
رئی��س بیمارس��تان س��وانح و 
سوختگی امام موسی کاظم )ع( 
اصفه��ان گفت: بهتری��ن نمونه 
و اس��تانداردترین آی س��ی یو 
سوختگی کشور تا پایان امسال 
در اصفهان راه اندازی می شود.  

فریدون عابدینی اظهار داشت: برای این آی سی یو که دارای 10 تخت 
می باشد باالی یک...

ی��ک  در  جعف��ری  حس��ین 
مصاحب��ه مطبوعات��ی در جمع 
خبرنگاران گفت: امروز بیش از 
 1000 میلیارد توم��ان پروژه در 
باف��ت های فرس��وده اصفهاندر 
حال اجراست که از آن جمله می 

توان به بدنه سازی چهارباغ، پروژه های همت آباد و میدان امام علی )ع( 
و... اشاره کرد. وی خاطرنشان ...

بهترین آی سی یو  سوختگی کشور 
در اصفهان راه اندازی می شود

بیش از 1000 میلیارد تومان پروژه 
در بافت های فرسوده در حال اجراست

صفـحهصفـحه
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ملت های منطقه، جبهه حامیان سوریه 
را تشکیل دهند 

Zayande Roud - No. 588, August,13,2011شنبه 22 مرداد1390/ 12 رمضان 1432 / شماره 588 / 8 صفحه/ 200 تومان

 صفحه آخر   صفحه 8

4 نفر از متهمان اصلی حادثه 
خمینی شهر به اعدام محکوم شدند
صفحه4

می��راث  معاون��ت  سرپرس��ت 
فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، 
 صنای��ع دس��تی و گردش��گری 
چهار مح��ال و بختیاری گفت: 
پروژه اس��تحکام بخش��ی گنبد 
امامزاده بابا پیر احمد شهر بن از 

توابع شهرستان شهرکرد با الیاف gfrp در همایش ملی نقد مرمت از بین 
60 پروژه کشوری جزء 12 پروژه...

در چهارمحال و بختیاری
استحکام بخشی گنبد امامزاده 

بابا پیر احمد، پروژه برتر کشور شد

 شهرستان    صفحه 4

رهبر معظم انقالب:
وظیفه نسل پرنشاط دانشجو، تکامل خط 
مستقیم و بدون انحراف انقالب است

 شهرستان    صفحه 4

ورود 2 شركت  تعاوني 
فرش دستباف به شبکه میزان

و  چهارمح��ال  بازرگان��ي  س��ازمان  رئی��س 
بختی��اري از ورود دو ش��رکت تعاوني فرش 
 دس��تباف روستایي اس��تان به طرح ملي میزان 

خبرداد. 
اسماعیل کاویاني افزود: شرکت تعاوني فرش 
دستباف روستایي شهرکرد و بروجن در طرح 

ملي میزان قرار گرفتند. 
 وي اظه��ار داش��ت: مردم ایران م��ي توانند با 
بهره مندي از کارت هاي اعتباري از تولیدات 

این دو شرکت خریداري کنند. 
کاویاني بیان داشت: با توجه به توسعه دولت 
الکترونیک و گسترش خریدهاي الکترونیکي 
و اینترنت��ي، تمام��ي تولی��د کنندگان اس��تان 
باید ب��راي ورود ب��ه طرح ملي می��زان اقدام 
 کنند ت��ا از ب��ازار رقاب��ت الکترونیکي عقب 

نمانند. 
وي تصریح کرد: س��امانه ط��رح ملي میزان با 
افزای��ش ق��درت خرید مش��تري زمینه خرید 
 و پرداخ��ت وج��ه غی��ر متمرک��ز را فراه��م 
مي کند. رئیس س��ازمان بازرگاني چهارمحال 
و بختیاري گفت: نام نویس��ي از فعاالن رشته 
قالیباف��ي و رس��ته هاي صنفي زی��ر مجموعه 
 براي پرداخت تس��هیالت مشاغل خانگي در 

چهارمحال و بختیاري آغاز شد. 
کاویان��ي تمامي متقاضی��ان حقیقي و حقوقي 
 فعال در رش��ته قالیبافي و رس��ته هاي صنفي 
زی��ر مجموعه مي توانند با مراجعه به نش��اني 
 www.mashagheikhanegi.ir اینترنتي 
و تکمیل فرم نام نویسي، کد رهگیري دریافت 
کنند. وي رنگرزي گیاهي، نخ ریس��ي سنتي، 
رنگ آمیزي نقش��ه فرش و طراحي س��نتي را 
از جمله رسته هاي صنفي زیر مجموعه رشته 
قالیبافي برشمرد و افزود: متقاضیان باید پس از 
دریافت کد رهگیري و با تکمیل مدارك مورد 
نیاز، به اداره فرش س��ازمان بازرگاني اس��تان 
 مراجعه و مرحله تکمیلي نام نویس��ي را انجام 

دهند. 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان در نظر دارد امور 
طبخ و توزيع غذا با مواد اولیه و بدون مواد اولیه برخي واحدهاي تابعه خود را از طريق 

مناقصه عمومي به پیمانكاران واجد شرايط به شرح زير واگذار نمايد.
موضوع مناقصه: واگذاري امور طبخ و توزيع غذا با مواد اولیه و بدون مواد اولیه.

مبلغ تضمین شركت در مناقصه: میزان مبلغ سپرده شركت در مناقصه در اسناد و 
شرايط مناقصه قید گرديده است.

محل توزيع اسناد مناقصه: 
1- واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

مركزي-  ستاد  پزشكي-  علوم  دانشگاه  هزارجريب-  خیابان  آزادي-  میدان   -2
ساختمان شماره يك- طبقه همكف- اداره كمیسیون مناقصات- اتاق شماره 110 

تاريخ توزيع اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 1390/5/25 تا روز سه شنبه 
مورخ 1390/6/8

نوع تضمین شركت در مناقصه: فیش واريزي يا ضمانتنامه معتبر بانكي
مدت تضمین شركت در مناقصه: جهت ضمانتنامه بانكي سه ماه

آخرين مهلت ارسال اسناد مناقصه از طريق پست پیشتاز: تا پايان وقت اداري روز 
سه شنبه مورخ 1390/6/8 به آدرس: میدان آزادي- خیابان هزارجريب- دانشگاه 
مركزي- ساختمان  اصفهان- ستاد  استان  درماني  بهداشتي  و خدمات  پزشكي  علوم 

شماره يك- دبیرخانه مركزي- كدپستي 81746-73461
زمان و محل بازگشايي پیشنهادهاي رسیده: روز سه شنبه مورخ 1390/6/15، روز 
چهارشنبه مورخ 1390/6/16 و روز پنج شنبه مورخ 1390/6/17 در ستاد مركزي 

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان.
 به پیشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهايي كه بعد از پايان مهلت 

مقرر )مورخ 1390/6/8( ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 پیشنهاد دهنده مكلف است مبلغ سپرده را فقط به صورت فیش واريزي يا ضمانتنامه 
مخدوش،  بانكي  فیش  سپرده،  فاقد  پیشنهادهاي  به  لذا  نمايد،  ارايه  بانكي  معتبر 
سپرده هاي كمتر از میزان مقرر، چك شخصي يا بین بانكي و نظاير آن ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
 ساير اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گرديده است.

تابعه دانشگاه )واگذاركننده( و كسب اطالعات بیشتر   جهت اخذ لیست واحدهاي 
به آدرس میدان آزادي- خیابان هزارجريب- دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- ستاد 
مركزي- ساختمان شماره يك- طبقه همكف- اداره كمیسیون مناقصات- اتاق شماره 

110 مراجعه يا با شماره تلفن 7922191-7922059 تماس حاصل فرمايید. 

