکه 
توزیع توسط مأموران بهداشت محیط 
از نظ��ر تولی��د کلرس��نجی و م��واد 
میکروبی و ش��یمیایی بررسی خواهد 
شد، به طوری که روزانه حدود چند 
هزار مورد کلر سنجی توسط مأموران 
بهداشت محیط انجام گرفته و اگر در 
مکانی با کمبود کلر مواجه شوند آن را 
گزارش داده و مش��کل را به سرعت 
رف��ع خواهند کرد. صفاری با اش��اره 
به اینکه تمام مأموران بهداش��ت طبق 
جدول زمان بندی شده از توزیع آب در 
تمام نقاط شهر اصفهان بازدید کرده و 
آزمایشات میکروبی را روی آب انجام 
می دهند و هر سه تا شش ماه یک بار 

نیز آزمایشات مختلفی از جمله فلزات 
س��نگین موجود در آب، سختی آب، 
ک��دورت آب صورت می گیرد که در 
صورت مشاهده ماده  ای غیرعادی در 
آب به شرکت آب و فاضاب استان 

گزارش و سریعاً رفع می شود.
 وی با بی��ان اینکه وجود فلزات 
س��نگین در آب بیش��تر از حد مجاز 
س��بب بیماری ه��ای مختلف��ی مانند 
سرطان، بیماری های کبدی و گوارشی 
می ش��وند، خاطرنش��ان کرد: فلزات 
سنگین در آب رودخانه وجود داشته 
اما در آب آش��امیدنی به میزان بسیار 
کمی مشاهده می شود و خطری از این 

بابت کسی را تهدید نمی کند. 

15طرح آب و فاضالب در چهارمحال و بختیاری 
آماده بهره برداری شد

رئیس سازمان امور اقتصادی استان اصفهان: 

افزایش قاچاق کاال به دلیل پایین بودن قیمت کاال در کشور است

مدیر بهداشت محیط استان اصفهان:

گزارشی در مورد آلوده بودن آب آشامیدنی اصفهان ارسال نشده است 

همزمان ب��ا ای��ام ا... دهه مب��ارک فجر با 
هزینه ای بالغ بر 660 میلیارد ریال تعداد 333 
طرح آب و فاضاب در س��طح استان اصفهان 
به بهره برداری می رس��د و یا عملیات اجرایی 

آن آغاز می شود.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضاب استان 
اصفهان با اعام این خبر گفت: طرح هایی که 
در این ایام خجس��ته به بهره برداری می رسند 
ش��امل مخزن یک هزار مترمکعبی ذخیره آب 
شهر ورزنه، مخازن دو هزار مترمکعبی شهرهای 
کوهپایه، رضوانشهر، دهاقان و دولت آباد و مخزن 
پنج هزار مترمکعبی صفائیه در شهرستان مبارکه 
اس��ت. عاوه بر این طرح آبرس��انی به محله 
سخنیار شهر کوهپایه به طول دو کیلومتر و قطر 
یک صد میلیمتر، آبرسانی به شهر طالخونچه به 
طول پنج کیلومتر و قطر 250 میلیمتر، آبرسانی 
به ش��هرهای دیزیچه، وینیچه، درچه، حس��ن 
آب��اد و نکوآباد به طول هف��ت کیلومتر و قطر 
400 میلیمتر، آبرس��انی به ش��هر کمه از توابع 
شهرستان س��میرم به طول 2/5 کیلومتر و قطر 
200 میلیمتر، ایجاد تأسیس��ات آبرسانی شهر 
ورنامخواس��ت، اصاح خط آبرسانی به شهر 
خور، حفر و تجهیز 23 حلقه چاه در شهرهای 
مختلف استان، ساختمان اداری آب و فاضاب 
شهرهای ابریشم و پیربکران، اصاح و توسعه 
240 کیلومتر شبکه آبرسانی، اصاح و توسعه 
145 کیلومتر ش��بکه فاضاب، نصب 26 هزار 
فقره انش��عاب آب و نصب 23 ه��زار و 500 
فقره انش��عاب فاضاب در ط��ول دهه مبارک 
فجر امس��ال به بهره برداری می رسد که برای 
اجرای این طرح ه��ا بالغ بر 380 میلیارد ریال 

هزینه شده است.
مهندس سید محمدرضا فخرایی همچنین 
ب��ه طرح های��ی که عملی��ات اجرای��ی آنها با 
هزینه ای بالغ بر 280 میلیارد ریال به بهره برداری 
می رس��د، اش��اره کرد و اف��زود: این طرح ها 
ش��امل خط انتقال آب حبیب آباد به طول 4/5 
کیلومت��ر و قطر 400 میلیمت��ر، خط انتقال آب 
شهرک صنعتی کمش��چه به طول 3/5 کیلومتر 

و قطر 150 میلیمتر، خط انتقال آب به نصرآباد 
جرقوی��ه به ط��ول 3/5 کیلومت��ر و قطر 250 
میلیمت��ر، خط انتق��ال آب رحمت آباد نطنز به 
طول ش��ش کیلومتر و قطر 350 میلیمتر، خط 
آبرس��انی به گلش��هر گلپایگان به طول چهار 
کیلومتر و قطر 150 میلیمتر، خط آبرس��انی به 
گوگد به طول سه کیلومتر و قطر 100 میلیمتر 
و توسعه شبکه فاضاب شهر نطنز به طول 14 

کیلومتر است.
وی گفت: ع��اوه بر این عملیات اجرایی 
طرح آبرس��انی به خوانس��ار از سرشاخه های 
دز نیز هفته گذشته با حضور استاندار اصفهان 

آغاز شد.
مدیرعامل آب و فاضاب اس��تان اصفهان 
در بخ��ش دیگری از س��خنانش به طرح های 
در ح��ال اج��رای این ش��رکت از جمله طرح 
افزای��ش آبده��ی چاه های فلم��ن، تله متری 
خطوط انتقال، چاه ها و مخازن آب، اس��تقرار 
GIS در الیه های مختلف ش��رکت و فاز دوم 
طرح سامانه الکترونیکی خدمات مشترکین آب 
و فاضاب اشاره کرد و گفت: در فاز اول این 
طرح که ماه گذشته به بهره برداری رسید بیش 
از 350 هزار پرونده مشترکین آب و فاضاب 
در شهر اصفهان از حالت کاغذی خارج شد و 

به صورت دیجیتالی درآمد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه بیش��تر هزینه ه��ای 
طرح ه��ای ش��رکت آب و فاضاب اس��تان 
اصفه��ان از محل درآمدهای داخلی ش��رکت 
تأمین می ش��ود، گفت: از مجم��وع یک هزار 
و 30 میلیارد ریال بودجه مصوب این ش��رکت 
در س��ال 1388 فقط 240 میلیارد ریال از محل 
اعتب��ارات عمرانی )دولتی( تأمین می ش��ود و 
بقیه از اعتبارات جاری ش��رکت و درآمدهای 

آن تأمین خواهد شد.
مهن��دس فخرای��ی در پای��ان س��خنانش، 
مجموع مطالبات این ش��رکت از مشترکین را 
بالغ بر 240 میلیارد ریال اعام کرد و گفت: از 
این مبلغ فقط 98 میلیارد ریال مربوط به بدهی 

نیروهای مسلح است.

مدی��رکل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان 
اصفه��ان از افتت��اح و آغاز فعالی��ت 15 پروژه 
زیست محیطی به مناسبت سی ویکمین سالگرد 
پیروزی انقاب اسامی در این استان خبر داد.    
احمدرضا الهیج��ان زاده در گفتگو با ایرنا 
این پروژه ها را درون و برون سازمانی اعام و 
آغاز بهره برداری از سیستم فیلتراسیون شرکت 

مجتمع فوالد مبارکه را مهمترین آنها ذکر کرد. 
وی گفت: اعتب��ار 100 میلیارد تومانی این 
پ��روژه که نق��ش کلیدی در تلطی��ف و آالینده 
زدایی هوای اطراف ش��رکت فوالد مبارکه دارد، 

توسط این شرکت تأمین شده است. 
وی نصب و راه اندازی سیستم کنترل هوای 
محوطه دو ش��رکت سیمان س��پاهان و سیمان 
اصفهان را از دیگر پروژه های آماده بهره برداری 
در ده��ه فجر ذکر کرد و گفت: اعتبار 2 میلیارد 
تومانی این دو پروژه نیز توسط شرکت های یاد 

شده تأمین و پرداخت شده است. 
الهیجان زاده افزود: با بهره برداری از سیستم 
فیلتراسیون های مذکور، ذرات معلق در هوا در 
اطراف این س��ه ش��رکت تولیدی کامًا کنترل 

می ش��ود و بازدهی مثبتی برای ش��هر اصفهان 
خواهد داشت. 

وی تصفی��ه خانه ه��ای ب��زرگ فاضاب 
صنعتی شهرک صنعتی سه راه مبارکه درجنوب و 
اشترجان در غرب اصفهان را از دیگر پروژه های 
آماده افتتاح دهه فج��ر ذکر کرد و گفت: هزینه 
احداث و راه اندازی این سیستم های فاضاب 
صنعتی به رقم سه میلیارد و 400 میلیون تومان 

می رسد. 
وی دیگ��ر پروژه های دهه فج��ر را درون 
س��ازمانی ذکر کرد که از جمل��ه آنها می توان 
نصب و راه اندازی ایستگاه سنجش هوا در شهر 
لنجان در غرب اصفهان، ساختمان اداره محیط 
زیست خور و بیابانک، پاسگاه های محیط بانی 
پارک ملی کاه قاضی و بیازه در غرب و شمال 

استان اشاره کرد. 
مدی��رکل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان 
اصفه��ان گف��ت: ب��رای اح��داث و راه اندازی 
پروژه ه��ای درون س��ازمانی در مجموع 680 
میلی��ون تومان از محل اعتب��ارات این اداره کل 

تأمین و پرداخت شده است. 

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی 
ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان 
 10 در   119 سیس��تم  نص��ب  ب��ا 
امکان  اصفهان  اس��تان  شهرس��تان 
برقراری ارتباط روستاییان با اعام 

اوقات شرعی 119 فراهم شد.
مهن��دس علیرض��ا وزیری��ان، 
رئیس اداره پشتیبانی فنی ارتباطات 
ش��هری نقاط دهگانه نصب سیستم 
119 را شهرس��تان های نج��ف آباد 
تابع��ه(،  روس��تاهای  و  )تی��ران 
خ�مین��ی ش��هر، ش��اهین ش��هر، 
فاورجان، مبارکه، لنجان، خوانسار 
)گلپای��گان، داران، فریدونش��هر و 

چادگان(، کوهپایه )نایی��ن و توابع(، 
کاشان )آران و بیدگل، اردستان، بادرود 
و نطنز ( و شهرضا اعام کرد و گفت: 
ای��ن سیس��تم دارای اوقات ش��رعی 
مختلف بوده و با تش��خیص تماس 
گرفته شده، اوقات شرعی مکان تماس 

گیرنده را اعام می دارد.
وی اف��زود: سیس��تم 119 در 
اصفهان و شهرس��تان های مذکور 
ام��کان برق��راری 60 ارتب��اط ب��ا 
متوسط زمان 30 ثانیه در آن واحد 
را دارد و ب��ه ط��ور میانگین در هر 
ماه سه میلیون تماس را با موفقیت 

پاسخگو است.

سمینار ایده ها و پدیده های نوین 
در حوزه های بازاریاب��ی و فروش در 
حاشیه آخرین روز از ششمین نمایشگاه 
تخصصی صنعت خ��ودرو در محل 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 

واقع در پل شهرستان برگزار شد.
به گزارش واحد رس��انه شرکت 
نمایش��گاه های بین المللی اس��تان 
اصفهان دکتر احمد روس��تا پدر علم 
بازاریابی ایران، س��خنران علمی این 

سمینار بود.
وی در ای��ن جلس��ه ب��ه طرح 
مباحثی چون واقعیت های کسب و 
کار امروز ش��امل تحوالت گوناگون 
محیطی و ب��ازاری در جهان کنونی، 
تح��ول در مدیریت و س��ازمان ها، 

پیدایش نظام ه��ای نوین و متفاوت، 
تغییر ش��رایط داد و ستد، تغییر نقش 
ان��واع مش��تریان در رش��د و فروش 
جدید  رویکرده��ای  محص��والت، 
آمیخت��ه بازاریابی، رویکرد فناوری و 
اینترنت در ب��ازار امروز، چالش های 
اساسی بازاریابی کنونی و شوک های 

بازار پرداخت.
بازاریابی فراگیر، بازاریابی ارزشی، 
مکمل، خاق��ه و م��وازی از جمله 
روش هایی بود که شرکت کنندگان 

با آن آشنا شدند.
ش��رکت کنندگان این س��مینار 
همچون سمینارهای گذشته شرکت 
نمایش��گاه اصفهان، گواهینامه معتبر 

دانشگاه شریف را دریافت کردند. 

اصفهان

اصفهان

اصفهاناصفهان

اردستان

کاشان

شهرکرد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبر داد:
بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی 333 طرح آب 

و فاضالب با هزینه 660 میلیارد ریال در
 دهه مبارک فجر

شهرکرد

اس��امی شهر  رئیس ش��ورای 
اصفه��ان هش��دار داد: اگر وضعیت 
آلودگ��ی هوا و می��زان آالینده ها در 
این کانش��هر به خص��وص ذرات 
معلق به دلیل استفاده از خودروهای 
ش��ود،  تحمل  غیرقاب��ل  ش��خصی 
محدودیت های  ش��هری  مدیری��ت 
ترافیک حداقل ممن��وع کردن تردد 
هفته ای یک  خودروهای ش��خصی 
روز را اج��را می کن��د. ب��ه گزارش 
موج مهندس عباس حاج رسولیها با 
تأکید ب��ر این مطلب آلودگی محیط 
زیست را از مهم ترین و اصلی ترین 
دغدغه مدیریت ش��هری عنوان کرد 
و آن را بحرانی و غیرقابل تحمل و 
زنگ خطری برای مسئوالن دانست 
و گف��ت: این مهم که منش��اء بروز 
بیماری ه��ای متعدد و ناش��ناخته ای 
شده در اولویت برنامه های مسئوالن 
ش��هر قرار گرفته است و بی توجهی 
ب��ه آلودگی ه��ای زیس��ت محیطی 
ش��هر اصفه��ان، در آینده مس��ائل، 
مش��کات و عواقب جبران ناپذیری 
ب��ه دنبال خواه��د داش��ت. وی به 
اقدام��ات ش��هرداری در رابط��ه با 
رف��ع آالینده های ش��هر اصفهان به 
خص��وص مش��اغل مزاحم اش��اره 
و اظهارکرد: مش��اغلی که ش��رایط 
کارگاهی نا مناسب و حادی دارند، 
بر اس��اس بن��د 20 در این ارتباط با 

صدور رأی تعطیل و هدایت آنها به 
سوی شهرک ها معضل آنها از سطح 
محدوده زندگی حذف می شود. وی 
از ت��ردد روزان��ه 500 هزار خودرو 
در س��طح ش��هر اصفهان خبر داد و 
70 درصد آلودگی هوای این ش��هر 
را ناش��ی از ت��ردد آنها بی��ان کرد و 
افزود: مدیریت شهری به معاینه فنی 
خودروها توجه جدی کرده تا بخش 
عمده ای از این آلودگی ها را کاهش 
دهد و با هماهنگی های انجام ش��ده 
ب��ا راهنمای��ی و رانندگ��ی، از تردد 
خودروهای��ی که به این امر توجهی 
نکنند برخورد قانونی خواهد ش��د. 
رئیس شورای اسامی شهر اصفهان، 
اهمیت ایجاد و حفظ فضاهای سبز 
در این ش��هر را مورد تأکید قرار داد 
و کاهش آالینده های زیست  محیطی 

را ضروری دانست و گفت: در حال 
حاضر سرانه فضای سبز هر شهروند 
اصفهانی، 26 مترمربع است که این 
می��زان در پایان برنامه پنج س��اله به 
40 مترمرب��ع خواه��د رس��ید. وی 
توجه ویژه برای کاهش آلودگی های 
زیس��ت محیطی و اختصاص اعتبار 
را  ش��هرداری  بودج��ه  در  وی��ژه 
ضروری دانس��ت و گفت: کاش��ت 
س��االنه یک میلیون نهال و توس��عه 
فضاه��ای س��بز ب��رای جلوگی��ری 
از آلودگی ه��ای زیس��ت محیطی و 
جبران قطعی درختان ش��هر باید در 
برنامه مسئوالن ش��هرداری اصفهان 
قرار گرفته اس��ت. وی اجرای طرح 
توسعه پاالیشگاه اصفهان را خاف 
و ظلمی در حق ش��هر و شهروندان 
دانس��ت و ادام��ه داد: ب��ا توجه به 

اینکه ش��هرداری اصفهان با جدیت 
ش��کایت خود را پیگی��ری کرده اما 
متأسفانه تاکنون بی نتیجه باقی مانده 
است. حاج رس��ولیها آلودگی شهر 
اصفهان را بحرانی و غیرقابل تحمل 
دانس��ت و اج��رای ه��ر گونه طرح 
توس��عه ای برای صنایع در محدوده 
شهر اصفهان را غیرممکن و خاف 
بیان کرد. وی با بیان اینکه اگر روند 
افزایش  آالینده های ش��هر همچنان 
یاب��د محدودیت ه��ای ترافیکی در 
اصفه��ان به اج��را درخواه��د آمد، 
اذعان داشت: احتمال می رود طرح 
محدودیت حداق��ل ممنوعیت تردد 
وسایط نقلیه در هفته یکبار در سال 

آینده به اجرا درآید.
اس��امی شهر  رئیس ش��ورای 
اصفهان ل��زوم کاه��ش ترافیک در 
هس��ته مرکزی ش��هر را مورد تأکید 
ق��رار داد و گف��ت: اگر اس��تفاده از 
یابد  افزایش  خودروهای ش��خصی 
و آلودگی ش��هر اصفهان بحرانی و 
غیرقاب��ل تحمل ش��ود، حتی طرح 
زوج و ف��رد ک��ردن خودروه��ا نیز 
انجام خواهد ش��د.وی الزمه تحقق 
رف��ع آالینده ه��ا را توس��عه و تجهیز 
ن��اوگان حمل و نقل عمومی ش��هر 
اصفهان بی��ان کرد و اظهار داش��ت: 
راه اندازی مترو از راهکارهای اساسی 

برای دستیابی به این مهم است.

