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استاندار چهارمحال و بختیاری بر رفع 
موانع زیرساخت گردشگری تأکید کرد 

استاندار چهارمحال و بختیاری 
گف��ت: عرصه گردش��گری یک 
عرصه رقابتی اس��ت و اگر امروز 
غفلت کنیم جب��ران آن در آینده 
ارتقای  بنابراین  است،  غیرممکن 
وضعی��ت گردش��گری مهمترین 

هدف ستاد تسهیالت سفر این استان است. رجبعلی صادقی در نشست 
ستاد تسهیالت سفر استان با تأکید بر رشد روز افزون گردشگر در استان 

اظهار داشت ...

میزبانی اصفهان در مسابقات 
جودو کشور

سی و چهارمین دوره مسابقات جودوی قهرمانی 
کشور و انتخابی تیم ملی روز پنجشنبه ششم اسفند 
در سالن 17 شهریور مجموعه ورزشی تختی اصفهان 
برگزار خواهد شد. سیدرضا رفیع زاده رئیس هیأت 

جودوی استان اصفهان در این زمینه گفت ...    

مدیرعامل سازمان بازیافت و 
تبدیل مواد زائد شهرداری اصفهان:

شهروندان در ازای ارائه 
پسماند خشک کارت اعتباری 

دریافت می کنند
غرفه های جمع آوری پسماند خشک، مستقر در 
س��طح شهر اصفهان از س��ال آینده در ازای دریافت 
پسماند خشک، کارت اعتباری ارائه کرده و این کارت 
در هر مرتبه ارائه پسماند خشک از سوی شهروندان، 
شارژ می ش��ود. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای 
روابط عمومی شهرداری اصفهان، مدیرعامل سازمان 
بازیافت و تبدیل مواد زائد شهرداری اصفهان با اعالم 

این خبر گفت ...    

   زاینده رود
جواد شمقدری، معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در مراسم اختتامیه اولین جشنواره فیلم فجر اصفهان، 
با اشاره به تالش طراحان جنگ نرم جهت تحریم جشنواره 
از ناکامی این تالش��های مذبوحانه اظهار خرسندی کرد و 
گفت: اگر چه برخی از هنرمندان کشور، فریب خورده و در 

این دام گرفتار ش��دند ولی با همراهی و هوشیاری اکثریت 
این قش��ر، این توطئه در نطفه خفه ش��د که از آنان تشکر 
و قدردان��ی می کنیم. وی افزای��ش 10 درصدی مخاطبان 
در ای��ن دوره را س��ندی از ناکامی طراح��ان جنگ نرم در 
ای��ران عنوان کرد. در این مراس��م که اس��تاندار و مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان نیز حضور داشتند، 

سیدعلیرضا حسینی، مدیرکل ارشاد اصفهان، از زمان حاضر 
به عنوان دوره طالیی سینما نام برد و حمایت های روشن 
رئیس جمهور را در این حوزه بسیار مؤثر و تعیین کننده دانست. 
در بیس��ت و هش��تمین جش��نواره فیلم فج��ر 60 فیلم از
80 فیلم ارائه شده به دبیرخانه، اکران شد که 20 فیلم از این 
تعداد در اولین جشنواره فیلم فجر اصفهان به نمایش در آمد.

معاون سینمایی وزارت ارشاد در اصفهان:

توطئه طراحان جنگ نرم برای تحریم 
جشنواره فجر ناکام ماند
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گزارش اختصاصی زاینده رود از جلسه 
نقد و بررسی کتاب »دا«

دانشکده ادبیات، تاالر صائب
کتاب »دا« نوشته سیده زهرا حسینی 
حدود یک س��ال اس��ت که توسط 
انتشارات سوره مهر وارد بازار کتاب 
شده و در همین مدت اندک به چاپ 
صدم رسیده، همین امر و البته محتوای 

کتاب با نقدهای متفاوتی روبه رو شده. در همین راستا از سوی آقای محمدی در 
دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان جلسه نقد و بررسی کتاب برگزار شد ...

سخنگوي وزارت امور خارجه :
مبادله سوخت حتماً باید در داخل 
کشور انجام شود 

با تصویب مجلس صورت گرفت؛
فراهم شدن امکان تبدیل مناطق

 کمتر توسعه یافته به شهرستان 

افتتاح دو طرح عمرانی 
با حضور وزیر تعاون 

با حض��ور وزیر تع��اون، معاون 
برنامه ری��زی اس��تانداری، فرماندار، 
معاونت عمرانی، بخشدار و مسئوالن 
شهرس��تان نجف آباد بهره برداری از 
طرح های عمرانی تعاونی پویا گستر 

و تعاونی مزرعه کوهستان آغاز شد. وزیر تعاون در مراسم افتتاح این طرح ها 
از افرادی که در این خصوص سرمایه گذاری و برای تولید و ایجاد اشتغال 

تالش کرده اند تقدیر و تشکر کرد ... 

»ریگی« سرکرده گروهک 
تروریستی دستگیر شد

 حی��در مصلح��ی وزیر اطالعات در نشس��تی 
مطبوعاتی از ارتباط عبدالمالک ریگی سرکرده گروهک 
تروریستی شرق کشور با امریکا، برخی از کشورهای 
اروپایی، رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای منطقه 
برای انجام عملیات تروریستی در ایران پرده برداشت. 
مصلحی در کنفرانس مطبوعاتی ای که ساعاتی پس از 
انتشار خبر دستگیری ریگی برگزار شد، اظهار داشت ...    

شهرستانها

شهرستانها

فرهنگ و هنر ورزش

شهرستانها

سراسری



سراسری
چه خبر از پایتخت ایران

حی��در مصلح��ی وزیر اطالع��ات در 
نشس��تی مطبوعاتی از ارتب��اط عبدالمالک 
ریگی س��رکرده گروهک تروریستی شرق 
کشور با امریکا، برخی از کشورهای اروپایی، 
رژیم صهیونیس��تی و برخی از کشورهای 
منطقه برای انجام عملیات تروریس��تی در 
ایران پرده برداشت. به گزارش ایرنا، مصلحی 
در کنفرانس مطبوعاتی ای که ساعاتی پس 
از انتشار خبر دستگیری ریگی برگزار شد، 
اظهار داش��ت: حضور میلیونی مردم ما در 
راهپیمایی 22 بهمن، اقتدار جمهوری اسالمی 
را نشان داد و این اقتدار زمینه ساز موفقیتی 
مانند دستگیری ریگی شد. مصلحی با بیان 
اینکه دستگیری سرکرده گروهک تروریستی 
نش��ان از شکس��ت این قدرت ها دارد، بیان 
داش��ت: ماهیت تروریس��تی این قدرت ها 
نش��ان می دهد آنها از تروریست ها حمایت 
می کنند. اقدام اخیر امریکا، رژیم صهیونیستی 
و برخی کش��ورهای اروپای��ی در حمایت 
از تروریس��ت ها نش��ان داد آنه��ا درصدد 
هس��تند منطقه را تبدیل به محل امنی برای 
تروریست ها کنند. وی با اشاره به دستگیری 

ریگی در پرواز دبی به قرقیزستان خاطرنشان 
کرد: دبی در این ماجرا فضاحتی داشت که 
نشان می دهد رژیم صهیونیستی با استفاده از 
امریکا و اروپا درصدد تبدیل منطقه به محل 
امنی برای تروریست ها است. این موضوع 
فضاحتی است که نمی توان بر آن سرپوش 
گذاش��ت. وزیر اطالعات با اشاره به اعالم 
خبر دستگیری سرکرده گروهک تروریستی 
شرق کشور، تصریح کرد: این خبر ملت را 
خوشحال کرد و البته پیگیری های ما نشان 
داد این فرد از سوی سرویس های اطالعاتی 
امریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای 

اروپایی پشتیبانی می شد.

 س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه 
درخص��وص تأمی��ن س��وخت رآکت��ور 
تحقیقاتی ته��ران گف��ت: در صورتی که 
قرار باشد برای این منظور مبادله سوخت 
انجام ش��ود این مبادله حتماً باید در داخل 
کش��ور ما صورت گیرد. به گزارش ایرنا، 

رامین مهمانپرست در نشست هفتگی خود 
با خبرن��گاران اظهار داش��ت: برای مبادله 
سوخت آمادگی داریم هر چند که مشروط 
کردن این مبادله را کار درس��تی نمی دانیم 
و معط��ل کردن تأمین س��وخت ایران کار 
صحیحی نیس��ت. وی همچنین با اش��اره 
به پیشنهاد برخی کش��ورها به ایران مبنی 
بر متوقف ش��دن فعالیت رآکتور تهران و 
تهیه ایزوتوپ های دارویی مورد نیاز ایران 
از بازارهای بین المللی گفت: این بدترین 
پیش��نهادی بود که می ش��د به ای��ران داد. 
مهمانپرست این پیشنهاد را به کشوری که 
دارای دانش بومی برای تولید ایزوتوپ های 

دارویی است، توهین آمیز دانست.

سخنگوي وزارت امور خارجه: 
مبادله سوخت حتماً باید در داخل کشور 

انجام شود 

»ریگی« سرکرده گروهک تروریستی 
دستگیر شد

رئیس مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد 
که مرز بین وفاداران به انقالب و نظام اسالمی 
و ساختار شکنان و کسانی که می خواهند در 
برابر قانون اساسی و اصول آن از جمله اصل 
والیت فقیه بیاستند، مرز واقعی است و جعلی 
و قراردادی نیست. به گزارش ایرنا، هاشمی 
رفسنجانی که در آیین گشایش هفتمین اجالس 
رسمی چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری 
در محل سابق مجلس شورای اسالمی سخن 
می گفت، تصریح کرد: نباید اجازه دهیم این 
مرز مخدوش ش��ود. رئیس مجلس خبرگان 
رهبری گفت: تردید ن��دارم همه وفاداران به 
انقالب و نظام اسالمی و اصول قانون اساسی 
می خواهند که این مرز رعایت شود. هاشمی 
رفسنجانی مسئولیت خبرگان رهبری را بسیار 
مهم و آن را حفظ اصل و سالمت مرکزیت 
انق��الب و عمود خیم��ه آن خواند و تأکید 
کرد: ما باید بیش از دیگران حس��اس باشیم 
و تالش ه��ا باید در جه��ت حفظ و تقویت 
همدل��ی و وحدت بین مردم، پرهیز از افراط 
و تفریط از هر طرف که باشد و پیگیری امور 
با رأفت، حکمت و قاطعیت اس��المی باشد. 
هاشمی رفسنجانی تأکید کرد: کسی امروز غیر 
از رهبری نمی تواند محور حرکت همراهی 
و همدلی باشد و اگر کسی می تواند، نهاد یا 

جمعیتی را در این زمینه معرفی کند. 
رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: اگر 

ایشان این راه را به عهده بگیرند که گرفته اند 
و دیگران همراهی کنن��د، می توان زودتر به 

اهداف مورد نظر رسید. 
رئیس مجلس خبرگان رهبری در بخش 
دیگری از سخنانش با ارائه تحلیلی از شرایط 
امروز ایران، منطقه و جهان گفت: آنچه دشمنان 
ما امروز نمی توانند روی آن حساب باز کنند 
آن اس��ت که مردم ایران تا چه حد مقاومت 
می کنن��د. رئیس مجلس خبرگان رهبری که 
در اجالس هفت��م دوره چهارم این مجلس 

سخن می گفت بر لزوم هوشیاری همگان در 
برابر توطئه بیگانگان تأکید کرد و گفت: مردم 
این هوشیاری را نشان دادند و این ما هستیم 
که باید جلوی فرافکنی دشمنان را بگیریم و 
بهانه ای برای ادامه تبلیغات آنان علیه انقالب 
و جمهوری اس��المی قرار ندهیم. هاش��می 
رفسنجانی افزود: کس��انی از ابتدای انقالب 
اس��المی با اصل نظام مخالف بوده اند و االن 
هم هستند ممکن است زاد و ولد کرده باشند 
و بیشتر هم شده باشند، خارجی ها هم هیچ 
وقت با ما آشتی نکرده اند و عده ای هم ممکن 
اس��ت فریب خورده باشند و مسائل دیگری 

پیش آمده باشد.  
رئیس مجلس خب��رگان رهبری با بیان 
اینکه وف��اداران به انقالب اس��المی و نظام 
جمهوری اسالمی را مخاطب قرار می دهد، 
گفت: کسانی که حاکمیت اسالم و حاکمیت 
والی��ت فقیه و نظ��ام والیی را قب��ول دارند 
مخاطب من هس��تند و همه می دانیم که این 
امر مهمترین دستاورد ما است. وی گفت: من 
مطمئنم بین دوستان انقالب کسی منکر این 
موضوع نباشد که نقش اصلی در حفاظت از 

انقالب اسالمی را به مردم بسپاریم. 

نامه جدی��د ایران خطاب ب��ه »یوکیا امانو« 
مدی��رکل آژانس بی��ن المللی ان��رژی اتمی در 
خصوص تأمین س��وخت هسته ای رآکتور 
تحقیقاتی تهران توسط »علی اصغر سلطانیه« 
س��فیر و نماینده دائم ایران در سازمان های 
بین المللی مستقر در وین به امانو ارائه شد.    
به گزارش ایرنا، این نامه در س��ایت 
رس��می آژان��س صرف��ًا برای دسترس��ی 

اعضای آژانس انتشار یافته است. 
در بخش��ی از این نامه که به مدیرکل 
آژانس ارائه ش��ده به نحوه تأمین سوخت 
رآکتور تحقیقاتی تهران اشاره و یادآوری 
ش��ده اس��ت که در ده��ه 70 و به خاطر 
عدم تحویل س��وخت از س��وی امریکا، 

ب��ا مس��اعدت آژانس این س��وخت طی 
ق��راردادی از آرژانتی��ن در س��ال 1987 

میالدی خریداری شد. 
براس��اس قراردادهای مربوطه بنا بوده 
سوخت های رآکتور تحقیقاتی تهران توسط 
امری��کا تدارک دیده ش��ود اما این کش��ور 

تعهدات خود را نادیده گرفته است. 
در این نامه آمده اس��ت: آژانس موظف 
اس��ت براس��اس م��اده 3 اساس��نامه خود و 
با توجه به اینکه عمر سوخت رآکتور تحقیقاتی 
تهران رو به پایان است برای تسهیل دریافت 
این س��وخت با ایران همکاری و مساعدت 
کند. در این نامه تصریح ش��ده اس��ت ایران 
همچنان به دنبال خرید سوخت الزم رآکتور 

ته��ران از طری��ق پرداخت وجه آن اس��ت. 
در ای��ن نام��ه اضاف��ه ش��ده اس��ت: 
در صورت��ی ک��ه آژان��س قادر ب��ه انجام 
وظایف خود بر اس��اس ماده 3 اساسنامه 
نباش��د، ایران برای مبادله س��وخت الزم 
رآکت��ور تحقیقات��ی ته��ران ب��ا اورانیوم 
غن��ای پایین تولید ش��ده در ایران به طور 
همزم��ان در ی��ک و یا چن��د محموله در 
اراضی جمهوری اس��المی ایران آمادگی 
دارد. در ای��ن نام��ه جمهوری اس��المی 
ایران از مدیرکل آژانس خواس��ته اس��ت 
ای��ن موضوع را به تمامی عرضه کنندگان 
بالقوه سوخت هسته ای منعکس و ایران 

را از نتایج اقدامات مطلع کند.  

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران گف��ت: در صورت اعمال تحریم 
بنزین، پاالیش��گاههای ایران ت��وان تولید و 
تأمین تمام بنزین مورد نیاز کش��ور را دارند. 
وی گفت: با تمهیدات اتخاذ شده، استفاده از 
محصوالت پتروشیمی و افزودن مقداری اکتان 
به بنزین ها، نگرانی در تأمین بنزین مورد نیاز 
کشور با شرایط مصرف کنونی تا هیچ زمانی 
وجود نخواهد داش��ت. مدیرعامل ش��رکت 

ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، میانگین 
مقدار مصرف بنزین از ابتدای امسال تاکنون 
را روزان��ه 64 میلیون و 800 هزار لیتر عنوان 
کرد و گفت:  پیش بینی می شود در اسفند ماه 
میزان مصرف این فرآورده به 65 میلیون لیتر 
در روز برسد که 10 میلیون لیتر آن عرضه آزاد 
خواه��د بود. عامری اضافه کرد:  هنوز درباره 
قیمت بنزین آزاد بعد از اجرای هدفمندکردن 

یارانه ها تصمیم گیری نشده است.

نماین��دگان مجلس مصوب کردند که 
مناطق کمتر توس��عه یافته نیز با توجه به 
کلیه ش��رایط اقلیمی، سیاس��ی، اقتصادی 
و اجتماعی با تصوی��ب هیأت وزیران به 

شهرستان تبدیل می شوند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس 
در ادامه بررس��ی جزئی��ات طرح اصالح 
م��وادی از قان��ون تعاری��ف و ضواب��ط 
تقس��یمات کشوری 1362 مصوب کردند 
حداق��ل جمعی��ت محدوده ه��ر بخش، 
ب��ا در نظ��ر گرفت��ن وض��ع پراکندگی و 
اقلیمی کش��ور به 3 درجه مناطق با تراکم 
زی��اد 30 ه��زار نفر، مناطق ب��ا تراکم 20 
هزار نفر و در نقاط کم تراکم، دورافتاده، 
م��رزی، جغرافیای��ی، جنگ��ی، کویری و 
نقاط محروم و توس��عه نیافته با توجه به 
کلیه ش��رایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی تا حداقل 10 هزار نفر جمعیت 
که با تصویب هیأت وزیران و در مواردی 
اس��تثنائی ب��ا تصویب مجل��س، جمعیت 
بخش می تواند کمتر از میزان فوق باش��د، 

تقسیم می شود. 
نماین��دگان مل��ت مق��رر کردند کلیه 
روس��تاهایی ک��ه در حریم ش��هرها قرار 
دارند با تش��خیص فرماندار آن شهرستان  

به شهر مربوطه الحاق می شود. 
مجلس همچنین درخصوص جمعیت 
عش��ایر کش��ور نیز مقرر کرد که جمعیت 
آنان در محدوده هر بخش محاسبه شود تا 

از امکانات منطقه برخوردار شوند. 
مجلس مصوب کرد در نقاط کم تراکم، 
دورافت��اده، مرزی، جزای��ری و کویری و 
نقاط کمتر توس��عه یافته با توجه به کلیه 

اقلیم��ی، سیاس��ی، اقتصادی و  ش��رایط 
اجتماعی ب��ا تصویب هیأت وزیران و در 
موارد استثنائی با تصویب مجلس شورای 
اس��المی می تواند کمت��ر از 50 هزار نفر 

باشد. 
مجلس دولت را مکلف کرد در صورت 
تصویب هر مورد نسبت به تأمین بار مالی 

آن اقدام کند. 

نامه جديد ايران درباره تأمين سوخت رآکتور تهران
 به يوکيا امانو  

یک مقام مسئول: 
 نيازهاي بنزين کشور را تأمين مي کنيم  

با تصویب مجلس صورت گرفت؛
فراهم شدن امكان تبديل مناطق کمتر توسعه يافته به شهرستان 

مرز بین ساختارشکنان و وفاداران به 
انقالب و نظام واقعي است  

جهان نما

در حال��ی که طرحهای خروج هزاران 
س��رباز اش��غالگر امریکای��ی از ع��راق و 
افغانس��تان روی کاغ��ذ مانده، ش��واهد و 
بودجه های اختصاصی ارتش امریکا نشان 
می ده��د یمن هم به زودی به قربانی تازه 

واشنگتن تبدیل خواهد شد.    
البته به نظر می رس��د دولت امریکا با 
تجربه عراق و افغانس��تان، تالش دارد این 
اش��غالگری با لشکرکشی آشکار و از بین 

بردن دولت همراه نباشد. 
وزارت دفاع امریکا گفته اس��ت 150 
میلیون دالر از بودجه نظامی خود را برای 
تجهیزات نظامی و آموزش سربازان دولت 
کنون��ی یم��ن اختصاص می ده��د تا این 
تجهیزات و نیروهای آموزش دیده یمنی، 
برای مب��ارزه با دش��منان امریکا در خاک 

یمن مورد استفاده قرار گیرند. 

ب��ه گ��زارش رس��انه های امریکایی، 
مقامات دولت امریکا گفته اند این مبلغ به 
تأیید رابرت گیتس وزیر دفاع این کش��ور 
رسیده است. این رسانه ها تصریح کردند 
مقام��ات یمن��ی که نگ��ران اعتراض های 
عمومی در کشورش��ان ب��ه دخالت امریکا 
در امور کشورش��ان هس��تند، سعی بر آن 
دارند تا خود را زیاد به نیروهای امریکایی 
نزدیک نشان ندهند. رسانه های امریکایی 
می گویند مردم یمن تا حد بس��یار زیادی 
و سیاس��تهای  اس��رائیل  اش��غالگری  ب��ا 
منطقه ای امریکا مخالفند. این رس��انه ها 
اف��زوده اند: مقامات امریکای��ی با در نظر 
داشتن این حساسیتها در تالشهای پنتاگون 
به منظور فراهم آوردن تدابیر امنیتی و دیگر 
همکاریها برای ارتش یمن، محدودیتهایی 

ایجاد کرده اند.

نسخه امریکا براي اشغال یمن 

تا پنج سال آینده:
تهران یکي از 10 کالنشهر الکترونیک برتر 

جهان مي شود
ش��هردار تهران گفت: تا 5 سال آینده 
شهر تهران جزء 10 کالنشهری است که در 
حوزه ش��هر الکترونیک دارای قابلیت های 
بس��یاری خواهد ب��ود. به گزارش ش��هر، 
محمد باقر قالیباف در س��ومین جش��نواره 
پژوه��ش و ن��وآوری و مدیریت ش��هری 
با بیان ای��ن مطلب گفت: تصمیم بس��یار 
س��ختی اس��ت ولی ما مصمم هستیم شهر 
تهران جزء یکی از کالنشهرهای برتر دنیا 

در حوزه شهر الکترونیک باشد. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در ح��ال حاضر 
ته��ران در هیچ بخش��ی از این فهرس��ت 
قرار ندارد، گفت: امیدواریم در سال های 
آینده به کمک پژوهشگران و اندیشمندان 
این حوزه در س��طوح باالی این رتبه بندی 
قرار بگیریم. به گفته ش��هردار، پژوهش از 
مهمترین ابزار و بازوی نرم افزاری مدیریتی 

شهری است. 
وی با بیان اینکه پژوهش باید تقاضا محور 
باشد نه عرضه محور گفت: پژوهش ها باید 
در تصمیم سازی و فعالیت های اجرایی به 
کار بیایند و نباید با یک نگاه بازاری به امر 

پژوهش نگاه کرد. 
شهردار تهران یکی از چالش های مهم 
ام��ر مدیریتی را تأخی��ر در تخفیف برای 
حل مش��کالت دانس��ت و گفت: ما باید 
برای تغیی��ر و تحوالت در حوزه فرهنگی 

و اقتص��ادی آم��اده باش��یم و همچنین به 
تغیی��رات و تحوالت اجتماعی حس��اس 

باشیم. 
ش��هردار تهران تأکید ک��رد: در همین 
گفت و ش��نود های مدیریتی که بیش��تر با 
تنش همراه است اگر دو طرف زبان منطق 
و عل��م را در گفتگوهای خود حاکم کنند 
ممکن اس��ت اختالف نظر پیش بیاید ولی 
جدل پیدا نمی شود و پژوهش زبان عقل و 
منطق برای گفت و ش��نود مدیریتی است. 
وی تأکید ک��رد دیگر نمی ت��وان با تفکر 
س��نتی و قدیمی کالنش��هری مانند تهران 
را اداره ک��رد زی��را با وجود ن��رم افزار و 
تکنولوژی های��ی که در حال حاضر وجود 

دارد هیچ خطایی پذیرفتنی نیست.