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي 
و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومي

م الف/ 6897

نوبت دوم
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دولت کامرون و بحران کارآمدی 

مرکز مخابراتی تهران توسعه می یابد 

معاون استاندار خبر داد: 
کیفیت آب شرب تهران در تمام نقاط شهر 

یکسان می شود 

آغاز شورش های گسترده در انگلیس از 
روز شنبه پانزدهم مرداد ماه و نوع تقابل 
دولت این کش��ور با ای��ن ناآرامی ها را 
می توان به نوعی تسری بحران کارآمدی 
در تم��ام س��طوح تصمیم گی��ری لندن 

دانست. 
 با گذش��ت چهار روز از ناآرامی ها در 
ش��هرهای مختلف انگلیس، پلیس این 
کشور هنوز نتوانسته وضعیت باثباتی را 
ایجاد کند. این ناآرامی ها که به دنبال قتل 
مارك دوگان، مرد 29 ساله لندنی در روز 
پنج ش��نبه س��یزدهم مرداد ماه آغاز شده 
اس��ت، می تواند یادآور ش��ورش های 
خیابانی ش��مال لندن در دوران صدارت 
مارگارت تاچر در دهه هش��تاد میالدی 
باش��د. گفته می ش��ود ک��ه جرقه اصلی 
درگیری های روز ش��نبه نی��ز با حمله 
نیروهای مس��لح پلیس به یک نوجوان 
زده ش��د. در این میان حضور نیروهای 
ضد تروریست و نیروهای انتظامی اسب 
س��وار نه تنها جمعیت خشمگین را آرام 
نکرد، که بر شدت درگیری و عصبانیت 

معترضان افزود. 
دیوی��د کامرون، نخس��ت وزیر انگلیس 
که دوشنبه ش��ب به تعطیالت تابستانی 
خ��ود در ویالیی در ایتالی��ا پایان داد، به 
منظور بررس��ی اوضاع بح��ران به لندن 
بازگش��ت. پیش از این ت��رزا می، وزیر 
کشور و جورج آزبورن وزیر خزانه داری 
انگلی��س، به دنب��ال ای��ن ناآرامی ها به 
تعطیالت تابس��تانی خود در فرانس��ه و 
آمریکا پایان داده و به کش��ور بازگش��ته 
بودند. روز س��ه شنبه هجدهم مرداد ماه 
نیز دیوید کامرون ب��ا تهدید معترضان، 
خواس��تار برخورد ش��دید پلیس با آنها 
شد، اما این اعتراضات در روز سه شنبه 
از ش��مال انگلیس به مناطق مرکزی نیز 
تسری یافت، به طوری که ناآرامی ها به 
شهرهای بیرمنگهام، بریستول، لیورپول، 
منچستر، لیدز و ناتینگهام گسترش پیدا 
کرد. تاکنون حدود 600 نفر از معترضان 
در روزه��ای اخی��ر در لندن دس��تگیر 
ش��ده اند که اکثر این دستگیری ها طی 
دو روز گذش��ته صورت گرفته است و 
بیش از 200 نفر نیز در ش��هرهای دیگر 
از جمله بیرمنگهام، بریستول و لیورپول 

دستگیر شده اند. 
ناكارآم��دی  و  انگلی��س   دول��ت 

در بحران 
انگلی��س ای��ن روزها دوران بح��ران را 
سپری می کند، از طرفی رسوایی شنود 
غیرقانونی مکالمات ش��هروندان توسط 
رسانه های تحت مالکیت رابرت مرداك 
غ��ول رس��انه ای صهیونیس��تی، باعث 
س��لب اعتماد مردم از دولت و افزایش 
نارضایتی ها از عملکرد مقامات شده و 
از س��وی دیگر هر روز شاهد تظاهرات 
گس��ترده معلمان و کارکنان بخش های 
عموم��ی در اعت��راض ب��ه برنامه های 
دولت در زمینه حقوق بازنشس��تگان و 
افزایش سن بازنشستگی هستیم. اکنون 

به نظر می رسد که دیوید کامرون، رئیس 
دول��ت ائتالفی و وارث دوران حکومت 
تاچر، در شرایط و موقعیتی نسبتاً مشابه 
با قطب سیاس��ی خود قرار گرفته است. 
ش��ورش های روز ش��نبه منطقه تاتنهام 
لندن و چهار روز گذشته، یادآور شورش 
خشونت بار مش��ابهی است که در سال 
نخس��ت  دوران  در  و   )1364(1985
 وزیری مارگارت تاچر و حکومت حزب 
محافظه کار در همین منطقه رخ داد. زمانی 
که دولت محافظه کار تاچر در سال 1979 
)1358( بر سر کار آمد، انگلستان دچار 
مشکالت جدی اقتصادی بود. اقدامات 
رادی��کال دولت برای کنت��رل و کاهش 
این بح��ران به مش��کالت و اعتراضات 
شدید اجتماعی از جمله چندین شورش 
ش��هری منجر شد. در س��ال گذشته نیز 
برنامه های کنترل و مقابله با بحران شدید 
اقتصادی، معض��الت اجتماعی از قبیل 
بی��کاری و رکود را ایجاد کرده و با بدتر 
شدن وضع اقتصادی مردم، شورش های 
خیابان��ی کم کم س��رباز می کند. از دیگر 
س��و، نوع مقابله دولت و پلیس انگلیس 
نیز از روندهای متعارف نش��انی ندارد، 
به طوری که بسیاری از نهادهای حقوق 
بشری و رسانه های این کشور، رویکرد 
حق��وق بش��ری دولت کام��رون را زیر 

سئوال برده اند. 
در ای��ن زمینه، رس��انه های انگلیس��ی 
حت��ی از عناوی��ن و تعابی��ری چ��ون 
»کش��ور دارای بدترین تاریخچه حقوق 
بش��ری در اتحادیه اروپا« برای کش��ور 
متبوع خود اس��تفاده کرده اند و همواره 
اقدامات ضدحقوق بشری این کشور در 
مستعمرات سابق و نیز عراق و افغانستان 
امروز و همچنین حرکت های ضدانسانی 
دس��تگاه اطالعات��ی انگلی��س را یادآور 
ش��ده اند. این در حالی است که دستگاه 
حاکمه بریتانیا قوانین این کشور در زمینه 
حقوق انسان ها را از پیشرفته ترین موازین 
در زمینه حقوق بشر توصیف کرده و با 
این رویک��رد همواره نس��بت به نقض 
حقوق بشر در کشورهای دیگر به ویژه 
غیر اروپایی، شیوه انتقادی اتخاذ کرده و 
ای��ن موضوع را یکی از ارکان سیاس��ت 
خارجی خود می داند. همچنین رویکرد 
دولت کامرون به این بحران را می توان 
فرایند »تقابل مل��ی« خواند، چرا که اگر 
دولتی قادر نباشد مطالبات ملی را پاسخ 
دهد، می تواند در دوره ای )سیکلی( از 

مخالفت های گسترده گرفتار شود. 
در نهایت، دولت کامرون به عنوان وارث 
مش��کالت دولت های قبل��ی، عالوه بر 
نادی��ده انگاش��تن ادراك روانی ناش��ی 
از مش��کالت اقتصادی و مالی مردم، با 
گذر از ادراك امنیتی متعارف تالش دارد 
تا تقابل را به گفتگ��و تبدیل کند، اما به 
نظر می رس��د چنین رون��دی با وجود 
بازخوردهای منف��ی از جامعه انگلیس، 
مش��کالت زی��ادی را ب��رای دولت این 

کشور به همراه خواهد داشت.

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در 
مراکز مخابرات ولی عصر)عج(، ش��هید 
محالتی و دانشگاه امروز آغاز می شود. به 
گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات 
اس��تان تهران، با اجرای عملیات مذکور 
ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات 
ولی عصر)عج( با پیش شماره های 7750 
ال��ی 7753، 7760 الی 7765 در محدوده 
خیابان های قائن، مجاهدین اسالم، شهید 
ابراهی��م میرزایی و در مرک��ز مخابرات 
شهید محالتی با پیش شماره های 2244 
الی 2249، 2219 در محدوده خیابان های 

ازگل، صدر نژاد، بیدستان به مدت 3 روز 
با اختالل روبه رو خواهد ش��د. همچنین 
ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات 
دانشگاه با پیش شماره های 6640، 6641، 
6646، 6648، 6649، 6695 ال��ی 6697 
در محدوده خیابان های امام خمینی)ره(، 
راتق، شیخ هادی، ولی عصر)عج(، شعاع، 
بانک ملی، بانک س��په، دانشکده افسری 
امام علی)ع(، موزه قرآن کریم، دبس��تان 
رسالت، تاالر محراب، هنرستان موسیقی 
پس��ران به مدت 72 س��اعت با اختالل 

همراه است.