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان اعالم کرد:

با افزایش آالینده های اصفهان ممنوعیت تردد 
خودروها هفته ای یک روز اعمال می شود

همزمان با دهه فجر 15 پروژه محیط زیست 
اصفهان افتتاح می شود 

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
چهارشنبه 14 بهمن ماه 1388 / 18 صفر 1431                4 Wendnesday 3 February 2010 شهرستان ها



سر خط

استرس و نگرانی، جزء جدا نشدنی از زندگی 
روزمره ما انسانها اس��ت، پس نمی توان صرف 
وجود این امر را در افراد نوعی بیماری دانست. اما 
چیزی که در این میان مشکل محسوب می شود 
وجود اس��ترس و نگرانی بی��ش از حد در افراد 
اس��ت که قطعاً باعث پیامدهای زیادی می شود 
و حتماً باید در رفع آن تاش کرد چرا که وجود 
اینگونه استرسهای غالب، حتی در حالت کم که 
هنوز منجر به بیماری در فرد نشده، ممکن است 
مانع انجام کارهای روزمره شده و در نهایت امر 
مانع پیشرفت فرد شود. لذا در این فرصت سعی 
داریم به یکی از عواملی که استرس را در افراد تا 

حد زیادی کم می کند اشاره کنیم. 
برنامه ریزی یکی از هنرهایی است که چنانچه 
کس��ی آن را در زندگی خود پیاده کند، عاوه بر 
اینکه صد درصد در کمتر کردن استرس و فشار 
مؤثر است، شاید در تبدیل فرد به یک عامل موفق 
در زمین��ه کاری، تحصیلی، زندگی خانوادگی و 
… نیز مؤثر باشد. حال این هنر بسیار آسیب پذیر 
بوده و نیاز به مراقبت، ممارست و نگهداری دارد. 
به این صورت که برنامه ریزی باید تبدیل به یک 
عادت روزانه شده که حتی برای کوچکترین امور 
ه��م به کار آید. مثًا خرید روزانه، نظافت منزل، 
دریافت وام و …. حال در اثنای این امور نکته ای 
بسیار قابل توجه در مورد کارهای روزمره وجود 
دارد که شاید در برنامه ریزی ها مورد کم توجهی 
قرارگرفت��ه و یا اینکه اصًا به نظ��ر نیاید. همه 
کارهای روزانه و امور زندگی به 4 نوع تقس��یم 
می شوند که از لحاظ این نوع تقسیم بندی، از این 

4 حالت خارج نیستند:
1- کارهای ضروری و مهم

2- کارهای غیرضروری و مهم
3- کارهای ضروری و غیرمهم

4- کارهای غیرضروری و غیرمهم
کارهای ضروری و مهم: کارهایی هستند که 
به صورت اورژانسی پیش آمده و بدون پیش بینی 
قبلی خود را نمایان می کنند. این دس��ته از امور
 آن چنان سریع به وجود می آیند که فقط یک انتخاب 
را برای ما مقدور می  س��ازند و در واقع ما ناگزیر به 
انجام همان یک راه هس��تیم وگرنه تسلیم امور و 
دغدغه های روزانه زندگی ش��ده ایم و در صورت 

تعلل، چیزهای باارزشی را از دست خواهیم داد.
کارهای غیرضروری و مهم: این دس��ته از 
کارها همان اموری هس��تند که نقش کلیدی در 
زندگی هر شخص ایفا می کنند. اموری که در نگاه 
اول فع��ًا مهم نبوده و نیاز به انجام آنها نیس��ت 
ولی در عین حال بسیار مهم هستند و در صورت 
انجام ندادن آنها، تبدیل به کارهای ضروری و مهم 

شده و دیگر اختیار تصمیم گیری را از ما سلب 
می کنند. از جمله: دریافت المثنی برای شناسنامه 
گم ش��ده، درس خواندن در اوقاتی که اجباری 
نیست و… این امور در نگاه اول اصًا ضروری 
نبوده و شاید به همین دلیل به وقتی دیگر موکول 
شده و کم کم فراموش شوند در حالی که همین 
نوع کارها هستند که تبدیل به کارهای ضروری 
و مهم ش��ده و دیگر اختیار را از دست ما خارج 
می کنند. مثًا در مورد تعویض الستیک زاپاس: 
دقیقاً همان روزی که چک دارید، ماش��ین شما 
پنچ��ر ش��ده و در راه می مانید )اس��ترس( آنگاه 
ناگهان به فکر می افتید که الس��تیک زاپاس هم 
پنچر است )استرس( سپس الستیک به دست در 
خیابان ها راه افتاده و به تاکسی هایی که حتی به 
شما محل نمی گذارند ناسزا می گویید )استرس( 
و… این دو داس��تان در صورتی با ش��یرینی به 
اتمام می رسید که ش��ما قبًا با برنامه ریزی امور 
غیرضروری و مهم خ��ود را انجام داده و آنها را 

پشت گوش نینداخته بودید.
کارهای ضروری و غیر مهم: از جمله اجبار 
به ش��رکت در جلسه اداره که شاید در آن جلسه 
موضوعات مهمی مورد بحث واقع نش��ود ولی 
در عی��ن حال ضروری اس��ت و هیچ راه فراری 
ن��دارد. )و این امور در زندگی افرادی که توانایی 

تصمیم گیری دارند کم پیش می آید.(
کارهای غیرضروری و غیر مهم: این دسته از 
کاره��ا را می توان اولین مانع موفقیت در زندگی 
دانس��ت. مثًا تماشای تلویزیون، خواب بیش از 
اندازه، خواندن و فرستادن پیامک های بی موضوع، 
خیابان گردی و … در صورتی که این دس��ته از 
امور به طور کامل از زندگی حذف شوند، می توان 
گفت زندگی خود را تبدیل به یک مدینه فاضله 
کرده اید. زیرا با حذف این امور و جایگزینی آنها با 
امور غیرضروری و مهم گامی بلند در جهت ایجاد 

آرامش در زندگی برداشته اید.
 ام��وری که نتیجه قابل توجهی نداش��ته و 
همچنین خستگی ناشی از آنها می تواند توانایی 
انجام امور دس��ته 2 را از ما سلب کند. مثًا آن 
نتیجه ای که از یک فیلم 34 قس��متی می توان 
گرف��ت را در یک کتاب 40 صفحه ای می توان 
یاف��ت و ی��ا اینک��ه خیابان گردی 3 س��اعته را 
می توان در یک س��اعت ب��ا مراجعه به بهترین 
پارک انجام داد. پس بیایید تا جایی که می توانیم 
با برنامه ریزی قبلی، به کارهای دس��ته 2 یعنی 
امور غیرضروری و مه��م بپردازیم تا در نتیجه 
این تاش فرصت بیش��تری برای انجام س��ایر 
کارهای خود داشته باشیم و کمتر دچار استرس 

و نگرانی شویم.

رسوم غلط یا غلطهایی که به رسم تبدیل می شود

غرق شدن یک قایق ماهیگیری در فیلیپین هشت 
ناپدید برجا گذاشت.

به گزارش پایگاه اطاع رسانی پلیس نیروهای گارد 
ساحلی فیلیپین اعام کردند هشت ماهیگیر که یک هفته 
پیش قایق آنه��ا در آب های غربی مانیل پایتخت این 
کشور غرق شده بود همچنان ناپدید هستند. سخنگوی 
نیروهای گارد ساحلی فیلیپین گفت: این قایق یک هفته 
پیش در دریا غرق شده بود و مالک آن چند روز بعد این 
حادثه را گزارش کرده بود. وی افزود: مشخص نیست 

چرا غرق شدن این قایق اینقدر دیر گزارش شده است. 
این سخنگو تصریح کرد، مقامات فیلیپین هم اکنون در 

حال بازجویی از مالک این قایق هستند.

رانن��ده خش��مگین چین��ی 9 نف��ر را راهی 
گورس��تان و 11 نف��ر دیگر را راهی بیمارس��تان 

کرد.
ب��ه گزارش پایگاه اطاع رس��انی پلیس یک 
راننده بداخاق اتوبوس در شمال چین با کوبیدن 
عمدی اتوبوس خود به خودروها، دوچرخه ها و 
عابران، 9 نفر را کش��ت و 11 نفر دیگر را زخمی 
کرد. منابع پلیس منطقه اقتص��ادی »تیانجین« در 
ش��مال چین، اعام کردند: این راننده 40 س��اله 

برای یک شرکت حمل و نقل کار می کرد که در 
این منطقه مستقر است. به گفته پلیس و شاهدان 
وی درس��ت پی��ش از کوبیدن اتوب��وس خود به 
خودروها و عابران، ب��ا یکی از همکارانش زد و 
خورد کرده بود. س��ه خ��ودروی حامل زندانیان، 
جزء خودروهایی هستند که مورد حمله وی قرار 
گرفت��ه اند. چهار تن از زخمیان این حادثه پلیس 
هس��تند که تاش می کردند این راننده بداخاق 

را دستگیر کنند.

یک��ی از ویژگی های انس��ان خوگیری و عادت 
کردن به ش��رایط موجود اس��ت. این ویژگی یکی از 
معجزات خلقت است و باعث بقا و راحت تر شدن 
زندگی می ش��ود. حتماً ش��نیده اید حس بویایی به 
بدتری��ن بو هم عادت می کند کافی اس��ت مدتی در 
آن مکان باشد. در این صورت دیگر مانند ابتدا که آن 
بو حس می شد، احساس دلزدگی ایجاد نمی کند. در 
این صورت اگر فرد محی��ط را ترک کند و بازگردد، 
باز بوی نامطب��وع آزارش می دهد. ع��ادت کردن و 
خوگیری اگر در جایی باش��د که مش��کات الینحل 
زندگی را بتوان بهتر تحمل کرد، بس��یار مفید اس��ت 
اما این روزها ما آدم ها بیش��تر به بدی های اخاقی 
خودمان خو می گیریم  و برایمان عادی می شود. مثًا 
اولین دروغ س��خت ترین اس��ت. هر بار دروغ گفتن 
راحت و راحت تر می ش��ود تا جایی که فرد متوجه 
نیست مرتکب خطایی می ش��ود. آن زمان است که 
نی��از به تلنگر پیدا می کند. گاهی اوقات الزم اس��ت 
از زندگی مان خارج ش��ویم و از بی��رون به آن نگاه 
کنی��م تا متوجه بوی ب��دی که در آن جاری اس��ت، 
بش��ویم. وقتی در روزمرگی مان غرق هستیم و باید 
و نبایده��ای تکراری برایمان صحیح و منطقی جلوه 
می کند، نی��از به یک تغییر داریم. باید به ما ش��وک 
وارد ش��ود تا به خودمان بیاییم. به زندگی مان، هدف 
هایمان، شعارهایمان و سبک رفتارهایمان توجه کنیم. 
برخی را دوباره بازسازی کنیم، با بعضی مبارزه کنیم 
و خاصه سکان زندگی را خودمان در دست بگیریم. 
یک اتفاق ساده، دیدن یک صحنه، تماشای یک فیلم، 
شنیدن صحبت های یک انسان و یا هر اتفاق دیگری 
می تواند تلنگری باش��د که هر ک��دام از ما به آن نیاز 
داریم. خیلی از فیلم ها قصه زندگی هایی اس��ت که 
می تواند ب��رای ما مانند یک زنگ خط��ر و برای ما 
تلنگری باشد. جامعه ای که در زیر پوست ارزشی اش، 

آنقدر با شعارها، گذش��ته و مفاهیم دینی اش فاصله 
گرفته است که باورش سخت است و  به بهانه تجدد، 
روز به روز از سنت هایش فاصله می گیرد و باورهای 

دی�ن���ی اش ک�م 
رنگ تر  می شود. 
ک��ه  جامع��ه ای 
هایش  مهدکودک 
دو زب�ان�ه و س���ه 
است  ش��ده  زبانه 
و برخ��ی مردمش 
فیلم های  طرفدار 
هالی��وود ب��ا زبان 
اصلی ش��ده اند و 
قهوه می خورند و 

برای تعطیات به اروپا می روند و هزاران تمثیل دیگر 
از زندگی غرب را گرفته اند اما نتوانسته اند در کنار این 
واردات بی رویه ارزش های فرهنگی، فرهنگ های 
صحیح زندگی خ��ود را حفظ کنن��د. جامعه ای که 
فراموش کرده اس��ت در چند دهه گذش��ته پدران و 
مادرانش��ان چگونه می زیس��ته اند و چه چیزهایی 
افتخارشان بوده و میراث زندگی گذشتگان شان را 
به راحتی از دست داده است. وقتی می گویم جامعه 
منظور یعنی من و ش��ما.  از یک طرف آمار باال رفتن 
س��ن ازدواج، سیاس��تمداران را بر آن داش��ته تا برای 
تشویق جوانان به ازدواج، انواع و اقسام تشویق ها را 
از س��همیه قائل شدن برای تحصیات تکمیلی تا باال 
بردن مبلغ وام قائل ش��وند. خانواده ها نگران دختران 
و پسرانی هستند که سن ازدواجشان گذشته اما هنوز 
وارد دنیای متأهلین نش��ده اند و از طرفی ارقام تکان 
دهنده طاق که آس��یب ها و مشکاتی مضاعف را 
به خانواده ها و جامعه تحمیل می کند، پژوهشگران 
زیادی را بر آن داشته تا دلیل این مشکات را بررسی 

کنند دالیل زیادی که از جمله مش��کات اقتصادی، 
بی کاری، تحصیل خانم ها، بی بند و باری موجود در 
جامعه و... را می توان  برای آن نام برد اما با بررس��ی 
دقی�ق تر می توان 
گف�ت مشک�ات 
علت  فرهنگ��ی 
اصل��ی به وجود 
آمدن این مسائل 
است و تا زمانی 
ک��ه اراده نکنیم و 
هایمان ارزش  در 
بازنگری نداش��ته 
باشیم، روز به روز 
مش��کاتمان  به 
افزوده می شود. فرهنگ تشریفات و تغییر ارزش ها 
از س��ادگی ب��ه تجم��ل گرایی و همچنین چش��م و 
همچش��می بین جوانان و خانواده های آنان کار را به 
جایی رس��انده که آداب و رسوم ازدواج در کشور ما 
شبیه یک فیلم فکاهی شده است. از عروس و دامادی 
که برای خرید حلقه ازدواج وارد مغازه می ش��وند و 
سر قیمت حلقه دعوایشان می شود تا آقا دامادی که 
گ��ران ترین کت و ش��لوار را می خواهد تا به لباس 
میلیونی عروس خانم بخورد، ماشینی که قیمت گلهای 
روی آن باالی میلیون است تا آرایشگاه و عکس های 
آتلیه و باغ و منوی غذای باالی هش��ت رقم. جالب 
اس��ت! جوانان ما برای هم پیمان شدن و زندگی زیر 
یک سقف، باید ش��اخ غول را بشکنند؛ آن هم غول 
بی ش��اخ و دم سنت های غلط رایج. بیچاره جوانان! 
در قدیم پدر و مادرها جوانانشان را تشویق می کردند 
در ش��روع زندگی سخت نگیرند،  قناعت کنند، صبر 
کنن��د اما این روزها پدر و مادرها هم با هم مس��ابقه 
گذاشتند. مسابقه به رخ کشیدن سلیقه و ثروت. مادر 

عروس خانم در حد یک دکوراتور برای چیدن خانه 
دخت��رش تاش می کند. جهاز دخت��ر او نباید کمتر 
از جهاز دختر خواهرش باش��د و داماد و خانواده او 
ب��ه گونه ای دیگر. هیچ کس ب��ا خرید لوازم زندگی 
متعارف مخالف نیست اما تعداد لوازمی که به لیست 
جهاز اضافه می شود و کاربردی هم در زندگی ندارد، 
روز به روز افزوده می ش��ود و مشکل اینجا است که 
حتی خانواده هایی که از لحاظ شرایط اقتصادی وضع 
مطلوب��ی ندارند، خود را ب��ه آب و آتش می زنند تا 
به اصطاح آبروداری کنند. امروزه این تجمل گرایی 
عجیب مانند یک قانون الزم االجرا تمام خانواده ها را 
تحت فش��ار قرار داده است. در سایتی خبری نوشته 
شده بود طاق در شمال شهر تهران 2/5 برابر متوسط 
کش��ور اس��ت. اگر این آمار را درس��ت فرض کنیم 
ای��ن یعنی همان طیفی که ب��رای خرج های آنچنانی 
مشکلی ندارد و برای یک شب میلیون ها تومان خرج 
می کنند، پس اگر قرار بود ثروت و خرج کردن های 
آنچنانی باعث خوش��بختی ش��ود، تمام کس��انی که 
در هت��ل و باش��گاه و... جش��ن ازدواج می گرفتند، 
خوش��بخت ترین بودند در حالی که آمار خاف این 
را می گوید.مدتی اس��ت جشن ازدواج دانشجویی و 
امثال آن به منظور ترویج ازدواج آسان انجام می شود 
اما برای محکم ش��دن پیوند ه��ا و به منظور فرهنگ 
س��ازی باید تمام خانواده ها از خودشان شروع کرده 
و آرزوهای پر زرق و برقش��ان را منطقی تر کنند و با 
سنت های غلط به مبارزه برخیزند تا ولیمه ازدواج که 
در دین ما مس��تحب است، به مسابقه پول آتش زنی، 
در حالی که مردم نیازمند در کشورمان زیادند، تبدیل 
نشود. گاهی کاری که به نظر ما اصًا بد نیست، باعث 
ایجاد رس��می غلط می ش��ود و جوانی که به خاطر 
ناتوانی مالی نمی تواند ازدواج کند را به گناه می اندازد 

و آن وقت در گناه او ما هم شریک می شویم.