نخستین پارکینگ تمام مکانیزه
 راه اندازي مي شود 

مدیرکل مهندسی ایمنی و ترافیک معاونت 
حم��ل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران با 
اش��اره به راه ان��دازی پارکینگ های طبقاتی 
طالقان��ی و کاوه، گفت: نخس��تین پارکینگ 
تمام مکانیزه تهران در خیابان ایرانشهر نیز تا 
پایان اسفند به بهره برداری می رسد. حسین 
آقایی، مدیرکل مهندس��ی ایمن��ی و ترافیک 
معاون��ت حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری 
تهران در گفتگو با شهر تصریح کرد: عملیات 
احداث اولین پارکینگ تمام مکانیزه از نسل 
جدید این نوع پارکینگ ها در خیابان ایرانشهر 

به مرحله نهایی رس��یده اس��ت و ت��ا پایان 
اسفندماه گشایش می یابد. وی ادامه داد: این 
پارکینگ با ظرفیت پارک 168خودرو، مطابق 
تکنولوژی های روز ب��وده و اولین پارکینگ 
تمام مکانیزه نسل جدید این نوع پارکینگ ها 
در تهران محسوب می شود. آقایی خاطرنشان 
کرد: کاهش ترافیک، دربرگیری فضای محدود 
و کاهش مش��کل قیمت س��رانه زمین برای 
ساخت پارکینگ،  سرعت در احداث، انعطاف 
پذیری و طراحی متناسب با شرایط از جمله 

مزایای پارکینگ های مکانیزه است.

عربستان س��عودی با حمایت از برخی 
سیاس��تمداران عراقی در انتخابات پارلمانی 
آتی و دیدار و هماهنگی با آنها، توطئه کاستن 
هرچه بیشتر از نقش و تأثیر شیعیان در ساختار 

سیاسی این کشور را در سر می پروراند. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، پای��گاه خبری 
»نهری��ن ن��ت« در گزارش��ی به بررس��ی 
مداخالت عربس��تان در امور داخلی عراق 
به ویژه انتخابات پارلمانی آتی این کشور 
و س��فر »ای��اد ع��الوی« رئیس فهرس��ت 
»العراقی��ه« به چند کش��ور عربی از جمله 

عربستان پرداخت. 
این پایگاه خبری نوشت: سفر ایاد عالوی 

نخست وزیر س��ابق عراق به عربستان در 
ش��رایط حس��اس کنونی و پیش از شروع 
انتخابات پارلمانی در هفتم مارس تحولی 
خطرناک به ش��مار می رود و ممکن است 
بر روند انتخابات و پیامدهای سیاسی بعد 

از آن تأثیر بگذارد. 
نهری��ن نت به نقل از ناظران سیاس��ی 
افزود: علت خطرات این س��فر و احتمال 
تأثیر آن بر روند انتخابات و نتایج آن ناشی 
از موضع افراطی عربستان علیه شیعیان در 
عراق و حمایت ریاض از هرگونه نقشه ای 
برای مقابله با حضور پررنگ اکثریت شیعه 

عراق در نقشه سیاسی این کشور است. 

یک سایت عراقي خبر داد:
توطئه عربستان علیه شیعیان در انتخابات 

پارلماني عراق

رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا اعالم 
ک��رد ک��ه او از راه ح��ل دیپلماتیک به جای 
جنگ برای برخورد با موضوع هسته ای ایران 
حمایت می کند. به گزارش مهر »مایک مولن« 
گفت: هیچ گونه اقدام نظامی علیه ایران مطرح 
نیس��ت و من از اق��دام نظامی حمایت نمی 
کنم. مولن که در واشنگتن صحبت می کرد، 
گفت که ب��ه جای اقدام نظام��ی از اقدامات 
صلح آمی��ز از جمله راهه��ای دیپلماتیک و 
فش��ارهای اقتصادی در قبال برنامه هسته ای 
ایران حمایت می کند. رئیس س��تاد مشترک 
امریکا که به تازگی از خاورمیانه بازگشته بار 
دیگر تکرار کرد که هرگونه اقدام نس��نجیده 
علیه ایران می تواند »پیامدهای ناخواسته ای« 
به دنبال داشته باش��د. این فرمانده امریکایی 
در عین حال اقدام نظامی از سوی کشورش 
را رد نکرد و مدعی شد اگر الزم باشد ارتش 
آمادگ��ی برای اقدام احتمال��ی را دارد و ما به 
وزیر دفاع و مردم امریکا آمادگی خودمان را 

اعالم می کنیم. 

مول��ن بار دیگ��ر ایران را مته��م کرد که 
در مسیر دس��تیابی به تسلیحات هسته ای و 
بی ثبات کردن منطقه قرار گرفته اس��ت. وی 
ادعا ک��رد: ایران درصدد تفوق و اس��تیال بر 
منطقه است و این مسأله دوستان و همسایگان 
را نگران می کند. رئیس ستاد مشترک امریکا 
در عین حال ضمن هشدار به پیامدهای جنگ 
بر ادامه روند دیپلماتیک و فشارهای اقتصادی 

بر ایران تأکید کرد.

مایک مولن: 
ادامه فشار های اقتصادی علیه برنامه

 هسته ای ایران

شبکه تلویزیونی فرانس 24 در خبری 
اعالم کرد: ش��مار نیروهای کش��ته ش��ده 
امریکای��ی در افغانس��تان از زمان ش��روع 
تجاوز نظام��ی در س��ال 2001 میالدی به 

خاک آن کشور به یکهزار تن رسید.    
ب��ه گزارش ایرنا، فران��س 24 این آمار 
را به نق��ل از پایگاه خب��ری »آی.کژولتی« 
که پیگیر ش��مار کش��ته ش��دگان نیروهای 
امریکای��ی و انگلیس��ی در جن��گ عراق و 

افغانستان است، بازگو کرد. 
این آمار نش��ان می دهد که 54 سرباز 
امریکای��ی در س��ال ج��اری می��الدی در 
افغانس��تان کشته شدند، این در حالی است 
که بر پایه این گزارش، شمار کشته شدگان 
امریکایی در س��ال 2009 میالدی، 316 تن 

است. 
این گزارش حاکی است که دریا ساالر 
»مایک مولن« فرمانده س��تاد مشترک ارتش 

امریکا در مورد افزایش شمار کشته شدگان 
نیروهای امریکایی در افغانس��تان با توجه 
به نب��رد در »مارجه« واقع در والیت هلمند 
هش��دار داد. این در حالی است که حضور 
نظامی 8 ساله امریکا و دیگر متحدان غربی 
آن در افغانستان، تاکنون منجر به کشته شدن 

ده ها هزار غیر نظامی افغان شده است.

شمار کشته شدگان امریکایي در افغانستان 
به یکهزار تن رسید  

ستاد اجرایي هدفمند کردن یارانه ها در 
استان تهران تشکیل شد

اس��تاندار تهران از تشکیل ستاد اجرایی 
هدفمند کردن یارانه ها در این استان خبر داد.
مرتضی تمدن در گفتگو با ایرنا افزود: پس 
از تصویب الیحه هدفمند سازی یارانه ها 
در مجل��س ش��ورای اس��المی، بالفاصله 
تش��کیل س��تاد اجرایی آن در استان تهران 

در دستور کار قرار گرفت. 
وی ادامه داد: اعضای این ستاد موظفند 
اطالع��ات دقی��ق از وضعی��ت اقتصادی 
خانواده ه��ا را از طریق بررس��ی محلی و 

منطقه ای جمع آوری کنند. 
تمدن گف��ت: پس از انج��ام اقدامات 
الزم،سرپرس��تان خانوارها برای گش��ایش 

حس��اب بانکی مربوط ب��ه دریافت مبالغ 
نقدی یارانه ها معرفی خواهند شد. 

وی خاطرنشان کرد: اعضای این ستاد 
به زودی در شهرس��تانهای اس��تان تهران 
برای شناس��ایی خانوارهای واجد شرایط 

دریافت یارانه اقدام می کنند. 
استاندار تهران گفت: تا زمانی که مبالغ 
نقدی یارانه ها به حساب خانوارها واریز 
نش��ود، هیچ تغییری در قیمت ها به وجود 

نخواهد آمد. 
تمدن افزود: بخش��ی از یارانه ها برای 
افزایش خدمات به مردم در اختیار سازمان 

تأمین اجتماعی قرار می گیرد. 
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اشاره

کل��ون موجودی اس��ت که با ترکی��ب ژنتیکی 
همسان از یک موجود واحد مشتق شده باشد. واژه 
شبیه سازی توس��ط J.B.S.Haldane ابداع شد و 
در سال 1996 اولین حیوان )گوسفند( که با استفاده 
از س��لولهای حیوانی شبیه سازی ش��ده بود، متولد 

شد. 
در دس��امبر 2002 اولین ش��بیه س��ازی انسان 
نوزادی به نام حوا )Eve( توس��ط شرکت معروف 

clonaid گزارش شد.
مفهوم سلول بنیادی

س��لول بنیادی در پس��تانداران به سلولی گفته 
می ش��ود ک��ه قابلی��ت تقس��یم ش��دن و تبدیل به 
س��لول های تخصص یافت��ه و تمایز یافت��ه را دارا 
باش��د. تخمک لق��اح یافته این توانای��ی را در حد 
باالیی دارا اس��ت، زیرا بالقوه می تواند تقسیم شود 
و ب��ه صورت یک موجود زن��ده کامل تکوین یابد. 
تخم��ک لقاح یافته چند ظرفیتی اس��ت بدین معنی 
که از هر نظر توانایی رش��د و تکام��ل را دارد، این 
توانایی پس از تقس��یم شدن تخمک به یک یا حتی 
چهار سلول به قوت خود باقی بوده به گونه ای که 
هر کدام از سلولها پس از جدا شدن قادر به رشد و 
تبدیل به یک جنین کامل هس��تند، از راه این فرآیند 

دو قلوه��ا و چند قلوها به وجود می آیند، این چند 
قلوها موجودات شبیه سازی شده طبیعی هستند که 
دارای ساختار ژنتیک و سیتوپالسمی یکسان هستند 
پس پدیده ش��بیه سازی پدیده ای نو و باورنکردنی 
نیس��ت و از آغ��از حیات در س��یاره زمین رخ داده 
است. سلول های بنیادی یا stem cell در کودکان 

و بزرگساالن وجود دارند. 
س��لولهای بنیادی در مغز اس��تخوان و به تعداد 
کمتری در جریان خون هر کودک و بزرگسال یافت 
می شود. سلولهای بنیادی رویانی انسان می توانند 
بالق��وه به ص��ورت هر یک از210 نوع س��لولی که 

جسم یک انسان را تشکیل می دهد، رشد یابند.
تراریخته به چه معنا است؟ 

تراریخت��ه ب��ه جانداران��ی که از نظ��ر ژنتیکی 
دستکاری ش��ده اند، گفته می شود. در فناوری تولید 
جانداران تراریخت، یک یا چند ژن به ژنوم طبیعی 
جاندار اضافه می ش��ود و ی��ا از ژنوم جاندار حذف 

می شود. 
درصورتی ک��ه ژنی از جاندار حذف ش��ود به 
جان��دار حاصل فروریخته ی��ا Knock out گفته 
می شود. جانداران تراریخته و فروریخته، کابردهای 
زیادی در پزش��کی و زیست  فناوری دارند. امروزه 

بس��یاری از پروتئین ه��ای دارویی مانند انس��ولین، 
فاکتور 8 انعقاد خون، هورمون های رشد و... از طریق 
این فناوری تولید می ش��ود. با اس��تفاده از فناوری 
تراریخت��ه گیاهانی تولید ش��ده اند که ارزش غذایی 
بیش��تری دارند و یا مقاوم به یک س��ری از آفت ها 

هستند. 
جانورانی که زیر تابش پرتو فرابنفش نور تولید 
می کنند، باکتریهایی هستند که جلوی تکثیر ویروس 
اچ آی وی را می گیرن��د، خوک ه��ای مول��د پروتئین 
اس��فناج و بزهای تولید کننده تارعنکبوت همگی از 

جانداران تراریخته هستند. 
اولین جاندار تراریخته در س��ال 1973 توس��ط 

استنلی کوهن و هربرت بویر ایجاد شد. 
پ��س از ایج��اد اولی��ن جان��دار تراریخته طی 
کنفرانس��ی تحقیقات��ی تصمیماتی جه��ت کنترل و 

نظارت بر این فناوری نوپا گرفته شد. 
نتیجه ای��ن کنفران��س این بود که دس��تکاری 
ژنتیکی به ش��رطی می تواند ص��ورت بگیرد که در 

حیطه قوانین مؤسسه ملی سالمت امریکا باشد.
در حال حاضر ش��بیه سازی به سه شیوه انجام 

می گیرد:
 DNA 1- شبیه سازی رویانی 2- شبیه سازی
فرد بالغ 3- شبیه سازی درمانی که در این نوع شبیه سازی 
هدف تولید انس��ان به صورت کامل نیس��ت بلکه 
هدف تولید سلولهای بنیادی رویانی است که برای 

اهداف درمانی به کار می رود.
مزایای شبیه سازی 

1- تولید گونه های تراریختی: به این معنی که 
یک گونه حامل ژنهایی از گونه های دیگر باش��د، 
مث��اًل گاوها، گوس��فندان و بزه��ا می توانند به این 
طریق تولید کننده مواد لبنی دارویی باشند. مثاًل آنها 
می توانند شیرهایی با ویژگی های زیر تولید کنند:

- ش��یر ح��اوی فاکت��ور انعق��اد ب��رای درمان 
هموفیلی

- شیر حاوی انسولین برای درمان دیابت.
2- شبیه سازی رویانی حیوان
3- شبیه سازی رویانی انسان.

با پیشرفت چشمگیری که در مورد سلول های 
بنیادی رویان انس��ان حاصل شده است می توان با 
کش��ت این سلول ها بافت ها یا اعضای مصدوم را 
ترمی��م ی��ا جایگزین کرد و می توان پوس��ت برای 
قربانیان س��وختگی و س��لولهای مغ��زی و طناب 
نخاع��ی ب��رای افرادی ک��ه از گردن ب��ه پایین فلج 

شده اند تولید کرد. 
با اس��تفاده از ای��ن فناوری زوج ه��ای نابارور 
می توانند بچه دار ش��وند و پزش��کان می توانند به 
جای اس��تفاده از موادی که ب��رای بدن جنبه بیگانه 
دارند، اس��تخوان، چربی، بافت همبند یا غضروف 
تولیدکنند، می توان برای افرادی که دچارس��رطان 
خ��ون هس��تند مغز اس��تخوان تولید ک��رد و انجام 
دیگ��ر کارهای مهم در زمینه کمک به بهبود زندگی 

انسان.
تاریخچه شبیه سازی

واژه التین ش��بیه س��ازی یا simulation در 
ابتدا توس��ط یک کشیش انگلیسی مطرح شد که در 
قرن 16 میالدی و اوایل قرن 17 زندگی می کرد. واژه 
التین Simulation را اینگونه تعبیر کرد: »به جهت 
تمای��ز، همانگونه که به کار بردن کلمات و واژه ها 
را برای فریفتن اش��خاص، دروغ می نامیم، فریفتن 
به واسطه اعمال، اشارات و رفتار را سیمولیشن می 
نامیم.« اگر چه این جمله امروزه مضحک جلوه می 
کنند ولی به هر جهت زمینه س��از صنعتی بزرگ در 
دنیا ش��د و واژه ای گس��ترده در عل��وم پدید آورد. 
امروزه ش��بیه سازی مفاهیم گس��ترده ای پیدا کرده 
است و دامنه وس��یعی دارد. یک وجه جدا نشدنی 
از شبیه سازی، مدل سازی است، مدل کردن پدیده 
های طبیعی مهمترین جزء یک ش��بیه سازی است. 
اما س��ؤال مهمی که مطرح می ش��ود این است که 
چرا ش��بیه سازی؟! به جای پاسخ به این سؤال بهتر 
است چند نمونه از شبیه سازی را مورد بررسی قرار 
دهیم تا به اصل موضوع پی ببریم. اولین شبیه سازی 
های دنیا به معنای واقعی در ابتدای قرن 20 میالدی 
طراحی شدند. در جنگ جهانی اول سربازان سواره 
نظام جنگی که از اس��ب استفاده می کردند، باید در 
مواقعی که بر اثر انفجار اس��ب رم می کرد، اس��ب 
را کنت��رل م��ی کردند. از آنجا که نم��ی توان تعداد 
زیادی از سربازان را با استفاده از اسب های واقعی 
آموزش داد و به عالوه اسب ها لزوماً همانند شرایط 
جنگی رفتار نمی کردند، دانش��مندان و مهندس��ین 
بر آن ش��دند تا یک ش��بیه س��از طراحی کنند تا به 
کمک آن س��ربازان را آموزش دهند. در همان زمان 
کاربرد مش��ابهی در علوم هوایی مطرح ش��د. برای 
آم��وزش خلبانان در روی زمین نیاز به یک ش��بیه 
ساز احساس ش��د. امکان شبیه سازي انسان زماني 
مطرح ش��د که دانشمندان اس��کاتلندي در مؤسسه 
روسلین، »دالي« را تولید کردند. »دالي« که به »دالي 
گوسفنده« شهرت داش��ت گوسفندي بود که تولید 
آن در سراس��ر دنیا با عکس العمل هاي متفاوتي از 

لحاظ علمي و اخالقي مواجه شد. 
این کار که در س��ال 1997 از سوي مجله نیچر 
به عنوان مهمترین تحقیق علمي سال برگزیده شد، 
در کن��ار نگراني هاي اخالقي بس��یار زیادي که در 
برداش��ت - چه از سوي علماي مسیحیت و اسالم 
و چه از س��وي مقامات کش��ورهاي مختلف- افق 
جدیدي در علم ژنتیک پیش روي دانشمندان گشود و 
امیدواري هاي زیادي براي بهبود زندگي بش��ر ایجاد 
کرد. به دلیل حساس��یتي که تولید دالي در برداشت، 
رس��انه ها توجه خاصي به پدیده شبیه سازي نشان 
دادند، اما این نوع ش��بیه سازي تنها یک نوع خاص 
از چندین روش شبیه سازي موجود در علم پزشکي 
و ژنتیک است که به شبیه سازي بازتولیدي مشهور 

است. 

بازتاب کلونينگ انساني

در قرن 16، »جان کالوین«، دانشمند علوم دیني، 
در م��ورد امر تولد نوزاد نوش��ت: » اگر چه آن امري 
طبیعي است و سبب مي  ش��ود نوزادان به دنیا بیایند 
ول��ي هنوز در ای��ن امر، ق��درت خداوند به وضوح 
مي درخشد. این در حقیقت معجزه است ولي چون 
واقعه اي طبیعي است، کمتر مد نظر ما قرار مي گیرد. اما 
اگر ناسپاسي به صورت پرده اي دیدگانمان را نپوشانده 
بود، با هر تولدي در جهان، ش��یفته ش��ده و زبان به 

تحسین مي گشودیم.« 
چهار قرن بعد، معجزه زایمان، از طریق فرایندهاي 

بارور سازي در آزمایشگاه معناي عادي یافته. 
اکن��ون که ما با امکان پیدایش زندگي بش��ر، نه 
از طریق یک تخم بارور شده بلکه از یک کلون روبه رو 
ش��ده ایم، به طور وس��یعي روي ای��ن امکان جدید، 
به عن��وان راهي براي به دنیا آمدن نوزادان حس��اب 
مي کنیم. بس��یاري از مردم متعجب هستند که آیا به 
راستي این یک معجزه است تا براي آن خدا را شکر 
کنیم یا یک راه جدید شوم براي بازیچه قرار دادن ما 
و این امر حداقل س��بب ایجاد کشش و تنشي میان 

علم و ایمان شده. 
از ط��رف دیگ��ر، در برخ��ي مواقع کلیس��ا با 
پیش��رفت هاي علمي ضدی��ت مي کن��د؛ نمونه آن 
م��ورد حمله و اتهام قرار گرفت��ن گالیله بود به اتهام 
بدعت گذاري او در پیش��نهادي که به ظاهر، خالف 
کتاب مقدس بود یعني زمین به دور خورشید مي گردد. 
تئوري داروین در تکامل، هنوز مورد مخالفت برخي 
از مس��یحیاني است که مي خواهند به آفرینش، زمان 
یکسان دهند. چنین مثال هایي به ما متذکر مي شود که 
کلیسا نباید فرض کند که دین به وسیله قرار گرفتن 

در لفافه اي از ناداني محافظت مي شود. 
ما باید بتوانیم دس��تاوردهاي انس��اني را جشن 
بگیریم. این دستاوردها شامل دریافت هایي است در 
تحقیقات ژنتیکي به عنوان نتیجه اي از موهبت هاي 

الهي از دانش و مهارت تکنیکي.
دیدگاه اسالم پیرامون شبیه سازی

شبیه س��ازی انسان ش��خصیتهای مذهبی ادیان 
مختلف را بر آن داشت که مواضع دینی خود را بیان 
کنند. از کنفرانس ملی اس��قفهای کاتولیک، کشیش 
آلبرت مراک زویسکی اعالم داشته است که شبیه سازی 
»ذاتاً و اخالقاً اشتباه است« چرا که تالش بر آن است 
ک��ه »نقش خدا« را اجرا کنند و از حد مجاز که برای 
انسانها مقرر ش��ده پا فراتر بگذارند. دکتر عبدالعزیز 

ساجدنیا، دانش��مند اسالمی دانشگاه ویرجینیا اعالم 
داشته است که شبیه سازی انسان آموزشهای اسالمی 
پیرامون وراثت فامیلی را نقض می کند و نقش سنتی 

پدران را در تولید فرزند از بین می برد.
الف- بعد اعتقادی موضوع: بر اس��اس آیات 
قرآن، مسلمانان نتیاج مهمی را بیان کرده اند. اول اینکه 
خلقت انس��ان بخش��ی از اراده خالق است که سیر 

تکاملی انسان را از جنین تعیین می کند. 
دوم اینکه نوع دیگ��ری از زندگی در مرحلهای 
دیگر و به شکل دیگری امکانپذیر است و سوم اینکه 
این سؤال را مطرح می کند که آیا جنین باید به عنوان 
یک انس��ان حقوقی در مراحل اولیه خود تلقی شود 
و چهارم آنکه بی��ن افراد بیولوژیکی و واقعی امکان 
وجود تفاوتهایی قائل می ش��ود. اما نتیجه ای که در 
کل می توان گرفت اینکه فعالیت انسانها در امر شبیه 
سازی تنها در مواردی که جهت بهبود شرایط سالمتی 

انسان باشد، پذیرفتنی است.
ب- بعد اخالقی موضوع: اسالم روابط انسانها 
را با یکدیگر به عنوان یک اصل زندگی مذهبی تلقی 

می کند و در واقع بر اساس حدیثی از قول حضرت 
رس��ول، 9 دهم مذه��ب روابط انس��انها با یکدیگر 
را ش��امل می ش��ود و یک دهم رابطه انسان با خدا. 
بحثی که مسلمانان در این مورد دارند بیشتر مربوط 
به مشکالتی است که با دخالت تکنولوژی در رابطه 
اخالقی- عاطفی بین مرد و همس��رش و والدین با 