از  ته��ران  اس��تاندار  عمران��ی   مع��اون 
یکسان سازی کیفیت آب شرب در همه 
نقاط ش��هر تهران خبرداد و گفت: با بهره 
برداری کامل از رینگ حلقه آب شرب در 
کل سطح پایتخت، مشکل ناخالصی آب 
برطرف خواهد شد. محمدرضا محمودی 
در گفتگو با ایرن��ا افزود: تاکنون نیمی از 
رینگ حلقه آب شرب تهران مفقود بود، 
اما ب��ا بهره برداری کامل از این رینگ که 
اجرای آن با عنوان حضرت ابوالفضل)ع( 
مص��وب و در دس��تور کار ق��رار گرفته 
اس��ت، کیفیت آب شرب در همه سطح 
تهران یکس��ان خواهد ش��د. وی اظهار 
داش��ت: با این اقدام، کیفیت آب ش��مال 
تهران با جنوب ش��هر یا شرق و غرب با 
ش��مال، یکسان شده و تفاوتی در کیفیت 
ناخالص��ی آب وجود نخواهد داش��ت. 
معاون استاندار تهران گفت: با تکمیل این 
رینگ، آب تهران به طور کامل درحلقه ای 

مرکزی قرار خواهد گرفت و تمام تصفیه 
خانه های تهران، آب تصفیه شده را داخل 
این حلقه وارد خواهند کرد و آب تصفیه 
ش��ده از آنجا ب��ه تمام نقاط ش��هر برای 

مصرف شهروندان تزریق می شود. 
وی تعداد تصفیه خانه های آب ش��رب 
تهران را ش��ش تا هفت تصفیه خانه ذکر 
کرد. محمودی افزود: ب��ا بهره برداری از 
رینگ کامل ش��ده حلقه آب ش��رب اگر 
مش��کلی در نقطه ای برای آب ش��رب 
منطقه ای پیش آی��د، آب همه آن منطقه 

قطع نخواهد شد. 
معاون استاندار تهران اعتبار الزم برای این 
اقدام مهم عمران��ی را چهار هزار میلیارد 
ریال ذکر ک��رد و گفت: این بودجه برای 

انجام این اقدام تأمین شده است. 
محمودی افزود: رینگ حلقه آب ش��رب 
تهران تا پایان امسال یا اوایل سال آینده، به 

بهره برداری خواهد رسید.

جهان نما

رهبر انقالب در دیدار با نمایندگان تش��کل های 
دانش��جویی تأکید کردند: جوانان و دانشجویان 
ام��روز، مس��ئوالن و تصمیم گیران آینده کش��ور 
هس��تند و باید با ت��داوم و تکامل ای��ن راه، این 
واقعی��ت را اثب��ات کنند که اولین ب��ار در تاریخ 
انقالب ه��ای گوناگون جهان، انقالب اس��المی 
هم��ان حرف ها و اصول و ارزش های اولیه خود 
را با همه وجود و بدون انقطاع استمرار بخشیده و 

انشاءا... به هدف های نهایی خود خواهد رساند.
ایش��ان اس��الم خواهی، استکبار س��تیزی، حفظ 
استقالل کشور، کرامت بخشی به انسان، دفاع از 
مظلوم و پیشرفت و اعتالی همه جانبه ایران را از 
اهداف اصلی انقالب خواندند و با تأکید بر اتکای 
انقالب اس��المی بر ایمان، اعتقادات، انگیزه ها و 
عواطف مردم افزودند: این خط مس��تقیم، پس از 
32 س��ال همچنان بدون زاوی��ه ادامه دارد و این 
حقیقت پرطراوت، معنای واقعی ثبات و استقرار 

انقالب است.
 ایش��ان با تجلیل از ایستادگی ملت ایران بر عهد 
خود با پروردگار، خاطرنشان کردند: این استقامت 
تحسین برانگیز از نسل قدیم به نسل کنونی منتقل 
ش��ده اس��ت، به گونه ای که جوانان پرنشاط و 
صادق دانشجو که دوران پیروزی انقالب و زمان 
ام��ام خمینی )ره( را درك نکرده اند، در جلس��ه 

امروز همان آرمان ها و مطالباتی را مطرح می کنند 
که نسل اول انقالب به آن معتقد بوده است.

 ایشان خواست ها و سخنان نسل امروز دانشجویی 
کشور را پخته تر، سنجیده تر و کارشناسانه تر از 
نسل اول انقالب خواندند و افزودند: احساسات 
جوان��ان امروز همان احساس��ات جوانان دوران 
انقالب است، اما عقالنیتشان بیشتر شده است و 

این مسأله بسیار با ارزش است.
ایش��ان انگیزه، همت، ش��جاعت، قدرت تفکر و 
عزم راس��خ نس��ل امروز را تضمین کننده تداوم 
راه انقالب دانس��تند و خطاب ب��ه جوانان میهن 
افزودن��د: کش��وری که ب��ا قدرت و ایس��تادگی 
 ب��ه اینجا رس��یده، باید به پیش ب��رود و الگویی 
تمام عیار برای جوامع اس��المی ایجاد کند و این 
وظیفه مهم تاریخی، از عهده ش��ما نسل پرنشاط 
و مصمم امروز بر خواهد آمد. ایش��ان در تشریح 
ثبات و اس��تقالل انقالب اس��المی ب��ه انحراف 
انقالب ها و حرکت های ب��زرگ مردمی در چند 
قرن اخیر و سرنوشت آنها اشاره کردند و افزودند: 
انقالب کبیر فرانس��ه  نمون��ه ای از انقالب های 
بزرگ مردمی بود که بر ضد نظام سلطنتی آن زمان 
شکل گرفت، اما به تدریج از اهداف اولیه مردمی 
خ��ود فاصله گرفت و در نهایت پس از رنج های 
 فراوان، بار دیگر نظام س��لطنتی در فرانسه حاکم 

شد.
رهب��ر انقالب اس��المی کوبی��دن حرکت علمی 
در کش��ور را ه��دف اصلی ترورها دانس��تند و 
خاطرنش��ان کردن��د: جبهه مس��تکبران در چند 
حلقه به هم پیوس��ته، دش��منی خود را با انقالب 
دنبال می کند که تحریم اقتصادی، ترویج ابتذال، 
ایجاد تزلزل در مبانی و مسائل اقتصادی از جمله 
آنهاس��ت و ایجاد ترس در دانش��مندان ایران و 
متوقف کردن حرکت علمی کشور، حلقه مکمل 

این طرح کالن است.
 ایشان خاطرنشان کردند: اگر با این نگاه حرکت 
تروریس��تی دش��منان هوش��یارانه تحلیل شود، 
احس��اس مسئولیت س��نگین تری متوجه انسان 
می ش��ود و مش��خص می گردد که دش��من در 
حرکاتی به هم پیوس��ته، قصد دارد مانع رش��د و 
پیشرفت علمی کشور شود و از این زاویه، ملت 

ایران را دچار عقب ماندگی مجدد کند. 
تش��کل های  خامن��ه ای  ا...  آی��ت   حض��رت 
 دانش��جویی را ب��ه کارهای فک��ری و فرهنگی 
برنامه مند، هدفمند و عمیق توصیه و خاطرنشان 
کردند: در شرایط فعلی مجموعه های دانشجویی 
باید توجه و توان خود را به سمت کارهای عمیق 
فکری و تحقیق در زمینه مسائل کالمی، اخالقی، 
تاریخی، مسائل انقالب و مسائل گوناگون کشور 
معطوف کنند. پرهیز از ابتذال فرهنگی و اخالقی 
یکی دیگر از توصیه های رهبر انقالب اسالمی به 

تشکل های دانشجویی بود.
ایشان تش��کل های دانش��جویی را به همکاری، 
همفکری و همدل��ی در جهت اهداف انقالب و 
به منظور تأثیرگذاری در محیط های دانش��گاهی 
توصیه و خاطرنشان کردند: مسئوالن و تشکل های 
دانشگاهی نیز باید با یکدیگر همکاری و همدلی 

داشته باشند.
رهب��ر انقالب اس��المی کاره��ای انجام ش��ده 
درخصوص سیاست های اصل 44 را در مجموع 
خوب دانستند و افزودند: طبعاً این کارها نیز کامل 
و راضی کننده نیس��ت، اما براساس گزارش های 
مسئوالن، در این زمینه فعالیت های خوبی صورت 

گرفته است.