انس��ان ها هم عادت ه��ای خوب دارن��د و هم 
عادت ه��ای بد و کس��انی که موفق هس��تند الزاماً با 
استعدادترین ها یا قوی ترین ها نیستند. آنها اغلب افرادی 
هستند که قادر بوده اند عادت های بدشان را تبدیل به 
عادت های سازنده و سودمند کنند. البته گفتنش آسان 
است اما انجامش خیلی سخت به نظر می رسد. یکی از 
بزرگ ترین مشکل ها، تغییر عادت ها است؛ چون بشر 
اساساً یک مقاومت ذاتی و طبیعی در برابر تغییرات دارد. 
بیش��تر مردم برای آنکه رفتارهای شان را تغییر ندهند 
دیگران را به خاطر موارد نامطلوبی که برایشان چه در 
زندگی کاری و چه در زندگی شخصی پیش می آیند، 
مقصر می دانند. همیشه ریشه و منشاء این مشکات 
عادت های آنها است که نمی خواهند عوضشان کنند 
و ت��ا زمانی که از این عادت ه��ای بدی که در اعماق 
وجودشان ریشه کرده رهایی نیابند، آن مشکات دوباره 
با شکل های گوناگون بروز می کنند. در واقع توانایی 
برای تغییر عادت های بی اراده ای که موجب ناراحتی 
شما می شوند، مستقیماً روی میزان موفقیت شما تأثیر 
می گذارند اما آن زمان چه باید کرد تا عادت های مفید 
)عاداتی که شما را به سوی خواسته هایتان می برند مثل 
تحقق یک رویا، رسیدن به یک هدف، داشتن سامتی 
کامل، یک زندگی خانوادگی درست، بهره بردن از مال 
و ثروت( را جایگزی��ن این عادات و خلق و خوهای 
مضر ک��رد؟ اگر واقعاً می خواهید یک عادت بد را به 
یک عادت خوب تبدیل کنید، این دو رکن اساس��ی را 
بخوانید بدون شک در موفقیت شما مؤثر خواهند بود:

الف( به س��ودهای بزرگی که بعد از کس��ب یک 
عادت جدید خوب، حاصل می ش��ود فکر کنید و به 
خوش��ی های ناچیز و کوچکی که در حال حاضر از 
عادت بدتان به دس��ت می آورید راضی نش��وید. این 
سودهای بزرگ باید خواسته قلبی تان باشد. باید یقین 
داشته باشید وقتی از عادت بد قبلی نجات پیدا کردید به 
آنها دست خواهید یافت. به عنوان مثال اگر شما تصمیم 
بگیرید سایزتان را متناسب کنید، سودهای بزرگی مانند 
سامتی عایدتان می شود. این متناسب شدن باید برای 
شما در مقابل لذت کوچکی که از یک عادت بد )مثل 
مدت ها جلوی تلویزیون نشستن( به دست می آید، 

اهمیت بیشتری داشته باشد.
ب( روی ی��ک یا چند مورد محرک و کاری تکیه 
کنید. این موردهای محرک باید در ش��ما یک ش��وک 
هیجانی و عقانی نیرومند برای جایگزینی یک عادت 
بد توسط یک عادت خوب و همچنین برای حفظ آن 
ایجاد کند تا خوب شکل بگیرد. نمونه ای از این موارد 
محرک که می توانند شوک هیجانی ایجاد کنند، شرکت 
در یک کنفران��س، خواندن یک کتاب، گفتگو با یک 
دوست و... است. زمانی که دریابید صرف داشتن تمایل 
و امی��د، عادته��ای بد را از بین نمی ب��رد، برای از بین 
بردن عمل غیرارادی عادت، به یک برنامه مشخص نیاز 
خواهید داشت. در اینجا به چند روش برای ترک عادتها 

اشاره می کنیم:
1- شکل دهی: عادتها به تدریج و تقریباً ناآگاهانه 
ش��کل می گیرند. ت��رک دادن آنها هم بای��د آرام و به 
تدریج انجام پذیرد. ای��ن روش تدریجی تغییر رفتار، 

شکل دهی نامیده می شود و فرد را قدم به قدم به طرف 
هدفش نزدیک می کند. ترک عادت روندی تدریجی 
و کند اس��ت که ذره ذره تعداد دفع��ات تکرار عادت 
را تقلی��ل می دهد تا اینکه نهایت��اً آن را از بین می برد 
یا به نوع مطل��وب تری تبدیل می کند بنابراین انتظار 
نداشته باشید فرد از همین فردا عادتهای بدش را ترک 
کند. ابت��دا تاش کنید هر روز از دفعات تکرار عادت 
بکاهید. کاهش دوازده بار ناخن جویدن به ده بار، نشانه 
پیشرفت و سزاوار تشویق است، نه نومیدی. برای مثال 
به جای اینکه به کودکانتان بگویید »دیگر« ناخنشان را 
نجوند، بهتر است بگویید موقع انجام تکالیف مدرسه 
این کار را نکنند. زمان انجام تکالیف که زمانی محدود و 
کوتاه است بهترین موقعیت برای پدر و مادر است که از 
نزدیک پیشرفتهای بچه را زیر نظر بگیرند، موفقیتهایش 
را تحس��ین کنند و گوش به زنگ برگش��ت احتمالی 
عادت باش��ند و آن را گوشزد کنند. شکل دهی رفتار، 
یک جزء جدایی ناپذیر از تش��کیل عادت و همچنین 
یک عامل حیاتی در فرایند ترک عادت اس��ت. به هر 
حال به ندرت »ش��کل دهی« به تنهایی قادر به از بین 
بردن یک عادت تثبیت ش��ده و ریشه دار خواهد بود. 
این روش را باید همراه با سایر روشهایی که شرح داده 
می شود، به کار برد. این روشها آگاهیهای بیشتری به 
افراد در ارتباط با عادتشان می دهد، فعالیتهای دیگری 
را به عنوان جایگزین پیشنهاد می کند و سیستم مبتنی بر 

پاداش و تنبیه را ارائه می دهد.
2- شناسایی محرک: بسیاری از عادتها فقط در 
موقعیتها یا مکانهای خاصی عملی می ش��وند. روش 
شناسایی محرک به شما کمک می کند تعیین کنید چه 
وقت و کجا، رفتار عادتی بیشتر شکل می گیرد. شما 
می توانید از طریق اجتناب کردن، تغییر دادن یا حذف 
تدریج��ی محرک، ارتباطی را که بین آن زمان، مکان یا 
موقعیت و خود عادت ایج��اد کرده اید، از بین ببرید. 
برای مثال اگر کودکی غالباً هنگام تماش��ای تلویزیون 
ناخن می جود، می توان دفع��ات تکرار این عادت را

 به آس��انی با محدود کردن زمان تماش��ای تلویزیون، 
کاهش داد. به علت اینکه شکل دهی برای فرایند ترک 
عادت ضروری اس��ت، نباید بافاصله با حذف کامل 
مح��رک به این عادت پایان داد. همان طور که دارید با 
سایر روشها کار می کنید تا از شر این عادت بد خاص 
ش��وید، می توانید به تدریج محرکهای��ی که عادت را 
تحریک می کنند، از بین ببرید. محرکهای عادت نباید 
طی فرایند ترک عادت نادیده گرفته شوند. اگر تنها سعی 
کنید رفتار عادتی را تغییر دهید و توجهی به پیوندها و 
ارتباطات این رفتار نداشته باشید، این محرکها دائماً شما 

را وسوسه کرده و تاشهایتان را ضایع خواهند کرد.
3- خودآگاهی: کامًا روش��ن اس��ت اگر شما 
در مورد چکه کردن ش��یر آب اطاعی نداشته باشید، 
انگی��زه ای هم برای بس��تن آن نخواهید داش��ت. در 
حقیقت بی توجهی و درس��ت نکردن شیر آب، سبب 
می شود یک چکه کوچک تبدیل به یک جریان محکم 
و قوی شود. به همین ترتیب اگر فردی از عادتهای بدی 
که اکتساب کرده است، آگاهی نداشته باشد، انگیزه ای 
برای ترک این عادتها نخواهند داشت. عادت نیز مانند 
نشتی شیر آب است و اگر نادیده گرفته شود مطمئناً به 
جریانی قوی تبدیل خواهد ش��د. به همین دلیل است 
که آگاهی عامل بس��یار مهم��ی در فرایند ترک عادت 
است. عاوه بر این روشهای خودآگاهی عمدی، شما 
می توانید در زمانی که عادت رخ می دهد به آرامی و 
مهربانی مانع انجام آن شوید. به جای استفاده از روش 
قدیمی فریاد کشیدن، یک روش ارتباطی »رمزی« ایجاد 
کنید. مثًا دس��تتان را محکم به شانه فرد فشار دهید یا 
ب��ا به کار بردن یک پیام رم��زی مانند »هی، رفیق، چه 
خبرها؟ چه طوری؟« باعث قطع رفتار بد فرد ش��ده و 
آگاه��ی او را به عادت افزای��ش داده و در عین حال از 
ناراحت کردن و تمس��خر او اجتناب ورزید. هدف از 
این وقفه، ترک رفتار عادتی، افزایش آگاهی فرد نسبت 
به عادت و همزمان با آن اجتناب ورزیدن از تمس��خر 

دیگران و اضطراب است.

4- پیش��گیری پاس��خ: همان طور که از نامش 
پیدا است »پیشگیری پاسخ« فرد را از انجام عادت باز 
می دارد. برای مثال مکیدن شبانه انگشت را می توان با 
بستن یک چوب به قسمت داخل مفصل آرنج از بین 
برد. این کار از نزدیک ش��دن دس��ت به دهان کودکی 
که خوابش برده جلوگیری می کند. پیشگیری پاسخ به 
ترک عادت کمک می کند زیرا هر بار که جلوی عادت 
گرفته می شود، میل انجام آن ضعیف تر می شود. در 
انجام این روش��های پیشگیرانه پافشاری نکنید، چون 
عموماً دقیق نبوده و برای اس��تفاده موفقیت آمیز از آن 

نیاز به همکاری کامل فرد است.
5- پاس��خ جایگزین: پاسخ جایگزین، رفتار یا 
فعالیتی اس��ت که فرد می تواند برای جایگزین کردن 
یا کاهش عادتهای بد همیشگی خود از آن استفاده کند. 
یک پاسخ جایگزین یا می تواند جایگزین رفتار عادتی 
ش��ود و انجام آن را ناراحت کننده س��ازد یا می تواند 
ح��واس فرد را به چیز دیگ��ری معطوف کند و انجام 
عادت را به تأخیر اندازد. این مس��أله باعث می ش��ود 
تعداد دفعات��ی که این عادت انج��ام می گیرد، تقلیل 
یابد. پاسخهای جایگزین عاوه بر اینکه به فرد فعالیت 
جایگزینی ارائه می دهند، حس کنترل عادت را در او 
به وج��ود می آورد. برای مثال اگ��ر فرد موافقت کند 
به جای جویدن ناخ��ن، آدامس بجود، عمل جویدن، 
خوردن ناخن را با مش��کل مواجه می سازد و در عین 
حال به فرد فرصت می ده��د بین جویدن یا خوردن 
ناخن، دست به انتخاب شخصی بزنند که این به نوبه 
خود عادت همیشگی را کاهش می دهد و حس کنترل 

بر خود را تقویت می کند.
اکنون عاوه بر چند روش اشاره شده، چهار مرحله 
به شما پیشنهاد می شود تا بهتر بتوانید یک عادت بد را 

تبدیل به یک عادت خوب کنید:
1- عادت خوبی که آرزویش را دارید مشخص کنید .

2- تمام دلیل ها، منافع و نتایج مثبتی را که از این 
عادت خوب نصیبتان می شود در نظر بگیرید.

3- یک برنامه عملی مخصوص با تمام جزئیات 
تنظیم کنید.

4- راه هایی پیدا کنید تا بتوانید همیش��ه این سه 
مورد ذکر شده را در رأس کارهایتان حفظ کنید.

این مراحل را روی کاغذ بنویس��د و همیش��ه در 
معرض دید خود، مثًا روی میز کار یا آینه دستشویی 
یا... بچس��بانید تا همیشه جلوی چشمتان باشد. عمل 
ک��ردن به این مراحل برای خ��وب جا انداختن عادت 
جدید ضروری هس��تند و باید با دو مرحله ای که در 
اول مطلب ذکر ش��د ادغام ش��وند. تسلط عادت های 
خوب جدید به ش��ما این امکان را می دهد تا به آنچه 
آرزو داشتید چه در امور کاری و چه شخصی، برسید. 
بنابراین اگر از آنچ��ه دارید و یا از جایگاهی که به آن 
رسیده اید راضی و خرسند نیستید، کمی روی آن فکر 
کنید و فوراً دست به کار شوید زیرا اگر همیشه همان 
کاری را بکنید که تا به حال می کردید و یا همان راهی 
را بروید که تا االن می رفتید، به همین جایی می رسید 

که هم اکنون در آن هستید.
تنظیم برای زاینده رود : سپیده نصر اصفهانی

فرار از دردسر
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افقی:
1- هلیکوپتر- با ش��ما در یکج��ا کار می کند- 

مهریه حضرت فاطمه)س(
2- سلطان و حاکم- وسوسه کردن و برانگیختن- 

قلب مازندران
3- وس��ط- بوقلمون صفت- سلحش��ور و فیلم 

شلی زنیگر
4- درخت همیشه سبز- اسب آزموده- الفت

5- آکنده و پر- چهار دندان نیش
6- س��بزی تنبل- دوستان- فیلمی با بازی جون 

گرافورد
7- اینهم فیلم کوبنده آلفرد هیچکاک- وس��ط- 

نیمه راضی
8- نوعی اتومبیل- سن پیری- فراوان و زیاد

9- دریا- ابزار و آالت- گله به گله
10- کدخدای ده- خوراک- همین
11- هادی- زینت دادن و آراستگی

12- صراط- صمیمیت و یکرنگی- دانه به دانه 
و تک به تک

13- اختراع مارکنی-راپرت- نه من نه تو
14- فیل��م مهرجوی��ی- داد و بی��داد گن��گ و 

نامفهوم- صحرانشین
15- اثر چربی- هنگام غروب- لقب اقبال شاعر 

پاکستانی
عمودی:

1 – وس��یله چس��بانیدن ن��ان به تن��ور- آگاه و 
هشیار- مخترع تلفن

2- رهبر- پیرزن سخن چین- شهر صنعتی ایران
3- بازیگر فیلم خشم اژدها- پوشیدنی همگانی- 

دلیل قانع کننده
4- اولین فیلم رنگی ایرانی- سبزی خورشتی- دارو

5- تیس��فون س��ابق- ش��اعری که اث��ری چون 
کارنامه دارد

6- کتاب جک لندن- س��گ فضانورد- سرزنش 
و مامت کردن

7- اجراکنن��ده دس��تور- خوش رو و بش��اش- 
حرف توفیر

8- کادو- نشاسته- افسار و دهنه
9- ش��ما و مخلص- خوشبو کننده بستنی- فیلم 

ایروین کرشنر
10- شهر فرش و زیره- زرشک- مقام طاگیر

11- سرخ شده روی آتش- شهر باسلق
12- گی��را- وضعی��ت جوی هر ش��هر و کتاب 
آن��دره مالرو- بعضی ها ره صدس��اله را در این 

زمان طی می کنند
13- گاری- ده��ن دره و خمی��ازه- عددی یک 

رقمی یا مادر ورزشها 
14- دانه کبوتر- بیماری کم خونی- سرگرد قدیم
15- حرف ندای- معمار قصر بهرام گور- خوبی
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باگوجه فرنگی دو نوع بیماری را درمان کنید

خطرات روش های کاهش وزن در کوتاه مدت

الفبای هپاتیت نقطه
 ابداع روشی 15 دقیقه ای و اعجاب آور برای 

درمان چاقی و دیابت

ماست را با معده خالی بخورید!