فرزندانشان اثر می گذارد.
ج- بعد حقوقی موضوع: گرچه در اسالم جنبه 
های اعتق��ادی، اخالقی و حقوقی با یکدیگر مرتبط 
هس��تند اما  الزم اس��ت جنبه حقوقی این موضوع 
جداگانه مورد بررس��ی قرار گیرد. دو زمینه در مورد 
بعد حقوقی مطرح اس��ت. اول اصل »برابری« و دوم 

اصل »منافع عمومی« است. 
این دو اصل به عنوان عوامل تکمیلی می توانند 
جهت نیل به تصمیم جدید مورد استناد قرار گیرند. 
بدیهی است با توجه به اینکه اطالعات موجود نمی تواند 
راهنمای خوبی باش��د که در اثر ش��بیه سازی انسان 
چه کس��ی صدمه می بیند و یا حق��وق چه افرادی 
نقض می ش��ود، قوانین جاری اسالم تنها می تواند 
از موضوع ش��بیه سازی انسان آن بخش را که جهت 
درمان ناباروری اس��ت و یا تغییر ژنهای بیمار نطفه 

است مجاز بداند.
شبیه سازی در آیین کاتولیک

آیین کاتولیک با به کاربستن برخی دستاوردهای 
مهندسی ژنتیک درباره انسان سرسختانه مخالفت می کند 
و آن را ناقض کرامت و شأن انسان می داند. یکی از 
تازه ترین دستاوردهای این عرصه، امکان به کارگرفتن 
 Somatic Cell( تکنیک انتقال هسته سلول پیکری
Nuclear Transfer( ب��ا عالم��ت اختص��اری 
SCNT یا ش��بیه سازی درباره انسان است. کلیسای 
کاتولیک استفاده از این تکنیک را تحت عناوینی چون 
شبیه سازی درمانی یا انسانی مغایر با آموزه های اصلی 
کتاب مقدس و اخالق مس��یحی م��ی داند و دالیلی 
ب��ر ضد آن اقامه می کند. مهمترین دالیل مخالفت با 
شبیه سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک عبارتند از: 
احتمال شکست از نظر علمی، ضرورت تولید مثل 
جنسی برای ایجاد فرد جدید، تحمیل هویت خود 
بر شخص شبیه سازی شده، غصب جایگاه خداوند، 
نقض کرامت انسانی، نقض حق کودک برای داشتن 
والدین، تنزل انسان به شئ مغایرت با حق »نادانی« و 
جهل نسبت به آینده، امکان سوءاستفاده های مختلف 
و فروپاش��ی نهاد خانواده. رشد مهندسی ژنتیک و 

پیدایش مسائل تازه ای در این عرصه و امکان برخی 
دستکاری های ژنتیکی، پرسش هایی جدی در باب 
حیات و مرگ و مفهوم انسان و معیار انسانیت پیش 
کشیده اس��ت و آیین کاتولیک نیز بخشی از تالش 
خود را صرف پاسخگویی به آنها کرده است. یکی 
از تازه ترین چالش های این عرصه، مس��أله امکان 
شبیه سازی انسانی است که پس از اعالم خبر شبیه 
س��ازی گوس��فندی به نام »دالی« در سال 1997 به 
گونه ای جدی ذهن متدینان را به خود مشغول کرده 
است آیا به وجود آوردن انسان بی استفاده از شیوه 
رایج تولید مثل و به گونه ای غیر جنس��ی مشروع 

است و اخالقی، یا برخالف آموزه های دینی؟ 
غال��ب متدینان آن را تهدی��دی بر ضد کرامت 
انس��انی قلمداد کرده اند و خواستار منع آن شدند. 
مسلمانان اهل س��نت قاطعانه این عمل را محکوم 
کرده و عالمان شیعه در این زمینه نظرات گوناگونی 
ابراز داشته اند. جهان مسیحی نیز موضعی استوار در 
این زمینه اتخاذ کرد و شبیه سازان را ناقض کرامت 

انسانی دانسته است.  

شبیه سازی یا کلونیک

اصوالً این س��ؤال زیاد مطرح مي شود که اصاًل 
چرا انسان باید شبیه سازي شود؟

 و یا اینکه آیا تا به حال هیچ انساني شبیه سازي 
شده است؟ 

در مورد شبیه سازي انسان باید گفت تا به حال 
هیچ انس��اني از کشت سلول هاي یک انسان دیگر 

تولید نشده است. 
اما در مورد اینکه چرا انس��ان باید شبیه سازي 
ش��ود، این گروه از دانش��مندان موارد ذیل را ذکر 

مي کنند:
یکي از کاربردهاي شبیه سازي مي تواند براي 
زوج ناباروري اتفاق بیفتد که تمایل بس��یار زیادي 

به بچه دارند. 
ای��ن بچه که از یکي از والدین ش��بیه س��ازي 
م��ي ش��ود، مس��لمًا در دوران کودکي فش��ارهاي 
فیزیولوژیکي بس��یار زیادي را متحمل خواهد شد. 

کاربرد دیگر ش��بیه س��ازي مي تواند ش��بیه سازي 
استعدادهاي بشري براي چند نسل باشد. 

مثاًل مي توان با اس��تفاده از DNA انیش��تین، 
وي را ش��بیه س��ازي کرد اما هیچ تضمیني نیست 
که انیش��تین جدید همانند آلبرت با هوش ما همان 
راهي را برگزیند که انیشتین به خاطر آن به شهرت 

رسیده است. 
یکي دیگر از موارد شبیه سازي، تولید جنین هاي 

تحقیقاتي است. 
با همه عالقه اي که بش��ر به شبیه سازي دارد، 
باید گفت ای��ن پدیده داراي خط��رات و ایرادات 
زیادی اس��ت که به صورت مختصر به آنها اش��اره 

خواهد شد. 
شبیه سازي باز تولیدي بسیار گران است و امید 

انجام مطلوب آن بسیار کم است. 
نزدیک به 90 درصد اقدام هاي شبیه سازي در 

ای��ن زمینه به نتیجه نمي رس��ند و براي انجام یک 
ش��بیه س��ازي موفق، باید نزدیک به 100 بار انتقال 
هسته اي صورت گیرد و در همین یک مورد موفق 
هم، حیوان شبیه س��ازي شده نسبت به عفونت ها 

بسیار غیرمقاوم است. 
نمون��ه آن هم دالي بود که ب��ر اثر عفونت ریه 
مرد. عالوه بر آن رش��د تومورها در آن به سرعت 
انجام مي شود و کوچکترین بیماري براي این نوع 

حیوانات، مي تواند منجر به مرگ شود. 
اکثر این حیوانات رش��د غیرطبیعي دارند و گاه 

به دالیل نامشخص به یکباره مي میرند. 
از میان حیواناتي که تاکنون شبیه سازي شده اند، مي 
توان به گوس��فند ها، موش ها، گاو ها و حیوانات 

خانگي از قبیل گربه اشاره کرد. 
اما یکي از وسوس��ه انگیزترین شبیه سازي ها، 
شبیه سازي حیوانات ما قبل تاریخ مانند دایناسورها 

است، بدین ترتیب که با استفاده از DNA بازمانده 
از آنها در س��نگواره ها، آنها را ش��بیه س��ازي کرد. 
هنگام��ي که این فرضیه مطرح ش��د، موافقت ها و 
مخالفت هاي زیادي با آن شد اما این التهابات به زودي 
فروک��ش کرد، چ��ون این موج��ودات بیش از 65 
میلیون س��ال پیش از بین رفت��ه اند و این در حالي 
است که DNA، فقط 10 هزار سال عمر مي کند. 
نظریه بعدي شبیه سازي ماموت ها بود که کمتر از 

10 هزار سال پیش زندگي مي کرده اند. 
با این حال پیدا کردن DNA مناسب ماموت ها 

غیرممکن به نظر مي رسد. 
با این تفاسیر شبیه سازي موجودات منقرض شده 

فعاًل امکان ناپذیر است. 
البته ش��اید روزي فرزندان ش��بیه سازي شده 
دانش��مندان امروزي بتوانند دایناسورها را هم اهلي 

کنند.

شبيه سازی پديده ای پر خطر!

به طور کلی سه نوع شبیه سازی عبارتند از:
 DNA یا فناوری DNA 1 - ش��بیه س��ازی

باز ترکیب شده
2 - شبیه سازی بازتولیدی

3 - شبیه سازی درمانی.
فناوری DNA باز ترکیب شده

 DNA در ای��ن قس��مت می ت��وان فن��اوری
ب��از ترکیب ش��ده، ش��بیه س��ازی DNA، ش��بیه 
س��ازی مولکولی یا شبیه س��ازی ژنی را در کنار هم 
دس��ته بندی کرد، چون همه از یک پروسه مشترک 
 DNA پیروی می کنند، انتقال دستواره )تکه ای از
اصلی که برای تکثیر از آن جدا می ش��ود( از یک 
ارگانیزم به یک عنصر ژنتیک خود همانندساز مانند 
پالزمی��د باکتریایی. دانش��مندانی که روی یک ژن 
خ��اص کار می کنند معم��والً از پالزمید باکتریایی 
برای تولید کپی های چند گانه همان ژن اس��تفاده 
می کنند. پالزمیده��ا کروموزوم های اضافی خود 
همانندس��از مولکول دایره ای DNA هس��تند که 

جدا از ژنوم های معمولی باکتریایی هستند. 
پالزمیدها و دیگر گونه های ناقل شبیه سازی، 
توس��ط محققان ژنوم انس��ان برای تکثیر ژن ها و 
دیگ��ر تکه ه��ای کروم��وزوم که مواد شناس��ایی 
کافی برای تحقیق بیش��تر تولید می کنند، اس��تفاده 

می شوند. 
 DNA برای ش��بیه سازی یک ژن، یک تکه از
 DNA ک��ه ژن مورد نظر را ش��امل می ش��ود از
کروموزوم��ی توس��ط آنزیم ه��ای مح��دود کننده 
جدا می ش��ود و س��پس با یک پالزمید که توسط 
همان آنزیم های محدود کننده جدا ش��ده اس��ت، 
 DNA ترکیب می ش��ود. هنگامی که یک تکه از
کروموزومی به ناقل ش��بیه س��ازی در آزمایش��گاه 
وصل می ش��ود، به آن مولکول DNA بازترکیب 
ش��ده گفته می شود. با انتقال این مولکول به سلول 
میزبان مناس��ب، DNA بازترکیب ش��ده در کنار 

DNA سلول میزبان باز تولید می شود.
شبیه سازی بازتولیدی

شبیه س��ازی بازتولیدی فناوری ای است برای 
تولید یک حیوان که از همان هسته DNA بهره می برد 
که حیوانی دیگ��ر در همان زمان یا پیش از آن، آن 

هسته DNA را داشته یا دارد. 
دالی گوس��فند معروف اسکاتلندی ها با همین 
روش شبیه سازی شده بود. در این پروسه که انتقال 
هسته سلول تکثیر شونده نام دارد، دانشمندان مواد 
ژنتیک هسته یک س��لول بالغ اهدا کننده را به یک 
تخم که هس��ته و همین طور م��واد ژنتیک آن جدا 

شده اند، منتقل می کنند. 

ای��ن تخم که DNA یک س��لول اه��دا کننده 
را در خ��ود دارد بای��د با جریان های ش��یمیایی یا 
الکتریکی مراقبت ش��ود تا برای تقسیمات سلولی 

تحریک شود. 
هنگامی که جنین ش��بیه س��ازی شده به سطح 
مناس��بی از پیشرفت می رس��د به رحم یک میزبان 
مؤنث منتقل می شود جایی که تا تولد به پیشرفت 

خود ادامه می دهد. 
موج��ودی ک��ه ب��ا روش انتقال هس��ته تولید 
می ش��ود، نمونه شبیه سازی ش��ده واقعی حیوان 
اهدا کننده نیس��ت و فق��ط DNA کروموزومی و 

هسته ای آن همانند حیوان اهدا کننده است. 
در ای��ن زمین��ه موفقیت پ��روژه دالی بس��یار 
چش��مگیر اس��ت چرا که اثبات کرد م��واد ژنتیک 
یک سلول بالغ می توانند برای تولید یک ارگانیزم 

جدید کامل مورد استفاده قرار گیرند. 
پی��ش از ای��ن دانش��مندان باالتف��اق تص��ور 
می کردند هنگامی که سلولی به کبد، قلب، استخوان 
یا هر نوع دیگری از بافت های بدن تخصیص داده 
می ش��ود، دیگر استفاده از آنها در بافت های دیگر 
امکان ندارد و دیگر ژن هایی که در سلول بودند و 

نیازی به آنها نبود غیرفعال می شوند. 
برخی محققین بر این باورند که اشتباه یا کامل 

انجام ندادن پروس��ه باز برنامه ریزی، سبب مرگ، 
نقص عضو و معلولیت حیوانات ش��بیه سازی شده 

خواهد شد.
شبیه سازی درمانی

این شبیه س��ازی که به شبیه سازی جنینی هم 
معروف اس��ت در واقع تولید جنین های انس��انی 

برای استفاده در تحقیقات است. 
هدف از انجام این شبیه سازی تولید انسان های 
شبیه سازی شده نیست، بلکه هدف کشت سلول هایی 
اس��ت که می توانند در تحقیقات پیش��بردی انسان 
و همچنین درم��ان بیماری ها مورد اس��تفاده قرار 

گیرند. 
این س��لول ها برای محققان بیومکانیک بسیار 
با اهمیت هس��تند برای اینکه می توان از آنها برای 
تولید هر نوع س��لولی که در بدن انسان وجود دارد 
استفاده کرد. این س��لول ها پس از گذشت 5 روز 
از تقسیم تخم، از آن اس��تخراج می شوند. پروسه 
استخراج باعث از بین رفتن جنین می شود که این 
مسأله نگرانی های اخالقی فراوانی را در پی دارد. 
محققان امیدوارند روزی این سلول های ساختگی، 
جایگزین مناس��بی برای س��لول هایی شوند که بر 
اثر بیماری هایی نظیر آلزایمر، س��رطان و... از بین 

رفته اند.

انواع شبيه سازی
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شهرکرداصفهان

نجف آباد

اصفهان

شهرکرد

اصفهان

شهرکرد

شهرکرداصفهان

برای نخستین بار در ایران و در اتفاقی کم نظیر؛
قوی سیاه تاالبهای استرالیا در باغ پرندگان 

شهرداری اصفهان تکثیر شد

به گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای 
روابط عمومی ش��هرداری اصفهان، مسئول 
باغ پرندگان ش��هرداری اصفه��ان با اعالم 
این خبر گفت: واحد تکثیر این باغ شرایط 
و محی��ط مناس��ب جهت تخم گ��ذاری، 
جوج��ه درآوری و ازدیاد نس��ل گونه نادر 
قوی سیاه را با استفاده از روش های طبیعی 
طی 36 روز فراهم کرد و خوشبختانه برای 
اولین بار در ایران این گونه در چهار قطعه 

تکثیر شد.
مرتضی نی��ازی هزینه خرید هر جفت 
قوی سیاه را حدود 20 میلیون ریال دانست 
و اف��زود: در ح��ال حاضر ب��اغ پرندگان با 
افزودن گونه های نادر به خصوص این نوع 
پرنده عالوه بر صرفه جویی در هزینه ها در 
جهت درآمدزایی گام مهمی برداشته است.

وی ب��ا بی��ان اینکه در ح��ال حاضر 8 

قطعه قوی س��یاه در باغ پرن��دگان موجود 
است، اذعان داش��ت: با بلوغ چهار جوجه 
قوی سیاه تعداد این پرنده نادر به 12 قطعه 

خواهد رسید.
وی اضافه کرد: قوی س��یاه بیش��تر در 
تاالبهای جنوب اس��ترالیا زندگی می کند و 
در کشورهای انگلیس، هلند و استرالیا تکثیر 
می ش��ود و اکنون باغ پرندگان ش��هرداری 
اصفهان توانسته به امکانات مناسب جهت 

تکثیر این نوع پرنده دست یابد.
پرن��دگان ش��هرداری،  ب��اغ  مس��ئول 
باغ پرندگان را زیباترین مرکز تفریحی شهر 
اصفه��ان معرفی و تصریح کرد: مس��احت 
داخل باغ پرندگان حدود 17 هزار مترمربع 
اس��ت که بی��ش از 3 هزار قطع��ه پرنده از 
کش��ورهای مختلف در قالب 125 گونه در 

آن زندگی می کنند.

با متخلفان در چهارشنبه پایاني سال 
برخورد مي شود

دادس��تان عمومی انقالب اصفهان گفت: 
ب��ا معان��دان و فرصت طلبانی ک��ه به بهانه 
چهارش��نبه س��وری قصد ایجاد مزاحمت و 
سلب آس��ایش عمومی را داش��ته باشند، به 
ش��دت برخورد می ش��ود. به گزارش موج، 
محمدرضا حبیبی دادستان عمومی و انقالب 
اصفهان ط��ی ابالغیه ای از فرماندهی انتظامی 
شهرستان اصفهان خواسته است تا از اقدامات 
مجرمانه کس��انی که در چهارشنبه آخر سال 
قصد ایجاد راهبندان و اس��تفاده از مواد آتش 

را دارند، جلوگیری کنند. همچنین به موجب 
این دس��تور العمل مقرر شده اداره نظارت بر 
اماکن عمومی پلیس اطالعات و امنیت عمومی 
با هم��کاری اداره اطالعات با تحقیقات غیر 
محسوس واحدهای صنفی فعال در زمینه تهیه، 
تولید و توزیع مواد آتش زا را شناسایی کرده و 
از باب پیشگیری نسبت به توقیف موادآتش زا 
تا پایان فروردین ماه سال آتی اقدام و در پایان 
موعد مذکور نتیجه را جهت تعییین تکلیف به 

دادسرای اصفهان گزارش کنند. 

افتتاح دو طرح عمرانی با حضور وزیر تعاون 

         نجف آباد
         خبرنگار زاینده رود

با حضور وزیر تعاون، معاون برنامه ریزی 
اس��تانداری، فرماندار، معاون��ت عمرانی، 
بخشدار و مس��ئوالن شهرستان نجف آباد 
بهره برداری از طرح های عمرانی تعاونی 
پویا گستر و تعاونی مزرعه کوهستان آغاز 

شد.
وزی��ر تعاون در مراس��م افتت��اح این 
طرح ه��ا از افرادی ک��ه در این خصوص 
س��رمایه گذاری و ب��رای تولی��د و ایجاد 
اش��تغال تالش کرده اند تقدیر و تش��کر 

کرد.
ابوالقاسم صالحی مدیرعامل این واحد 
تولیدی در این مراس��م اعالم داشت: این 
دو واح��د تولیدی به جه��ت تولید انواع 
محص��والت لبنی و همچنین تولید چیپس 
س��یب زمینی و ایجاد اشتغال در شهرستان 

نجف آباد احداث شده است.
وی گفت:درکارخانه تولید محصوالت 
لبنی مزرعه کوهستان روزانه 14 نوع انواع 
محص��والت لبنی و 13 نوع انواع بس��تنی 
ب��ه میزان 300 تن با بهترین دس��تگاهها و 
زیر نظر متخصصین باسابقه تولید و توزیع 
می شود و تالش این واحد تولیدی جهت 
ارائه محصوالت با کیفیت به مردم عزیز و 

همچنین صادرات است.

وی اعالم داش��ت در کارخانه نیکوتم 
که برای تولید چیپس سیب زمینی در کنار 
همین کارخانه لبنی احداث ش��ده اس��ت 
روزانه 10 تن چیپس س��یب زمینی تولید 

می شود.
کارخانه مزرعه کوهستان در زمینی به 
مس��احت 8000 مترمربع و زیربنای 6000 
مترمربع با سرمایه گذاری بخش خصوصی 
با مبلغ 55 میلیارد ریال احداث شده است 
که برای اجرای این طرح 37 میلیارد ریال 
از تس��هیالت بانکی اس��تفاده ش��ده و در 
این تعاونی تولیدی لبن��ی بیش از 35 نفر 

مشغول به کار هستند.
کارخانه نیکوتم در زمینی به مساحت 
8000 مترمربع و زیربنای 5000 مترمربع با 
هزینه معادل 35 میلیارد ریال احداث شده 
و در تولی��د چیپس س��یب زمینی فعالیت 
دارد. در ای��ن واحد تولی��دی بیش از 20 
نفر مش��غول کار و تولید هس��تند. شرکت 
تعاونی پویاگس��تر نجف آباد در سال 85 
تأسیس و دارای 7 عضو است و در زمینه 
تولید قطعات پرسی خودرو نیسان فعالیت 
می کنن��د. س��رمایه گ��ذاری کل طرح 6 
میلی��ارد و 400 میلیون ریال اس��ت که از 
5 میلی��ارد و 890 میلیون ریال تس��هیالت 
بانک��ی اس��تفاده ش��ده و در ای��ن تعاونی 

تولیدی 11 نفر اشتغال به کار دارند. 

مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد شهرداری اصفهان:
شهروندان در ازای ارائه پسماند خشک 

کارت اعتباری دریافت می کنند
غرفه های جمع آوری پس��ماند خشک، 
مس��تقر در سطح ش��هر اصفهان از سال 
آینده در ازای دریافت پس��ماند خشک، 
کارت اعتب��اری ارائه کرده و این کارت 
در ه��ر مرتبه ارائه پس��ماند خش��ک از 

سوی شهروندان، شارژ می شود.
به گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای 
رواب��ط عموم��ی ش��هرداری اصفه��ان، 
مدیرعامل س��ازمان بازیاف��ت و تبدیل 
مواد زائد شهرداری اصفهان با اعالم این 
خبر گفت: این اقدام با همکاری سازمان 
بازیاف��ت و بخ��ش خصوص��ی انج��ام 
می ش��ود و در ح��ال حاض��ر مقدمات 

اجرای این طرح انجام شده است.
تیم��ور باجول ب��ا تأکید بر اینک��ه ارائه 
کارت اعتباری فق��ط از طریق 18 غرفه 
ثابت در س��طح مناطق 14 گانه صورت 
می گیرد، اظهار کرد: براساس این طرح 
شهروندانی که به هر کدام از این غرفه ها 
مراجعه کنند، مقدار پسماند خشک آنها 
محاسبه و به میزان ارزش یک سوم آن، 

کارت اعتباری آنها شارژ خواهد شد.
وی ب��ا اش��اره به افزای��ش 15 درصدی 
اقالم حجی��م خانگی در روزهای پایانی 
س��ال افزود: هر ساله در روزهای پایانی 

س��ال، ب��ه خاطر خان��ه تکان��ی، حجم 
پسماندهای خشک شهروندان اصفهانی 
افزای��ش می یابد و ما پی��ش بینی های 
الزم را برای افزایش حجم پسماند انجام 
داده ای��م و مش��کلی در این خصوص 

وجود ندارد.
وی ب��ا بی��ان اینکه س��ازمان بازیافت و 
تبدیل مواد زائد شهرداری به منظور رفاه 
حال شهروندان در نظر دارد اقالم حجیم 
قابل بازیافت ش��هروندان را در روزهای 
پایان��ی س��ال ب��ه خص��وص جمعه ها 

جم��ع آوری کن��د، تصری��ح ک��رد: بر 
همین اساس اقالم حجیم قابل بازیافت 
شهروندان توس��ط خودروهای بازیافت 
در س��طح مناط��ق 14 گان��ه به صورت 

رایگان جمع آوری خواهد شد.
مدیرعامل س��ازمان بازیافت ش��هرداری 
اصفهان اعالم کرد: شهروندان می توانند 
برای تحوی��ل اقالم حجی��م و بازیافتی 
خود با سازمان بازیافت به خصوص در 
روزهای تعطیل تا 29 اس��فند ماه تماس 

بگیرند. 