رهبر معظم انقالب:

وظیفه نسل پرنشاط دانشجو، تکامل خط 
مستقیم و بدون انحراف انقالب است

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

پایتختنصف النهارنصف النهارنصف النهار

احمدی نژاد اعالم كرد:
مراجعه 30 میلیون نفر به نهاد ریاست جمهوری

مالقات معاون وزیر خارجه ایران با مشاور بین الملل رئیس جمهوری برزیل 

ابراهیمی: 
ملت های منطقه، جبهه حامیان سوریه را تشکیل دهند 

رئیس جمه��ور تصمیم��ات اجرای��ی دول��ت و 
خدمات عظیمی که تاکنون در کش��ور ارائه شده 
اس��ت را حاصل زحمات دس��تگاه های اجرایی 
در تمام کش��ور دانس��ت و اظهار داش��ت: باید 
قدر فرص��ت خدمتگزاری را بدانی��م و از همه 
ثانیه های آن برای خدمت به مردم استفاده کنیم. 
رئیس جمهور با بیان اینکه نهاد ریاست جمهوری 
مجموعه ای اس��ت که مردم از سراس��ر کشور با 
روحی��ات مختل��ف امیدواران��ه ب��ه آن مراجعه 
 می کنن��د، خب��ر داد: در طول 6 س��ال گذش��ته 
سی میلیون نفر برای رفع مشکالت خود به این 
مجموع��ه مراجعه کردند. محم��ود احمدی نژاد 
در مراس��م ضیاف��ت افط��ار کارکن��ان مجموعه 
نهاد ریاس��ت جمهوری، کارکنان این نهاد را از 
پرکارترین نیروهای اجرایی در کشور دانست و 
با قدردانی از تالش های آنان اظهار داشت: اینکه 
در طول 6 سال گذشته سی میلیون نفر برای رفع 
مش��کالت خود به این مجموعه مراجعه کردند 
نش��ان دهنده حجم باالی فعالیت های انجام شده 

در این مجموعه است. رئیس جمهور در ادامه با 
اشاره به فضائل و ویژگی های ماه مبارك رمضان، 
اخالص و کار برای خ��دا را از درس های قابل 
دریاف��ت در این ماه دانس��ت و گفت: مش��کل 
جامعه بش��ری این اس��ت که کاره��ا برای خدا 
انجام نمی شود، چرا که اگر همه امور انسان برای 
خدا باشد، دیگر اثری از تبعیض ، ظلم خیانت و 

کینه ورزی در جهان وجود نخواهد داشت.
 احمدی نژاد با بیان این که همه دلسردی و یأس 
انس��ان ها برای این اس��ت که کارشان برای خدا 
نیس��ت، تصریح کرد: اگر کار برای خدا باش��د، 
هم��ه قدرت ها رنگ می بازد و س��ختی ها دیگر 
معنایی نخواهد داش��ت. رئیس جمهور با اش��اره 
به سخنان شهید بهش��تی مبنی بر اینکه انسان تا 
زمانی که بر روی اصول و ارزش ها ایس��تادگی 
کند حتماً دش��من خواهد داش��ت، خاطر نشان 
کرد: امروز وقتی صهیونیس��ت های وحش��ی و 
سرمایه داران جنایتکار و فاسدان جهان علیه ملت 
ای��ران صف آرایی کرده اند، به معنای این اس��ت 

که ملت ایران در مس��یر درستی در حال حرکت 
است. وی عشق و محبت را از دیگر درس های 
قاب��ل دریافت در ماه مبارك رمضان دانس��ت و 
گفت: خمیرمایه خلق عالم هستی، محبت است 
و هر کار ماندگاری در جهان نشانه ای از عشق و 

محبت در خود دارد.
رئیس جمهور با بیان اینکه در جامعه ای که دل های 
آحاد مردم لبریز از محبت نسبت به یکدیگر باشد 
اثری از جنگ، یأس، فاصله طبقاتی و فقر در آن 
پیدا نمی شود، گفت: نشانه ایمان به خدا، محبت 
به بندگان خداست و ماه رمضان ماه تمرین رحیم 
بودن اس��ت.  احمدی نژاد با اشاره به اینکه نهاد 
ریاست جمهوری مجموعه ای است که مردم از 
سراس��ر کشور با روحیات مختلف امیدوارانه به 
آن مراجعه می کنند، تصریح کرد: چه زیباست که 
به کارهای مردم با عشق و محبت مورد رسیدگی 
قرار بگیرد و در چنی��ن صورتی هر لحظه ای از 
خدمات شما اعتالی روحی و حرکت به سمت 

خدا خواهد بود.

مع��اون اروپا و آمری��کای وزارت امور خارجه 
کشورمان که به دعوت همتای برزیلی خود و به 
منظور شرکت در هشتمین رایزنی های سیاسی 
ایران و برزیل به برازیلیا س��فر کرده اس��ت، با 
مش��اور بی��ن الملل رئی��س جمه��وری برزیل 

مالقات کرد. 
 ب��ه گزارش ایرنا، علی آهن��ی و مارکو آئورلیو 
گارسیا روز گذشته در این مالقات ضمن مرور 
همکاری های ایران و برزیل، آخرین تحوالت 
منطقه ای و بی��ن المللی را مورد بحث و تبادل 

نظر قرار دادند. 
گارس��یا در ای��ن مالقات تصریح ک��رد: دولت 
روس��ف همان دیدگاه دولت لوال دا س��یلوا در 
هش��ت س��ال گذش��ته در خص��وص روابط با 

جمهوری اسالمی ایران را دارد. 

وی تأکید کرد که تحوالت بس��یاری در س��طح 
جهانی از جمله تحوالت در کش��ورهای منطقه 
خاورمیان��ه عربی و ش��مال آفریق��ا و همچنین 
بحران اقتصاد جهانی اتفاق افتاده اس��ت که دو 
کش��ور بیش از پیش باید ب��ا یکدیگر رایزنی و 

تبادل نظر داشته باشند. 
در م��ورد حق��وق بش��ر، دو طرف ب��ا انتقاد از 
رویکرده��ای تبعیض آمیز برخ��ی قدرت ها در 
ای��ن زمینه، بر لزوم برخورد یکس��ان، پرهیز از 
سیاسی کاری و به دور از تبعیض با این موضوع 
به منظور کمک به ارتقای حقوق بشر در سطح 

جهان تأکید کردند. 
آهنی با تش��ریح دیدگاه های جمهوری اسالمی 
ایران در قب��ال تحوالت منطق��ه، اقدامات ناتو 
در لیبی که منجر به کش��ته ش��دن افراد بی گناه 

و بمباران زیرس��اخت های اقتصادی این کشور 
شده را نگران کننده و غیرقابل توجیه دانست. 

معاون وزیر خارجه کش��ورمان ضمن اشاره به 
روابط صمیمانه ای که میان رؤس��ای جمهوری 
دو کشور در زمان لوالدا سیلوا به وجود آمده بود 
و مقام های دو کشور توانستند با درك یکدیگر 
همکاری های خوبی را در جهت ارتقای روابط 
طراح��ی و اجرا کنند، افزود: انتخاب روس��ف 
به عنوان رئیس جمه��وری جدید برزیل نیز از 
سوی جمهوری اسالمی ایران با استقبال مواجه 

شد. 
درخص��وص تحوالت منطق��ه ای، هر دوطرف 
برنگرانی های مش��ترك در خصوص تحوالت 
منطقه و لزوم رایزنی های مشترك در این زمینه 

تأکید کردند.