تخم مرغ و تقویت بینایی

خواص کنگر فرنگی

به قلبتان ورزش هدیه دهید

روش  کش��ف  ب��ه  موف��ق  دانش��مندان 
درمان��ی 15 دقیق��ه ای بدون نی��از به جراحی 
ب��رای معالجه چاق��ی و دیابت ش��ده اند. در 
ی��ک اقدام متحول کننده و ش��گفت انگیز در 
عرصه مراقبت های بهداش��تی در شرایطی که 
هر روز به جمعیت بیم��اران دیابتی در جهان 
اف��زوده می ش��ود، دانش��مندان مدع��ی ابداع 
روش درمان��ی 15 دقیق��ه ای و بدون جراحی 
ش��ده اند که به می��زان قاب��ل ماحظه ای وزن 
را کاه��ش می دهد و عوارض ناش��ی از بروز 
بیماری دیابت را بهبود می بخش��د. این درمان 
اس��تثنائی جایگزین��ی ارزان و بی خط��ر برای 
جراحی اس��ت و شامل وس��یله ای موسوم به 
»اندو باریر« اس��ت. این وس��یله در واقع یک 
جلد پاس��تیکی است که به درون روده بیمار 
تزیق می ش��ود تا از جذب غذا در درون بدن 

بیمار جلوگیری کند. این وس��یله ساخت یک 
شرکت تحقیقات پزش��کی در امریکا است و 
از طری��ق دهان و با اس��تفاده از ابزاری به نام 
اندوس��کوپ در هنگامی که بیمار بیدار است 
به درون بدن فرس��تاده می شود. محققان مرکز 
پزش��کی کارولیناس در کارولینای شمالی در 
این باره می گویند: جراحی چاقی به دلیل وزن 
زیاد بیمار و بیهوشی می تواند بسیار خطرناک 
باشد به همین خاطر دستیابی به روشی که نیاز 
به جراحی نداش��ته باشد بس��یار حائز اهمیت 

است.
اندوباریر مدت 18 ماه تحت آزمایش قرار 
گرف��ت و به گفته متخصصان، درمانی بس��یار 
مناس��ب برای اکث��ر بیماران اس��ت. همچنین 
هزین��ه اس��تفاه از این وس��یله نص��ف هزینه 

ساده ترین جراحی های چاقی است.

مصرف ماست با معده خالی میزان جذب 
کلسیم آن را بیشتر می کند، البته این بدین معنی 
نیس��ت که بعد از غذا کلسیم جذب نمی  شود. 
سعید حس��ینی متخصص تغذیه گفت: ماست 
حاوی کلسیم، فس��فر و 84 درصد آب است. 
اف��رادی که در مع��رض خطر ابت��ا به پوکی 
استخوان هستند، باید روزانه حداقل یک وعده 
ماس��ت مصرف کنند. ماست  های کم  چرب یا 
رژیمی برای افرادی که کلسترول باالیی دارند، 
مناس��ب است. این نوع ماست  ها برای کاهش 
وزن نیز مناس��ب هس��تند. برای اینکه بتوانید 
مقدار بیش��تری ماس��ت در روز مصرف کنید 
بای��د آن  را به گون��ه ای جایگزین مواد غذایی 
پرضرر کنید، به عنوان مثال می  توانید به  جای 
سس مایونز از آن به  همراه آب  لیمو برای روی 
ساالد فصل  اس��تفاده کرد. هنگام خرید ماست 
دقت ش��ود که حتم��اً تازه باش��د. هرچقدر به 

تاریخ تولید آن نزدیک تر باش��ید باکتری های 
مفی��د آن فعال تر خواهند بود. در نهایت دقت 
کنید آن  را سرد نگه دارید و سرد مصرف کنید. 
باکتری ه��ای مفید ماس��ت در گرمای طوالنی 
زنده نمی  مانند. بنا به توصیه کارشناسان تغذیه، 
مصرف لبنیات از جمله ماس��ت با معده خالی 
توصیه می  ش��ود چ��ون در ای��ن حالت میزان 
جذب کلس��یم از این محصوالت بیشتر است. 
مصرف ماست قبل از غذا از نظر جذب کلسیم 
بهتر است. البته این بدین معنی نیست که بعد از 
غذا جذب کلسیم نخواهیم داشت. ماست فقط 
یک عصرانه یا دسر خوشمزه نیست و خواص 
بس��یار زیادی دارد. ماست منبع غنی پروتئین، 
کلس��یم، ریبوفاوین )ویتامین B2( و ویتامین 
B12 است. ماس��ت در مقایسه با شیر، به دلیل 
افزودن باکتری  های مفید مقدار بیشتری کلسیم 

و پروتئین دارد.

تخم مرغ از جمله مواد غذایی پرخاصیتی 
اس��ت که مص��رف بجا و به ان��دازه آن تأمین 
کننده بسیاری از نیازهای بدن است. همچنین 
این ماده غذایی دارای مقادیر فراوانی پروتئین، 
ام��گا 3 و ویتامین A اس��ت. دکتر احمد رضا 
درس��تی رئیس انستیتو تغذیه و صنایع غذایی 
کش��ور در گفتگو با ایس��نا، گف��ت: تخم مرغ 
س��الم را می  توان تنها تا یک س��اعت پس از 
تولی��د آن به صورت خام مصرف کرد اما پس 
از آن حتمًا باید به صورت پخته استفاده شود 
چرا که با گذر زمان میکروبی به نام سالمونا 
از طری��ق پوس��ت آهک��ی آن نفوذ ک��رده و 
باعث آلودگی آن می  ش��ود که موجب ایجاد 
بیماری می شود. عاوه بر این مصرف سفیده 
تخم مرغ به صورت خام باعث ورود پروتئینی 

به نام آویدین در بدن می  ش��ود که وجود این 
 )H پروتئی��ن مانع ج��ذب بیوتی��ن )ویتامین
خواهد شد. دکتر درستی تصریح کرد: استفاده 
از تخم مرغ خام یا به عبارتی مصرف س��فیده 
آن ب��ه صورت خام باعث ب��روز عوارضی از 
جمله مشکات پوس��تی و چشمی می  شود. 
وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه برای افراد، 
مص��رف روزی ی��ک عدد تخم م��رغ کفایت 
می  کن��د، اف��زود: در زرده تخم مرغ عاوه بر 
وجود مواد و اماح م��ورد نیاز بدن، ویتامین 
A نیز موجود اس��ت که برای سامت پوست 
و چشم بسیار ضروری و مفید است و نبود آن 
به خصوص در بینایی خطرناک است. بنابراین 
مصرف مناس��ب ای��ن ماده غذای��ی می تواند 

تضمینی بر سامتی باشد.

گیاه آرتیش��و یا کنگر فرنگی در تحریک 
ترش��حات صفرا، درمان نارسایی و اختاالت 
کبدی و دفع س��موم از ب��دن بیماران مبتا به 
آنژین کارب��رد دارد. به گزارش ایس��نا منطقه 
علوم پزشکی تهران، برگ های آرتیشو دارای 
اینولین و ماده ای تلخ به نام س��ینارین بوده و 
این گیاه حاوی پروتئین، آهن، فسفر، پتاسیم، 
 ،B3 ،B2 ،A، B1 س��دیم، کلس��یم، ویتامین
ویتامین C است. سینارین موجود در این گیاه 
باعث تحریک ترش��حات صفرا شده، کبد را 
تمی��ز و اعمال آن را تنظی��م می کند همچنین 
در اختاالت کبدی نظیر یبوس��ت  های ناشی 
از عدم دفع صفرا، وجود صفرا در خون، ورم 
روده، زردی و افزایش کلس��ترول خون مؤثر 
اس��ت. مص��رف آن در درم��ان بیماری  های 
مختلف مانند مرض قند ناش��ی از نارس��ایی 

اعمال کبد و چاقی، کهیر، آسم، نقرس، سنگ 
کلیه، تصلب ش��رائین، رماتیس��م و کمی دفع 
ادرار مفی��د اس��ت. کنگر فرنگ��ی در بیماری 
 هایی مانند آنژین، موجب دفع س��موم از بدن 
بیمار از راه ادرار می  شود. این گیاه باعث دفع 
سنگ های کیسه صفرا شده و هضم غذا را در 
پی دارد. آرتیشو یا کنگر فرنگی داروی الغری 
است و کسانی که می  خواهند وزن کم کنند و 
الغر شوند می  توانند هر روز آرتیشو بخورند. 
ای��ن گیاه در درم��ان میگرن نیز مؤثر اس��ت. 
همچنین اف��رادی که بدن آنه��ا دچار خارش 
می  شود، هم می  توانند از عصاره این گیاه در 
درمان و برطرف کردن خارش اس��تفاده کنند. 
در آخ��ر باید بگوئیم بهتر اس��ت زنان در طی 
دوره ش��یردهی از مصرف آرتیشو خودداری 

کنند چرا که ترشح شیر را کاهش می  دهد.

قلب اندام بسیار حساسی است که کارهای 
مه��م و حیات��ی را انجام می دهد. س��امت 
قلب، زندگی انس��ان را دوام بخشیده و او را 
دراجرای کارهای روزانه، توانمند و ش��اداب 
می کند. زندگی ماش��ینی امروز، آلودگی هوا، 
کم تحرک��ی و تغذی��ه نامناس��ب، خطرهای 
بی ش��ماری ب��رای قل��ب دارن��د و قربانیان 
بسیاری نیز گرفته اند. ورزش اگر به اندازه، با 
برنامه و منظم باش��د، عاملی مهم برای تقویت 
قلب اس��ت. ورزش، قلب را نی��ز مانند دیگر 
اعضای ب��دن نیرومند می کند. هم��ان اندازه 
ک��ه دیواره های قلب بر اث��ر ورزش قوی تر 
می ش��وند، خون را هم خیلی بهتر به جریان 
انداخته و آن را در بدن به جریان می اندازند، 
در نتیجه اکسیژن کافی به عضات بدن رسیده 
و آنه��ا هم ب��ا قدرت بیش��تری کار می کنند. 
زمانی که اکسیژن بیشتری دریافت کنید، بیشتر 
احساس شادی کرده و انرژی بیشتری خواهید 
داش��ت. اگر به انرژی زیادی نیاز دارید، قدر 
این قل��ب را بدانید. تمرین های تنفس��ی، از 
انواع ورزش هایی اس��ت که هوای بیش��تری 
را به ریه ه��ای وارد ک��رده و بهترین تمرین 
برای تقویت قلب خواهد بود. پیاده روی تند، 

پرش در جا، ش��نا، دوچرخه س��واری، طناب 
بازی، اسکی و قایقرانی از جمله ورزش های 
مخص��وص ب��رای تقویت قلب اس��ت. قلب 
س��الم و متناسب، خوب کار کرده و می تواند 
خ��ون را به آرامی در بدن ب��ه جریان بیندازد 
چرا ک��ه این قلب قوی و پرتوان اس��ت ولی 
قلب ضعیف که نارسا و مریض است، عمل به 
جریان انداختن را ضعیف انجام داده و کم کم 
تنبل می شود. بهترین دارو برای تقویت قلب 
و کاهش این نارس��ایی ها، انجام تمرین های 

ورزشی مناسب است. 
آیا می توان پس از ص��رف غذا، ورزش 

کرد؟ 
وقت��ی فرد ورزش می کند؛ قلب، خون را 
با سرعت بیش��تری به جریان می اندازد. پس 
از خوردن غذا، خون بیش��تری به طرف معده 
سرازیر شده که به عمل هضم غذا کمک کند. 
بنابراین در این هنگام باید فعالیت بدنی کمتر 
باش��د. اگر در این زمان که خون بیش��تری به 
س��مت مع��ده جری��ان دارد، ورزش کنید، به 
قلب چندین برابر فش��ار وارد می ش��ود. البته 
قدم زدن پس از غذا مفید بوده و باعث هضم 

سریع غذا می شود.

 A، گوجه فرنگی به علت دارا ب��ودن ویتامین های
B، C، K و مواد معدنی مانند کلس��یم، فسفر و آهن 
در تأمی��ن انرژی و تقویت ب��دن نقش مؤثری ایفاء 

می  کند.
 A گوج��ه  فرنگی یکی از مهمتری��ن منابع ویتامین
است لذا در تقویت بینایی، تقویت و سامتی پوست 
و مخاط  ها )دهان و بینی( و رشد و نمو استخوان ها 
ضروری است. گوجه  فرنگی سرشار از ویتامین های 
B1 و B2 اس��ت؛ از ای��ن رو در تس��کین دردهای 
عصبی، رفع بی  اش��تهایی و درمان یبوست، نقصان 
ترشح شیر مادر و تورم  دهان تجویز می شود. گوجه 
 فرنگی، بدن را در برابر امراض و بیماری های عفونی 
حفظ کرده و مصرف آن نیرو و نش��اط می بخش��د. 
پوست و دانه های آن نیز به هضم غذا کمک  کرده و 
روده ه��ا را پاک می کند. آب گوجه  فرنگی ادرار آور 
و مفید اس��ت. برای تمیز کردن خ��ون باید از آب 
گوجه فرنگی و کرفس به نسبت مساوی و به مقدار 
3 فنج��ان در روز، قب��ل از غذا و ب��ه مدت 3 هفته 
استفاده کرد. گوجه  فرنگی هضم مواد نشاسته ای را 
آس��ان می  کند. به همین جهت از آن سس درست 
ک��رده و با حبوبات پخته مصرف می  کنند. مصرف 
گوجه  فرنگی برای اشخاصی که مبتا به سنگ کلیه 

و مثانه و کبد هستند، تجویز می شود.
گوجه  فرنگی بعد از لیموترش، بیش از سایر میوه ها 

ویتامین C و مقدار زیادی فس��فر، آهن، سیلیس و 
کلس��یم دارد. بررس��ی ترکیبات و مواد موجود در 
گوج��ه فرنگی نش��ان می دهد ک��ه در میوه  گوجه 
فرنگی رس��یده، گلوکز، فروکتوز، ساکاروز و تقریبًا 
تم��ام آمینواس��یدهای اصلی به اس��تثنای ترپتوفان 
وجود دارد. اس��ید آلی اصلی و عم��ده  موجود در 

گوجه فرنگی، اسید س��یتریک است. اسیدیته  میوه 
ب��ه تدریج از مرحله س��بزی به طرف قرمز ش��دن 
افزای��ش می یاب��د و حداکثر آن، موقعی اس��ت که 
قرمز ش��دن و رنگ عوض کردن آن آغاز می ش��ود 
و پ��س از آن رو به کاهش می گ��ذارد. ماده  رنگی 
اصلی و عمده گوجه فرنگی کاروتنوئید، بتاکاروتن 

و لیکوپن اس��ت. حداکثر مق��دار کاروتنوئیدها در 
حالتی است که گوجه فرنگی در زیر تابش مستقیم 
نور رش��د می کند. ماده ای سمی به نام سوالنین در 
گوجه فرنگی س��بز و نارس وجود دارد که خوردن 
آن موجب مس��مومیت  ش��ده و دل پیچه، اسهال و 
باز ش��دن مردمک چشم را ایجاد می کند. به عاوه 
خوردن برگ آن که به عنوان دارو در مواردی تجویز 
می ش��ود، باید در حد اعتدال و ب��ه مقدار مجاز و 
محدود، در حدی که پزش��ک تعیین کرده مصرف 

شود زیرا برگ آن هم سمی است.
در هند و چین از میوه  گوجه فرنگی به عنوان ملین 
استفاده می شود و برای تقویت مسلولین )مبتایان 
ب��ه بیماری س��ل(، تب ه��ای حصب��ه ای، رفع ورم 
ملتحمه  چش��م، آماس گوش)اوتیت( و دفع سنگ 
کلیه تجویز می ش��ود. مصرف گوجه  فرنگی برای 
مبتایان به درد مفاصل تجویز شده و برای مبتایان 
به نقرس و روماتیس��م مفید اس��ت. گوجه  فرنگی، 
خنک و اش��تها  آور اس��ت و آب آن برای رش��د و 
نمو بهتر اطفال مؤثر اس��ت. اگر در محل مورچه ها 
چند عدد برگ گوجه  فرنگی بگذارید، بوی این گیاه 
مورچه ها را فراری می  دهد. برای تمیز کردن لکه ی 
جوهر بر روی لباس، یک تکه پنبه را در آب گوجه 
فرنگی فرو برده و روی لکه  جوهر بمالید. س��پس 

آن را بشویید. 