یک مقام در سپاه قمر بني هاشم:
 مقابله با جنگ نرم، وظیفه اي همگاني است

مس��ئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در 
سپاه قمر بنی هاشم گفت: جنگ نرم دشمن 
پایان پذیر نیس��ت و همه باید آماده مقابله 
با ترفندهای مختلف دش��من باش��یم. وی 
گفت: دشمن با ترفندهای مختلف به دنبال 
مقابله ب��ا نظام مقدس جمهوری اس��المی 
ایران اس��ت و در این راستا از همه ترفندها 

استفاده می کند. 
وی اف��زود: تبلیغ��ات و رس��انه ها در 
هشت سال دفاع مقدس نقش بسیار مهمی 
را ایف��ا کردند به طوری ک��ه 70درصد کار 
دف��اع مقدس ب��ر دوش رواب��ط عمومی و 

تبلیغات بود. 
به گفته وی،  تبلیغات و اطالع رس��انی 
ریش��ه های عمیق��ی در فرهن��گ دینی و 
اس��المی دارد و در دنیای پیش��رفته امروز 
اطالع رس��انی از ض��روری ترین و اصلی 
ترین عوامل توس��عه کش��ور اس��ت. وی 
اس��تفاده از اب��زار نوین اطالع رس��انی را 
موجب اثر بخش��ی و کارآمدی بخش های 
مختلف س��ازمان ی��ا اداره به وی��ژه روابط 
عمومی دانست و گفت: روابط عمومی ها 
می توانن��د نقش مؤثری در رفع مس��ائل و 

مشکالت داشته باشند.

 GSM-WLL سرویس پیام کوتاه شبکه
فعال شد

در راستای خدمت رسانی به مشترکین 
با استفاده از فناوری های جدید مخابراتی، 
تجهی��زات SMSC بر روی ش��بکه تلفن 
استان   )GSM-WLL( روس��تایی  همراه 

اصفهان نصب و راه اندازی شد. 
به گ��زارش رواب��ط عمومی ش��رکت 
مخاب��رات اس��تان اصفهان با فعال ش��دن 
س��رویس ارسال و دریافت پیام کوتاه برای 

مش��ترکین GSM-WLL اس��تان، از این 
پس کلی��ه مش��ترکینی که از تلف��ن همراه 
روس��تایی استفاده می کنند، می توانند پس 
از وارد ک��ردن ش��ماره 00983110312 به 
 Message( عنوان شماره مرکز پیام کوتاه
Center( در گوشی تلفن همراه خود، این 
س��رویس را فعال کرده و اقدام به ارسال و 

دریافت پیام کوتاه کنند.

به گزارش فارس، بهادر بهمنی در همایش 
آش��نایی با مالیات بر ارزش افزوده با تأکید بر 
ض��رورت وص��ول مالیات ب��ر ارزش افزوده، 
اظهار داشت: بر همین اساس انعقاد قراردادها 
با پیمانکاران و شرکت های حقوقی و حقیقی 
و اخذ مالیات ب��ر ارزش افزوده گام مهمی در 
راستای افزایش درآمدها است چرا که اجرای 
این قانون نیازمند تعامل و همکاری مسئوالن 

است.
وی مالی��ات بر ارزش اف��زوده را یکی از 
مترقی ترین روش های دریافت مالیاتی دانست و 
افزود: مهمترین ویژگی این مالیات شفاف سازی 
اقتص��ادی و جلوگیری از فرار مالیاتی اس��ت.
بهمن��ی تصریح کرد: با توجه ب��ه اینکه قانون 
مالیات بر ارزش افزوده و مالیاتی که بر مصرف 
وضع می ش��ود ضروری اس��ت تا افرادی که 
مصرف بیشتری دارند مالیات بر ارزش افزوده 

را نیز پرداخت کنند. 
مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری 
ادامه داد: در گذش��ته تجمیع عوارض بر تولید 
وضع می ش��د اما در حال حاضر ارزش افزوده 

بر کاال و خدمات صورت می پذیرد. 
وی مالی��ات را از منابع مهم درآمد دولت 
برشمرد و گفت: ثبات و تداوم وصول مالیات 
موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارائه 
خدمات مورد نیاز کشور در زمینه های گوناگون 

می شود. 
بهمن��ی گفت: تغییر و تح��ول در اقتصاد 

کشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع 
ثروت و درآمد مستلزم بازنگری و تجدید نظر 

در انواع مالیات ها و نحوه وصول آنها است. 
ب��ه گفته وی، اج��رای مالیات ب��ر ارزش 
افزوده در بیش از 120 کشور جهان نشان دهنده 
مقبولیت و کارآیی این نظام در فراهم کردن یک 
منب��ع درآمد قابل اتکا و مطمئن برای دولت ها 

محسوب می شود.
بهمنی ب��ه مزایا و ض��رورت اجرای این 
مالیات اش��اره ک��رد و افزود: ای��ن مالیات در 
بسیاری از کشورها ضمن تأمین بیشتر عدالت 
اجتماعی نسبت به سایر مالیات ها و بدون از بین 
بردن انگیزه سرمایه گذاری و تولید به عنوان منبع 
درآمد جدیدی، در راستای افزایش درآمدهای 

دولت به کار برده شده است. 
مدی��رکل ام��ور مالیات��ی چهارمحال و 
بختیاری خاطرنشان کرد: از آنجا که سیستم 
مالیات بر ارزش افزوده یک سیس��تم خود 
اجراست و همه مؤدیان نقش مأمور مالیاتی 
را ایف��ا می کنن��د، هزینه وص��ول آن پایین 

است.
بهمنی تأکی��د کرد: مالی��ات بر ارزش 
اف��زوده یک منبع درآم��د باثبات و در عین 

حال انعطاف پذیر است.
وی اب��راز امیدواری کرد ب��ا پرداخت 
مستقیم و غیرمستقیم مالیات و هزینه کردن 
مازاد درآمدها گام اساسی در راستای رشد، 

توسعه و پیشرفت استان برداشته شود.

برگزاری بیست و هشتمین دوره مسابقات 
فرهنگی و هنری پرسش مهر 10 در 

ناحیه یک شهرکرد
دوره ه��ای  آم��وز  دان��ش   6500
تحصیل��ی راهنمای��ی و متوس��طه اداره 
آم��وزش و پرورش ناحیه یک ش��هرکرد 
در مرحله شهرس��تانی بیست و هشتمین 
دوره مسابقات فرهنگی و هنری پرسش 
مهر یادواره س��ال اصالح الگوی مصرف 
شرکت کردند. بختیار حیدری کارشناس 
روابط عموم��ی اداره آموزش و پرورش 

ای��ن ناحیه با اعالم این خب��ر افزود: این 
مسابقات در رش��ته های مختلف قرآنی، 
ادب��ی، فرهنگ��ی و هن��ری ب��ه صورت 
انف��رادی و گروهی از تاریخ اول اس��فند 
لغایت بیستم اسفند ماه سال جاری برگزار 
می ش��ود. الزم به ذکر است در پایان این 
دوره از مسابقات 1800 دانش آموز برتر 

مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

استاندار چهارمحال و بختیاری بر رفع موانع 
زیرساخت گردشگری تأکید کرد 

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 
عرصه گردش��گری یک عرص��ه رقابتی 
اس��ت و اگر امروز غفلت کنیم جبران آن 
در آینده غیرممکن است، بنابراین ارتقای 
وضعیت گردشگری مهمترین هدف ستاد 

تسهیالت سفر این استان است.
به گزارش ف��ارس، رجبعلی صادقی 
در نشس��ت ستاد تس��هیالت سفر استان 
با تأکید بر رش��د روز افزون گردشگر در 
استان اظهار داشت: بر همین اساس رفع 
موانع زیرساخت  گردشگری در راستای 
جذب گردشگر و مسافر باید بیش از پیش 
مورد توجه مس��ئوالن قرار گیرد. وی به 
بازگشایی جاده خوزس��تان اشاره کرد و 
افزود: بازگشایی این جاده ترانزیتی به طور 
قط��ع و یقین افزایش تعداد مس��افران و 
گردش��گران را به استان به دنبال دارد لذا 
تمام اعضای ستاد باید با برنامه ریزی  های 
اصولی و جامع در راستای جذب هرچه 
بیشتر گردش��گر از این فرصت به وجود 

آمده استفاده بهینه داشته باشند. 
اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری از 
صنعت گردگش��ری در اس��تان به عنوان 
یکی از زیرس��اخت  های توس��عه نام برد 
و گف��ت: در عصر حاضر که ش��کوفایی 
اقتصادی بر پایه گردشگری به سیستم های 
اقتصادی تبدیل شده، آنانی موفق بوده اند 
که با به کار ب��ردن ابتکار عمل و یافت�ن 
راه ه���ای جدی��د به نح���و مطل�وب از 
توانمن�دی ه�ای این بخش بهره برده اند. 

وی حضور مس��افران ن��وروزی را 
فرصتی مناسب برای معرفی جاذبه های 
گردش��گری و فرهنگی استان دانست و 
افزود: گنجاندن خالقیت ها و جاذبه های 
جاذبه ه��ای  کن��ار  در  اف��راد  هن��ری 
گردش��گری، جذبه مناطق را با کمترین 
هزینه باال می برد. صادقی هدف از تشکیل 
ستاد تس��هیالت را رفاه حال مسافران و 

گردش��گران و هماهنگی های الزم برای 
پیگی��ری ام��ور و امکان��ات خصوصی 
و دولت��ی عن��وان کرد و ادامه داد: س��تاد 
تسهیالت در ایام تعطیالت در کمیته های 
تأمی��ن، امنیت، ح��وادث و س��وانح در 
خدم��ت مس��افران هس��تند. اس��تاندار 
چهارمحال و بختیاری اس��کان و اقامت 
مس��افران نوروزی، برنامه های فرهنگی، 
اجتماعی و هنری، خدمات شهری و رفاه 
عمومی، امداد خودرو و نظارت مس��تمر 
بر مناطق گردشگری را از جمله خدمات 

ستاد در ایام نوروز برشمرد. 
وی بی��ان داش��ت: همچنین س��تاد 
تسهیالت نوروزی خدماتی دیگر را در 
بخش های بهداش��تی و درمانی، امداد و 
نجات، خدمات انتظامی و امنیتی، حمل 
و نق��ل، ترافی��ک و خدمات ج��اده ای، 
اطالع رس��انی و راهنمایی مسافران ارائه 
می دهد. صادق��ی تأکید کرد: در صنعت 
گردش��گری موضوع توجه به زیباسازی 
ش��هر و فراه��م کردن خدم��ات رفاهی 
مس��افران از جمل��ه مراک��ز اقامت��ی از 

جایگاه و مقام واالیی برخوردار اس��ت 
پای��دار  از زیرس��اخت های توس��عه  و 
صنع��ت گردش��گری به ش��مار می آید.
وی اف��زود: س��رمایه گذاری در هتل ها، 
شهرها،  سبز  فضاهای  استانداردس��ازی 
بهره مندی از نیروهای جوان و متخصص 
در ام��ر گردش��گری از م��وارد مهم این 
صنع��ت اس��ت و یک��ی از راهکارهای 
اساسی که می تواند بسیاری از مشکالت 
فراروی این صنعت را برطرف کند، اتکا 

به بخش خصوصی است. 
اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری 
همچنی��ن به نبود پارک های مناس��ب و 
همچنین کمبود فضای س��بز در اس��تان 
اش��اره ک��رد و گفت: در حال��ی که این 
اس��تان پتانس��یل های بس��یار خوبی در 
ح��وزه گردش��گری و توریس��تی دارد 
ولی متأس��فانه از کمبود فضای س��بز و 
پارک های مناسب برای تفریح و پذیرایی 
هرچه بهتر از مردم محروم رنج می برد و 
باید در این زمینه نیز اقدامات مناسبی در 

دستور کار مسئوالن قرار بگیرد.
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رئیس سازمان میراث فرهنگي چهارمحال و بختیاري:
مهمترین اقدام، شناسایی ظرفیت ها است

رئیس س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری 
گفت: تقویت زیرس��اخت های رفاهی و 
اقامتی ب��ا توجه به حضور مس��افران و 
گردش��گران در اس��تان ضروری است. 
به گزارش ف��ارس، م��ژگان ریاحی در 
نشست ستاد تسهیالت سفر به مهمترین 
اقدامات و فعالیت ه��ای صورت گرفته 
از س��وی ستاد سفر اس��تان اشاره کرد و 
اظهار داش��ت: مش��خص کردن اعضای 
کمیته ها، آماده سازی چارت ستاد، چاپ 
اقالم تبلیغاتی با همکاری ش��هرداری ها 
و برپای��ی فروش��گاه های س��یار نان از 
مهمترین موارد پیش��نهادی این جلس��ه 
به ش��مار می روند. وی اف��زود: برپایی 
فروشگاه های مواد غذایی، نصب دستگاه 
ش��ارژ تلفن، راه اندازی تلفن گویا، تهیه 
فرم نظرسنجی و گلکاری مدارس محل 
اس��کان برای رفاه حال گردش��گران از 
دیگ��ر اقدامات اس��ت. رئیس س��ازمان 

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
چهارمحال و بختیاری به کسب رتبه نخست 
س��تاد تس��هیالت نوروزی توس��ط این 
استان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: 
امیدواری��م با توجه ب��ه برنامه ریزی های 
انجام شده در س��ال جاری نیز در ارائه 
خدمات بهینه و مناس��ب به گردشگران 
و مس��افران ن��وروزی ب��ه موفقیت های 
خوبی نائل ش��ویم. وی با تأکید بر اینکه 
اختصاص اعتبارات الزم برای توس��عه 
زیرس��اخت های گردشگری استان بیش 
از پی��ش الزم و ضروری اس��ت، افزود: 
از مسئوالن استانی انتظار داریم با توجه 
به وج��ود پتانس��یل های بس��یار خوب 
در ای��ن اس��تان اعتب��ارات مناس��ب را 
برای این مهم اختص��اص دهند. رئیس 
س��ازمان میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دس��تی چهارمحال و بختیاری با 
بیان اینکه با توجه به حضور مس��افران 
و گردش��گران تقویت زیرس��اخت های 

رفاه��ی و اقامت��ی در اس��تان ضروری 
است، تصریح کرد: بر همین اساس الزم 
است شهرداری ها نیز در راستای تسریع 
در بهره برداری از پروژه های عمرانی در 
دست س��اخت در سطح اس��تان تالش 
مضاعف داش��ته باشند. وی بیان داشت: 
به ط��ور قط��ع و یقین ارائ��ه طرح های 
جامع راهب��ردی، بهره ب��رداری بهینه از 
ظرفیت ها بر پایه ش��ناخت فرصت ها و 
محدودیت ه��ا و برنامه ریزی های کوت�اه 
مدت و بلند مدت، تحقق اهداف توسعه 
گردش��گری اس��تان را محق��ق می کند. 
اق��دام  مهمتری��ن  داد:  ادام��ه  ریاح��ی 
ظرفیت ه��ا  شناس��ایی  حاض��ر  ح��ال 
و  آنه��ا  اطالع رس��انی  و  تبلیغ��ات  و 
در عی��ن ح��ال س��رعت در اح��داث 
زی��ر س��اخت ها اس��ت زی��را عرص��ه 
گردش��گری یک عرصه رقابتی اس��ت 
و اگ��ر امروز غفلت کنی��م جبران آن در 

آینده غیرممکن است. 

مدیرکل امور مالیاتي چهارمحال و بختیاري:
مالیات بر ارزش افزوده مترقي ترین روش  

وصول مالیات است

شهرکرد

اصفهان

سؤاالت کلیدی قبل از ازدواج
فرهنگسرای خانواده وابسته به سازمان 
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان در ادامه 
همایش های هفتگی خود که هر پنجشنبه و 
با موضوعات روانش��ناختی و تربیتی برگزار 
می کند، ای��ن هفته پنجش��نبه 88/12/6 در 

س��اعت 15:30 ال��ی 17 اقدام ب��ه برگزاری 
همایش »سؤاالت کلیدی قبل از ازدواج« کرده 
است. قابل ذکر است شرکت در این همایش 
برای عموم شهروندان گرامی، رایگان و آزاد 

است. 

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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شهرستانها



آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خواندگان مجهول المکان

کالسه پرونده: 1207/88 ح 14
وقت رسیدگی: سه شنبه 89/2/7 ساعت 11:30 صبح

خواهان: بانک ملت با وکالت حسن استواری
خواندگان: 1 – رسول اسماعیل کوسج 2 – امین اسماعیل کتکی 

خواسته: مطالبه وجه
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم حقوقی ارجاع 
گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
میش��ود. تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور 
بهمرساند چنانچه بعداً ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 

16744  / م الف
مرتضوی - مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالس��ه 1392/88 خواهان آقای حامد خدری دادخواس��تی مبن��ی بر مطالبه مبلغ ده 
میلیون ریال و هزینه دادرس��ی و خس��ارات دیرکرد پرداخت به طرفیت مه��دی مولوی زاده تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز چهارش��نبه مورخ 89/1/18 س��اعت 8 صبح تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، ت��ا خوانده قبل از وقت 
رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتش��م کاش��انی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 16930/ م الف
مدیر دفتر هفت مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی ابالغ
کالسه: 657/88 ح 14

دادنامه: 1114 – 88/9/18
مرجع رسیدگی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

خواهان: بانک صادرات اصفهان با وکالت مصطفی س��ادات کازرونی خیابان ش��یخ صدوق شمالی مجتمع 
سرو واحد 7

خوان��دگان: 1 – محمد طباطبائی دیزیچ��ه فرزند حاجت آقا 2 – اکبر طباطبائی دیزیچه فرزند حاجت آقا 
3 – اکبر نوری فرزند مراد همگی مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه
گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرس��ی را اعالم و با اس��تعانت از درگاه ایزد متعال 

بشرح ذیل مبادرت به اصدار رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای مصطفی س��ادات کازرونی بوکالت از بانک صادرات ایران )اصفهان( به مدیریت 
آقای محمد عرفانی بطرفیت آقایان 1 – محمد طباطبائی دیزیچه )متعهد( 2 – اکبر طباطبائی دیزیچه 3 – 
اکبر نوری )هر دو ضامن( بخواس��ته مطالبه 35/000/000 ریال وجه سه فقره سفته شماره های )248107 
ده میلیون ریال 483107 بیس��ت میلیون ریال 912503 پنج میلیون ریال با س��ر رس��ید 88/2/16( هزینه 
واخواست 700/000 ریال هزینه دادرسی – 650/000 ریال خسارت تأخیر تأدیه قراردادی از قرار سالیانه 

23 درصد از س��ر رس��ید س��فته ها لغایت زمان وصول و اجرا و حق الوکاله و با توجه به متن دادخواست 
تقدیمی – کپی مصدق س��فته ها – واخواس��ت نامه ها – تعهد نامه متعهد و ضامن و... و اینکه خواندگان 
با وصف ابالغ از طریق نشر آگهی حضور نیافته اند لذا دادگاه خواهان را محق تشخیص و مستنداً به مواد 
198 و 515 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی و 249 از قانون تجارت خواندگان را متضامنًا به پرداخت 
1 – 35/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته 2 – 700/000 ریال بابت هزینه واخواس��ت 3 – 650/000 
ریال بابت هزینه دادرسی 4 – خسارات تأخیر تأدیه )وفق قرارداد( به شرح خواسته 5 – 1/260/000 ریال 
بابت حق الوکاله وکیل 6 – 45/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه سپس ظرف 20 روز قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.
 16748/ م الف

ولی اله کافی - دادرس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خواندگان مجهول المکان

کالسه پرونده: 1165/88 ح 14
وقت رسیدگی: دوشنبه 89/2/6 ساعت 10 صبح

خواهان: بانک ملت با وکالت حسن استواری
خواندگان: 1 – امین هارونی 2 –یوسف هارونی 3 – حسین قربانی 4 – عبدالرضا آل داود

خواسته: مطالبه وجه
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم حقوقی ارجاع 
گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
میش��ود. تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور 
بهمرساند چنانچه بعداً ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 

16743  / م الف
مرتضوی - مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خواندگان مجهول المکان

کالسه پرونده: 1145/88 ح 14
وقت رسیدگی: دوشنبه 89/2/6 ساعت 9:30 صبح
خواهان: بانک ملت اصفهان با وکالت حسن استواری

خواندگان: 1 – سعید هارونی 2 –یوسف هارونی 3 – حسین قربانی
خواسته: مطالبه وجه

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم حقوقی ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
میش��ود. تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور 
بهمرساند چنانچه بعداً ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 

16738  / م الف
مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
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افقی:
1 -  دختر کرباس فروش، مادلن فرا، رویا، نانا و 
شهر آفتاب همه از کتابهای این نویسنده نامدار فرانسه 

است- کوشش و تالش کردن
2 – شن نرم- سردار خونخوار قوم هون- فیلم 

نفس گیر آلفرد هیچکاک
3 –  شترمرغ امریکایی-  سنگ سفید-  ایستگاه 

قطار
4 – رودی که از هش��ت کشور عبور می کند- 

مانع و سد- مخترع بلندگو
5 – جهنم- منجنیق- تعداد بازیکنان یک طرف 

زمین فوتبال
6 – آش- با تو نسازد تو با او بساز- سیرکوهی

7 – قوای مس��لح یک کش��ور- کتاب داستان- 
کمال حالجی

8 – خوردن��ی دردآور- پرچ��م- همین- گیره 
شکسته

9 – همبازی لورل در س��ینما- سازمان جهانی 
پست-  معدنی

10 – داستان و قصه- وطن ما- رکن
11 – نیم کاسه- سخن چین- حب

12 – پوشینه- خدای هندو- جزیره وطنی
13 – هست ترکی- تره تیزک- بازیکن اسبق تیم 

ملی ایتالیا
14 – ش��اعر شیلیایی که به خاطر کتاب بیست 
ش��عر عاش��قانه جایزه نوبل گرفت- رمان الکس��ی 

تولستوی- گودال
15 – کاسه سر- اثر ارزشمند سروش اصفهانی است.

عمودی:
1 – واحد سطح-  عنوان هر کتاب-  واحد پول سوئد
2 – گل دندان نشین- کتاب آدام میتسکه ویچ

3 – بی همتا و فرید- محصوالت غذایی وطنی- 

گرد و مدور
4 – تیمار و پرستاری- اندوختنی سرفراز کننده و 

افتخارآمیز- بله پوشکین و گوگول
5 –  وطن و زادگاه-  خسیس و ناخن خشک- کندو
6 – حق مخالفت- فالنی- کوکب، اختر، ستاره

7 – بازیگر فیلم خشم اژدها- هادی- سمک
8 – درده��ا- عالمت جمع- باز- فیلم داریوش 

مهرجویی
9 – مرغ شناگر- گم- نیمه پیدا

10– گلواژه بوستان علم و ادب- پول اروپایی- 
سر قلم

11 – نویسنده ادیسه و ایلیاد- احمق-  جمهوری ما
12– تار شکسته- فیلمی با بازی فاطمه معتمدآریا 

و مهدی هاشمی- تماس
13– گنجشک- ورزش جسم و روح- کارگردان 

لهستانی روزهای خوش ما
14 – ش��اهکار مس��لم کتابهای لئون تولستوی 

روسی- روزهای عرب
15 – منش��ی قدیم و عنوان شاهزادگان قاجار- 

مخترع انگلیسی کرونومتر- عدد منفی.
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سارق موتورسيكلت در شهرکرد
 به دام پليس افتاد

کشف بيش از دو هزار عدد انواع 
مواد محترقه در لردگان

انتظامی  فرمانده��ی  مأم��وران 
شهرس��تان لردگان در پی کس��ب 
اخب��اری مبنی بر اینک��ه فردی در 
واحد صنفی اقدام به خرید و فروش 
مواد محترقه می کند، موضوع را در 

دستور کار قرار دادند.
معاون��ت  خب��ر  پای��ه  ب��ر 
انتظام��ی  فرمانده��ی  اجتماع��ی 
چهارمح��ال و بختیاری مأموران به 
محل اعالم شده اعزام و در بازرسی 
از این واحد صنفی موفق شدند تعداد 
محترقه را کشف و ضبط کنند.دو ه��زار و 480 ع��دد ان��واع مواد 

دستگيری سارق و کشف 7 فقره 
سرقت داخل خودرو در شهرکرد

به گزارش معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی 
چهارمح��ال و بختیاری مأموران ش��عبه س��وم اداره 
مبارزه با س��رقت پلیس آگاه��ی فرماندهی انتظامی 
چهارمحال و بختیاری در پی وصول چند فقره پرونده 
مبنی بر سرقت داخل خودرو، موضوع را در دستور 

کار قرار دادند.