نای��ب رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارج��ی مجل��س ش��ورای اس��المی گف��ت : 
ملت های بی��دار در منطقه باید جبهه حمایت از 
 س��وریه را در مقابل دخالت های آمریکا تشکیل 

دهند. 
حسین ابراهیمی، روز چهارشنبه در گفتگو با ایرنا 
افزود: قدرت های سلطه گر و در رأس آنها آمریکا 
که از تحوالت اخیر منطقه غافلگیر شده اند، هیچ 
گاه تص��ور نمی کردند چنین اتف��اق هایی برای 
هم پیمانان آنها در منطقه همچون مصر رخ دهد. 
امروز رژیم صهیونیس��تی در محاصره انقالبیون نماین��ده مردم بیرجند در مجل��س با بیان این که 

قرار گرفته است، گفت: کشورهای انقالبی نظیر 
مصر، لبنان و س��وریه در اطراف س��رزمین های 
اشغالی قرار گرفته اند و امروز رژیم صهیونیستی 

در حال اضمحالل است. 
نای��ب رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس تأکید کرد: بدیهی اس��ت که در 
این شرایط آمریکایی ها به دنبال راه نجات رژیم 
صهیونیستی باشند. وی ادامه داد : واشنگتن برای 
دس��ت یابی به مقصود خود، به دنبال این اس��ت 
که به سوریه فش��ار آورد و در این کشور ناامنی 

ایجاد کنند.

جمعی از اعضای کنگره آمریکا 
به سرزمین های اشغالی سفر می کنند

نمایندگان آمریکایی با س��فر شخصی به س��رزمین های اشغالی، در صدد 
هس��تند اهمیت روابط آمریکا و رژیم صهیونیس��تی را ب��ه اعضای کنگره 
نش��ان دهند. حدود 50 تن از اعضای کنگره آمریکا تصمیم دارند طی ماه 
جاری میالدی به س��رزمین  های اشغالی فلسطین س��فر کرده و با بنیامین 
نتانیاهو، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی و محمود عباس رئیس حکومت 
خودگردان فلس��طین دیدار کنند. اریک کانت��ور، رئیس اکثریت پارلمانی 
آمریکا در رأس اعضای کنگره، طی دو س��فر جداگانه، در ماه آگوس��ت 
به سرزمین های اشغالی س��فر خواهد کرد. کانتور طی بیانیه ای تأکید کرد 
که نمایندگان آمریکایی با س��فر شخصی به سرزمین های اشغالی در صدد 
هستند اهمیت روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی را به اعضای کنگره نشان 
دهن��د. اعضای جمهوریخواه مجلس آمریکا ع��الوه بر نتانیاهو و عباس، 
تصمیم دارند با ش��یمون پرز، رئیس رژیم صهیونیس��تی و س��الم فیاض، 
نخس��ت وزیر حکومت خودگردان فلسطین نیز دیدار کنند. تام برایس از 
نمایندگان جمهوریخواه کنگره آمریکا گفت که این س��فر زمینه توس��عه 
ائتالف اس��تراتژیک میان طرفین فلس��طینی و اس��رائیلی را فراهم کرده و 
سیاس��ت های کاخ سفید را برای همه تشریح خواهد کرد. این سفرها که 
با مش��ارکت 56 عضو کنگره آمریکا برگزار خواهد ش��د، توسط مؤسسه 
آموزش��ی آمریکایی � اس��رائیلی وابسته به امور ش��ورای روابط عمومی 
طرفین آمریکایی و صهیونیس��تی و البی یهودی طرفدار رژیم صهیونیستی 

در آمریکا )آیپک( سازماندهی شده است.

مقام های کره شمالی تبادل آتش 
با کره جنوبی را رد کردند

یکی از مقام های کره ش��مالی با رد برخی گزارش ها مبنی بر تبادل آتش با 
همس��ایه جنوبی گفت که واکنش س��ئول نامعقول بوده و صداها ناشی از 
انفجارهای عادی در محل س��اختمان سازی در یکی از استان های جنوبی 
بوده اس��ت. مقام های کره ش��مالی برخی گزارش ها مبن��ی بر تبادل آتش 
توپخانه ای با کره جنوبی را رد کرده و گفته اند که مس��ئوالن سئول صدای 
ساخت و ساز را با گلوله توپ اشتباه گرفته اند. بنا بر گزارش خبرگزاری 
فرانس��ه، مقام های دفاع��ی کره جنوبی پیش از این اع��الم کرده بودند که 
نیروه��ای دریایی این کش��ور با گش��ودن آت��ش، به ش��لیک توپخانه ای 
کره شمالی به آب های نزدیک مرز دریایی این کشور واکنش نشان دادند. 
کی��م مین س��ئوك، س��خنگوی وزارت دف��اع کره جنوبی اع��الم کرد که 
کره شمالی سه حمله ای توپخانه ای به مرز آبی دو کره در دریای زرد انجام 
داد که این اقدام باعث شد نیروهای کره  جنوبی نیز با سه آتش توپخانه ای 
واکنش نش��ان دهند. کیم افزود: ش��واهد حاکی است که این پرتاب های 
توپخانه ای در جنوب مرز آبی مش��خص ش��ده بین دو کره فرود آمده اند. 
ای��ن مرز آبی اواخر جنگ کره در دهه 50 میالدی تعیین ش��د و همچنان 
یکی از مناطقی اس��ت که ش��اهد مناقشات س��ئول و پیونگ یانگ است. 
مقام های کره ش��مالی تأکید می کنند که این مرز آبی باید به میزان بیشتری 
به س��مت جنوب منتقل ش��ود، ولی سئول معتقد اس��ت که چنین اقدامی 
ماهی گی��ری در نزدیکی پنج جزیره کره جنوبی را ب��ه مخاطره انداخته و 

دسترسی به بندر اینچئون را دشوار می کند.

آمریکا بزرگ ترین بانک تجاری 
سوریه را تحریم کرد

آمریکا روز گذش��ته در راستای اعمال فشار بر دولت سوریه، بزرگ ترین 
بانک تجاری این کشور و همچنین شرکت سوریه تل بزرگ ترین شرکت 
تلفن همراه س��وریه را تحریم کرد. دولت آمری��کا از اعمال تحریم های 
جدید علیه س��وریه که ش��امل تحریم بزرگ ترین بانک تجاری و شرکت 
تلفن همراه این کش��ور است، خبر داد. به گزارش رویترز، دیوید کوهن، 
معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریس��م و اطالعات مالی با 
بیان این که این تصمیم به دس��تور »باراك اوباما« رئیس جمهور این کشور 
اتخاذ ش��ده اس��ت، گفت: این تحریم ها زیرساخت های مالی نظام بشار 
اسد را هدف قرار داده است. به موجب این تحریم ها تمامی دارایی های 
این بانک و شرکت سوریه تل در آمریکا بلوکه شده و هر نوع همکاری و 

معامله تجاری شهروندان و شرکت های آمریکایی با آنها ممنوع است.

بهره برداری صهیونیست ها 
از قحطی سومالی

ی��ک روزنام��ه عرب زبان با انتقاد ش��دید از اعرابی ک��ه هیچ توجهی به 
س��ومالی نمی کنند، نوشت: امروز صهیونیس��ت ها در حال بهره برداری 
قوی و عمیق از گرس��نگی س��ومالی هس��تند. روزنامه البی��ان امارات در 
مقاله ای با اش��اره به وضعیت بد و بحرانی این روزهای سومالی نوشت: 
اسرائیلی ها در صدد بهره برداری از گرسنگی سومالی ها هستند. سومالی 
این روزها بحران گرس��نگی را می گذراند که بسیار درناك است. کشور 
 س��ومالی ب��ا 8 میلیون نفر جمعی��ت، بعد ازآنکه 5 دهه از اس��تقاللش و 
37 س��ال از عضویت��ش در اتحادیه ع��رب می گذرد، همچن��ان یکی از 
فقیرترین کشورها جهان به شمار می آید، به گونه ای که بعد از تولد یک 
نوزاد انتظار آنکه به چهل و ش��ش سالگی برسد اصاًل وجود ندارد. میزان 
بی س��وادی ساکنان این کشور آفریقایی به 75 درصد می رسد. اما امروز 
مردم سومالی با یکی از بدترین موج های خشکسالی روبه رو هستند که 
طی 50 سال اخیر بی س��ابقه بوده و درحقیقت زندگی دوسوم مردم این 

کشور را تهدید می کند.