اس��تادیار دانشگاه شهید بهش��تی تهران گفت: در 
بیشتر رژیم های غیر اصولی که کاهش سریع وزن 
را به دنب��ال دارد بدن تنها آب خود را از دس��ت 
می دهد. دکتر تیرنگ نیستانی کاهش وزن ایده آل 
را 3 تا 4 کیلوگرم در ماه دانس��ت و اظهار داشت: 
رژی��م غذایی ب��ا کاهش وزن تدریج��ی عاوه بر 
اینکه قابل تحملتر است، عوارضی نداشته و تقریبًا 
غیر قابل بازگش��ت است. وی افزود: کاهش وزن 
از طریق رژی��م غذایی همراه با ورزش، بهترین و 
اصولی ترین روش برای کاهش وزن و داشتن وزن 
ایده آل اس��ت که متأسفانه بس��یاری از افراد بدون 
رعایت اص��ول اولیه تنها به دنبال کاهش س��ریع 
وزن بدن هس��تند. این متخص��ص تغذیه و رژیم 
درمان��ی با بی��ان اینکه، در روش ای��ده آل کاهش 
وزن، فرد تنها توده چربی از دست می دهد، اظهار 
داش��ت: در صورت کاهش وزن نامطلوب، فرد نه 
تنها چربی از دس��ت نمی دهد بلکه در صد باالیی 
بافت غی��ر چربی از جمله ماهیچ��ه و حتی توده 
اس��تخوانی خ��ود را از بین می ب��رد.وی افزود: با 
توجه به اینکه بدن قادر نیس��ت ماهانه بیش از3 تا 
4 کیلوگرم چربی از دس��ت دهد در نتیجه کاهش 
وزن بیش از این مقدار می تواند ناش��ی از اتاف 
سایر بافت های بدن مثل عضات و استخوان ها 
و نیز دفع آب بدن باش��د. نیس��تانی تصریح کرد: 
در بیش��تر رژیم های غیر اصولی که کاهش سریع 

وزن را ب��ه دنب��ال دارد بدن تنه��ا آب خود را از 
دست می دهد. این استادیار گفت: البته افراد مسن 
و س��المند که باف��ت چربی فراوان و مش��کات 
اس��تخوانی دارند با کاهش سریع وزن در معرض 
خطرات بیش��تری هس��تند. وی ادام��ه داد: وظیفه 
سوخت و س��از بدن به عهده ماهیچه ها است که 
با کاهش س��ریع وزن بدن این توده غیر چربی از 
بین می رود و پس از اتمام دوره رژیم توده چربی 

جایگزین آن می ش��ود و فرد را با مشکل مواجه 
می کند. این اس��تادیار انستیتو تحقیقات تغذیه ای 
و صنایع غذایی کش��ور اظهار داش��ت: با استفاده 
از ای��ن روش به جایی می رس��یم که بدن به دلیل 
از دس��ت دادن ماهیچه و کاهش متابولیسم دیگر 
وزن از دس��ت نمی دهد. نیستانی تصریح کرد: در 
این حالت با بازگشت مجدد وزن، توده چربی در 
ناحیه شکم تجمع می یابد و فرد را مستعد ابتا به 

بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری قلبی می کند. 
ای��ن متخصص تغذیه و رژیم درمانی با اش��اره به 
تکنیک ه��ای دس��تگاهی ب��رای رف��ع چاقی های 
موضعی بیان داش��ت: تکنیک های دستگاهی برای 
چاقی ه��ای موضعی مفید اس��ت که به درمان های 
تغذی��ه ای ج��واب نمی دهند، در ای��ن روش این 
امکان ب��ه وجود می آید تا چربی ه��ا به رژیم های 
تغذی��ه ای جواب دهند. وی ادامه داد: بافت چربی 
ب��ه هیچ وجه هم��راه مدف��وع، ادرار و عرق دفع
نم��ی ش��ود و بای��د در کن��ار اس��تفاده از س��ایر 
روش های چربی ش��کن از رژیم غذایی مناسب 

نیز استفاده کرد تا به تنیجه دلخواه رسید.
وی همچنین در خصوص قرص های کاهش وزن 
موجود در بازار گفت: این قرص ها یا جذب چربی 
در روده را کاهش می دهد یا با تأثیر روی سیستم 
عصبی اشتها را در فرد کاهش می دهد. نیستانی در 
مورد قرص هایی که مورد تأیید س��ازمان بهداشت 
جهانی اس��ت و بی خطر است اظهار داشت: البته 
مصرف این نوع قرص ها به تنهایی مفید نیس��ت 
و باید در کنار یک رژیم غذایی مناس��ب مصرف 
شوند. این متخصص تغذیه و رژیم درمانی خاطر 
نش��ان کرد: البته بسیاری از قرص های موجود در 
بازار مورد تأیید نیس��ت و جذب چربی های مفید 
ب��دن را در روده مختل می کند که می تواند اثرات 

نامطلوبی داشته باشد.

بق��راط، پدر پزش��کی دنی��ا، اولین کس��ی بود که 
بیم��اری »زردی«  یا »یرق��ان« را توصیف کرد. او 
آن زمان نمی دانس��ت که چه علت ه��ای متنوع و 
متفاوتی می توانند باعث ایجاد این بیماری ش��وند 
اگ��ر چه که ام��روز هم وقتی یک بیم��ار مبتا به 
زردی به یک پزشک مراجعه می کند، شاید پزشک 
به اندازه بقراط دچار همان س��ردرگمی شود که: 
واقع��ًا علت ایجاد زردی چیس��ت؟! ای��ن، نه به 
آن معناس��ت که دانش پزش��کان امروز، تفاوتی با 
دان��ش بقراط ندارد بلکه مس��أله این اس��ت که با 
پیش��رفت دانش پزشکی، امروز لیست بلند باالیی 
از تشخیص های افتراقی برای بیماری که به علت 
»زردی« به پزشک مراجعه کرده است وجود دارد 
که یک پزش��ک، با گرفتن ش��رح حال در معاینه 
بیمار یا به قول معروف پزش��کان »کلینیک« بیمار، 
فقط می توان��د تعدادی از آنها را کن��ار بگذارد و 
برای رسیدن به تشخیص قطعی باید از آزمایشگاه 
و یا همان »پاراکلینیک« کمک بگیرد. از قرن هشتم 
میادی که ب��رای اولین بار فرضیه میکروبی بودن 
بعض��ی از انواع »یرقان« مطرح ش��د، تا امروز که 
پزش��کان می دانند انواع ویروس های هپاتیت A و 
 VTTو همی��ن ط��ور G و Fو E و D و  Cو B
و V-SEN وEBV و... هم��ه و هم��ه می توانند 
»هپاتیت« و در نتیج��ه »یرقان« ایجاد کنند، قرن ها 
گذش��ته اس��ت اما تنها ظرف 50 س��ال گذش��ته 
بیش��ترین پیش��رفت ها در زمین��ه ش��ناخت انواع 

ویروس های هپاتیت صورت گرفته است.
هپاتیت چیست؟

واژه هپاتی��ت )Hepatitis( ب��ه معن��ای التهاب 
کبد اس��ت. بس��یاری از عوامل )از جمله داروها( 
می توانن��د ای��ن التهاب را ایجاد کنن��د اما به طور 
کلی، ش��ایع ترین علت ایجاد هپاتیت در سراس��ر 
دنی��ا، »ویروس«ه��ا هس��تند. طبق تعری��ف، اگر 
هپاتیت کمتر از 6 ماه طول بکش��د آن را »هپاتیت 
ح��اد« و اگر بیش��تر از آن به ط��ول بینجامد آن را 

»هپاتیت مزمن« می گویند.
عوامل ایجاد کننده هپاتیت

مهمتری��ن عامل ایجاد کنن��ده هپاتیت ویروس ها 
هس��تند. تاکنون 6 نوع ویروس هپاتیت ش��ناخته 
ش��ده اس��ت که ش��ایع ترین آنه��ا ویروس های 
هپاتیت A-B-C هس��تند. عواملی مانند داروها، 
بیماری ه��ای توارث��ی، خ��ود ایمن��ی و مصرف 
مشروبات الکلی نیز می توانند سبب بروز بیماری 

هپاتیت شوند.
A هپاتیت ویروسی

هپاتیت A توس��ط ویروس مربوطه و غالبًا در اثر 
مص��رف آب و م��واد آلوده به وی��روس به وجود 
می آی��د. فرد بیمار، وی��روس را از طریق مدفوع 
دفع می کند لذا در صورت آلوده ش��دن دست و 
ی��ا مواد غذایی و تماس آن با دهان امکان آلودگی 

زیاد اس��ت. در هفته اول بیماری، فرد مبتا بدون 
ب��روز زردی، وی��روس را از طری��ق مدفوع دفع 
می کند و ناقل بیماری اس��ت. ای��ن نوع بیماری 
معموالً خ��ود به خود بهبود می یابد و به س��وی 

مزمن شدن پیش نمی رود.
اقدامات پیشگیری کننده:

• آم��وزش جامع��ه در م��ورد بهداش��ت فردی و 
اجتماعی به خصوص شستشوی دست ها قبل از 

صرف غذا و بعد از اجابت مزاج
• تهی��ه آب آش��امیدنی س��الم و دف��ع صحی��ح 

فاضاب
• عدم اس��تفاده از کود انس��انی جهت کشاورزی 

)سبزیجات و صیفی جات(
• در مهد کودک ها، شستشوی دقیق دست ها پس 
از تعویض هر کهنه و قبل از مصرف مواد غذایی.

B هپاتیت
آلودگ��ی به ویروس هپاتی��ت B، بیماری هپاتیت 
» B« را ب��ه وج��ود م��ی آورد ک��ه بهترین روش 
تش��خیص بیماری، آزمایش خون برای تشخیص 

وجود ویروس هپاتیت » B « است.
آلودگی بدون عالمت یا ناقلین بیماری

ناقل بیماری هپاتیت به کس��انی گفته می شود که 
ویروس هپاتیت »B« در خون آنها به مدت بیش از 
6 ماه وجود داش��ته باشد. حال عمومی آنها خوب 
بوده و در بررس��ی آزمایش��گاهی اختالی در کار 
کبد آنها مشاهده نشود. در چنین شرایطی ویروس 
به صورت مسالمت آمیز در داخل بدن وجود دارد 
ولی آسیبی به کبد وارد نمی کند. مهمترین مسأله 
در م��ورد این گروه از افراد مراجعه به پزش��ک به 
ص��ورت دوره ای هر 6 ماه از نظ��ر عملکرد کبد 
است تا در صورت تبدیل شدن به هپاتیت مزمن، 
تش��خیص و درم��ان س��ریع تر انجام گی��رد و از 

تخریب بیشتر کبد جلوگیری شود. در این حالت، 
بیمار پس از یک دوره مقدماتی با نشانه هایی مانند تب، 
س��رماخوردگی، تهوع، استفراغ و درد شکم دچار 
زردی می ش��ود. اولین عضوی ک��ه زردی در آن 
مشاهده می شود، سفیدی چشم ها است. به طور 
معمول این عائم خود به خود برطرف می ش��ود 
و پس از 6 ماه خون از ویروس پاک می شود. در 
این حالت، نش��انه ها بسیار غیر اختصاصی است. 
شایع ترین نشانه هپاتیت مزمن، ضعف و خستگی 
طوالنی اس��ت. گاهی ممکن است زردی خفیف 
یا خارش وجود داش��ته باشد. با پیشرفت بیماری 
ممکن است نارس��ایی کبدی بروز کند. این افراد 
باید تحت نظر پزشک باش��ند و در صورت نیاز، 

دارو درمانی شوند.
B راههای انتقال هپاتیت

• انتق��ال از م��ادران آلوده به HBV ب��ه نوزادان. 
عفون��ت نه از طریق بند ن��اف بلکه از طریق بدن 
مادر هنگام زایمان در جریان تماس نزدیک بعد از 

آن منتقل می شود.
• تماس جنس��ی فرد ناقل هپاتیت B می تواند به 
انتقال عفونت منجر شود. برای ممانعت از این امر 

انجام واکسیناسیون توصیه می شود.
• استفاده مشترک از سرنگ و سوزن آلوده و یا فرو 
رفتن سوزن آلوده به دست یا از طریق خراش های 

پوستی )تیغ اصاح و مسواک(
• استفاده از خون و فرآورده های خونی آلوده

• استفاده از وس��ایل غیر استریل در دندانپزشکی، 
س��وراخ کردن غیربهداش��تی گوش، خالکوبی و 
حجامت ج��زء راه های احتمال��ی انتقال عفونت 

تلقی می شوند.
در صورتی که جزء یکی از گروههای ذیل هستید 

نسبت به سه نوبت واکسیناسیون اقدام کنید.

• پزشکان، دندانپزشکان و پیراپزشکان
• افراد تحت دیالیز

• افرادی که به علت ابتا به بیماری زمینه ای، نظیر 
هموفیلی و تاالسمی، مکرراً خون و فرآورده های 

خونی دریافت می کنند
• اف��راد خان��واده فرد آل��وده که ب��ا وی هم منزل 

هستند
C هپاتیت

یک��ی از ش��ش ویروس ش��ناخته ش��ده هپاتیت، 
ویروس هپاتیت »C« اس��ت که عامل بس��یاری از 

موارد بیماری هپاتیت ویروسی در انسان است.
C تشخیص هپاتیت

 »C« بس��یاری از افراد آلوده به وی��روس هپاتیت
عامتی از بیماری ندارد. برای تش��خیص آلودگی 
ب��ه وی��روس هپاتی��ت »C« باید خون ف��رد را از 
نظ��ر وج��ود ویروس بررس��ی کرد و هم��راه آن 

آزمایش های تکمیلی انجام داد.
بیم��اران مبت��ال به هپاتیت به 3 دس��ته کلی 

تقسیم می شوند:
• اف��راد در معرض خطر به دلیل اس��تفاده از خون 
)هن��گام عمل جراح��ی( و فرآورده های آن مانند 

)بیماران هموفیلی، دیالیز و تاالسمی(
• افراد معتاد به مواد مخدر تزریقی

• ای��ن گروه ش��امل 30 ت��ا 40 درص��د مبتایان 
ب��وده و علت خاصی جهت ابت��ای آنان دریافت

نمی شود.
• تم��اس با خ��ون آلوده: وی��روس هپاتیت C در 
محیط خارج از بدن و درون خون خش��ک ش��ما 
نیز به مدت س��ه ماه زنده می ماند و با جوشاندن 
100 درجه س��انتیگراد و ب��ه مدت 5 دقیقه از بین 

می رود
• استفاده از خون آلوده و فرآورده های آن

• اس��تفاده مشترک از سوزن یا سرنگ، تیغ اصاح 
و مسواک

• خالکوب��ی، حجام��ت، س��وراخ ک��ردن گوش، 
خدمات پزش��کی و دندانپزش��کی در محل های 

نامطمئن و آلوده
• تماس جنسی حفاظت نشده با افراد آلوده
.C تولد از مادر آلوده به ویروس هپاتیت •

هپاتیت و اعتیاد
متأس��فانه مواد مخدر تزریقی، از عل��ل مهم ابتا به 
هپاتیت »C« اس��ت. اس��تفاده از س��رنگ به صورت 
مشترک بین معتادان به مواد مخدر می تواند به انتقال 
انواع عفونت ها از جمله هپاتیت C، B و ایدز منجر 
شود. البته اعتیاد به کوکائین و اسنتشاق از راه بینی نیز از 
راههای انتقال بیماری است. خطر بزرگی که معتادان به 
مواد مخدر را تهدید می کند ابتا به گونه های مختلف 
ویروس هپاتیت C است که موجب بروز بیماری با 
شدت بیشتر می شود. در این موارد پاسخ به درمان با 

داروهای ضد ویروسی کم می شود. 

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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رئیس کمیته انضباطی فدراسیون 
فوتب��ال می گوی��د: در ش��هرآورد 
ش��صت و هش��تم، ناظ��ران کمیته 
انضباطی در تمام س��کوها مس��تقر 

هستند.
 وی ادام��ه داد: با بازیکنان دو 
تیم صحب��ت کرده ایم ک��ه قوی، 
محک��م و جوانمردانه ب��ازی کنند 
آمی��ز  از رفتاره��ای خش��ونت  و 

بپرهیزند. 
این  ک��رد:  تصری��ح  ش��ریفی 
ب��ازی را با دقت بیش��تری نظارت 

خواهیم کرد اما مطمئنم طرفداران 
شاهد یک بازی زیبا و جوانمردانه 
خواهند ب��ود. وی گفت: بازیکنان 
نباید از شکس��ت بترس��ند و برای 
پیروزی رقابت کنند تا شاهد بازی 

خوب و زیبایی باشیم. 
مجتبی ش��ریفی در مصاحبه با 
واحد مرکزی خبر افزود: این دیدار 
را نباید بیش از اندازه حساس کرد 
تا بازیکنان دو تیم بدون اضطراب، 
ب��ازی فنی و خوب��ی را به نمایش 

بگذارند. 