پس از ساعت ها تحقیق، تعقیب و مراقبت نهایتًا 
مأموران س��ارق را شناس��ایی و دس��تگیر کرده و در 
بازجویی های به عمل آمده متهم به 7 فقره س��رقت 
اعتراف کرد. پس از اعترافات متهم، پرونده تش��کیل 
و به مراجع قضایی معرفی و با شناسایی مالباختگان 

اموال کشف شده نیز به آنان تحویل داده شد.

چه کسی هستیم؟
   زهره پری نوش

    فرهنگ و شخصیت
فرهنگ به میزان متغیری در تش��کیل شخصیت 
اف��راد اثر می گ��ذارد و واکنش اف��راد نیز در مقابل 
فرهنگ جامعه متفاوت است. می توان گفت فرهنگ 
هر جامعه حدود پرورش شخصیت را تا اندازه ای 
معین می کند و هر فرهنگی نوعی شخصیت پرورش 
می دهد که با نوع شخصیت متعلق به فرهنگ های 
دیگر متفاوت اس��ت. مارگارت مید، مردم ش��ناس، 
گفته است: فرهنگ هر جامعه خوی و اخالق افراد 
متعلق به آن فرهنگ را قالب ریزی می کند. منظور 
این اس��ت که بیشتر افکار، رفتار و عادات اجتماعی 
و خانوادگی )فرهنگ معنوی جامعه( انسان نشأت یافته 
از محیط فرهنگی او اس��ت. بنابراین شخصیت هر 
فرد در جامعه تحت تأثیر پدیده های فرهنگی قرار 
می گی��رد و این تأثیرها در عاطف��ه، رفتار، کردار و 
گفتار او ظاهر می ش��ود. ارزش ه��ای معنوی هر 
جامعه مانند عقاید و مناس��ک مذهبی، هنر، ادبیات، 
موس��یقی، آداب و رس��وم، عادات اجتماعی و طرز 
زندگی اقتصادی اس��ت که شخصیت او را پرورش 
می دهد و قوام می بخشد. به ویژه عادات اجتماعی 
به گونه ه��ای مختلف مذهبی، مل��ی و خانوادگی 
ش��خصیت فرد را پی ریزی می کند. چنان که گفته 
می ش��ود: انسانها  بنی عادت – به جای بنی آدم – 
هستند. از نظر روانشناسی اجتماعی شخصیت انسان 
بر اث��ر جریان فرهنگ پذیری ب��ه وجود می آید و 
تکوین پیدا می کند و مفهوم شخصیت دست کم تا 
حدی نماینده جذب مواد و عناصر فرهنگ موجود 
در محی��ط اجتماعی اس��ت. بعضی افراد پیش��نهاد 
کرده اند به جای عنوانهای »فرهنگ در ش��خصیت« 
و »با شخصیت« کلمه مرکب »شخصیت – فرهنگ« 
به کار برده ش��ود تا تفکیک ناپذیری این دو مفهوم 
تصریح شود. بنابراین وابستگی متقابل میان فرهنگ 

و شخصیت مسلم است.
عوامل تفاوت در شخصیت ها

فرهنگ در تش��کیل ش��خصیت های افراد آن 
عامل بسیار مهمی شمرده می شود. در عین حال در 
یک جامعه که دارای نوعی فرهنگ است، افراد آن، 
ش��خصیت های مختلفی از نظر تیپ و سنخ دارند. 
بنابرای��ن در مقابل عامل فرهنگ جامعه، عامل های 
دیگری نی��ز وجود دارند که ایجاد کننده تفاوت در 
شخصیت هستند. مهمترین این عامل ها عبارتند از:

ــی: چن��ان ک��ه در جامعه  ــالف طبقات 1- اخت
شناس��ی بیان شده، هر جامعه ای به طور کلی به دو 
گروه اجتماعی وس��یع و به قول جامعه شناسان دو 
طبقه مقابل هم تقس��یم می شود که افراد هر یک از 

آنها در غالب ویژگی های مادی و معنوی زندگی با 
یکدیگر اختالف دارند، حتی در پدیده های فرهنگ 
معنوی با هم متفاوت هس��تند. ب��ه همین تقابل ها 
اختالف طبقاتی گفته می ش��ود. ای��ن اختالف در 
زندگی طبقاتی، یکی از عامل های عمده ایجاد کننده 

اختالف در شخصیت ها است.
ــه: ش��غل ها و حرفه ها در  ــغل و حرف 2- ش
جامع��ه مختل��ف هس��تند، بعضی ش��غل ها مانند 
قض��اوت، معلم��ی، اس��تادی، رهب��ری اخالقی و 
مذهبی و مانند آنها با ارزش��ند، از این رو شخصیت 
صاحب��ان آنه��ا در نظر افراد جامع��ه واال  و محترم 
هس��تند. بعضی حرفه ها نیز مانند پزشکی، شاعری 
و هنرها در جامعه موجب می ش��وند صاحبانشان 
دارای رفتار و کردار و منش و تیپ آگاه و فرهیخته 
باشند. اما بعضی شغل ها که در بعضی جوامع – به 
غلط – پست تلقی شده اند، در شخصیت صاحبان 
خود تأثیر منفی می گذارند و در نتیجه خود به خود 
موجب می ش��وند که چنان شخصیت هایی دارای 

عاطفه و رفتار و  گفتار خاصی باشند.
ــرده فرهنگ ها: واژه علمی فرهنگ، به  3- خ
معنای همه دست آوردهای انسان در زندگی اجتماعی 
است، اعم از فرهنگ مادی )دست ساخت های مادی 
انسان مانند مصنوعات و مخترعات و ماشین آالت 
و ابزاره��ای مختل��ف زندگ��ی( و فرهنگ معنوی 
)اف��کار و عقاید، علوم و هنرها، ادبیات و اخالق و 

آداب و رسوم اجتماعی و.... (.
فرهنگ معنوی یک جامعه بر دو گونه اس��ت: 
یکی فرهنگ عام و شامل، که همه اقشار جامعه آن 
را پی��روی می کنند؛ مانند اخ��الق عمومی و آداب 

کلی ملی و دیگری فرهنگ های خاص گروه های 
خ��اص که فرهنگ های معنوی ویژه ای دارند. این 
فرهنگ های ویژه اقلیت ها و تیپ ها و گروه های 
اجتماع��ی »خرده فرهنگ« نامیده می ش��وند. مانند 
فرهنگ عرف زنان، معلمان، ارتش��یان، کشاورزان، 
طایفه ک��ردان، بلوچان و ارامنه، ش��اعران، عارفان، 
بازاری��ان و... این خ��رده فرهنگ ه��ا در متن یک 
جامعه از عوامل ایجاد کننده تفاوت در شخصیت ها 
هس��تند، از این رو تیپ ش��خصیت معل��م با تیپ 
شخصیت پرستار مختلف است، شخصیت فرد پیرو 
فالن مذهب با تیپ شخصیت رئیس پلیس اختالف 
دارد. این اختالف شخصیت های افراد یک جامعه، 
س��بب بروز رفتارها و کردارها و عاطفه متفاوت و 

گوناگون در جامعه می شود. 
این اختالفات امر اختیاری نیست بلکه خاصیت 
زندگی اجتماعی است که در تحول و تکامل جامعه 
تأثیر دیالکتیکی دارند. البته وجود قانون ها و مقررات 
کلی در جامعه جلوی بروز و تش��دید آن اختالفات 
را می گیرد و میان هم��ه تعادل و هماهنگی برقرار 
می کن��د. چنان که مالحظه می ش��ود، همه عوامل 
اختالف ها در منش و ش��خصیت افراد در جامعه، 
به اختالف فرهنگ ها برمی گردد. اگر چه ش��رایط 

محیط جغرافیایی و نوع معیشت نیز مؤثر است. 
از ای��ن رو در این باره صاحبنظ��ران گفته اند: 
ش��خصیت فرد که در چارچ��وب فرهنگ پرورش 
می یاب��د، رفتاری در خود آن فرهنگ از خود ظاهر 

می کند.
تلقی هر فرد نسبت به شخصیت خود

انس��ان در زندگی اجتماعی از گذشتگان خود 

دو نوع میراث می برد: نخست میراث های طبیعی 
و زیس��تی که ش��امل غرایز و اس��تعدادهای فطری 
اس��ت مانن��د ه��وش و ذکاوت؛ دوم میراث های 
اجتماعی که شامل دستاوردهای مادی و غیر مادی 
انس��انها در زندگی اجتماعی است که جنبه زیستی 
و طبیع��ی ندارند بلکه در طول زندگی اجتماعی به 
وس��یله خود انسانها به وجود آمده و نهاده شده اند. 
این میراث های اجتماع��ی، فرهنگ جامعه خوانده 
می ش��ود که مهمترین عوامل س��ازنده ش��خصیت 
اس��ت. انس��ان تا حدودی »خود« ب��دون کمک و 
آموزش دیگری قادر است میراث های طبیعی خود 
را بشناسد و ش��خصیت خود را از آن جهت درک 

کند. 
به عبارت دیگر ش��ناخت و کسب میراث های 
طبیعی نیازی به تحصیل و آموزش ندارد زیرا از راه 
توارث از نسل های س��لف )گذشته( به نسل های 
خلف )آینده( می رس��د ولی میراث های اجتماعی 
یا فرهنگ جامعه، چون طبیعی و فطری نیستند باید 
افراد انس��انی در جامعه، آنها را از دیگران )خانواده، 
دوستان، مراکز تعلیم و تربیت، گروه های اجتماعی 
و... ( در جری��ان فرهنگ پذیری بیاموزند و خود را 

با آنها منطبق سازند. 
چون مهمترین عامل س��ازنده و تشکیل دهنده 
ش��خصیت انسان میراث اجتماعی و فرهنگ جامعه 
است و فرهنگ هم روابط متقابل اجتماعی افراد را 
تشکیل می دهد از این رو شناخت و ادراک آن نیز 

کار گروه اجتماعی است. 
بنابرای��ن، ش��خص نم��ی توان��د تنه��ا ارزش 
شخصیت خود را بشناس��د یعنی تلقی هر شخص 
از شخصیت خود از دیدگاه دیگران میسر و امکان پذیر 
اس��ت؛ انس��ان تنها نمی تواند ش��خصیت خود را 
ارزیابی کند؛ او قادر نیست آینه نمایانگر خود باشد. 
از این جهت اس��ت که صاحبنظران علوم اجتماعی 
گفته اند: بدیهی است که طرز تلقی شخص نسبت 
به ش��خصیت خ��ود، از لحاظ جس��می و روانی و 
اجتماعی به وس��یله طرز تلقی س��ایر اف��راد تعیین 
می ش��ود از این لحاظ انس��ان به کاال شباهت دارد. 
از آنجا که انسان هنگام تولد آینه ای با خود ندارد، 
پ��س نخس��ت در وجود دیگران اس��ت که خود را 

می بیند و می شناسد. 
انسان تنها پس از آنکه خود را با دیگران مقایسه 
می کن��د، به هوی��ت اجتماعی– یعنی ش��خصیت 
خود– به عنوان انس��ان پی می برد. فرد بر اثر نفوذ 
س��ایر افراد، از وجود خود آگاه می شود و رفتار و 
کردار و عاطفه خود را در جامعه در رابطه متقابل با 

دیگران تنظیم می کند و ارائه می دهد. 

بنابر هش��دار معاونت اجتماع��ی فرماندهی 
انتظامی چهارمح��ال و بختیاری مأموران تقلبی با 
س��وء استفاده از عنوان مأموران انتظامی و معموالً 
از طری��ق ب��زرگ نمایی تخلف��ات و احیانًا نقاط 
ضعف افراد و با ش��یوه ارع��اب، اقدام به اخاذی 
و سوءاس��تفاده از قربانیان خود می کنند که الزم 

است ش��هروندان با افزایش آگاهی، هوشیاری و 
درایت خود اینگونه افراد را در رسیدن به اهداف 

شومشان ناکام کنند.
لباس، اسلحه، بی سیم و سایر تجهیزات پلیسی 
نشانه مأمور بودن افراد نیست، مأمور بودن نیروهای 

پلیس با کارت شناسایی معتبر ثابت می شود. 

داشتن تجهیزات پلیسی، 
نشانه مأمور بودن افراد نیست

حوادث    

 سر خط    

شهیروکیرامردب
اماررتاوایلوا

میتناالماوهاب
الامرنلیانلا

تخلوایخملسمگ
روکرموماکیلو
املییربجلامور
لامانوییهنای
تلوهکسوبکشانو

هونرسایباراد
اهرواسناهنال
بدایلقیراردا

کالبکادانخالف
بولطملوکنامین
دنهکیبدوصقمفد

ب��ه دنبال چند فقره س��رقت موتورس��یکلت 
در س��طح اس��تان چهارمحال و بختیاری و اعالم 
ش��کایت به اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی، 
مب��ارزه با س��ارقان در دس��تور کار پلی��س قرار 

گرفت.
به گ��زارش معاون��ت اجتماع��ی فرماندهی 
انتظامی چهارمحال و بختیاری در ادامه، مأموران 
حین گش��ت زنی در س��طح حوزه اس��تحفاظی 
موفق شدند یکی از سارقان حرفه ای را دستگیر 
و تعدادی از اموال مس��روقه را از وی کش��ف و 

ضبط کنند.
با دس��تگیری این س��ارق و ارجاع پرونده به 
اداره مبارزه با س��رقت پلیس آگاهی استان، متهم 
دستگیر ش��ده در تحقیقات و بازجویی های فنی 

پلیس به 6 فقره س��رقت موتورس��یکلت اعتراف 
کرد.

پ��س از انج��ام بازجوییها و تکمی��ل پرونده 
متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی 

معرفی شد.
لذا از عموم مردم خواسته می شود، با رعایت 
نکات ایمنی و استفاده از تجهیزات و موانع فیزیکی 
ضمن حفاظت از وسایل، منازل و مغازه های خود 
فرصت را از سارقان گرفته و هنگام خروج از منزل 
یا مغازه نسبت به اتومبیل ها و موتورسیکلت های 
متوقف ش��ده در اط��راف بی تفاوت نب��وده و با 
مشاهده افراد مش��کوک شماره و مشخصات آنها 
را یادداش��ت و از طریق مرکز فوریت های پلیسی 

110 به اطالع پلیس برسانند.
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جامعه



محقق��ان تأکی��د کردن��د: قرص های 
اکس، حافظ��ه پیچیده انس��ان را تخریب 
می کنند. ب��ه گزارش ایس��نا، یک تحقیق 
جدید در استرالیا نشان داده است: افرادی که 
قرص اکس مصرف می  کنند در انجام کارهایی 
که نیاز به حافظه پیچیده دارد، دچار مشکل و 
ناتوانی می  شوند. این تحقیق با ارائه یافته  هایی 
تازه که مؤید اظهارات و هشدارهای قبلی 
اس��ت، نش��ان داد: قرص اکس به ویژه به 
نواحی ای از مغز آس��یب می  رس��اند که 
مرتبط با حافظه هس��تند و همچنین روی 
یادگی��ری نیز تأثی��رات نامطلوبی بر جای 
می گ��ذارد. دکتر »جان ب��راون« و »الینور 
م��ک کان« روانشناس��ان دانش��گاه مل��ی 
استرالیا و دستیارانشان بررسی کردند چرا 

در برخی از آزمای��ش ها، تأثیر این قرص  
روی حافظه نش��ان داده شده اما در برخی 
دیگر این تأثیر مش��اهده نش��ده است. این 
محقق��ان ک��ه نتایج مطالعات خ��ود را در 
نشریه آنالین »سایکوفارماکولوژی« منتشر 
ک��رده  اند، خاطرنش��ان کردن��د کلید این 
تفاوت در پیچیدگی کارها اس��ت؛ به این 
معن��ی که افرادی که قرص اکس اس��تفاده 
ک��رده  اند، بیش از تم��ام گروه های دیگر 
در آزمای��ش، در انج��ام کاره��ای پیچیده 
که نیاز به حافظه قوی  تری دارند، بس��یار 
ضعیف و ناتوان تر عمل می  کنند. محققان 
دریافتند: هرچه کارها دشوارتر شود، توان 
مصرف کنندگان اکس��تازی در انجام آنها 

بدتر و ضعیف تر می  شود.

داروی درم��ان بیم��اری MS ب��ا پایه 
کاماًل گیاهی و بدون مواد شیمیایی توسط 
محققان کش��ور س��اخته ش��د ک��ه در فاز 
حیوانی نتایج کاماًل مثبتی از آن اس��تخراج 
ش��ده اس��ت و به زودی با حمایت معاون 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری وارد 
فاز انسانی خواهد شد. فاطمه قاسمی سخا 
مجری تولید داروی درمان و پیشگیری از 
MS در گفتگو ب��ا مهر با بیان مطلب فوق 
گفت: تولید ای��ن دارو در مرحله حیوانی 
ب��ه انج��ام رس��یده و ب��ه ص��ورت کامل 
جواب مثبت داده اس��ت. ای��ن مرحله در 
دو فاز پیش��گیری کنن��ده و درمانی انجام 
ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: آزمایش��ها در 
ف��از مدل حیوان��ی در دو جنس نر و ماده 
در فصل زمس��تان و تابس��تان انجام شد و 

به زودی در مرکز تحقیقات MS بیمارستان 
س��ینا وارد فاز انس��انی این دارو خواهیم 
ش��د. مجری ساخت داروی MS گفت: با 
حمایتهای معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری بودج��ه فاز انس��انی این طرح 
تأمین خواهد شد. وی در ادامه گفت: این 
دارو به صورت خوراکی مصرف می شود 
و فاقد هرگونه ماده ش��یمیایی اس��ت و با 
مواد گیاه��ی تولید می ش��ود و برخالف 
داروهای��ی ک��ه در این بیم��اری مصرف 

می شود هزینه بسیار پایینی دارد. 
قاسمی سخا درباره فاز پیشگیری این دارو 
گف��ت: برای بحث پیش��گیری از MS که 
در مرحله واکس��ن سازی است هنوز وارد 
مرحله انس��انی نش��ده ایم و فق��ط در فاز 

درمان کار انجام خواهیم داد.

هر ساله شرکت های دارویی، داروهای 
جدیدی را به پزشکان معرفی می کنند. این 
داروها به ط��ور مجزا می توانند باعث بهبود 
بیماری ه��ا ش��وند یا درده��ای مختلف را 
تس��کین دهند اما استفاده همزمان از همین 
داروهای مفید می تواند مضر و حتی مرگبار 
باش��د. بنابراین اگر می خواهید از داروهای 
بدون نسخه استفاده کنید بد نیست به موارد 

زیر نگاهی داشته باشید:
ــود بگویید چه  ــک خ 1- به پزش
داروهایی مصرف می کنید: این مس��أله 
به پزش��ک ش��ما کمک می کند تا دیدگاه 
بهتری نسبت به تاریخچه پزشکی شما پیدا 
کند. فایده این قضیه پرهیز پزشک از تجویز 
داروهایی است که ممکن است با داروهای 
دیگر تداخل اثر داشته باشند، به خصوص 
اگر شما همزمان توسط چند پزشک مختلف 
تحت درمان باش��ید. در این موارد هم برای 
شما و هم برای پزشکتان الزم است درباره 
داروهای تجویز و مصرف ش��ده اطالعات 

مورد نیاز را رد و بدل کنید.
2-  برنامه مصرف داروها را بنویسید: 
در ی��ک برگه، تع��داد و مق��دار داروهای 
مصرفی خود در ش��بانه روز را بنویس��ید. 
س��عی کنید همه چیز دقیقاً مشخص باشد. 
در این برگه، عوارض جانبی شایع و روش 
نگهداری هر دارو را نیز از روی بروش��ور 
مشخصات دارو یادداشت کنید. البته اغلب 
داروها را باید در محیط خشک و خنک و به 
دور از یخزدگی نگهداری کنید. جالب اینکه 
برخ��الف تصور رایج، حمام و آش��پزخانه 
برای نگهداری داروها محیط مناسبی نیستند 
چرا که ح��رارت و رطوبت می تواند باعث 

فساد داروها و کاهش تأثیر آنها شود.
3- پرهیز آگاهانه: می دانید چطور 
ممکن اس��ت آب گریپ فروت با آن  همه 
خاصیت، برایتان مضر باش��د؟ آب گریپ 
فروت ب��ا اثر برخی داروها تداخل می کند 
و به همی��ن دلیل مصرف همزم��ان آنها با 
هم، می تواند مضر باش��د، مث��اًل مصرف 
همزمان داروهای ضد کلسترول از خانواده   
استاتین ها )مثل لواستاتین و آتروواستاتین(، 
با آب گریپ ف��روت تداخل ایجاد می کند. 
مص��رف الکل و کافئین، بلند کردن بارهای 
سنگین و مصرف داروهای مسکن از قبیل 
استامینوفن و ایبوپروفن در صورت همزمانی 
با مصرف برخی داروها می توانند خطرناک 
باشد. حتماً با پزشک خود روراست باشید و 
دستورات او را برای پرهیز از برخی غذاها، 

داروها و فعالیت های مضر رعایت کنید.
ــریک  ــی ش 4- داروهایتان را با کس
ــوید: در مدرس��ه به ما آموزش داده اند  نش
اموالتان را با دیگران تقسیم کنید، چون باعث 
دوستی و محبت می شود. اما وقتی پای دارو 
به میان می آید بهتر اس��ت به آموزش های 
دوران مدرس��ه بی توج��ه باش��یم! دو بیمار 
می توانند دقیقاً مقدار مس��اوی از یک دارو 
را مصرف کنن��د، ولی یک نفر از آنها کمی 
خواب آلود می شود و دومی به ُکما می رود. 
نحوه عملکرد دارو در بدن، از فردی به فرد 
دیگر متفاوت است. دارو برای هر فرد به  طور 
اختصاصی تجویز می ش��ود، بنابراین هرگز 
داروی خود را با کس��ی شریک نشوید و از 
داروی افراد دیگر استفاده نکنید، چون ممکن 
است عوارض مرگباری داشته باشد. اگر هم 
عوارضی بروز نکند، مطمئناً تأثیر درمانی دارو 

به طرز چشمگیری کم خواهد شد.