توافق مراجع نجف 
برای تحریم مسئوالن عراقی

حضرت آیت ا... سیس��تانی از عملکرد دولت و وعده های عمل نش��ده، 
بسیار ناراضی است. بر همین اساس چهار مرجع تقلید تصمیم گرفته اند 
بی��ت خود را تنها به روی عموم مردم و ش��هروندان عادی باز کنند. یک 
 منب��ع آگاه از ش��هر نجف اش��رف فاش کرد که چهار مرج��ع تقلید مقیم 
نجف اش��رف یعنی حضرات آیات عظام سید علی سیستانی، سید محمد 
س��عید حکیم، ش��یخ اسحاق فیاض و ش��یخ بش��یر نجفی پس از برخی 
مذاک��رات، به توافق رس��یدند که دیگ��ر هیچ یک از مس��ئوالن دولتی و 
پارلمانی عراق را به دیدار نپذیرند. به گزارش شیعه آنالین، این منبع آگاه 
همچنین گفت: علت این تحریم، عدم رس��یدگی این مسئوالن به نیازها و 
درخواست های عمومی و خدماتی شهروندان عراقی و تنها مشغول شدن 
به منافع شخصی خود مانند زیاد کردن حقوق و نیز افزایش فساد مالی و 
اداری آنان، اعالم ش��ده است. در همین راستا حجت االسالم شیخ ماجد 
الحلفی، از اعضای دفتر حضرت آیت ا... سید علی سیستانی پس از تأیید 
خب��ر توافق این چهار مرجع تقلید، ط��ی اظهاراتی گفت: این توافق روز 
یک ش��نبه هفته گذشته صورت گرفت و مقرر گردید این تحریم تا زمانی 
ادامه یابد که احساس شود این مسئوالن واقعًا در حال رسیدگی به مسائل 

و مشکالت مردم هستند.
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س��یلی نقد بهتر از حلوای نسیه است. همه ما این ضرب المثل را شنیده ایم و 
شاید برای خیلی از ما تکیه کردن بر آنچه هست و دل نبستن به منافع احتمالی 
در آینده به یک اصل بدیهی در زندگی مان تبدیل شده باشد. اما این تمام ماجرا 
نیست. این ضرب المثلی که پیشینیان ما سینه به سینه به نسل های بعدی منتقل 
کرده اند، می تواند روی دیگری هم داش��ته باشد؛ روی دیگری که چندان هم 
روشن نیست و آن، درست زمانی است که منافع زودگذر و کوتاه مدت را به 
برنامه ریزی های بلندمدت و مس��تمر ترجیح می دهیم. در گفتگو با حس��ین 

ابراهیمی مقدم، روان شناس بالینی، به ریشه های این رفتار پرداخته ایم.... 
آقای دکتر! آیا این که ما گهگاه منافع کوتاه مدت خودمان را به دستاوردهای 
متعال��ی تر ام��ا طوالنی مدت ترجیح می دهیم، ریش��ه در فرهنگ و نحوه 

تربیت ما دارد؟ 
 � ب��ا تقری��ب باالیی م��ی توان به این پرس��ش، پاس��خ مثب��ت داد. در دانش
روان شناسی می توان مفهوم »تقویت« را جایگزین منافع گوناگون کرد. نحوه 
انتخاب ها و رفتارهای ما می تواند بر اس��اس برداش��تی که از »تقویت« داریم 

تغییر نماید.
ممکن است یک تعریف اجمالی از مفهوم »تقویت« ارائه کنید؟ 

� ببینید؛ برای آنکه رفتاری افزایش یابد، می توان از روش های مختلف استفاده 
کرد. یکی از آن روش ها که در روان شناسی تربیتی خیلی مورد استفاده قرار می 
 گیرد، روش تقویت رفتار است. در تقویت رفتار، رفتار موردنظر تقویت می شود؛ 
مثل گفتن کلماتی از قبیل آفرین، بارك ا... یا دادن هدیه ای دلخواه به فرد. البته 
 بین تقویت و پاداش تفاوت وجود دارد؛ به عنوان مثال فردی که پاداش می گیرد،
نه تنها از آنکه قرار است پاداش بگیرد اطالع دارد؛ بلکه برای آن برنامه ریزی هم 
 می کند. مثل یک قهرمان ورزشی برای به دست آوردن مدال المپیک برنامه ریزی
کرده و تالش می کند، در حالی که کسی که از طرف دیگران رفتارش تقویت 
می شود، شاید به هیچوجه فکر آن را هم نمی کرده است یا بچه ای که سالم 
می کند با لبخند و نوازش معلم مواجه ش��ده و رفتارش تقویت می ش��ود. از 
طرف دیگر، تقویت می تواند مثبت یا منفی باش��د. در تقویت مثبت با اضافه 
کردن چیزی به موقعیت به دنبال افزایش رفتار هستیم، در حالی که درتقویت 

منفی با کاستن چیزی از موقعیت به دنبال کاهش رفتار هستیم.
 تقویت مثبت مثل دادن ش��یرینی یا شکالت به فرزندمان پس از رفتار درست 
است تا آن رفتار ادامه یابد. تقویت منفی مثل کم کردن بار تکالیف و یا سبک 

کردن کوله پشتی فرزندمان است به دلیل آنکه مودب بوده است. در هر صورت 
تقویت از روش هایی است که با آن می توان به افزایش رفتار کمک کرد.

آیا اگر تقویت، دایمی و همیش��گی باش��د؛ نتیجه بهتری به همراه خواهد 
داشت؟ 

� شاید این گونه تصور شود که اگر تقویت پیوسته و همیشگی باشد، رفتار مورد 
 نظر تثبیت خواهد شد؛ در حالی که پژوهش ها نشان می دهد که تقویت های
پاره ای )س��همی یا تکه ای( نقش بیش��تری در افزایش رفتار دارند. به عبارت 
دیگر، اگر کودکی همیشه برای انجام رفتار هایش »تقویت« بگیرد، به نظر متوقع 
می شود ولی اگر هرازگاهی »تقویت« دریافت کند، دیگر این طور نخواهد بود 
 که به محض دریافت نکردن تقویت، رفتارش خاموش و سرد شده و انگیزه اش

را از دست بدهد.
آیا میان برنامه های تقویتی تفاوتی وجود دارد؟ 

� بله؛ برنامه های تقویتی به انواع گوناگونی تقس��یم بندی شده اند که شاید از 
حوصله این بحث خارج باشد. حتی گاهی برای سنجش رفتارها از مدل های 
حیوانی نیز استفاده شد است؛ به عنوان مثال آقای اسکینر در سال 1950میالدی، 
کبوترانی را تربیت کرد که می توانس��تند به دو دکمه که هم زمان در دسترس 
بودند »اما برنامه های مختلف تقویت را می دادند«، نوك بزنند. این شیوه تقویتی 
برنامه تقویت هم زمان نامیده شده است. اسکینر گزارش کرد که کبوتران، در 
دوره خاموشی، پاسخ های خود را به نسبت برنامه های تقویتی مختلف توزیع 
می کنند. بعدها برنامه تقویت هم زمان زنجیره ای مطرح شد. در حالی که برنامه 
های تقویتی هم زمان برای بررس��ی رفتارهای انتخابی س��اده به کار می روند، 
برنامه های هم زمان زنجیره ای برای بررس��ی رفتارهای انتخابی پیچیده مورد 

استفاده قرار می گیرند. 
در برنامه های هم زمان زنجیره ای، رفتار فرد در ضمن اولین مرحله آزمایش 
تعیین می کند که او در ضمن دومین یا آخرین مرحله آزمایش چه نوع برنامه 
تقویتی دریافت کند. یکی از یافته های جالب حاصل از کارکرد برنامه تقویتی 

هم زمان زنجیره ای مربوط به حوزه کنترل ش��خصی اس��ت. افراد در شرایط 
معمولی به طور آشکار تقویت کننده ای کوچک اما فوری را به تقویت کننده 