قسمت سوم :
 در مورد خصوصی س��ازی در ورزش عباس محتشمی عنوان می دارد که 
در راهکارهای خصوصی سازی ورزش باید تضمین هایی برای سرمایه گذاری 
بخش خصوصی وجود داشته باش��د که به نظر می رسد در مقوله ورزش این 
امر با چالش مواجه شده است. اجرای اصل 44 قانون اساسی در واقع گامی در 
مسیر خصوصی سازی تلقی می شود اما به باور کارشناسان ساختار و تشکیات 
فعلی ورزش توان اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی را ندارد و برای 
اجرایی ش��دن این سیاست ها باید سازوکار مناسب طراحی و تشکیل شود. به 
نظر می رسد با عنایت اصل سوم قانون اساسی که اذعان دارد »دولت جمهوری 
اس��امی ایران موظف اس��ت برای نیل به اهداف آورده شده در اصل دوم همه 
امکانات خود را برای امور زیر به کار برد« در این اصل اش��اره به 16 امور دارد 
که در بند 3 این اصل آمده است »تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح « با 
عنایت به بند 3 اصل دوم قانون اساسی که ورزش را درتمام سطوح برای تمامی 
اقش��ار جامعه رایگان متصورگشته است و حال پس از گذشت 30 سال از این 
قانون اگر به ناگاه بخواهیم مس��أله خصوصی س��ازی در ورزش را به صورت 
یکباره و ناگهانی انجام دهیم به نظر می رس��د سرانجام آن چیزی جز شکست 
نمی تواند باشد.کیکاووس سعیدی مدیرکل دفتر کارآفرینی سازمان تربیت بدنی 
یکی از بزرگ ترین مشکات ورزش ایران را دولتی بودن آن می داند؛ »سیاستی 
که از گذشته بر سازمان تربیت بدنی حاکم بوده در واقع رویکرد دولتی به توسعه 
ورزشی کشور بوده است و بخش خصوصی در این توسعه نادیده انگاشته شده 
و یا حضوری بسیار کم رنگ داشته است که این مسأله نیاز به تغییر نگرش جدی 
دارد.« وج��ود برخی قوانین و مقررات دس��ت و پاگیر و مزاحم و تعدد و ابهام 
مقررات در بخش سرمایه گذاری را از جمله موانع خصوصی سازی و سرمایه 
گذاری در عرصه ورزش کش��ور خواند؛ »باید در انتقال ظرفیت های دولتی به 
بخش خصوصی، این بخش از توانمندی و پتانس��یل مدیریتی، مالی، انسانی و 
تکنولوژیک الزم برخوردار باش��د زیرا در غیر ای��ن صورت این انتقال نه تنها 

مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه مشکل مضاعفی را ایجاد می کند.« 
محس��ن صفایی فراهانی رئیس اسبق فدراس��یون فوتبال عنوان می دارد: 
»واقعیت این اس��ت که تشکیات ورزش ما به هیچ وجه برای ساماندهی یک 

ورزش مناسب شکل نگرفته و ساختار منسجمی ندارد و اگر قرار است بخش 
خصوصی در این زمینه فعال ش��ود باید حمایت بیشتری از این بخش صورت 
گیرد. ورزش امروزه در دنیا متکی به دولت نیست بلکه متکی به بخش خصوصی 
است و دولت از آن حمایت می کند و با وضع قوانین و مقررات بسیار روشن و 
شفاف برکار آن نظارت دارد. دولت باید همان گونه که تسهیاتی برای بخش های 
مختلف در نظر می گیرد برای ورزش هم امکاناتی فراهم کند تا بخش خصوصی 
مایل به س��رمایه گذاری در این بخش شود. تاکنون تسهیات و امکانات الزم 
برای رش��د سرمایه گذاری در بخش ورزش ارائه نشده است و در صورتی که 
تسهیات در سطح مناسب و کافی ارائه شود امکان حضور بخش خصوصی را 
افزایش می دهد.« بهمن مددی نیز یکی از بزرگ ترین مشکات ورزش ایران را 
دولتی بودن آن دانست و گفت: »تا وقتی دولت به جای فعال بودن در بخش های 
حمایتی، هماهنگی و نظارتی در بخش های اجرایی فعال باشد، بخش خصوصی 
امکان توسعه نخواهد یافت، اجرای اصل 44 قانون اساسی و فعال شدن بخش 
خصوصی نیاز به نگرش دولت و قبول این موضوع از سوی مسئوالن دولتی دارد. 
مهمترین روش خصوصی سازی ورزش که متأسفانه در ایران به آن توجهی نشده 
است فعال شدن بخش خصوصی توسط افراد خبره و آگاه و تأمین هزینه ها از 
طریق تسهیات بانکی است.« لقمان کشاورز خصوصی سازی را برای توسعه 
فعالیت های ورزشی امری ضروری خواند و گفت: »دولت باید با تغییراتی در 
استراتژی و سیاست های پیشین خود زمینه را برای تحقق اصل 44 قانون اساسی 
فراهم کند. برای خصوصی سازی در عرصه ورزش، سازمان تربیت بدنی باید 
به سه مقوله اساسی در ورزش توجه کرده و سیاست های خود را در سه بخش 
ورزشگاه ها، ورزش قهرمانی و حرفه ای و ورزش های پایه تعریف و پیگیری 
کند. بنابراین دولت باید با حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی و تغییر 
مقررات به طور تدریجی اعتبارات دولتی را از ورزش قهرمانی و حرفه ای کشور 
خارج و تضمین هایی برای حفظ سرمایه بخش خصوصی در ورزش به وجود 

آورد تا افراد با اطمینان بیشتری به این امر گرایش پیدا کنند.« 
دکتر رسول نظری، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نائین
Email:nazarirasool@yahoo.com
ادامه دارد...

فوتبال
شعار پرسپولیسی ها علیه خیابانی و تشویق 

فردوسی پور 

مرفاوي: 
هواداران استقالل تنها تیم خود را تشویق کنند

نیجریه ای ها: 
آقای حسن، مربی ما در جام جهانی باش

ه��واداران تی��م فوتبال پرس��پولیس پس از 
تمرین دیروز این تیم به ش��عار علیه خیابانی و 
تشویق فردوسی پور پرداختند.به گزارش فارس، 
ح��دود 70 هوادار پرس��پولیس پ��س از تمرین 
دیروز با حضور مقابل رختکن قرمز پوشان ضمن 
تأکید به علی دایی مبنی بر نتیجه گرفتن در دربی، 
شعارهایی علیه خیابانی سر دادند و در مقابل،  از 

عادل فردوسی پور و برنامه 90 حمایت کردند. 
گزارشگران برنامه 90 در محل تمرین حاضر بوده 
و از این صحنه ها فیلمبرداری کردند. هواداران 
پرسپولیس علیه خیابانی شعار دادند چراکه او را 
یک استقالی می دانند و از فردوسی پور حمایت 
کردند چراکه در برنامه 90، پرسپولیس به عنوان 

پرهوادارترین تیم ایران شناخته شد.

س��رمربی تیم فوتبال اس��تقال تهران گفت: 
هواداران پرشور استقال در جریان بازی شهرآورد 
تنها به تشویق تیم خود پرداخته و شخصیت باالی 

خود را نشان دهند. 
به گ��زارش ایرنا، صمد مرف��اوی در جریان 
تمرین تیم فوتبال استقال افزود:  پس از بازی با 
تیم ابومس��لم زمان زیادی برای تمرین در اختیار 
نداش��تیم اما در همین مدت کوت��اه نیز تیم را به 

شرایط آرمانی رسانده ایم.
وی گفت: بازیکنان تیم استقال در حال حاضر 
در شرایط مناسب روحی و فنی قرار دارند و با تمام 

قوا آماده رویارویی با تیم پرسپولیس هستند.
مرفاوی با اشاره به دشوار بودن بازی مقابل تیم 
پرسپولیس افزود:  بازی با تیم پرسپولیس همیشه 
سخت و حساس بوده است اما تیم استقال برای 

موفقیت در شهرآورد تهران مصمم است.

وی گفت: دیدار با تیم پرسپولیس نیز دارای 
سه امتیاز است اما قرار داشتن این دو تیم در کنار 
یکدیگر در جدول رده بندی باعث حساستر شدن 

این بازی شده است.
س��رمربی تیم استقال در خصوص انتخاب 
سعید مظفری زاده به عنوان داور شهرآورد تهران 
گفت: با هیچ داوری مشکل ندارم و در خصوص 

این موضوع صحبت نخواهم کرد.

س��رمربی تیم ملی فوتبال مصر از دریافت 
پیشنهاد هدایت تیم ملی نیجریه در رقابت های 
جام جهانی 2010 خبر داد. به گزارش فارس 
حسن شیهتا اظهار داش��ت: فدارسیون فوتبال 
نیجریه از من خواس��ته تیم این کش��ور را در 

رقابت های جام جهانی 2010 هدایت کنم. 
این مربی موفق که در جام ملت های آفریقا 
همراه مصر مقام قهرمانی را کسب کرد، اظهار 
داشت: برای من افتخاری بس بزرگ است که 
در ج��ام جهانی حضور یافت��ه و تیمی همانند 
نیجریه را هدایت کنم اما تصمیم گیری در این 
مورد به نظر فدراسیون کشورم بستگی دارد. 

حسن ش��یهتا که به عنوان اس��تاد تاکتیک 
متبحر در آفریقا محسوب می شود، تأکید کرد: 

من با فدارسیون کشورم قرارداد دارم. مدیران 
این س��ازمان در جریان پیش��نهاد نیجریه ای ها 
هس��تند. بدیهی است هر تصمیمی در این باره 
بگیرند، من ب��ه آن احترام خواهم گذاش��ت. 
ش��یهتا 60 س��اله از س��ال 2004 هدایت تیم 

کشورش را برعهده دارد. 
مربی پیش��ین تیم های موکاولون، جوانان 
مصر، ب��ن غ��ازی، س��وئز، ش��رقی، الزمالک، 
ش��ورطه، اتحاد، مریخ و الوصل حدود سه ماه 
قبل تاش زیادی ک��رد تا در دیدار پلی آف با 
الجزایر، تیم کشورش را در ورزشگاه خارطوم 
س��ودان به پیروزی رس��اند اما به دلیل باخت 
یک بر صف��ر از حضور در جام جهانی 2010 

آفریقای جنوبی بازماند. 

تاریخچه 41 ساله شهرآورد تهران
بیست و چهارمین دیدار در زمستان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی

تاریخ: 88/10/23
شماره: 880055 ب 16

بدینوس��یله اعام می گردد آقایان محمدعلی کریمیان، عسگر راستگو، حمید پهلوان، احمدرضا موحدیان، 
حسین مهاجر، محمد علی اسامیان با وکالت فرحناز عظیمی علیه آقای افشین مجیدی فرزند عبداله دایر 
بر کاهبرداری مجهول المکان به این بازپرس��ی تس��لیم و به شماره 880055 ب 16 ثبت گردیده است که 
از مشتکی عنه ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز ماده 
115 قانون آئین دادرسی کیفری این آگهی به منزله اباغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی برای 

یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.15566/ م الف
شریفی- مدیردفتر شعبه 16 بازپرسی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی

تاریخ: 1388/10/20
شماره: 880901 ب 16

بدین وسیله اعام می گردد آقای محسن شیرانی فرزند مرتضی شکایتی علیه آقای علی محمدی فرزند محسن 
دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو مجهول المکان به این بازپرسی تسلیم و به شماره 880901 ب 16 
ثبت گردیده است. که از مشتکی عنه ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می شود 
و با تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری این آگهی به منزله اباغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.15565/ م الف
شریفی- مدیر دفتر شعبه 16 بازپرسی اصفهان

آگهی احضار متهم
تاریخ: 1388/10/28

شماره: 880167 ب 12
آگهی احضار متهم

بدینوس��یله در اجرای م 180 ق آ د دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری به آقای حس��ین ش��ریعتی 
فرزند تقی مشهور به حسین فری فعًا مجهول المکان که در پرونده به کاسه 880167 ب 12 این بازپرسی 
متهم اس��ت به خرید و نگهداری یک قبضه کلت کمری غیرمجاز به همراه دوازده عدد فش��نگ جنگی اباغ 
می گردد، جهت پاره ای توضیحات در یکی از روزهای ایام هفته اول وقت اداری در این شعبه حضور یابید 

در غیر این صورت غیاباً رسیدگی و تصمیم مقتضی صادر و اتخاذ خواهد شد.15562/ م الف
بازپرس شعبه 12 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی

تاریخ: 1388/10/27
شماره: 880474 ب 9

بدینوس��یله اع��ام می گردد آقای روزبه عبدی فرزند غامعباس ش��کایتی علیه آقای محمد حس��ن زاده 
مجهول المکان دائر بر خیانت در امانت به این بازپرسی تسلیم و با کاسه 880474 ب 9 ثبت گردیده که 
از مش��تکی عنه ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت بحضور می شود و با تجویز ماده 
115 قانون آئین دادرسی کیفری این آگهی به منزله اباغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی برای 

یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.15564/ م الف 
داعی- مدیر دفتر شعبه 9 بازپرسی اصفهان مستقر در بهارستان

آگهی احضار متهم
تاریخ: 88/11/4

شماره: 881195/ د 28
نظر به اینکه آقای فرج اهلل حیدری فرزند علی جان به اتهام خیانت در امانت از طرف این دادیاری تحت تعقیب هستند 
و اباغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت آنها ممکن نگردیده است بدین وسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین 
دادرس��ی کیفری مصوب 1378 مراتب به نامبردگان اباغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 28 دادیاری 
دادسرای عمومی و انقاب اصفهان به آدرس خیابان کهندژ، دادسرای شماره 2 جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 

شوند، در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.15563/ م الف
کورش کریم زاده- دادیار شعبه 28 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

گفتمان موانع خصوصی سازی از دیدگاه کارشناسان

نظارت ویژه کمیته انضباطی بر شهرآورد 68

سرپرست فدراسیون وزنه برداری گفت: باز نگه 
داشتن پرونده سعید علی حسینی در فدراسیون جهانی 
کار بزرگ��ی بود که توانس��تیم انجام دهیم. حس��ین 
رضازاده در گفتگو با توانا، در خصوص مس��ابقات 
وزنه برداری المپیاد ورزشی ایرانیان اظهار داشت: این 
رقابت ها در س��طح باالیی برگزار شد و وزنه برداران 
حاض��ر در این پیکارها رکوردهای خوبی از خود به 
ثبت رساندند. وی ادامه داد: استان مازندران میزبانی 
خوب��ی برای س��ومین دوره مس��ابقات وزنه برداری 
المپی��اد ایرانی��ان انجام داد و برای اولی��ن بار بود که 
230 وزنه ب��ردار در ای��ن رقابت ها حضور داش��تند. 
رضازاده عنوان کرد: در س��فر به س��اری با استاندار 
مازندران دیداری داش��تم و از وی خواستم از هیأت 
وزنه برداری این اس��تان حمایت کند. همچنین قرار 
ش��د وی یک خانه وزنه برداری در اس��تان مازندران 
احداث کند. رضازاده درباره تشکیل اردوی تیم ملی 
عنوان کرد: در حال حاضر سالن تمرین وزنه برداری 
در حال بازس��ازی اس��ت و تا 10 روز دیگر به اتمام 
خواهد رس��ید اما با توجه به کم بودن زمان تا شروع 
مس��ابقات وزنه برداری پی��ش رو، اردوی تیم ملی تا 
اواخ��ر بهمن ماه تش��کیل خواهد ش��د. وی درباره 
جریمه 500 هزار دالری برای فدراسیون وزنه برداری 
ایران گفت: تاکنون از سوی فدراسیون جهانی نامه ای 
در خصوص پرداخت جریمه به دس��تمان نرس��یده 
است اما تمام فدراسیون های وزنه برداری تابع قوانین 
فدراس��یون جهانی هستند و هر چه آنها بگویند باید 
اجرا کرد. سرپرست فدراسیون وزنه برداری در خصوص 
حل مش��کات علی حسینی اظهار داشت: هر کاری 
بتوانیم انجام خواهیم داد. باز نگه داشتن پرونده وی 
در فدراس��یون جهانی کار بزرگی بود که توانس��تیم 
انجام دهیم. رضازاده گفت: اتهاماتی که علی حسینی 
علیه  من مطرح کرده اس��ت، در حد حرف بوده و به 
این صحبت ها ع��ادت کرده ام و همه آنها را تکذیب 
می کنم اما هدف من کمک به وی اس��ت و هر کاری 

از دستم بر بیاید دریغ نخواهم کرد.

رضازاده: 
باز نگه داشتن پرونده 

علی حسینی کار بزرگی بود

تاریخچه 41 ساله شهرآورد پایتخت  
بیست و چهارمین دیدار در زمستان

تیم های فوتبال استقال و پرس��پولیس تهران امروز، 
شصت و هش��تمین بازی خود را در ورزشگاه آزادی 
تهران برگزار می کنند.در شصت و هفت دیدار گذشته 
دو تی��م، 20 پی��روزی برای اس��تقال، 16 ب��رد برای 

پرسپولیس و 31 بازی نیز به تساوی انجامیده است.
در بیست و چهار دیداری که دو تیم در زمستان برگزار 
کرده اند، تیم استقال صاحب شش پیروزی، پرسپولیس 
سه برد و 15 بازی با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.