5-  صبور باشید: داروهای مختلف از 
راه های متفاوتی در بدن تأثیر خود را اعمال 
می کنند. برخی از داروه��ا بالفاصله بعد از 
مصرف جذب شده و خیلی سریع تأثیر خود 
را نشان می دهند اما تعداد دیگری از داروها 
دیرتر تأثیر می کنند و بیمار دیرتر متوجه تأثیر 
دارو و بهبود بیماری خود می شود. شاید خیلی 
از بیماران فکر کنند به جای صبر کردن، باید 
دوز)مقدار( دارو را بیشتر کنند تا دارو سریعتر 
اثر کند. بیمار باید بداند برخی از داروها دیرتر 
اثر می کنند و باید حتماً برای دریافت بهترین 

نتیجه درمانی، کمی صبور باشد.
ــرف  مص ــخ  تاری ــای  داروه  -6
ــته را دور بریزید: هرگز داروهای  گذش
تاری��خ مصرف گذش��ته را در جعبه داروها 
نگ��ه ندارید و ب��ه  محض انقض��ای تاریخ 
مصرف دارو، بدون تردید آن  را دور بریزید. 
برخی داروها بعد از گذشت تاریخ مصرف، 
به دلیل واکنش های شیمیایی می توانند باعث 

مسمومیت بیمار شوند.
ــا را در تاریکی مصرف  7- داروه
نکنید: اگر نور محیط آنقدر کم اس��ت که 
نمی توانید برچس��ب روی دارو را بخوانید، 
دارو را مصرف نکنید، به خصوص اگر همه 
داروها را در یک محل نگهداری می کنید. در 
چنین شرایطی احتمال اشتباه داروها با هم 
بسیار زیاد است، مثاًل ممکن است به جای 
2 عدد استامینوفن، 2عدد از داروی دیگری 
مصرف ش��ود که عوارض خطرناکی را به 
دنبال خواهد داشت. پس هر زمان خواستید 
دارویی را مصرف کنید، دقیقاً مطمئن شوید 

که همان دارو را به دهان می برید.
ــکنید و خرد  8- قرص را نجوید، نش
ــد:  بزرگ ب��ودن برخ��ی از قرص ها  نکنی
بیمار را به فکر شکستن یا خرد کردن قرص 
می اندازد تا مصرف آن راحت تر باشد اما همین 
کار باعث می شود بخشی از دارو سریع تر از 
بخش های دیگر جذب شود و طبعاً تأثیر دارو 
دچار اختالل خواهد شد. حتی احتمال دارد 
وضعیتی شبیه دوز بیش از حد دارو ایجاد شود.

9- لیست داروهای خود را همراه 
داشته باشید: اگر داروهای زیادی مصرف 
می کنید، فهرستی از نام و مقدار مصرف آنها را 
در جیب خود داشته باشید تا اگر احیاناً بیرون 
از منزل دچار یک وضعیت اورژانسی شدید، 
بتوانید به تیم پزش��کی درباره داروهایی که 
مصرف می کنید، توضیح دهید. چنین فهرستی 
در مالقات با پزش��ک هم مفید خواهد بود 
چون بدین ترتیب، دیگر نام و دوز داروهای 

مصرفی را فراموش نخواهید کرد.
ــه بهتر نیست:  10- بیشتر، همیش
بعضی وقت ها که خیلی بدحال هستید، شاید 
اس��تفاده از مقدار بیشتر دارو شما را وسوسه 
کند اما به یاد داشته باشید این کار نه تنها مفید 
نبوده حتی در برخی موارد خطرناک خواهد 
بود. به این نکته مهم توجه داش��ته باشید که 
بس��یاری از اوقات، بدحالی و ضعف ش��ما 
به دلیل اس��ترس یا تغذیه نادرس��ت است. 
در چنین شرایطی شاید بهبود تغذیه و شرایط 
روح��ی و ذهنی مفیدتر از مص��رف انواع و 
اقس��ام قرص و دارو باشد، بنابراین همواره 
در اولین گزینه به س��راغ دارو نروید. اگر هم 
وضعیت بیماری شما به گونه ای است که باید 
از داروهای خاصی استفاده کنید، بهترین کار 
مشورت با پزشک است. اما اگر امکان چنین 
مشورتی وجود ندارد و شما درباره مقدار دارو 

اطمینان دارید، دوز دارو را بیشتر نکنید.

نقطه

تصور کنی��د کمی از غذای چند روز 
پیش در یخچال مانده است. شما احساس 
گرسنگی شدیدی می کنید و چیزی دیگر 
ب��رای خوردن پیدا نمی کنید. وقتی غذا را 
برمی دارید تا بخورید، احس��اس می کنید 
ب��وی عجیبی دارد ام��ا از آنجا که خیلی 
گرس��نه هستید، حتی آن را گرم نمی کنید 
و می خورید. اما چند ساعت بعد احساس 
بدی به ش��ما دست می  دهد به طوری که 
فک��ر می کنید مریض ش��ده اید. کم کم در 
ش��کم خ��ود درد پیدا می کنی��د. این درد 
متناوبًا کم و زیاد می ش��ود تا باالخره غذا 
را ب��اال می آورید. این اتفاق، مس��مومیت 
غذایی نامیده می ش��ود. کس��ی در غذایی 
که خ��ورده بودید س��م نریخته  ب��ود اما 
باکتری ه��ا در غذا رش��د ک��رده بودند و 
باعث مس��مومیت و مریضی شما شدند. 
مس��مومیت غذایی ممکن اس��ت خفیف 
باش��د و مدت زمان کوتاهی آزار تان دهد 
یا می تواند ش��دید باش��د و طول بکشد. 
س��ؤال ای��ن اس��ت: چگونه می ت��وان از 

مسمومیت غذایی جلوگیری کرد.
مسمومیت غذایی چیست؟

مسمومیت غذایی از خوردن غذاهایی 
که ح��اوی جرم هایی مانن��د باکتری های 
مضر هستند ناشی می ش��ود. این جرم ها 
مسموم کننده هستند. ممکن است فردی 
مسمومیت غذایی خفیف داشته باشد که 
نش��انه  آن شکم درد و اسهال است. حال 
ک��ه در مورد مس��مومیت غذایی و علت 
آن که باکتری های مضر اس��ت اطالعاتی 
به دس��ت آورده اید، ش��اید با خود فکر 
کنید بهترین راه پیشگیری از مسمومیت، 
خالص شدن از شر تمام باکتری ها باشد. 
اما این کار شدنی نیست. باکتری ها همیشه 
و همه جا هس��تند؛ در تم��ام غذاهای ما؛ 
حت��ی بعضی از انواع باکتری ها برای بدن 
مفید و الزم هستند. امکان دارد گیج شده 
باش��ید اما همین قدر بدانید که آن دس��ته 
از باکتری ه��ا که در غ��ذای مانده قدیمی 
هستند، می توانند برای سالمتی شما مضر 
باشند. آن چیزی که الزم است بدانید این 
است که باید یاد بگیرید چگونه از شر آن 

باکترها خالص شوید.
چه ِجرم هایی خطرناک  هستند؟ 

غذاهای��ی ک��ه از حیوان ها هس��تند، 
غذاهای��ی که خام ب��وده و کام��ل پخته 
نش��ده اند و سبزی های نشس��ته، همگی 
حاوی جرم هایی هس��تند ک��ه می توانند 
ش��وند.  غذای��ی  مس��مومیت  باع��ث 

منبع مس��مومیت، غذاهایی  محتمل ترین 
هس��تند که از حیوان ها هستند؛ همچون: 
گوش��ت قرمز، ماکیان )مثل گوشت مرغ 
و جوج��ه(، تخم مرغ، ش��یر و گوش��ت 

جانوران دریایی )مثل ماهی و میگو(.
بعض��ی از معروف تری��ن باکتری ه��ا 

عبارتند از:
Salmonella سالمونال -

Listeria لیستریا -
Compylobacter کامپلویا -

.E.Coli ای کولی -
برای پیش��گیری از مسمومیت غذایی 
باید غذاها را به صورت صحیح و درست 

شست، پخت و نگهداری کرد. 
آیا دچار مسمومیت غذایی شده اید؟ 
کس��ی که دچار مس��مومیت غذایی 

شده از این مشکالت رنج می برد:
 nausea درد شکم که به آن ناوزیا -

گویند
- دل پیچه

- اس��هال، که در موارد شدید اسهال 
خونی مشاهده شده است

- تب.
بعض��ی وقت ه��ا ف��ردی ک��ه دچار 
مس��مومیت ش��ده پس از چند ساعت از 
صرف غذا احساس بیماری و مسمومیت 
می کن��د. گاه��ی اوقات هم مس��مومیت 
بع��د از چن��د روز اتف��اق می افت��د. در 
مس��مومیت های خفی��ف ب��رای م��دت 
طوالن��ی احس��اس بیم��اری نمی کنید و 
به زودی بهبودی می یابید.گفتن اینکه آیا 
مش��کلی که برایتان پیش آمده مسمومیت 
است یا چیزی دیگر، کار ساده ای نیست. 
باید تحقیق کنید و ببینید چه کس یا کسان 
دیگری از همان غذا خورده اند و آیا آنها 
هم همان مش��کل را دارند؟ اگر آنها هم 
دچار همان چیز ش��ده اند که ش��ما از آن 
رنج می برید، می توان گفت مس��مومیت 

غذایی است.
پزشک چه کاری انجام می دهد؟

اگر ش��ما به دکتر مراجع��ه کنید، او 
س��ؤال های زیادی از شما خواهد پرسید؛ 
به ط��ور مثال: چه احساس��ی دارید؟ چه 
موقع ب��رای ب��ار اول احس��اس بیماری 
کردید؟ در روزه��ای اخیر چه چیزهایی 
خورده اید؟ آیا کس دیگری هم از نزدیکان 
شما احساس شما را دارد؟ ممکن  است 
دکتر از شما آزمایش بگیرد. این آزمایش 
معموالً آزمایش ادرار اس��ت تا مشخص 
ش��ود آیا در بدن ش��ما ج��رم وجود دارد 

یا نه. نوع درمان مسمومیت غذایی بستگی 
به نوع جرم��ی دارد که در بدن فرد بیمار 
اس��ت و موجب مسمومیت او شده. دکتر 
ممکن است برای ش��ما دارو تجویز کند 
اما غالبًا فردی که مسموم شده بدون دارو 
معالجه می شود. بستری شدن کودکی که 
مسموم شده، در بیمارستان هم به ندرت 
اتفاق می افت��د. معموالً فقط کس��انی که 
به خاطر مس��مومیت غذایی دچار کمبود 
آب بدن ش��ده اند، مجبورند به بیمارستان 
مراجعه کنند. کمبود آب بدن یعنی اینکه 
ف��رد، بخش زیادی از مایع��ات بدنش را 
به دلیل اسهال یا استفراغ یا هر دو مورد از 
دست می دهد. بیماری که کمبود آب بدن 
دارد، مایعات مورد نیاز بدنش را از طریق 
سرم به دس��ت می آورد. برای پیشگیری 
از ابتال به این مش��کل، هر موقع احساس 
بیماری کردید، ش��روع به نوشیدن آب یا 

دیگر مایعات کنید.
چگونه با ِجرم ها مبارزه کنیم؟ 

کارهای زی��ادی می ت��وان انجام داد 
تا از مس��مومیت غذایی پیش��گیری کرد. 
ای��ن کاره��ا و اقدام ه��ا باید پل��ه پله در 
مراحل آماده ش��دن و ص��رف کردن غذا 
انجام ش��وند. به طور مثال شس��تن کامل 
م��واد اولیه غذا، پختن صحی��ح و کامل، 
غذاهای  نگه��داری  درس��ت  روش های 
باقیمانده و... بیش��تر این مس��ئولیت ها بر 
دوش بزرگس��االن هستند اما کودکان هم 
می توانند در مبارزه با جرم ها سهیم باشند. 
بهترین کاری که می توانید انجام دهید این 
اس��ت که اگر می خواهید در آماده کردن 
غ��ذا کمک کنید، دس��ت هایتان را خوب 
بشویید. شستن دس��ت ها قبل از نشستن 
سر س��فره نیز نباید فراموش شود. اعمال 
دیگری که ش��ما می توانید انجام دهید و 
خودتان را در مقابل ابتال به مس��مومیت 

غذایی بیمه کنید عبارتند از:
- میوه ها و سبزی را قبل از خوردن، 

کامل بشویید.
- فقط غذاهایی را بخورید که به طور 

صحیح و کامل پخته شده اند.
- به چیزی ک��ه می خورید نگاه کنید 
و آن را ببویی��د. اگر ب��و و مزه چیزی که 
می خواهید بخورید با حالت معمولی اش 
تف��اوت دارد، قبل از اینکه آن را بخورید 
بیش��تر دقت کنید. شیر مثال خوبی است. 
ش��یر نباید مزه  ترش بده��د. کپک که به 
رنگ های صورتی، سبز، سفید و قهوه ای 
دیده می شود و غالبًا نشانه ای از فساد غذا 

است.
- اگر می خواهید باقیمانده غذایی را 
بخوری��د آن را گرم کنی��د. با گرم کردن، 
باکتری های��ی که در مدت زمان نگهداری 
غذا در یخچال در آن رشد کرده اند کشته 

می شوند و از بین می روند.
- تاری��خ مواد غذای��ی را چک کنید. 
بیش��تر مواد غذایی تاری��خ انقضا دارند. 
غذایی را که از تاریخ انقضای آن گذشته 

به هیچ وجه مصرف نکنید.
- باقیمان��ده غذا را فوری در یخچال 
ق��رار دهی��د. باکتری ها در دم��ای اتاق، 
ش��انس خوبی برای رشد و تکثیر در غذا 
را دارن��د. پس بنابراین ای��ن اجازه را به 
آنها ندهید. با قرار دادن باقیمانده غذا در 
یخچال، نمی گذارید جرم های بد و مضر 
فرصت فاس��د کردن غ��ذا و به دنبال آن، 

مسموم کردن شما را داشته باشند.

مرتض��ی هاش��م زاده در 
گفتگ��و با فارس با بیان اینکه 
71 درص��د از خانواده ه��ای 
ازدواج  اس��تان  ناش��نوایان 
خویش��اوندی از ن��وع درجه 
س��ه داش��تند، اظهار داشت: 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه 
بروز بیماری های تاالس��می، 
هموفیل��ی و دوش��ن از دیگر 
بیماری های ناشی از ازدواج های 
فامیلی در این اس��تان به شمار 

می رود. 
وی 72 درصد از ازدواج های 
استان را براس��اس ازدواج های 
فامیل��ی اع��الم ک��رد و گفت: 
در  موالی��د  تع��داد  کنت��رل 

از  پیش��گیری  ناش��نوا،  خانواده ه��ای 
ازدواج ه��ای درون گروهی ب��ه ویژه در 
مناطق روس��تایی و جمعیت های کوچک 
از جمله راهکاره��ای جلوگیری از تولد 
نوزادان ناش��نوا در این اس��تان محسوب 

می شود. 
س��لولی  تحقیق��ات  مرک��ز  رئی��س 
مولکولی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
درصد ش��یوع بیماری س��ندرم داون در 
کش��ور به دنبال بروز ازدواج های فامیلی 
را ب��اال دانس��ت و اف��زود: بس��یاری از 
کودکان مبتال به این بیماری به رغم صرف 
هزینه های میلیون��ی در دهه دوم زندگی 

فوت می کنند. 

وی تصریح ک��رد: برای پیش��گیری 
از بیماری ه��ای ژنتیکی، باید از تش��ویق 
جوانان به ازدواج های فامیلی پرهیز کرده 
و در صورت اص��رار، این ازدواج ها باید 
کنترل شده و پس از طی مراحل آزمایش 
و مش��اوره های ژنتیکی باشد. هاشم زاده 
ازدواج ه��ای فامیلی را عام��ل مهم تولد 
کودکان معلول دانست و گفت: اختالالت 
ژنتیک��ی ناش��ی از ازدواج ه��ای فامیلی 
مهمترین دلیل تولد کودکان معلول است 
که این مسأله با افزایش آمار ازدواج های 
فامیلی و عدم مراجعه به مراکز مش��اوره 

ژنتیک، چشمگیرتر شده است. 
رئیس مرکز تحقیقات سلولی مولکولی 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: به 

دنبال ازدواج های خویشاوندی، 
ش��یوع بیماری های تاالسمی، 
حاملگی در سنین باال، کمبود 
برنامه های مناسب  امکانات و 
بهداش��ت عموم��ی و ع��دم 
م��ردم در خصوص  آگاه��ی 
احتمال پیشگیری از بیماری ها 
و  ژنتیک��ی  ناتوانی ه��ای  و 
مهمترین  از جمله  مادرزادی 
دالیل بروز معلولیت به شمار 

می رود. 
اینک��ه  ب��ر  تأکی��د  ب��ا  وی 
بهترین  همیش��ه  پیش��گیری 
راه اس��ت، اف��زود: احتم��ال 
در  معل��ول  ک��ودک  تول��د 
ازدواج های فامیلی دو تا سه 
برابر ازدواج های معمولی اس��ت که این 
موضوع اهمیت انجام آزمایشات ژنتیکی 

را بیش از پیش روشن می سازد. 
هاشم زاده بر ضرورت انجام مشاوره 
پزشکی قبل از ازدواج  تأکید کرد و گفت: 
زوجین دارای نسبت فامیلی با هم، وجود 
بیماری ژنتیک در خانواده زوجین، سابقه 
نازایی، س��قط و مرده زایی از نش��انه های 
خانواده های در معرض خطر تولد کودکان 
بیمار هس��تند و قبل از ازدواج یا تصمیم 
ب��ه بارداری با هدای��ت مراکزی از جمله 
بهزیس��تی و مراک��ز بهداش��تی و درمانی 
می توان از ش��یوع بیمار ی های ژنتیکی و 

انواع معلولیت ها پیشگیری کرد.

مسمومیت غذایی

رئیس مرکز تحقیقات سلولي مولکولي دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد:
ازدواج فاميلي عامل 70 درصد ناشنوايي کودکان 

چهارمحال و بختياري است 

مب��ارزه  و  پیش��گیری  مدی��ر گ��روه 
ب��ا بیماری ه��ای مرکز بهداش��ت اس��تان 
چهارمح��ال و بختیاری از آغاز نوبت دوم 
واکسیناس��یون سراس��ری هپاتیت B برای 
متولدین س��ال 1371 در این اس��تان خبر 
داد. ش��هال ش��هجردی در گفتگو با فارس 
با اعالم این مطلب اظهار داشت: متولدین 
اول فروردی��ن 71 تا پانزدهم اس��فند ماه 
مهلت دارن��د، برای انجام واکسیناس��یون 
خ��ود ب��ه مراک��ز و پایگاه های بهداش��ت 

مراجعه کنند. 
وی ب��ا بیان اینک��ه در مرحله اول این 
طرح افزون بر 21 هزار نفر در این اس��تان 
واکس��ینه ش��ده اند، افزود: در این مرحله 
متولدین س��ال های 68، 69،70 و کس��انی 
ک��ه در نوب��ت اول به هر دلیل��ی موفق به 
دریافت واکس��ن نش��ده اند نیز واکس��ینه 
می شوند. مدیر گروه مبارزه با بیماری های 
اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری انج��ام 
واکسیناسیون سراس��ری هپاتیت B را در 
سه نوبت اعالم کرد و افزود: برای حصول 
ایمن��ی کام��ل علیه ای��ن بیم��اری، انجام 
واکسیناس��یون در هر س��ه نوبت ضروری 
اس��ت. به گفت��ه وی، مرحله س��وم طرح 
واکسیناس��یون هپاتیت B مرداد ماه س��ال 
آینده به مدت 15 روز اجرا می شود. مدیر 
گروه پیش��گیری و مبارزه ب��ا بیماری های 
مرک��ز بهداش��ت چهارمح��ال و بختیاری 
اضافه کرد: واکسیناسیون اقدام بسیار مهم 
و با ارزشی است که به وسیله آن با هزینه 
ک��م می توان از ابتال به بیماری های عفونی 

جلوگیری کرد. وی تصریح کرد: با اجرای 
برنامه واکسیناس��یون همگان��ی در جهان، 
ش��یوع بس��یاری از بیماری های خطرناک 
در بین شیرخواران و کودکان کاهش قابل 
توجهی پیدا کرده است به طوری که اکنون 
شیوع بیماری های خطیری چون دیفتری، 
کزاز، س��یاه سرفه، سرخک و فلج اطفال با 
واکسیناس��یون همگانی با موفقیت، کنترل 
و در بس��یاری از کشورها عماًل به حداقل 

میزان خود رسیده است. 
ش��هجردی بیماری هپاتیت را یکی از 
ش��ایع ترین بیماری ه��ای عفونی در دنیا و 
نهمین علت مرگ در سراسر جهان دانست 
و اف��زود: تقریبًا 350 میلیون نفر حامل آن 
ویروس هس��تند که تقریبًا یک س��وم آنها 
به بیماری های پیشرفته کبدی مبتال هستند 
در  از حاملی��ن وی��روس  و 75 درص��د 
کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند. 
وی ادامه داد: کارکنان مراکز پزش��کی اعم 
از دانش��جویان گروه پزش��کی، جراحان، 
پزشکان، پرس��تاران، ماماها، دندانپزشکان، 
بیماران تحت دیالیز،  کمک دندانپزشکان، 
کارشناسان و تکنسین های آزمایشگاه های 
تشخیص طبی، پرسنل مؤسسات نگهداری 
ک��ودکان عقب افت��اده و خانه س��المندان، 
دریافت کنن��دگان محص��والت خون��ی و 
خانواده فرد مبتال، پرسنل زندان، مسافران 
و غیره که در معرض خطر آلوده ش��دن با 
فرآورده ه��ای خونی و مایعات بدنی آلوده 
 B هس��تند، افراد در معرض خطر هپاتیت

هستند و باید واکسن دریافت کنند.

دانشمندان متوجه شدند که خوابیدن به اندازه 
یک س��اعت هنگام بعد از ظهر می تواند قدرت 
مغ��ز را افزایش دهد و به طور ش��گفت آوری 
قدرت یادگیری را زیاد کند. از س��وی 
دیگر هرچه ما ساعات بیشتری را بیدار بمانیم 
ذهن ما تنبل تر خواهد شد و توانایی آن برای 
ذخیره اطالعات جدید کاهش پیدا می کند. 
پروفسور ماتیو واکر که این تحقیقات را در 
دانشگاه کالیفرنیا انجام داده است در این باره 
گفت: خوابیدن باعث می شود شما از قبل از 
زمان خواب بسیار بهتر شوید. این تحقیقات 
نش��ان می دهد بی��دار ماندن در ش��ب های 
امتحان سبب می شود قابلیت یادگیری شما 
برای مطالب جدید تا 40 درصد کاهش پیدا 
کند. دلیل این موضوع آن اس��ت که بعضی 
از قس��مت های مغز به دلیل بی خوابی دچار 
مش��کل می شوند و حافظه کوتاه مدت شما 
نیز پر می شود. هنگام خواب معموالً حافظه 

کوتاه مدت خالی می ش��ود و به این ترتیب 
ش��ما برای یادگی��ری مطالب جدی��د آماده 
می شود. برای انجام این تحقیق، دانشمندان 
مطالع��ه ای را روی 39 ف��رد ج��وان انجام 
دادن��د و آنها را به دو گروه تقس��یم کردند. 
یکی از این گروه ها هنگام ظهر اس��تراحت 
کوتاهی داشتند و گروه دیگر در تمام مدت 
بیدار ماندند. در طول روز محققان تمرینات 
یادگی��ری متفاوتی را ب��رای دو گروه آماده 
کردند و متوجه ش��دند اف��رادی که در تمام 
م��دت بی��دار مانده اند در یادگیری بس��یار 
ضعیف تر عم��ل می کنند، در عوض افرادی 
که در طول روز خوابیده اند عملکرد بهتری 
داش��تند و قابلیت های یادگی��ری آنها بهبود 
پیدا کرده بود. این تحقیقات نش��ان می دهد 
خوابیدن هنگام ظهر برای پاک کردن حافظه 
کوت��اه مدت و فراهم ک��ردن فضای جدید 

برای یادگیری مطالب تازه الزم است.