ای بزرگ اما دیرآیند ترجیح می دهند.
پس این که فرد تقویت کننده های معمولی را ترجیح بدهد، طبیعی است؟ 

� ببینید؛ فردی که از هوش و شناخت باالتری برخوردار است، به طور معمول 
تقویت کننده ای بزرگ تر و دیرآیند را به تقویت کننده ای زودآیند و کوچک 
ترجیح می دهد؛ به عنوان مثال دانش آموزی که از وضعیت هوش��ی و س��طح 
شناختی باالتری برخوردار است احتماال بهتر می تواند روی وسوسه هایی از 
قبیل بازی کردن با دوستان در کوچه و خیابان فایق آمده و به جای آن به فکر 
قبولی در کالس درس و دانشگاه باشد؛ چیزی که هر چند دیرتر اتفاق می افتد 

ولی لذت بزرگ تر و بیشتری را برایش در پی دارد.
آیا این مسأله را می توان در بزرگسالی هم مشاهده کرد؟ 

� بله؛ در امور مربوط به مسایل اخالقی و انسانی هم همین امر دیده می شود، اگر 
از سطح رشد شناختی، اقتصادی و هوشی باالتری برخوردار باشد، احتماالً می 
 تواند تا زمان به دست آوردن تقویت بزرگ تر که در لحظه افطار اتفاق می افتد، 
صبر کرده و به تقویت های کوچک پیرامون پاس��خ ندهد ولی گاهی دیده ایم 
که بچه هایی که در سن پایین تری هستند، قدرت مقاومت و در اصطالح تاب 

طاقت نیاورده و تا رسیدن به نتیجه صبر نمی کنند. 
البت��ه این تحمل و مقاومت می تواند در ایج��اد و افزایش اعتماد به نفس هم 
تأثیرات بس��زایی داشته باشد و هم به افزایش عزت نفس و حرمت نفس فرد 

منجر شود و به این وسیله میزان اعتبارش در نزد خودش هم افزایش یابد.
این مسأله در مورد مسایل خانوادگی هم صدق می کند؟ 

� البته! واقعیت این است که هر خانواده ای در برهه ای از زمان با تنش و تالطم 
مواجه می ش��ود و خانواده سالم خانواده ای است که اعضای آن به هم وفادار 

بوده و سعی در تکریم شخصیت یکدیگر داشته باشند. 
به کرات دیده شده است افرادی که از سطح فکری، فرهنگی یا اعتقادی سستی 
برخ��وردار بوده اند با کوچک ترین تندباد حوادث به س��مت دنیای خارج یا 
خدای نکرده خیانت های زناش��ویی رفته اند و به نوعی نتوانس��ته اند کشتی 
زندگ��ی خانوادگی را به ط��ور امن و امان به منزل مقصود که آرامش اس��ت، 
برسانند. پس تقویت کننده های ناچیز مثل زرق و برق دنیای بیرون را به تقویت 

کننده ای بزرگ تر و دیرآیند مثل احساس آرامش درونی ترجیح داده اند.

آرامش تان را به دو گندم نفروشید

هر وقت به مهمانی می رفت، احس��اس می کرد دیگران 
بیش��تر از او جذاب ان��د و حضور خود را ب��رای دیگران 
خس��ته کننده می دید. احساس می کرد در کنار بعضی از 
دوس��تانش، که پرسر و صداتر بودند، دیده نمی شود. این 
مس��أله باعث می شد بعد از مهمانی ها احساس غمگینی 
کند و از خودش عصبانی باش��د ک��ه چرا نمی تواند مثل 

دیگران کاری کند که مدام در کانون توجه باشد.
دوستی داشت که از دوران ابتدایی با هم بودند. همیشه به 
او کمک می کرد و به نوعی حامی و پشتیبان آن دوستش 
ب��ود و او هم ای��ن نقش را برای خ��ود و او پذیرفته بود. 
بعد از این که این دوستش ازدواج کرد، او دچار افسردگی 
شد. احس��اس می کرد از آن ارتباط طرد شده و دوستش 
او را کنار گذاش��ته است. می گفت: حاال که کسی را پیدا 
کرده که به او تکیه کند، همه گذش��ته دوستی مان را دور 

ریخته است...
نمی توانست برای ازدواج تصمیم بگیرد. دنبال همسری می 
 گشت که از هر نظر ایده آل باشد. این مسأله باعث می شد
همیش��ه در افراد نقص های ش��ان را ببیند و احساس کند 
»آنقدر که باید« خوب نیستند. می گفت اگر همسرش از 
نظر ظاهر و تحصیالت و خانواده و شغل و وضعیت مالی 
و خالصه از هر نظر بی نقص نباشد، در کنارش نمی تواند 
احساس خوشبختی کند. با خودش فکر می کرد آن وقت 
دیگران درباره او و انتخابش چه نظری خواهند داش��ت؟ 
م��ی گفت: هر بار با خودم می گویم که اگر ازدواج کردم 
و فردی بهتر از او را دیدم حتماً پشیمان می شوم که چرا 

این انتخاب را کرده ام.
 قبل از جلسات کاری اش مدام نگران بود. همیشه می ترسید
کاری را که از او خواسته بودند درست و بی نقص انجام 
نداده باشد یا نتواند آن را به خوبی ارائه کند. می گفت این 
نگرانی کل زندگ��ی اش را تحت تأثیر قرار داده و هر بار 
که یک کار را به خوبی انجام می دهد، موقعیت و نگرانی 
دیگری از همین جنس هست که نگذارد احساس راحتی 
کند. وقتی کسی به او انتقاد می کند، احساس می کند دیگر 
وجودش ارزش��ی ندارد و درباره خ��ود و توانایی هایش 

دچار تردید می شود.
پدرش برای او ماشینی خریده بود. ماشین خوبی بود اما جلوه 
 ماش��ین لوکس و گرانقیمت پدرش را نداشت. می گفت:
وقتی با دوس��تانم می خواهم بیرون بروم، دوست دارم با 
ماشین پدرم بروم. او گاهی اجازه نمی دهد و این اعصابم 
را خرد می کند. وقتی س��وار ماش��ین او هستم، احساس 
قدرت و اعتبار بیش��تری می کنم که با ماش��ین خودم آن 

حس را ندارم.
روایت هایی ش��بیه اینها را بس��یاری اوقات شنیده اید و 
نمون��ه های��ش را دیده اید. آنچه در همه این داس��تان ها 
مشترك است، »میل به دیده شدن« و از سوی دیگر »ترس 
از چگونه قضاوت ش��دن« است. این مثال ها نمونه هایی 
هستند افراطی از میلی بهنجار که در همه افراد وجود دارد 
یعنی میل به ارتباط برقرار کردن، دیده ش��دن و دوس��ت 

داشته شدن. انسان ها می خواهند دیده شوند و تصویری 
مطلوب از خود را در آینه نگاه و رفتار دیگران ببینند. برای 
همه مهم است که چه تصویری از خود به دیگران منتقل 
می کنند. نوع پوش��ش، آرایش مو، لحن و محتوای حرف 
 زدن، نوع راه رفتن و ... هر کدام به نوعی در شکل گیری
تصوی��ر ف��رد در ذهن دیگران نقش دارن��د. اما این »نگاه 
دیگ��ران« و »تصویر من در آن نگاه« تا چه حد در زندگی 
افراد نق��ش دارد؟ افراد مختل��ف از آن لحاظ با یکدیگر 
 متفاوت اند. همان طور که در مثال های باال دیده می شود،
گاهی فرد چنان هویت و هس��تی خود را فقط در نگاه و 
قض��اوت دیگران می بیند که گویی اگر این تأیید و توجه 
و قضاوت مثبت دیگران نباش��د، از هم فرو می پاش��ند. 
ب��رای اینان »تأیید دیگران« برای حفظ قوام هویت ش��ان 
همان نقش��ی را دارد که »استخوان بندی« برای ایستایی و 
حفظ قامت ش��ان دارد. همان طور ک��ه بدن را نمی توان 
بی اس��تخوان راست نگه داشت، اینان هم هویت شان بی 
حضور و تأیید دیگران قوام نخواهد داش��ت. در این افراد 
نیاز به دیده شدن و تأیید »دیگران« باالتر از هر نیازی است 