گزارش ذیل نگاهی گذرا به دیدارهای انجام ش��ده دو 
تیم فوتبال استقال و پرسپولیس از آغاز )فروردین 47( 

تا به امروز دارد: 
1- پرس��پولیس صفر اس��تقال صفر، 16 فروردین 

سال 1347 
2- پرسپولیس صفر استقال صفر، 20 دی سال 1347 
3- پرسپولیس 1 استقال 3، 31 مرداد سال 1348 

گل های تیم اس��تقال: احمد منش��ی زاده دقیقه 8، 
علی جباری 44، کارو حق وردیان 88 

گل تیم پرسپولیس: ناظم گنجاپور دقیقه 72 
4- پرس��پولیس صفر اس��تقال 1 )صفر بر 3(، 17 

بهمن 1348 
گل تیم استقال: غامحسین مظلومی 9 

این ب��ازی تادقیقه 82 ادامه یافت، اما در این لحظه 
تیم پرس��پولیس میدان را به دلیل اعتراض به نحوه 
قضاوت ترک کرد و فدراسیون فوتبال نتیجه را 3بر 

صفر به سود استقال اعام کرد. 
5- پرسپولیس 2 استقال 3، 3 مهر 1349 

گله��ای تیم اس��تقال: جواد ق��راب 73، کارو حق 
وردیان 87، عباس مژدهی 88 

گلهای تیم پرسپولیس: علی پروین 7، حسین کانی 23 
6- پرسپولیس 1 استقال 1 )صفربر3(، 27 دی 1349 

گل استقال: عباس مژدهی 75 
گل پرسپولیس: حسین کانی 2 

ای��ن بازی ت��ا دقیقه 75 یک بر یک مس��اوی بود که 
پرسپولیس به دلیل اعتراض به قضاوت داور، زمین را 
ترک کرد و طبق رأی صادره از س��وی فدراسیون 

فوتبال تیم اس��تقال 3 بر صفر برنده ش��د. 
7- پرس��پولیس 1 اس��تقال 1، 28 خرداد 1350 

گل تیم اس��تقال: غامحس��ین مظلومی 30 
گل تیم پرس��پولیس: صفر ایرانپاک 90 

8-  پرس��پولیس 4 اس��تقال 1، 15 بهمن 1350 
گل تیم اس��تقال: علی جباری 75 

گلهای تیم پرس��پولیس: حس��ین کانی 43 و 90، 
صف��ر ایرانپ��اک 56، محم��ود خوردبی��ن 75 

9- پرسپولیس 2 استقال صفر، 3 فروردین 1351 
گلهای تیم پرسپولیس:  صفر ایرانپاک 50،  حسین کانی 89 
10- پرسپولیس صفر استقال 2، 11 اسفند 1351 

گلهای تیم استقال: علی جباری 40 و87 
11- پرسپولیس صفر استقال 1، 25 خرداد 1352 

گل تیم استقال: رضا عادلخانی 3 
12- پرسپولیس 6 استقال صفر، 16 شهریور 1352 

گلهای تیم پرسپولیس: همایون بهزادی 90،86،50، 
ایرج سلیمانی 45 و 56، حسین کانی 32 

13- پرسپولیس 1 استقال 1، 18 آذر 1352 
گل تیم استقال: علی جباری 70 

گل تیم پرسپولیس: همایون بهزادی 46 
14-  پرسپولیس صفر استقال 1، 4 خرداد 1353 

گل تیم استقال: حسن روشن 88 
15- پرسپولیس 2 استقال 1، 27 آذر 1353 

گل تیم استقال: غامحسین مظلومی 60 
گلهای تیم پرسپولیس: صفر ایرانپاک 50 و اسماعیل حاج 

رحیمی پور 65 
16-  پرسپولیس 1 استقال 3، 15 اردیبهشت 1354 

گلهای تیم اس��تقال: غامحس��ین مظلومی 11 و 62، 
مسعود مژدهی 47 

گل تیم پرسپولیس: صفر ایرانپاک 53 
17- پرسپولیس 2 استقال صفر، 25 مهر 1354 

گلهای تیم پرس��پولیس: جهانگیر فتاحی 22، اسماعیل 
حاج رحیمی پور 38 

18- پرسپولیس 1 استقال 1، 27 اسفند 1354 
گل تیم استقال: مسعود مژدهی 20 

گل تیم پرسپولیس: محمود خوردبین 85 
19- پرسپولیس 1 استقال 1، 2 مهر 1355 

گل تیم استقال: هادی نراقی 26 
گل تیم پرسپولیس: علی پروین 40 

20- پرسپولیس صفر استقال 3، 18 اردیبهشت 1356 
گلهای تیم استقال: محرم عاشوری 45، حسن روشن 83، 

سعید مراغه چیان 88 
21- پرسپولیس 2 استقال 1، 18 آذر 1356 

گل تیم استقال: حسن روشن 85 
گلهای تیم پرسپولیس: صفر ایرانپاک 15 و 34 

22- پرسپولیس صفر استقال 1، 25 آبان 1358 
گل تیم استقال: غامرضا فتح آبادی 42 

این بازی دردقیقه 75 به دلیل هجوم تماشاگران به داخل 
زمین نیمه تمام ماند )این دیداردوس��تانه به مناس��بت 

بزرگداشت مرحوم علی دانایی فر برگزار شد.( 
23- پرسپولیس صفر استقال صفر، 13 تیر 1359 
24- پرسپولیس صفر استقال صفر، 16 مهر 1360 

25- پرسپولیس 1 استقال 1، 17 دی 1361 
گل تیم پرسپولیس: غامرضا فتح آبادی 10 

گل تیم استقال: بهتاش فریبا 87 
26- پرسپولیس صفر استقال 1، 15 مهر 1362 

گل تیم استقال: پرویز مظلومی 59 
27- پرسپولیس 3 استقال صفر، 25 خرداد 1365 

گلهای تیم پرسپولیس: شاهرخ بیانی 12 - پنالتی و 52، 
ناصر محمدخانی 60 

28- پرسپولیس صفر استقال صفر، 7 فروردین 1366 
29- پرسپولیس 1 استقال 1، 18 شهریور 1367 

گل تیم استقال: جعفر مختاری فر 60 
گل تیم پرسپولیس: فرشاد پیوس 46 

30- پرس��پولیس 4 استقال 2 )وقت معمولی صفر - 
صفر(، 19 اسفند 1367 

گلهای تیم استقال )پنالتی (: جعفرمختاری فر، 
رضا حسن زاده 

گلهای تیم پرسپولیس )پنالتی(: مجتبی محرمی، رحیم 

یوسفی، محسن آشوری، مرتضی کرمانی مقدم 
ای��ن دیدار از س��ری مس��ابقات فوتبال ج��ام حذفی 

باشگاه های کشور برگزار شد. 
31- پرسپولیس 1 استقال صفر، 17 آذر 1368 

گل تیم پرسپولیس: رضا عابدیان 18 
32- پرسپولیس 1 استقال 2، 4 خرداد 1369 

گلهای تیم استقال: عباس سرخاب 46، صمد مرفاوی 72 
گل تیم پرسپولیس: نادر میراحمدیان 12 

33- پرسپولیس 1 استقال 1، 28 دی 1369 
گل تیم استقال: شاهرخ بیانی 62 - پنالتی 

گل تیم پرسپولیس: فرشاد پیوس 75 
34- پرسپولیس صفر استقال صفر، 4 بهمن 1370 
35- پرسپولیس صفر استقال 2، 15 اسفند 1370 

گلهای تیم استقال: صمد مرفاوی 8، صادق ورمزیار 15 
36- پرسپولیس صفر استقال 1، 8 خرداد 1371 

گل تیم استقال: صمد مرفاوی 48 
37- پرسپولیس صفر استقال صفر، 11 دی 1371 

38- پرسپولیس 2 استقال 2 )صفر بر3(،30 دی 1373 
گلهای تیم اس��تقال: صادق ورمزیار 79 - پنالتی، 

ادموند اختر 87 
گلهای تیم پرس��پولیس: فرشاد پیوس 51 - پنالتی، 

بهزاد داداش زاده 56 
این بازی تا دقیقه 88 دو بر دو مس��اوی بود، اما به دلیل 
درگیری بازیکنان دوتیم و هجوم تماش��اگران به داخل 
زمین نیمه تمام ماند و در نهایت با رأی فدراس��یون تیم 

استقال 3 برصفر برنده شد. 
39- پرسپولیس صفر استقال صفر، 7 بهمن 1373 

40- پرسپولیس 1 استقال 3، 6 مرداد 1374 
گلهای تیم استقال: ادموند اختر 7، صادق ورمزیار 16 - 

پنالتی، محمد تقوی 36 
گل تیم پرسپولیس: مرتضی کرمانی مقدم 49 

41- پرسپولیس صفر استقال صفر، 8 دی 1374 
42- پرسپولیس 1 استقال صفر، 27 مهر 1375 

گل تیم پرسپولیس: ادموند بزیک 87 
43- پرسپولیس 3 استقال صفر، 20 تیر 1376 

گلهای تیم پرسپولیس: ادموند بزیک 30، مهدی مهدوی 
کیا 71، بهنام طاهرزاده 87 

44- پرسپولیس 1 استقال صفر، 22 آبان 1377 
گل تیم پرسپولیس: مهدی هاشمی نسب 45 

45- پرسپولیس 1 استقال 1، 20 فروردین 1378 
گل تیم استقال: فرد ملکیان 43 

گل تیم پرسپولیس: مهدی هاشمی نسب 3 
46- پرسپولیس 2 استقال 1، 20 تیر 1378 
گل تیم استقال: سهراب بختیاری زاده 50 

گلهای تیم پرسپولیس: مهدی هاشمی نسب 12 - پنالتی، 
افشین پیروانی 85 

47- پرسپولیس صفر استقال صفر، 2 مهر 1378 
48- پرسپولیس 2 استقال صفر، 8 اسفند 1378 

گلهای تیم پرس��پولیس: مهدی هاش��می نسب 7، 
پایان رافت 80 

49- پرسپولیس 2 استقال 2، 9 دی 1379 
گ�له���ای تی��م اس��تقال: محم���د ن���وازی 67، 

مهدی هاشمی نسب 86 
گلهای تیم پرسپولیس: بهروز رهبری فرد 57 - پنالتی، 

علی کریمی 89 
50- پرسپولیس صفر استقال 1، 5 اسفند 1379 

گل استقال: علیرضا اکبرپور دقیقه 72 
51- پرسپولیس 1 استقال 1، 28 اسفند 1380 

گل پرسپولیس: رضا جباری دقیقه 25 
گل استقال: محمد نوازی دقیقه 38 - پنالتی 

52- پرسپولیس صفر استقال صفر، 19 اردیبهشت 1381 
53- پرسپولیس 1 استقال 1، 20 دی ماه 1381 

گل استقال: علی سامره دقیقه 1 
گل پرسپولیس: علی انصاریان دقیقه 70 - پنالتی 

54- پرسپولیس 2 استقال 1، 23 خردادماه 1382 
گلهای تیم پرسپولیس: یحیی گل محمدی 11 و بهنام 

ابوالقاسم پور 50 
گل تیم استقال: علیرضا اکبرپور 63 

55- پرسپولیس 1 استقال 2، 25 مهرماه 1382 
گل پرسپولیس: عیسی ترائوره 70 

گلهای تیم استقال: علی سامره 8 و محمود فکری 57 
56- پرسپولیس 1 استقال 1، 13 بهمن ماه 1382 

گل تیم پرسپولیس: حامد کاویانپور 20 
گل تیم استقال: داود سید عباسی 3 

57- پرسپولیس صفر استقال صفر، اول آبان ماه 1383 
58- پرسپولیس 2 استقال 3، 7 اسفند ماه 1383 

گ�ل ه���ای پرس��پ�ولیس:  ش��یث رض�ایی 74 و 
سهراب انتظاری 77 

گل ه��ای اس��تقال ته��ران: رض��ا عنایت��ی 68، 
محمود فکری 83 و پیروز قربانی 90+2 

59- پرسپولیس صفر استقال 1، 13 آبان ماه 1384 
گل استقال: رضا عنایتی 56  

60- استقال صفر پرسپولیس صفر، 19 اسنفدماه 1384 
61- پرسپولیس 2 استقال 1، 12 آبان ماه 1385 

گلهای پرسپولیس: مهرزاد معدنچی 23، مهرداد اوالدی 71  
گل استقال: امیرحسین صادقی 17 

62- استقال 1 پرسپولیس 1، 10 فروردین ماه 1386 
گل استقال: علی علیزاده در دقیقه 43 

گل پرسپولیس: علیرضا نیکبخت واحدی 
63- استقال 1 پرسپولیس 1، 22 مهرماه 1386 

گل استقال: امید روانخواه دقیقه 57 
گل پرسپولیس : محسن خلیلی 

64 - پرسپولیس 1 استقال 1، 15 فروردین ماه 1387 
گل پرسپولیس: محسن خلیلی دقیقه 26 

گل استقال: امید روانخواه دقیقه 4 
65- پرسپولیس 1 استقال 1، 15 مهرماه 1387 

گل پرسپولیس: علی کریمی در دقیقه 87 
گل استقال : آرش برهانی در دقیقه 46 

66- استقال 1 پرسپولیس 1، 26 بهمن ماه 1387 
گل استقال: مجتبی جباری در دقیقه 67 

گل پرسپولیس: مازیار زارع در دقیقه 90+4 
67- پرسپولیس 1 استقال تهران 1، 11 مهر ماه 1388 

گل پرسپولیس:  عادل کاه کج در دقیقه 51 
گل استقال:  فرهاد مجیدی در دقیقه 56

زاویه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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روی خط فرهنگ

روزن�امه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگ�ی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

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

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

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

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

قیمت طال )تومان(
27060هر گرم طالی 18 عیار
124690هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
281000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
269500یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10001002دالر امریکا
978982دالر کانادا

14411444یورو
16221632پوند  انگلستان
264266ریال عربستان
34703500دینار کویت
272274درهم امارات

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

17 °

10 °

1 °

-1 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
26930  هر گرم طالی 18 عیار
12408 هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
283000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
265000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10061009دالر امریکا
953960دالر کانادا

13961400یورو
16121620پوند  انگلستان
265268ریال عربستان
34803520دینار کویت
274276درهم امارات

کالم نور
حضرت زهرا )س( :

پاداش خوشرویی در برابر مؤمن بهشت است، و خوشرویی با دشمن ستیزه جو، انسان را از 
عذاب آتش باز می دارد.

آفریقا چه شکلی است؟

به بهانه نمایشگاه عکس حیات وحش احسان وفایی 
در گالری خانه نقش

به مناس��بت گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر، 
رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
به همراه خان��واده بزرگ جهادکش��اورزی در 
راستای مراسم افتتاحیه 216 پروژه مربوطه، در 

نشستی مطبوعاتی حضور به هم رسانید.
این جلس��ه با س��خنرانی نماینده ولی فقیه 
در س��ازمان جهادکش��اورزی حجت االس��ام

 کوچک زاده شروع و پس از آن معین فر رئیس 
اداره روابط عمومی جهادکش��اورزی اس��تان، به 
شرح برنامه های چهارم انقاب و نیاز کشاورزی 
به تعامل سیاستگذاران و تولید کنندگان و علمی 

شدن هر چه بیشتر کشاورزی اختصاص داد.
نریمانی، ریاس��ت جهادکش��اورزی استان 
اصفهان در همی��ن زمینه از اجرای 10 اولویت 
پروژه های س��ال 89 در س��ازمان متبوع خود 
س��خن گفت. وی افزود: اجرای این پروژه ها 
در 3 نوب��ت و به ترتی��ب در هفته جهاد با 78 
پ��روژه، هفته دولت121، ده��ه فجر216 و در 
مجموع 415 پروژه ب��ا هزینه ای بالغ بر 79/3 
میلیارد تومان انجام گرفته که منجر به اشتغال زایی 

2500 نفر نیز شده است.

نریمانی ضمن اش��اره به کاهش بارندگی و 
در مقابل مصرف باالی آب بخش کشاورزی که 
به ازای مصرف هر 1000 لیتر آب، 1 کیلوگرم 
محصول تخمین زده ش��ده است نقش اصاح 
روش��های آبی��اری را در اولویت های دهگانه 
مذک��ور حائ��ز اهمیت تلقی ک��رد و بعد از آن 
ب��ه ترتیب توجه به امور زیربنایی آب و خاک، 
تاش در جهت افزایش ضریب مکانیزاس��یون 
کشاورزی، گسترش تعاونیهای تولید به جهت 
اهمی��ت آن در حکم حل معضل خرده مالکی، 
تقویت حضور مهندس��ی کش��اورزی در کنار 
کشاورزان و افزایش پوشش بیمه کشاورزی که 
قبًا تنها به محصوالت کش��اورزی اختصاص 
داش��ت را ج��زء برنامه ه��ای س��ازمان جهاد 
کش��اورزی عنوان ک��رد و افزود: ام��روز بیمه 
ع��اوه ب��ر تولید، عوام��ل تولی��د را نیز تحت 
پوش��ش قرار می دهد، عاوه بر آن توجه ویژه 
به محصوالت اورگانیک، حراست از منابع پایه، 

تاش در جهت افزایش سطح تکنولوژی و در 
آخ��ر الکترونیکی کردن خدم��ات قابل ارائه از 
جهادکشاورزی  سازمان  پروژه های  اولویتهای 

هستند.
وی پس از اشاره به انتخاب اصفهان به عنوان 
دومین تولید کننده ش��یر کشور و پنجمین تولید 
کننده گوش��ت قرمز، از س��اخت اولین مجتمع 
نمایشگاهی دام و دامپروری در بخش خصوصی 
اصفهان و همچنین س��اخت بزرگترین گلخانه 
هیدرو پونیک 30 ه��زار مترمربعی با تجهیزات 
مکانیزاس��یونی و اتوماتیک و همچنین استقرار 

مدیریت ایزو در جهادکشاورزی خبر داد.
گفتنی است پس از آنکه در ساعت 10:35 
روز یکشنبه یازدهم بهمن ماه طرح 216 پروژه 
توس��ط مادر یکی از خانواده های معزز شهدا 
افتتاح ش��د، مهندس صفی، زمانی مدیر صنایع 
کش��اورزی، آزاد معاونت آبخی��زداری منطقه، 
مرادی مدیر امور عش��ایر و روح االمینی مدیر 
بیوتکنولوژی منطقه 2 اس��تان به شرح اجمالی 

پروژه ها پرداختند.
آزاد، تجهی��ز ردی��ف مل��ی حاش��یه کویر 
مرکزی و همچنین تجهیز ردیف ملی رودخانه 
زاین��ده رود در ح��وزه ت��االب گاوخون��ی را 
از دس��تاوردهای س��فر دوم و س��وم ریاس��ت 
جمهوری دانست و اظهار امیدواری کرد تولید 
50 کیلوگرم علوف��ه از 6 میلیون هکتار اراضی 
مرتعی در آینده نه چندان دور به رشد 3 برابری 

و به میزان 150 کیلوگرم در 6 هکتار برسد.
در پایان روح االمین��ی مدیر بیوتکنولوژی 
منطقه 2 اس��تان ضمن بی��ان ثبت 4 اختراع این 
س��ازمان از تکثیر گیاه استپیا و آلوورا از طریق 
کشت بافت سخن گفت و افزود: اولویت های 
تحقیقاتی منطقه با توجه به اقلیم خشک استان، 
ب��ا محوریت داروهای ضدس��رطانی خصوصًا 

تاکسول انجام گرفته است.
همچنین وی از 3 دپارتمان این پژوهشکده 
اعم از دپارتمان بیوتکنولوژی گیاهان دارویی، 

ژئومیکس و کشت بافت گیاهی خبر داد.