آس��پیرین برای خانم ها بس��یار مفید 
است، اما به چه علت؟ دانشمندان طی یک 
تحقیقات متوجه شدند زنانی که دو بار در 
هفته آسپیرین مصرف می کنند خطر مرگ 
بر اثر سرطان سینه را تا 71 درصد کاهش 
می دهند. محققان مرکز پزش��کی هاروارد 
همچنین متوجه ش��دند مصرف آس��پیرین 
باعث می ش��ود گسترش س��رطان در بدن 
به میزان 60 درصد کاهش داشته باشد. برای 
بررس��ی این موضوع دانشمندان وضعیت 
س��المت 238 ه��زار پرس��تار را طی یک 
تحقیق طوالنی  مدت که در مورد سالمت 
پرس��تاران بود مورد مطالعه قرار دادند که 
از این تعداد 4 هزار نفر به س��رطان س��ینه 
دچار ش��دند. دکتر ماش��ل هولمز که این 
تحقیقات را انجام داده اس��ت در این باره 
گفت: این اولین مطالعه ای است که نشان 
می دهد آس��پیرین می تواند خطر گسترش 
سرطان س��ینه و مرگ بر اثر آن  را به طور 
قاب��ل توجهی کاهش ده��د. اگر نتایج این 
تحقیقات به درس��تی دیگر مطالعات نیز به 
تأیید برس��د می توان آسپیرین را به عنوان 
ی��ک روش س��اده، ارزان قیمت و نس��بتًا 

مطمئن برای کمک به زنان مبتال به سرطان 
توصی��ه کرد که می تواند به آنها کمک کند 

عمر طوالنی تری داشته باشند.
البته دکتر هولمز هش��دار داد، بیماران 
حین شیمی درمانی یا اش��عه درمانی نباید 
از آس��پیرین اس��تفاده کنن��د زی��را ممکن 
است عوارض جانبی آن برای سالمتیشان 
خطرآفرین باشد. همچنین مصرف آسپیرین 
می تواند منجر به خونریزی معده ش��ود و 
به همین دلیل نباید به طور خودسرانه اقدام 
به مصرف این دارو کرد. محققان تحقیقی 
را روی 4 هزار و 164 پرس��تاری که مبتال 
به س��رطان سینه ش��ده بودند انجام دادند. 
ای��ن تحقیقات در س��ال 1976 آغاز ش��د 
و در ط��ول این مدت 341 پرس��تار بر اثر 
س��رطان سینه جان خود را از دست دادند. 
دانش��مندان با انجام این تحقیقات متوجه 
ش��دند زنانی که بین 2 ت��ا 5 بار در طول 
روز اقدام به مصرف آس��پیرین می کردند، 
توانس��تند میزان گس��ترش این بیماری در 
ب��دن خود را تا 60 درص��د کاهش داده و 
خط��ر مرگ بر اثر این بیماری را نیز تا 71 

درصد کم کنند.

 B آغاز نوبت دوم واکسیناسیون هپاتیت
متولدین 1371 چهارمحال و بختیاري

خواب بعد از ناهار؛ خوب یا بد؟

خانمها آسپیرین بخورند!

اثر مخرب قرص اکس بر حافظه انسان

تولید داروی MS با پایه گیاهی در کشور؛ 
آغاز ورود به فاز انسانی

10 دستور براي مصرف دارو
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آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/11/3
شماره: 993/88 ش 39

در خصوص پرونده کالسه 993/88 خواهان آقای محمد کرمی دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 19/500/000 
نوزده میلیون و پانصد هزار ریال بابت عدم پرداخت اجاره بهای معوقه با خسارات وارده و هزینه دادرسی به 
طرفیت سید مجید کسائی فرزند علی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 1389/1/22 
ساعت 4/30 بعدازظهر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه 
ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.16232/ م الف
مدیر دفتر 39 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی

کالسه: 88/ 879 ش ح 23
وقت رسیدگی: مورخه 89/1/14 ساعت 16 عصر

خواهان: پژمان اعتمادی فرزند چنگیز
خوانده: رعد قوامی فرزند حسن مجهول المکان 

خواس��ته: الزام خوانده به تنظیم و انتقال س��ند رسمی یک دستگاه اتومبیل پراید به شماره شهربانی 292 ص 
19 – ایران 68 مقدم به بعد 3000000 ریال به احتس��اب کلیه خس��ارات دادرسی و هزینه دادرسی )اتومبیل 
پراید( خواهان دادخواستی تسلیم شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان نموده است لذا وقت رسیدگی تعیین 
و به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواس��ت خواهان و دستور شعبه 23 شورای حل اختالف و 
همچنین به تجویز ماده 73 آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف مدت یکماه به دفتر شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب 
بیمه ایران مجتمع شماره یک شوراهای حل اختالف اصفهان مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر اعالم شده نیز حاضر شود. چنانچه بعداً ابالغی به وسیله 

آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.16852/ م الف 
دبیرخانه شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی احضار
تاریخ: 88/11/11

شماره: 881041 ک 121
چ��ون خانم مریم مصلحی فرزند مرتضی ش��کایتی علیه آقای مهرداد کیخس��روی مبنی ب��ر اخالل در نظام 
اقتصادی کشور مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 881041 ک 121 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای 
روز 89/1/23 س��اعت 9 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود 
و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 

احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
16832 / م الف

توکلی- مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی اصفهان 

آگهی احضار
تاریخ: 88/11/19

شماره: 880179 ک 119
چون آقای مهدی ناظمی زاده ش��کایتی علیه آقای حسین خرسندی مبنی بر غصب عنوان مطرح نموده که 
پرونده آن به کالس��ه 880179 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز دوشنبه 89/1/30 ساعت 9 صبح 
تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل 
می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و 

دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.16825/ م الف 
مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

آگهی جهت انجام تبادل لوایح
بدین وسیله به شما آقای سید احمد میرلوحی که مجهول المکان می باشید ابالغ می گردد که تجدید نظرخواه 
آقای منصور ش��کرانه دادخواس��تی بخواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه ش��ماره 87/10/25-1804-1805 
صادره از این شعبه در اجرای ماده 342 از قانون آئین دادرسی مدنی ظرف ده روز از تاریخ آگهی جهت اخذ 
ضمائم و نس��خه ثانی دادخواست به این شعبه مراجعه نمائید در غیر این صورت پرونده جهت رسیدگی به 

اعتراض تجدیدنظر خواه به محاکم تجدیدنظر استان ارسال خواهد شد.16725/ م الف 
مرتضوی - مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خواندگان مجهول المکان

کالسه پرونده: 1142/88 ح 14
وقت رسیدگی: دوشنبه 89/2/6 ساعت 9 صبح 

خواهان: بانک ملت با وکالت حسن استواری
خواندگان: 1- سعید هارونی 2- یوسف هارونی 3- حسین قربانی 

خواسته: مطالبه وجه
خواهان دادخواس��تی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رس��یدگی به شعبه چهاردهم حقوقی ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعداً 

ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.16735/ م الف 
مرتضوی - مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خواندگان مجهول المکان

کالسه پرونده: 1168/88 ح 14
وقت رسیدگی: دوشنبه 89/2/6 ساعت 11:30 صبح

خواهان: بانک ملت با وکالت حسن استواری
خواندگان: 1 – قاسم هارونی 2 – حسین قربانی 3 – عبدالرضا آل داود

خواسته: مطالبه وجه

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم حقوقی ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
میش��ود. تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور 
بهمرساند چنانچه بعداً ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 

16740  / م الف
مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خواندگان مجهول المکان

کالسه پرونده: 1244/88 ح 14
وقت رسیدگی: چهارشنبه 89/2/8 ساعت 10 صبح

خواهان: بانک ملت با وکالت حسن استواری
خواندگان: 1 – فهیمه نه روزیان 2 – مجدالدین قائم مقامی 3 – محمد رجبی الواری 

خواسته: مطالبه وجه
خواهان دادخواس��تی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رس��یدگی به شعبه چهاردهم حقوقی ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود. تا 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعداً 

ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 16741 / م الف
مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

رونوشت آگهی حصر وراثت 
تاریخ: 1388/12/2

شماره: 88/ 5124 ح/10
آقای غالمرضا خلیلی لنجی دارای شناس��نامه ش��ماره 342 به شرح دادخواست به کالسه 5124/88 ح/10 
از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالحمید خلیلی 
لنجی بشناس��نامه 105 در تاریخ 88/11/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به سه پسر و دو دختر و یک همسر دائمی به شرح ذیل می باشند:
1 – غالمرضا خلیلی لنجی به ش ش 342 )فرزند متوفی(

2 – محمدرضا خلیلی لنجی به ش ش 469 )فرزند متوفی(
3 – بهزاد خلیلی لنجی به ش ش 311 )فرزند متوفی(

4 – فرح ناز خلیلی لنجی به ش ش 1405 )فرزند متوفی(
5 – شهناز خلیلی لنجی به ش ش 1249 )فرزند متوفی( 

6 – عزت بهرامی دیزیچه به ش ش 1517 همسر متوفی و الغیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه ب��ه دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. 16994/م الف
رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

مدافع تیم فوتبال مس کرمان پیش از 
بازی اول در لیگ قهرمانان آسیا گفت: باید 
ب��ا اتحاد و همدلی مس را از بحران فعلی 
خ��ارج کنیم. حمید عزیززاده در گفتگو با 
ایس��نا گفت: از ابتدای فصل در تیم مس 
کرمان حضور نداشته ام اما آنچه مشخص 
است، این اس��ت که از ابتدای فصل نظم 
در مس وجود نداش��ته که ایجاد اینچنین 
بحران��ی در مجموعه ش��ده اس��ت. وی 
افزود: همین مس��أله موجب افت ش��دید 
روحی��ه بازیکنان و ع��دم اعتماد به نفس 
و خودب��اوری بین هم��گان در مجموعه 
مس ش��ده. ما بازیکنانی در اختیار داریم 
که س��ابقه حضور در لیگ ه��ای خارجی 
و ی��ا س��ابقه عضویت در تی��م ملی را در 
کارنامه خود دارن��د. عزیززاده با بیان این 

مطلب ک��ه فرصتی برای از دس��ت دادن 
امتی��از باقی نمانده، تصریح ک��رد: باید با 
اتح��اد و همدلی م��س را از بحران فعلی 
خارج کنیم. قرار داشتن در مکان شانزدهم 
جدول یعنی افزایش فشار و استرس های 
روح��ی فراوان در بازیکن��ان که ادامه کار 
را برایمان سخت می کند. وی خاطرنشان 
ک��رد: به عقیده من تمام بازیکنان در نتایج 
کس��ب ش��ده کنونی تیم مقصر هس��تند، 
ما هس��تیم که می توانیم ش��رایط یک تیم 
را رق��م بزنیم، باید در ادام��ه با درایت و 
هوش بیش��تری در مسابقات ظاهر شویم.
مدافع تیم فوتبال مس کرمان با اش��اره به 
اینکه جایگاه فعلی مس نشان دهنده سطح 
این تیم نیس��ت، اظهارک��رد: مس باید در 
مس��ابقات آس��یایی با قدرت در نخستین 

مس��ابقه خود برابر االهلی ظاهر ش��ود تا 
بتواند با کسب یک پیروزی روحیه خود را 
برای ادامه مسابقات لیگ و جام قهرمانان 
آسیا افزایش دهد. وی افزود: مس در لیگ 
برتر فوتبال کش��ور میزبانی چهار مسابقه 
خود را بر عهده دارد که باید با استفاده از 
امتیاز میزبانی نهایت تالش را برای کسب 
حداکثر امتیاز انجام دهد زیرا با کسب 12 
امتی��از به طور قطع در لی��گ برتر ماندنی 
می ش��ویم. عزیززاده گف��ت: تا به حال به 
همراه تیم های ذوب آهن و سپاهان چهار 
ب��ار تجرب��ه حض��ور در مس��ابقات لیگ 
قهرمانان آس��یا را داش��ته ام. این رقابت ها 
جای اش��تباه کردن نیس��ت، تمام حریفان 
با برنامه ریزی و ت��دارکات فراوان پای به 
میدان می گذارند. وی با اش��اره به تجربه 
لوکا در لیگ قهرمانان آس��یا تصریح کرد: 
وی در دو زمین��ه مدیری��ت و فنی، فردی 
کاربلد است، با اینکه به نظم و انضباط نیز 
اهمیت ویژه ای می دهد، از زمان حضور او 
مس طی پنج بازی نخستش تنها یک گل 
دریافت کرد، ام��ا نمی دانم به چه دلیل به 
ناگاه همه چیز عوض شد. ما در دیدارهای 
خود براب��ر راه آهن و پیکان مس��تحق از 
دس��ت دادن امتیازات نبودیم.عزیززاده در 
پایان گفت: از تماشاگران مس درخواست 
دارم، در ای��ن مقط��ع از فصل تنها از مس 
حمای��ت کنند. آنها باید اختالفات را کنار 
گذاشته و تنها به فکر حمایت از تیم خود 
باش��ند زیرا حمایت از بازیکن��ان برابر با 
افزایش روحیه ما است که تأثیر زیادی در 

روند بازی بازیکنان دارد.

مدافع مس:
 با تمام توان برابر االهلي به میدان خواهیم رفت

فوتبال

 رکابزن نخس��ت قاره کهن در س��ال 
2009 گفت: دوچرخه س��واری ای��ران در 
جایگاهی اس��ت ک��ه برای ادام��ه روند رو 
به رش��د نیاز به مربیان به روز جهانی دارد.
قادر میزبانی در گفتگو با فارس با اش��اره به 
تمرینات تیم ملی به منظور اعزام به مسابقات 
قهرمانی آسیا عنوان کرد: برای اعزام به تور 
النگکاوی مالزی تمرینات خود را در کنار 
سایر رکابزنان پتروشیمی در عسلویه دنبال 
می کن��م. وی اف��زود: نیازی ب��ه حضور در 
اردوهای تیم ملی نیس��ت، هر چند تا آنجا 
که من در جریان هستم اردوها در رده سنی 
جوانان دنبال می ش��ود. میزبانی عنوان کرد: 
معتقدم که فدراسیون نباید تا این اندازه نسبت 
به رقابت های قهرمانی آسیا در قطر حساس 
باشد؛ هدف نهایی تمامی تیم های ورزشی 
برای سال آینده بازی های آسیایی گوانگجو 

اس��ت، این درحالی است که تیم پیست ما 
هنوز مربی ندارد. رکابزن نخست قاره کهن 
در سال 2009 درخصوص حضور اتو آلتک 
گفت: آلتک پی��ش از این 2 دوره مربی تیم 
ملی بوده است و توانمندی های خود را به 
نمایش گذاشته است. به نظر من دوچرخه 
س��واری ایران به جایگاهی رسیده است که 
برای ادامه روند رشد خود نیازمند مربیان به 

روز جهانی است.

به گزارش ایس��نا، نخستین همایش 
مس��ئوالن امور ورزش بانوان اس��تان های 
کشور طیامروز و فردا در محل آکادمی ملی 
المپیک برگزار خواهد شد.این همایش به 
ریاس��ت مرضیه اکبرآب��ادی، معاون امور 
بانوان س��ازمان تربی��ت بدنی و با حضور 
علی سعیدلو،  رئیس سازمان تربیت بدنی 
و معاونان سازمان برگزار خواهد شد.این 

همایش ش��امل دو بخش خواهد بود. در 
بخش نخست نشس��ت رسمی مسئوالن 
س��ازمان تربی��ت بدنی با مس��ئوالن امور 
ورزش بانوان استان ها برگزار خواهد شد. 
در بخش دوم هم کارگاه آموزشی مدیریت 
برای مس��ئوالن ورزشی زن کشور جهت 
دس��تیابی به ش��یوه مدیریتی هماهنگ و 

یکنواخت برگزار خواهد شد.

اس��تقالل تهران جمع امتیازهای خود 
در 9 دوره اخی��ر لیگ برتر را از مرز 450 
امتیاز گذراند. س��ایت فدراس��یون فوتبال 
نوش��ت: اس��تقالل تهران نخس��تین تیمی 
اس��ت که توانس��ت مجموع امتیازهایش 

دوره   9 تاری��خ  در 
لی��گ برتر را به عدد 
برساند.استقالل   450
پی��ش از دی��دار ب��ا 
مس کرمان توانس��ته 
ب��ود 449 امتی��از را 
ب��ه دس��ت بی��اورد. 
بیست  هفته  پیروزی 
و هفت��م امتیازه��ای 
اس��تقالل را از م��رز 

450 گذرانده و به 452 رس��اند. در تاریخ 
لیگ برتر پرسپولیس، نزدیک ترین تعقیب 

کننده اس��تقالل اس��ت که تاکنون توانسته 
444 امتی��از در تاریخ 9 دوره رقابت های 
لیگ برتر به دس��ت بیاورد. تیم س��وم این 
رده بن��دی فوالد س��پاهان اصفهان با 422 
امتیاز است. استقالل با این مجموع امتیازی 
در صدر جدول کلی 
لیگ ق��رار دارد. این 
تیم در ج��دول کلی 
ب��ا 122  برتر  لی��گ 
تعداد  بیش��ترین  برد 
تاریخ  پیروزی را در 

لیگ برتر دارد. 
آبی پوش��ان پایتخت 
ب��ا 55 شکس��ت به 
پرس��پولیس  هم��راه 
کمترین باخ��ت را در تاریخ 9 دوره لیگ 

برتر متحمل شده اند.

فرید زرینه پزشک تیم فوتبال پرسپولیس 
گفت: محسن خلیلی از ناحیه آشیل پا دچار 
آس��یب دیدگی ش��ده که به نظر می رس��د 
خطرن��اک باش��د. وی درم��ورد وضعی��ت 
مصدومیت محس��ن خلیلی اظهار داش��ت: 
مهاجم پرسپولیس دچار آسیب دیدگی شده 
اس��ت و باید سریعاً آزمایش MRI گرفته تا 
میزان مصدومیت وی مشخص شود و به نظر 
می رسد خطرناک باشد. او در مورد آخرین 
وضعیت محمد پروین گف��ت: وی در حال 
حاضر به صورت اختصاصی تمرین می کند 
و به احتمال فراوان به 2 بازی آینده نمی رسد. 
وضعیت وی هر روز بررسی می شود. پزشک 

تیم فوتبال پرس��پولیس با اش��اره به شرایط 
نبی اهلل باقریها عنوان کرد: این بازیکن دوست 
ن��دارد پیش از اتمام فصل بینی خود را عمل 
کند و به همین دلیل تمرینات اختصاصی را 

برای وی در نظر گرفته ایم.

استقالل در صدر جدول کلی لیگ

آسیب دیدگی خلیلی خطرناک است

میزبانی اصفهان در 
مسابقات جودو کشور

    پژمان سلطانی
سی و چهارمین دوره مسابقات جودوی قهرمانی 
کشور و انتخابی تیم ملی روز پنجشنبه ششم اسفند 
در سالن 17 شهریور مجموعه ورزشی تختی اصفهان 
برگزار خواهد شد. سیدرضا رفیع زاده رئیس هیأت 
جودوی اس��تان اصفهان در ای��ن زمینه گفت: این 

رقابت ها با شرکت 320 ورزشکار و مربی در قالب 
32 تیم از سراسر کشور در 7 وزن 60-، 66-، 73-، 
81-، 90-، 100- و 100+ کیلوگرم انجام می شود. 
رفیع زاده به تعداد داوران در این مس��ابقات اش��اره 
کرد و توضیح داد: از سراسر کشور 50 داور برجسته 
این مسابقات را قضاوت خواهند کرد. وی ادامه داد: 
به دلیل اینکه مس��ابقات این دوره برای انتخابی تیم 
ملی اس��ت از س��طح باالیی برخوردار بوده و همه 
تیم ها با قهرمانان خود در رقابت ها شرکت خواهند 
کرد و مربیان تیم ملی از جمله سید محمود میران، 
خسرو دلیر، یوس��ف زاده، مجید زارعان، رشوند و 

ایوب رستمی و دو مربی کره ای از این رقابتها دیدن 
می کنند و روز جمعه پس از پایان مس��ابقات تمام 
تیم ها اردوی مش��ترکی زیرنظر کادر فنی تیم ملی 
برگزار خواهند کرد. رئیس هیأت جودوی اس��تان 
اضافه کرد: اسکان ورزش��کاران و مربی تیم ها در 
تربیت معلم شهید باهنر بوده و داوران و عوامل در 
هتل آسمان اقامت می کنند. رفیع زاده در پایان تأکید 
کرد: سمینار داوری داوران حاضر در این مسابقات 
امروز برگزار می ش��ود که در این س��مینار قوانین 
جدید داوری به صورت فیلم و عملی آموزش داده 

خواهد شد.

  میزباني: 
دوچرخه سواري ایران نیاز به مربیان 

جهاني دارد

تبلیغاتی 20
ــی  ــازی محیط های آموزش ــی تجهیز و زیباس ــا واحد تخصص تنه
ــیک ترین  ــی و... ارائه ش ــا، مراکز توانبخش ــدارس، مهده نظیر م
ــودکار و... ــقاب، پرچم، خ ــی نظیر لوح چوبی، بش ــای تبلیغات هدای

تولید و فروش سازه های تبلیغاتی نوین و طراحی و اجرای
  غرفه بندی های نمایشگاهی و...