1 - توس��عه عملیات اجرایی روشهای 
نوین آبیاری در جهت افزایش بهره وری در 
مصرف آب و سایر عوامل تولید با استفاده 

از کمکهای دولت و تسهیات بانکی.
2 – توج��ه ویژه ب��ه کارهای زیربنایی 
آب و خ��اک از جمله اجرای ش��بکه های 
فرع��ی 3 و 4، کانالهای آبی��اری عمومی، 
احداث اس��تخرهای ذخی��ره آب، مرمت 
قنوات و... با اس��تفاده از اعتبارات دولتی، 
تس��هی�ات ب�انک��ی و س��رم�ایه گذاری
 بهره برداران در جهت افزایش بهره وری 

آب و خاک استان.
3 – ت��اش در جهت افزایش ضریب 
مکانیزاسیون کشاورزی با مرود ماشین آالت 
و تجهی��زات ب��ا تکنولوژی ب��اال به مزارع 
)از 95/. به 1/2 بر اس��اس مصوبه دولت( 
در جهت افزایش کم��ی و کیفی تولیدات 
کش��اورزی و اس��تفاده مطل��وب از آب و 

خاک.
4 – گس��ترش تعاونیه��ای تولی��د به 
منظور ایجاد بستری مناسب جهت اصاح 
الگوی کشت و مدیریت یک پارچه مزرعه 
به گون��ه ای که در پایان س��ال 89 حدود 
40 درصد اراضی کش��اورزی استان تحت 

پوشش تعاونیهای تولید قرار گیرند.
5 – تقویت حضور مهندسی کشاورزی 

به عنوان مشاور، ناظر و مروج در مزارع و 
واحدهای تولیدی در جهت افزایش کمی 
و کیفی محصوالت کشاورزی و اقتصادی 

کردن تولیدات.
6 – افزایش پوش��ش بیمه کشاورزی و 
اجرایی کردن قانون جدید بیمه کشاورزی در 
جهت بیمه کردن محصوالت و عوامل تولید 

)سوخت، ساختمان و تجهیزات و...(.
7 – توجه ویژه به محصوالت اورگانیک 
با تشویق و ترغیب تولید کنندگان پیشرو و 
تاش در جهت استفاده از ابزارهای حمایتی 

به نفع اینگونه تولید کنندگان. 
8 – حف��ظ و حراس��ت از مناب��ع پایه 
به ویژه اراضی کش��اورزی با اس��تفاده از 
ابزارهای قانونی، مدیریتی و آموزش��ی به 

عنوان یک اصل مهم.
9 – ت��اش در جهت افزایش س��طح 
تکنول��وژی واحده��ای صنای��ع تبدیلی و 
تکمیلی بخش کش��اورزی به منظور تنوع 
بخش��یدن به تولیدات و همچنین افزایش 
ت��وان رقاب��ت محص��والت در بازارهای 

داخلی و خارجی. 
10 – الکترونیکی کردن خدمات قابل 
ارائه به بهره برداران و مراجعین با استفاده 
از بسترهای مخابراتی و سایر امکانات در 

جهت توسعه دولت الکترونیک.

افتتاح 216 پروژه جهاد کشاورزی در دهه فجر

تاری��خ تول��د: 1336، محل تولد: 
شیخ شبان، تاریخ شهادت: 1373/5/10، 
محل ش��هادت: ش��مال غرب )منطقه 
عمومی آلواتان(، مس��ئولیت: جانشین 
گ��ردان امیرالمؤمنین )ع( تیپ 43 قمر 

بنی هاشم )ع(
دل نوشته های شهید

... بحمداهلل اکنون که دارم وصیت 

نامه می نویسم در صحت و سامت به 
سر می برم و خداوند را شاکرم که توفیق 
کتابت این را به من عنایت نمود. در ابتدا 
سفارش می کنم به ترس از خدا و اقامه 
نماز در اول وقت.به من الهام شده است 
که این مرخصی، اس��تراحت آخر من 
است به همین خاطر می خواهم بعد 

از من صبور و بردبار باشید...

نمایش » از نیم راهه عشق« به نویسندگی زنده یاد 
ابراهیم کریمی و به کارگردانی حسین کریمی به 
همت واحد تئاتر حوزه هنری استان اصفهان در 

تاالر هنر به روی صحنه می رود.
این نمایش که به مناسبت اربعین حسینی به اجرا 
درخواه��د آمد با نگاهی متفاوت از دید یکی از 
بازماندگان واقعه کربا به ماجراهای روز عاشورا 

و ارادت به امام حسین )ع( می پردازد.

در ای��ن نمایش ح��دود 30 نف��ر از بازیگران 
اصفهانی به نقش آفرینی می پردازند که از آن 
میان می توان به حسن کریمی، رسول هنرمند، 

وجیهه کریمی، بهارلو و... اشاره کرد.
این نمایش س��اعت 20 روز جمعه 16 بهمن 
ماه لغایت روز پنجشنبه 29 بهمن ماه، هر شب 
در تاالر هنر واقع در پارک الله به روی صحنه 

خواهد رفت.

کانون فیلم حوزه هنری استان اصفهان دومین 
جلس��ه کارگاه نقد فیلم خود را از سری دوم 
مجموعه کارگاه های آموزش س��ینما همراه با 

ساخت فیلم برگزار کرد.
ای��ن کارگاه در ت��االر س��عدی ح��وزه هنری 

برگزار شد. 
گفتنی اس��ت کارگاه بع��دی، کارگاه فیلمنامه 
نویس��ی با حضور کامبوزیا پرتوی اس��ت که 
در روزه��ای 27 لغایت 29 بهمن ماه در تاالر 

سعدی برگزار می شود.

پنجمین نشست از سلسله نشست های هنر و 
اندیش��ه با حضور دکتر محمدجواد صافیان و 
با عنوان »نس��بت هنرمند با کار هنری« برگزار 

می شود.
این نشس��ت که در ادامه مباحث قبلی برگزار 

خواهد ش��د از س��اعت 16 ام��روز با حضور 
در خان��ه  اصفهان��ی  هنرمن��دان  از  جمع��ی 
هنرمندان اصفهان واقع در پارک ایثارگران برپا 
می شود. از عاقه مندان دعوت می شود تا در 

این نشست حضور به هم رسانند.

سردار شهید سید ابوالقاسم احمدی

اجرای نمایش » از نیم راهه عشق« با همکاری 
حوزه هنری و تاالر هنر

برگزاری دومین جلسه کارگاه نقد فیلم با حضور 
زاون قوکاسیان

پنجمین نشست از سلسله نشست های هنر و 
اندیشه برگزار می شود

شعر نقاشی های خانم مطهری بر دیوار گالری 
شماره یک کتابخانه مرکزی

تراکمه زاده- عکاس  سیامک 
و منتقد

1- اینجا آفریقاست. عنوان پوستر 
نامتعارفی که به گسترده گی تمام شهر 
پوش��ش داده  ش��ده ب��ود و در حال 
اطاع رسانی از دو نمایشگاه عکس با 
موضوع پرتره و حیات وحش بود. در 
دو هفته جدا از هم و در گالری خانه 
نقش. یک گالری نوپا و زیبا و بس��یار 
فعال از زمان شکل گیری اش. در پیچ و 
خم خانه های زیبای بیشه حبیب واقع 

در خیابان مطهری. 
2- عکاس��ی حی��ات وح��ش یا 
از   Wild Life Photography
آن دس��ته ژانرهای مهج��ور مانده در 
عالم عکاسی ایران است. به چند دلیل؛ 
اول آنکه کش��ور ما به دلیل موقعیت 
جغرافیایی خاصی که دارد، گو نه های 
خاص حیوانات بس��یار کم و همان ها 
هم به  دلیل خطر انقراض به  راحتی در 
دسترس نیستند که البته یکی از کارهایی 
که این نوع عکاسان باید انجام دهند، 

یافتن همین تعداد کم است. دوم اینکه 
اکثر عکاسان به حیواناتی که در دور و 
بر ما قرار دارند عادت کرده اند و فکر 
می کنند حتماً حیات وحش آن سوی 
آبها در آفریقاست و یا در جنگل های 
تاریک آمازون! ول��ی از حق نگذریم 

سومین دلیل خیلی تأثیرگذار است.
 این نوع عکاسی نیاز به تجهیزات 
عکاسی بس��یار مجهز و خاصی دارد 
که تکمیل آن از عهده هر عکاس��ی بر 

نمی آید. به همین دلیل نیاز به حمایت 
از ط��رف ارگانه��ا و یا س��ازمان های 
تحقیقاتی و زیست محیطی به شدت 

ملموس است.
3- احس��ان وفایی هم��ه اینها را 
داش��ته، ک��ه کیفیت عالی عکس��ها و 
همچنی��ن موقعیت قرارگی��ری او در 
ش��رایط مختلف و همچنین عکاسی 
در ش��رایط نوری مختل��ف گواه این 
است که او تجهیزات عکاسی خوب 

و حرف��ه ای برای این��کار را به همراه 
داشته است.

 نمی دانی��م و نمی خواهی��م هم 
بدانی��م این توان س��خت اف��زاری را 
عکاس از پشتیبانی جایی تهیه کرده یا 
همت شخص خود بوده، چون به ما به 

عنوان بیننده مربوط نیست.
 همچنین توانسته مرزها  را پشت 
سر گذارد و خود را به آفریقا برساند. 
جایی که به گفته زیس��ت شناس��ان 
موزه ای زنده  از انواع جانداران است. 

مکانی ک��ه آرزوی دی��دارش را 
بسیاری از عکاسان، محققان و مردمانی 
با روحیه ماجراجویانه هر روز با خود 
به همراه دارن��د و حاال که این امکان 
در دستان احس��ان وفایی قرار گرفته 
است،  او هم شکر نعمت به جا آورده 
و همگی ما را برای سهم بردن از این 

لذت دور هم جمع کرده است.
4- سعدی می فرماید:

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل 
که گر مراد نیابم، به قدر سعی بکوشم

بی��ژن جال��ی در آخری��ن 
شب آبان ماه 1306 خورشیدی 
در ته��ران به دنیا آم��د. پدرش 
ابراهی��م جالی ب��ود و مادرش 
اشرف الملوک هدایت. خانواده 
پ��دری اش در اص��ل تفرش��ی 
بودند. خانواده مادری جالی از 
خاندان قدیمی هدایت به شمار 
می رفتند.بیژن جالی چند ماهی 
در رشته فیزیک دانشگاه تهران و 
چند سالی در رشته علوم طبیعی 
دانش��گاه های تول��ز و پاریس 
درس خواند. همه آنها نیمه کاره 
ماند زیرا عاقه به ش��عر و ادب، 
مسائل فکری و ادبی و گشت و 
گذار آزاد در زمینه های فلس��فه 
و هن��ر و ادبیات، او را از انضباط 
و نظ��م درس خواندن دور کرد. 
در بازگش��ت، در رش��ته زبان و 

ادبیات فرانسوی دانشگاه تهران 
نام نوش��ت. دوره لیسانس را به 
پایان برد.عاقه به ش��عر و ادب، 
فلسفه و عرفان، زندگی در محیط 
فرهنگی خاندان هدایت، گفتگو با 
دای��ی اش صادق هدایت و تأثیر 
پذیری از او و اقامت پنج س��اله 
دوره جوانی در فرانس��ه، پیوند 
هایی میان جالی و نوش��تن به 
وجود آورد. گاه به فارسی، گاه به 
فرانسه. آنها را جدی نمی گرفت. 
اما پس از اینکه به ایران بازگشت 
و توانست با فراغ بیشتری بخواند 
و بیاندیشد و بنویسد، تأمل های 
شاعرانه اش نظم گرفت. توانست 
از ادای معانی ذهنی خود برآید. 
او از آغاز دهه چهل این تأمل ها 
را به نشر سپرد. سروده هایش در 
مجموع با تلقی مثبت و گش��اده 

رویانه ای از اه��ل ادب معاصر 
رو به رو شد. هرچند شعر هایش 
همه س��پید بود و به نسبت هم 
نس��انش تا حدی دیر به انتشار 

آنها پرداخت.
روزها، دل ما و جهان، رنگ 
آب ها، آب و آفتاب، روزانه ها و 
نیز دو گزینه اش��عار؛ بازی نور و 
درباره شعر، کتاب هایی هستند که 
در زمان حیاتش به چاپ رساند.
جالی ازدواج نکرد. زندگی اش 
در س��کوت و با آرامش و تأنی 
خاص ادامه داشت. چند روزی 
پس از نیمه آذر ماه سال 78 دچار 
سکته مغزی شد. اندکی بیش از 
یک م��اه را در اغما گذراند و در 
روز آدینه 24 دی ماه همان سال 
در 72 س��الگی زندگی را بدرود 

گفت.

این بانک شامل عاقه مندان به بازیگری در مقاطع 
س��نی مختلف اس��ت که آمادگی خود را جهت ایفای 
نقش در فیلم های کوتاه و بلند اعام می کنند. فیلمسازان 
اصفهان��ی می توانند پس از هماهنگی با دفتر انجمن به 
بانک دسترسی پیدا کرده و بازیگر خود را انتخاب کنند.
در این مجموعه تاکنون تعداد 120 بازیگر عضو شده اند و 
عاقه مندان بازیگری می توانند با مراجعه به دفتر انجمن 
سینمای جوان اصفهان واقع در مجتمع فرهنگی هنری استاد 

فرشچیان نسبت به عضویت در این بانک اقدام کنند.

انجمن سینمای جوان اصفهان با ارائه 23 اثر هنری در 
بخش های فیلم، فیلمنامه، عکس و پوستر فیلم در نهمین 
جشنواره منطقه 3 کشور شرکت می کند.این آثار شامل 
13 عنوان )9 فیلم کوتاه داس��تانی و 4 مستند(، 4 عنوان 
فیلمنامه، 2 عدد پوستر فیلم و 4 مجموعه عکس است. 
این جشنواره از 10 الی 13 اسفندماه به میزبانی شهر آبادان 
و با حضور استانهای اصفهان، تهران، بوشهر، چهارمحال 
و بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد، قم، کرمانشاه، ایام، 

لرستان، همدان و خوزستان برگزار می شود.

تعداد پروژه های نوع پروژه ردیف
اجرا شده

اعتبار هزینه شده 
)میلیون ریال(

اشتغال ایجاد شده 
)نفر(

.117100754/4آب و خاک1

3344018174منابع طبیعی2

298137512امور دام و آبزیان3

15917554عشایر4

10175070160صنایع روستایی5

معاونت تولیدات 6
52262050گیاهی

سازمان تعاون 7
564808روستایی

145004معاونت تحقیقات8

.1150000تعاونیهای تولید9

216593992462جمع

* کل پروژه های افتتاح شده سال 1388
* کل پروژه های افتتاح شده تعداد 415 پروژه

* هفته جهادکشاورزی تعداد 78 پروژه
* هفته دولت تعداد 121 پروژه

* دهه فجر انقالب اسالمی تعداد 216 پروژه

والیت مداری فرهنگ و 
مدیریت جهانی شکوفایی 

بخش کشاورزی

پروژه های قابل بهره برداری دهه فجر سال 
1388 در یک نگاه

اولویتهای برنامه ای و اجرایی سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان در سال 1389

بیژن جاللی شاعری از دل طبیعت
آغاز به کار بانک بازیگران اصفهان

ارائه 23 اثر هنری در نهمین 
جشنواره منطقه ای سینمای جوان

داروی خرده مالکی – تشکیل 
تعاونی های تولید است. 

استقرار ایزو در 
جهادکشاورزی اصفهان برای 

اولین بار در ایران
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