شهرکرد - بلوار شریعتی، پائین تر از چهار راه دامپزشکی، بعد از بانک تجارت، نبش کوچه 27، 
داخل کوچه، تبلیغاتی 20 گرافیک 

 03813338889 - 3813348911 0 - 09131148069 – 09131844855   )رمضانی(

در بحث خصوصی سازی یکی از فرصتهایی که می توان از آن برای برطرف 
کردن موانع خصوصی س��ازی در ورزش استفاده کرد بند )ز( تبصره 16 است که 
اجازه می دهد بخشی از اعتبارات عمرانی ورزش کشور را به صورت یارانه و وام 
بالعوض به بخش خصوصی داده می ش��ود. نکته ای که باید به آن توجه داشت 
این اس��ت که قرار دادن تسهیالت وام های کم بهره و بلندمدت و کمکهای مالی 
برای وارد شدن به بحث خصوصی سازی یک شمشیر دو لبه است، باید به بخش 
خصوصی اوالً اعتماد کرد و ثانیاً تا جایی که امکان دارد حمایت کرد.  وارد کردن 
شهرداریها در بخش ساخت و سازهای ورزشی می تواند از عوامل مؤثر در مسأله 
دولت حمایتگر از بخش خصوصی باش��د چرا که هزینه باالی س��اخت و خرید 
اماکن ورزشی و تجهیزات ورزشی، ناکافی بودن تسهیالت ارائه ای توسط دولت، 
عدم هماهنگی واحدهای اجرایی و تعدد مراجع تصمیم گیری و زمان بر بودن ارائه 
مجوز، عدم تمایل مردم در صرف هزینه برای امور ورزشی، عدم توانایی مالی مردم 

در استفاده از خدمات بخشهای خصوصی، ناتوانی در تأمین حقوق و دستمزد منابع 
انسانی، دخالت موازی و همزمان سازمان تربیت بدنی و سایر نهادهای دولتی همه 
و همه از مواردی است که مانع های بزرگی بر سر راه خصوصی سازی در ورزش 
را تش��کیل می دهد.  اجاره و واگذاری مدیریت شرکتهای انحصاری، عدم رقابت 
دولت با بخش خصوصی، جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، باور و اعتقاد 
مسئوالن به کارایی بخش خصوصی، تعدیل انتظارات بخش خصوصی برای کسب 
سود و حمایت از بخش خصوصی می تواند به افزایش اشتغال، سودآوری و توسعه 
فعالیتهای اقتصادی و بازار سرمایه منجر شود. لذا در فرایند خصوصی سازی رویه ها،
خط کش��ی ها، رفتارها و عملکردها در بخش دولتی و خصوصی ورزش کشور 
می توانند ارزیابی مجدد شوند تا سرعت کفایت و شایستگی و توانمندی ها، محور 
تحول، تغییر و انتخاب قرار گیرند. بدین ترتیب حاصل اعمال چنین سیاستی، نظام 
جدیدی را در پی خواهد داشت که هدف اساسی آن ارتقای کارایی استفاده بهینه از 

امکانات، فرصتها و بازدهی کارآمد را در ورزش نشانه می گیرد.               پایان
                                                                                      

تحلیل گفتمان موانع خصوصی سازی 
در ورزش از دیدگاه کارشناسان

دکتر رسول نظری
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نائین
Email:nazarirasool@yahoo.com

نخستین همایش مسئوالن امور ورزش 
بانوان کشور برگزار مي شود
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روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099
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

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

17 °

12°

3 °

1°

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
27150  هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
287000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
268000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10071010دالر امریکا
13701376یورو

265268ریال عربستان
274276درهم امارات

   حامد قصری
کتاب »دا« نوشته سیده زهرا حسینی 
ح��دود یک س��ال اس��ت که توس��ط 
انتشارات س��وره مهر وارد بازار کتاب 
ش��ده و در همین مدت اندک به چاپ 
صدم رسیده، همین امر و البته محتوای 
کتاب با نقدهای متفاوتی روبه رو شده. 
در همین راستا از سوی آقای محمدی 
در دانش��کده ادبیات دانشگاه اصفهان 
جلسه نقد و بررسی کتاب برگزار شد که 
زحمت اداره این جلسه با آقای کراچی 

از نویسندگان خوب کشور بود.
چن��د روز قب��ل از ای��ن جلس��ه 
فراخوانی گذاشته شد تا به بهترین نقدها 
در مورد این کتاب جوایزی اهدا ش��ود. 
در ابتدای جلسه مولود عالیی دانشجوی 
کارشناسی ادبیات و زبان فارسی و نفر 
اول بهتری��ن نقد، به نقد و تحلیل خود 
در مورد این کتاب پرداخت که در ادامه 

می آید.
ایراد اولی که بر این کتاب وارد است 
این است که کتاب در حوزه رمان تعریف 
شده و یا رمان رسالتی که ما نمی توانیم 
این کتاب را در حیطه رمان جای دهیم، 
این کتاب خاطره محض است. ایراد دوم 
بر تیراژ باالی کتاب اس��ت که یکی از 
دالیل آن را می توان در همان روزهای 
ابتدای انتشارش دانست، حضور خانم 
سیده زهرا حسینی در اخبار ساعت 10 
و در پی آن حضور نویسنده در برنامه ای 
تلویزیونی؛ پس هم تبلیغات بوده و هم 
استقبال. ایراد سوم اتنابهای بی مورد در 
کتاب که باعث مالل خواننده می شود. و 
اما بد نبود برای هر فصلی اسمی انتخاب 
می کردند و تنها به بخش اول فصل اول 
اش��اره نمی ش��د. ایراد مهم دیگری که 
می توان بر این اثر گرفت، آوردن کلمه 
عرب��ی که در پی آن ترجم��ه آن آورده 
ش��ده، در صورتی که می ش��د ترجمه 
ب��ه صورت زیرنوی��س زیر هر صفحه 
می آمد. اما ای کاش نویسنده در همان 
فصلی که به فتح خرمش��هر می رسید 
و در نقط��ه اوج اثر را پایان می داد. زبان 
شکسته و جزء نقاط ضعف کتاب است. 
ب��ه نظر بنده یک س��ری از بخش های 
کتاب دوباره باید بازنویس��ی می شد و 
در برخی کلمات حتی ویراستاری کتاب

 مشکل دارد.

اما از نقاط قوت کتاب اطالع رسانی 
خوب در مورد شهر خرمشهر و زندگی 
مردم آنجا و در مجموع برای ما نس��ل 

سومی ها اثر ماندگاری بود.
نف��ر دوم برگزیده نقد کت��اب »دا« 
محمد آزاده دانشجوی دکترای ادبیات 
بود که به بیان نظرات خود در مورد این 
کت��اب پرداخت؛ به نظر بنده عنوان این 
کتاب اصاًل عنوان مناسبی نبود، مخاطب 
با نام کتاب باید تا حدودی به محتویات 
اثر پی ببرد چرا که »دا« یک کلمه کردی 
ب��ه معنای مادر اس��ت و قهرمان اصلی 
کتاب نیز مادر نیس��ت. بنده نیز معتقدم 
ب��رای هر فص��ل باید عنوان مناس��بی 
انتخاب می ش��د و ای کاش نویسنده 
کتاب ام��روز در تهران زندگی نمی کرد 
و دوباره به خرمشهر بازمی گشت و آنجا 
زندگی می کرد. نکته بارز این اثر استفاده 
از متکلم وحده، اول ش��خص است که 
بس��یار به درون مایه کتاب کمک کرده 
و نمی توان از س��اده و روان بودن آن به 
راحتی گذر کرد چراکه مخاطب عام نیز 
به راحتی با کتاب مأنوس می شود. نقش 
زن را نباید در این کتاب نادیده گرفت 
و در مجموع در این کتاب ما با مس��تند 
حقیقی، ملی، مذهبی، خانوادگی، قبل و 
بعد از انقالب، زمان جنگ و بعد از آن 
روبه رو هستیم و دست آخر بعد از تمام 
آن ناامیدی ها شوق زندگی را به وضوح 

می بینیم.
بع��د از آن پای صحبت دکتر نصر 
استاد ادبیات دانشگاه اصفهان نشستیم که 
»دا« را این چنین بیان داشتند: »دا« یکی 
از پرفروشترین کتاب های تاریخ ادبیات 

ما است که بیش از صد چاپ خورده که 
با حضور جدی راوی در آن اس��ت، در 

واقع نویسنده نمرده است.
700، 800 صفح��ه خاطره گفته و 
دیگران نوشته اند اما جزئیاتی گفته شده 
که بستری برای زیس��تن در آن فراهم 

آمده است.
ابتکار در آن م��وج می زند، جریان 
در آن به صورت خاص و ویژه اس��ت. 
یک حماس��ه، یک ط��رف ایمان، یک 
ط��رف تقدس، ی��ک طرف وط��ن،... 
شکستن و نشکستن، ایستادن و افتادن، 
بودن و نب��ودن، رفتن و نرفتن. امید در 
این کت��اب موج می زند و کتاب، کتاب 
روایت است، رمان نیست، خاطره است. 
تولس��توی جنگ و صلحش را بیش از 
ده بار بازنویسی کرد و این کتاب دوباره 
از نو نیاز به بازنویس��ی دارد و بنده هم 
معتقدم نیاز چندانی به عکس های پایان 
کت��اب تا این حد نبود و باید فکری در 

مورد فصل ها می شد.
ح��وادث کت��اب خط��ی اس��ت، 
روایت کالس��یک دارد، دارای ساختار 
قوی نیست اما در پرداخت شخصیت، 
فضا، حادثه و تا حدودی درون مایه آن 
قوی است. این کتاب به نوعی بازیابی 
خرمش��هر نیز هست، یک جور هویت 

زنده این شهر.
زبان داستان، زبان انسانی است اما 
جاهایی زبان آن زنانه می ش��ود اما زبان 
غالب نیس��ت. یک جور حس انسانی 

غالب است.
دکتر طغیانی به عنوان سخنران بعدی 
به دیدگاه و نقطه نظر خود در مورد این 

کتاب پرداخت: بنده نیز از لحظه شروع 
تا انتهای کتاب با آن همراه ش��دم و به 
برق��راری ارتب��اط خوب نویس��نده با 
مخاطب، احاطه داش��تن نویس��نده بر 
مس��ائل روانشناس��ی و زوایای درونی 

مخاطبان خودش پی بردم.
زمانی که بنده در دوران جنگ سرباز 
بودم نمی توانستم آنها را به خوبی بیان کنم 
و بنویسم. تمام مکان ها و وقایع موجود 
در این کتاب را می دیدم و می خواهم از 
ملموس بودن آن بگویم. ادبیات، ادبیات 
مقاومت است و نویسنده به تمام زوایای 
ذهنی مخاطبش آگاه بوده است. محتوای 
کتاب، ماجرای نبردی در شرایط بسیار 
سخت است، در یک جنگ تحمیلی که 
در آن زمان هیچ پادگان و نیرویی آماده 
جنگ نبود. از هر طرف تیر مس��تقیم و 
زمانی که تیرها از هر سو روان می شد، 
معنای جنگ را به خوبی فهمیدیم. این 
کتاب گوش��ه ای از دفاع مردم را نشان 
می ده��د، خان��م حس��ینی در آن زمان 
17س��ال داش��تند و به عن��وان نماینده 
نسلی از مردم که با انگیزه خاص خود 
مقاوم��ت می کنند س��خن می گوید و 
گزارشی اس��ت از پشت جبهه. پشت 
جبهه ای که خود جبهه اس��ت، دشمن 
همیشه از پشت جبهه شروع می کند، 
بازار و شهرک های مسکونی که در کتاب 
به آن اشاره شده. توصیف خوبی کتاب 
دارد که به صورت خش��ک و سرد بیان 
نشده، فراموش نکنیم راوی و نویسنده 

هر دو زن هستند.
گفته اند حقیقت شیرین تر از افسانه 
است که در مورد این اثر به خوبی صدق 
می کند. گفته ش��ده اگر ای��ن کتاب را 
نویسنده ای بزرگ می نوشت ماندگاری 
اثر دو چندان می ش��د ام��ا باید بگویم 
ماندگاری کتاب به همین ساده بودن و 

همین بیان عامیانه آن است.
آقای یزدانی یکی دیگر از نویسندگان 
در م��ورد این اثر گفتند: این کتاب یک 
داس��تان خاط��ره اس��ت و در مواردی 
خیال پردازی در آن موج می زند چطور 
بعد از این همه سال جزئیات خاطره ها 

در ذهن راوی باقی مانده است.
در پایان به نفرات برتر بهترین نقدها 
درباره این کتاب جوایزی توسط اساتید 

حاضر در جلسه اهدا شد. 

گزارش اختصاصی زاینده رود از جلسه نقد و بررسی کتاب »دا«

دانشکده ادبیات ،  تاالر صائب

سردار شهید داریوش مالکی

وب سایت :
WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO. ZAYANDE-ROUD.COM

پست الکترونیک :

کالم نور
امام علی )ع(:

بهترین مردم کسی است که نفع رساننده به مردم باشد.

ــاماندهی )دیوار چینی(  ــرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد عملیات س ش
رودخانه گازرگاه آران و بیدگل را از طریق مناقصه عمومی با شرایط و مشخصات 
زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه گرانی که تمایل به 

حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت به همکاری می گردد.
مبلغ پایه: حدود 500633760 )پانصد میلیون و ششصد و سی و سه هزار و 

هفتصد و شصت ریال( براساس فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال 1388.
حداقل رتبه پیمانکار: 5 آب

محل اجراء: استان اصفهان، شهرستان آران و بیدگل
مدت اجراء: 6 ماه

هزینه تهیه اسناد مناقصه، نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها 
و مکان و زمان تحویل پیشنهادها در دعوتنامه و اسناد مناقصه مشخص می شود.

ــر به مدت 5  ــت دوم این آگهی حداکث ــار نوب ــرایط از تاریخ انتش واجدین ش
ــنامه اطالعات  ــبت به اعالم آمادگی کتبی، تکمیل پرسش روز مهلت دارند نس
پیمانکاران و ارائه مدارک مثبته شرکت اقدام نمایند. پس از تعیین فهرست کوتاه 

مناقصه گران از آنها جهت خرید اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.
نشانی مناقصه گزار: اصفهان، پل خواجو، بلوار آئینه خانه، جنب هالل احمر، 

شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان، دفتر قراردادها، 
کد پستی 76473-81646 صندوق پستی 0391

تلفن تماس: 5-6615360 داخلی 115 و 116 فاکس: 6611073

آگهی مناقصه
)نوبت دوم(

         شرکت آب منطقه ای اصفهان

ف
م ال

 : 1
69

51

تاری��خ تول��د: 1342، مح��ل تول��د: 
فارس��ان، تاریخ ش��هادت: 1374/3/21، 
محل ش��هادت: منطقه عموم��ی آلواتان، 
مسئولیت: فرمانده گردان امام حسین )ع( 

تیپ 44 مستقل قمر بنی هاشم )ع(.
از خصوصیات اخالقی شهید

... بسیار صبور و بردبار بود و در مقابل 
اتفاقات و مصائب هیچ گاه واکنش سریعی 
از خود نش��ان نمی داد. با طمأنینه س��خن 
می گفت و همیشه لبخندی بر چهره داشت 
و در طول مدت عمر خود هیچ گاه کسی را 

نیازرد. با فرزندان خود به گونه ای رفتار 
می کرد که عالوه بر رابطه پدر و 

فرزندی یک رابط��ه رفاقت و 
دوستی عجیبی بین آنها حاکم 
بود. به پدر و م��ادر و خانواده 
خود احترام فراوان می گذاشت 
و به دوستان و آشنایان و فامیل 
سرکش��ی می کرد و جویای 

حال آنان می شد.

فرزاد فرزین با »شانس« 
باز گشت 

   زاینده رود
یکی دیگر از آلبوم های شاخص پاپ که به 
تازگی به مرحله انتش��ار رسیده آلبوم »شانس« 
با صدای فرزاد فرزین اس��ت ک��ه در تهران و 
شهرس��تان ها منتشر می شود. این آلبوم با تیراژ 
باال توس��ط ش��رکت »چهره خندان« منتش��ر و 
توسط کمپانی »هنر اول« توزیع می شود. فرزاد 
فرزی��ن در این رابطه گفت: »ب��ه امید خدا این 
آلبوم را وارد بازار کردیم. باید ذکر کنم که این 

آلبوم، آلبومی کاماًل متفاوت از مابقی آلبوم های 
منتشر شده من است.« 

وی در ادام��ه گفت: »همچنین ما برای این 
آلبوم موزیک ویدئویی س��اخته ایم که به زودی 
قرار اس��ت همراه با سی دی فیلم سینمایی »بی 
پولی« توس��ط ش��رکت مذکور به ش��بکه های 

خانگی بیاید.

با حضور ارکستر بزرگ 50 نفره؛
کنسرت نیما مسیحا 12 اسفند 

در بخش جنبی جشنواره 
برگزار می شود 

نیما مس��یحا خواننده پاپ 12 اسفند در برج 
میالد همراه با ارکستر بزرگ 50 نفره ای به رهبری 
محمدرضا عقیلی در بخش جنبی جشنواره حضور 
خواهد داش��ت. در این کنسرت قطعات مختلفی 
از آثار قبلی مسیحا اجرا می شود که احتماالً چند 

قطعه جدید از آلبوم جدیدش هم در این کنسرت 
اجرا  می ش��ود. قابل ذکر است، نیما مسیحا از دو 
سال قبل تا به حال کنسرتی در تهران برگزار نکرده 
و اخیراً هم از تور اروپایی سمفونی صلح و دوستی 

بازگشته است.

ابوالقاس��م طالبی ب��ه زودی با 
ساخت یک فیلم درباره ماجراهای 
پس از انتخابات ریاست جمهوری 
ب��ه س��ینما برمی گردد. ابوالقاس��م 
از  فیلمنام��ه ای  براس��اس  طالب��ی 
خود که درب��اره ماجراهای پس از 
انتخابات ریاست جمهوری نوشته، 
فیلم تازه اش را در سال جدید مقابل 
دوربین می برد. تدوین مجموعه »به 

کجا چنین ش��تابان« به کارگردانی 
طالبی ب��ه تازگی به پایان رس��یده 
اس��ت. ابوالقاس��م طالبی فیلم های 
سینمایی »دس��تهای خالی«، »جنگ 
افغان«، »نغمه«،  کودکانه«، »عروس 
»آقای رئیس جمهور« و »ویرانگر« 
را کارگردانی کرده است. مجموعه 
»به کجا چنین شتابان« این روزها از 

شبکه تهران پخش می شود.

کارگردان فیلم »آقای رئیس جمهور« و 
»جنگ کودکانه« دست به کار شد

ابوالقاسم طالبی درباره حوادث 
پس از انتخابات فیلم  می سازد 

جالل ذالفنون )نوازنده پیشکسوت( 
اعالم کرد: بعد از نبود سالن موسیقی، 
مهمترین مش��کل جامعه موسیقی در 
حال حاضر ب��ه کاهش اجراهای زنده 
برمی گردد که باید راه حلی اساسی برای 
این مشکل پیدا کرد. به گفته ذوالفنون، 
همچنین اجراهای جشنواره موسیقی 
فجر باید آنقدر ارزان قیمت باش��د که 
همه خانواده های عالقه مند بتوانند از 
تنوع موسیقی جشنواره استفاده کنند. 
وی اف��زود: نبود اجراه��ای صحنه ای 

م��ردم را نس��بت به موس��یقی اصیل 
جامعه بیگانه می کند و گرایش آنها را 
نسبت به موسیقی ماهواره ای افزایش 
می ه��د. ای��ن نوازنده خواس��تار ارائه 
یارانه برای اجرای موس��یقی زنده شد 
و خاطرنشان کرد: عدم حمایت دولت 
از گروهه��ا برای اجرای زنده منجر به 
افزایش قیمت بلیت می شود و به دلیل 
ناتوانی اقتصادی برای هر خانواده ای 
امکان حضور در کنس��رت ها میس��ر

 نمی شود. 
وی افزود: ضروری اس��ت دست 
ان��درکاران جش��نواره ها و مدیریت 
موسیقی کشور برای افزایش رویکرد 
مخاطبان به موسیقی ملی، سنتی و اصیل، 
ارائه بلیت های ارزان را افزایش دهند تا 
زمینه هرچه بیشتر گرایش نسل جوان 
به این هنر فراهم شود. بیست و پنجمین 
جشنواره بین الملی موسیقی فجر از 7 تا 

13 اسفندماه برگزار می شود.

ذوالفنون:
قیمت بلیت های جشنواره موسیقی 

فجر ارزان شود 

»کمال هوت«
نوازنده و خواننده بلوچ ایران 

درگذشت
کمال خان ه��وت، فرزن��د مراد، 
در س��ال 1320 در روس��تای الیران از 
توابع بخش دش��تیاری چابهار، در یک 
خانواده کشاورز به دنیا آمد. او یکی از 
خوانندگان و موس��یقی شناسان بزرگ 
سیس��تان و بلوچستان اس��ت. سبک 
خوانندگی کمال خان، پهلوانی بود که 
از اصیل ترین و قدیمی ترین گونه های 
موسیقی بلوچی است و در بلوچستان 
رواج داش��ته و اعتبار و ارزش بسیاری 
نزد بلوچ ها دارد. محمدرضا ش��جریان 
ط��ی مراس��می در مهر ماه س��ال 86 
درباره این هنرمند برجسته بلوچ گفته 
بود: برای من مایه خشنودی و مباهات 
اس��ت که در بزرگداشت بزرگواری از 
اهالی موس��یقی بلوچ شرکت می کنم 
در حالی که باید بگویم متأسفانه تاکنون 
آنگونه که شایس��ته است این فرهنگ 
را نش��ناخته و از م��ال کمال ها تقدیر 
نک��رده ای��م. محمدرض��ا درویش��ی، 
پژوهشگر موسیقی نواحی درباره این 
هنرمند فقید گفته است: در بلوچستان 
خواننده و نوازنده هایی وجود دارند که 
حرف اول را در تکنیک های موسیقی 

می زنند ولی به ج��رأت می گویم که 
تکنیک ه��ای آوازی کم��ال خ��ان در 
مقایس��ه با شیوه و س��بک های آوازی 
دیگر فرهنگ ها بی همتا است چراکه 
این استاد ارتباط عمیقی با ادبیات بلوچ 
و پیوند تنگانگ آن با هنر موسیقی دارد، 
در واق��ع کمال خان ب��ه این دلیل مهم 
است که راوی تمدن و فرهنگ موسیقی 

بلوچستان است. 
کمال خان هوت عالوه بر نوازندگی و 
خوانندگی شاعری پرآوازه بود که حافظ 
تاریخ شفاهی، فرهنگ اساطیر و ناموس 
فرهنگی منطقه خودش نیز به ش��مار 

می رفت.

فیلم های سینمایی »درباره الی« به 
کارگردانی اصغر فره��ادی، »بی پولی« 
کاری از حمید نعم��ت اهلل و »به رنگ 
ارغوان« به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا 
در نظرخواهی ایرنا از 10 منتقد سینمای 
ایران، عنوان بهترین فیلم های سال 88 
را به خود اختص��اص دادند. 10 نفر از 
منتقدان سینمای ایران، در یک نظرخواهی 
بهترین آثار سینمایی سال 88 را از لحاظ 
محتوا و ساختاری برگزیدند که در این 
میان فیلم های »درباره الی«، »بی پولی« 
و »به رنگ ارغوان« به ترتیب با کس��ب 
بیش��ترین آرا عنوان بهترین فیلم های 
سینمای ایران را به خود اختصاص دادند. 
در ای��ن نظرخواهی که از جلیل اکبری 
صحت، حسین سلطان محمدی، محمد 
س��لیمانی، رامتین شهبازی، طهماسب 
صلح جو، جواد طوسی، اکبر عبدالعلی 
زاده، کیوان کثیری��ان، محمود گبرلو و 
سعید مستغاثی انجام شد )نام منتقدان 
براساس حروف الفبا آورده شده است(، 
فیلم های بیست به کارگردانی عبدالرضا 
کاهان��ی، کت��اب قانون ب��ه کارگردانی 
مازیار می��ری، وقتی همه خوابیم کاری 

از به��رام بیضای��ی، هر ش��ب تنهایی 
رس��ول صدرعامل��ی، اخراجی های 2 
مسعود ده نمکی، تردید کاری از واروژ 
کریم مسیحی، تنها دوبار زندگی می کنیم 
بهنام بهزای، پستچی سه بار در نمی زند 
به کارگردانی حس��ن فتحی و عیار 14 
کاری از پرویز شهبازی رتبه های بعدی 

را به خود اختصاص دادند.
آرای هر فیلم به این شرح است:

درباره الی 8 رأی، بی پولی 8 رأی، 
به رنگ ارغوان 6 رأی، بیس��ت 5 رأی، 
کتاب قانون 3 رأی، وقتی همه خوابیم 3 
رأی، هرشب تنهایی 3 رأی، اخراجی ها 
2 رأی، تردید 2 رأی، تنها دوبار زندگی 
می کنیم 2 رأی، پس��تچی س��ه بار در 

نمی زند 2 رأی و عیار 14 2 رأی.

فیلم هاي منتخب 10 نفر از منتقدان 
سینماي ایران در سال 88 اعالم شد 
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