و عماًل »تمام هویت شان« را تعریف می کند.
اما این نیاز از کجا می آید؟ مگر انسان نباید به نظر دیگران 
اهمی��ت بدهد؟ مگر هویت اف��راد در ارتباط با »دیگران« 
نیست که شکل می گیرد؟ و مگر همه افراد از تایید دیگران 
خوشحال نمی شوند و برعکس، این که دیگران او را فردی 
مشکل دار و ناقص و ناتوان ببینند، ناراحت شان نمی کند؟ 
همان طور که در نوشته های پیشین اشاره کردم، روابط فرد 
با دیگران، به ویژه روابط اولیه دوران کودکی با پدر، مادر 
و خواه��ر برادران یکی از عرصه های اصلی مورد مطالعه 
روانشناسی و نظریه های شکل گیری شخصیت هستند. به 
ویژه برخی از مکاتب روانشناسی و روانکاوی مانند مکتب 
»رابطه با ابژه« و »روانشناس��ی خود« بر مطالعه و بررسی 
رواب��ط اولیه فرد در کودکی و نقش آن در ش��کل گیری 
ش��خصیت او در بزرگس��الی و الگوهای رفتاری و رابطه 
او در آینده مبتنی هستند. در نوشته پیشین اشاره کردم که 
نوزاد انس��ان در حالتی از »وابستگی مطلق« پا به دنیا می 
گذارد و ادامه حیاتش منوط به حمایت و نگهداری والدین 
از اوست. همچنین گفتم که در آن زمان نوزاد هنوز درکی 
از هویت خود ندارد و مفهوم »خود« برای او شکل نگرفته 
 اس��ت. او هنوز مرزی بین »خود« و دیگری نمی شناسد.
نوزاد انسان قادر نیست بایستد و بنشیند و حتی گردن خود 
را راس��ت نگه دارد؛ همان طور و شاید بیش از آن هویت 
مس��تقل و تعریفی از »خود« ندارد که وابس��ته و متکی به 

»دیگران« نباشد.
او از نگاه »دیگران« است که به تدریج احساس از »خود« 
پیدا می کند. او »خود« را بر اس��اس تصویری که در آینه 
دیگران می بیند، تعریف م��ی کند. اگر مادر همواره او را 
تایی��د کند و هم��ه توجهش را ب��ه او اختصاص بدهد و 
همواره خواسته ها و نیازهای او را بر همه چیز مقدم بداند، 
کودك تصویری از خود به دس��ت می آورد که تصویری 

اس��ت »خودمحور« و »خودش��یفته«. در چنین حالتی او 
تصور می کند که مستحق همه گونه توجه و تاییدی است 
و دیگران هم موظف اند او را »بدون قید و شرط« دوست 
بدارند و به او سرویس بدهند و تاییدش کنند. کسی نباید 
به او ایرادی بگیرد و انتقادی کند و بگوید »باالی چشمت 
ابروس��ت«. گویا وجود دیگران برای آن اس��ت که به او 
خدمت کنند و خواسته هایش را برآورده نمایند. »دیگری« 
ت��ا آنجا ارزش دارد که تامین کنن��ده نیازهای مختلف او 
باشد: نیازهای مالی او را برآورده کند، نیاز به تایید و توجه 

طلبی اش را ارضا کند.
خالصه این که »دیگری« برای او به معنای واقعی »دیگری« 
نیست بلکه فقط وسیله و ابزاری برای رفع نیازهای خود 
او است. آنان نمی توانند دیگران را افرادی ببینند که هویت 
و نظر مستقل و خواسته های خود را دارند که قرار است 
در تعامل با آنان باشند بلکه دیگران حضور دارند تا به او 
احس��اس دوست داشتنی بودن و احساس هویت بدهند. 
»دیگران« آینه هایی هس��تند در برابرشان که »باید« همان 
تصویری را نشانش بدهند که خود می خواهد و از دوران 
کودکی در خود ش��کل داده اس��ت. در ارتباط این افراد با 
دیگ��ران تناقضی جالب وجود دارد: از س��ویی همه چیز 
و همه ک��س را »در خدمت خود« می بینند و دنیایش��ان 
دنیایی اس��ت »خودمحور«. اما از سوی دیگر این »خود« 

فقط در نگاه و رفتار دیگران تعریف می ش��ود. »دیگران« 
برایشان هیچ نیس��تند و همه چیز هستند. تصویر آنان از 
»خود« تصویری اس��ت به شدت متزلزل و شکننده که به 
ط��ور کامل تحت تأثیر نگاه دیگران اس��ت. برای این که 
احساس آنان از هویت »خود« پایدار بماند، باید مرتب و 
مک��رر از دیگران تایید بگیرند و هر وقفه و فاصله ای در 
این موضوع آنان را آش��فته و مضطرب می کند. وضعیت 
آنان فقط این نیس��ت که »می خواهند دیده ش��وند«. آنان 
»مجبورند دیده ش��وند.« ارتباط برای آنان یک »انتخاب« 
نیس��ت که برای پربارتر کردن معنای زندگی و احساس 
رضایت باش��د؛ ارتباط برایش��ان همان اکسیژنی است که 
»اگر نباش��د زنده نمی مانند«. هوی��ت آنان همان طور در 
گرو چنین رابطه هایی است که حیات شان در گرو تنفس 
و اکسیژن اس��ت. می توان تصور کرد که این افراد تا چه 
حد ممکن است در ارتباط های شان دل نگران و مضطرب 
باشند: نکند این ارتباط تصویر خودشیفته ای را که از خود 
دارد در هم بشکند. این افراد گرچه نیازمند ارتباط هستند، 
نمی توانن��د »به معنای واقعی« ارتباط برقرار کنند. ارتباط 
همواره مستلزم وجود »فرد دیگری« در طرف مقابل است 
که به طور طبیعی نظر و خواس��ته های خ��ود را دارد. اما 
ارتباط این افراد چنین ویژگی را ندارد و بیشتر شبیه رابطه 

است )شبه رابطه(، تا ارتباط واقعی.

آژیر

جامعه

چرا ایرانیان از تجربیات درس نمی گیرند؟

پنجره

بر اساس نوشته دبرا فاین نویسنده کتاب 
هنر مکالم��ات کوتاه توانای��ی برقراری 
ارتب��اط با دیگ��ران از طریق گفتگوهای 
کوتاه می تواند شما را به مقام های باالیی 
برس��اند. فاین در گذش��ته یک مهندس 
خجالتی بوده و در سمینارها و همایش ها، 
در محل��ی پنهان می ش��ده تا ب��ا دیگران 
برخوردی نداشته باشد و مجبور نشود که 
با آنها صحبت کند. در حال حاضر او یک 
سخنران حرفه ای اس��ت و معتقد است: 
قابلی��ت برقراری ارتباط ب��ا دیگران یک 
امر اکتس��ابی است. »فاین« و همراهانش 
راهکاره��ای زیر را ب��رای برقراری یک 
مکالمه کوتاه، مختصر و مفید به ما پیشنهاد 

می کنند:
- زمان��ی که آماده مالقات با ش��خصی 
می شوید، چند مطلب مشترك را در ذهن 
داشته باشید تا در مورد آنها صحبت کنید 
و همچنین چند سئوال نیز در ذهن خود 
داشته باشید تا آنها را مطرح کرده و طرف 
مقابل را نیز به صحبت کردن وا دارید. اگر 
شخص مقابل را از قبل مالقات کرده اید، 
سعی کنید چیزهایی که از او به یادتان مانده 
را به میان بکشید مثل: عالقه مشترکتان به 
یک ورزش خاص، یا عضویت مشترك 

در یک مرکز خیریه.
- اولین فردی باشید که می گوید: »سالم« 
اگر مطمئن نیستید که طرف مقابل، شما 
را به درس��تی می شناس��د یا نه، خودتان 
را معرفی کرده و اس��م تان را بگویید، تا 
فشار و استرس کمتری را متحمل شود. به 
عنوان مثال: این طور عمل کنید: آقای علی 
کاظمی؟ من محسن بختیاری هستم، از 
دیدن شما خوشبختم لبخند یادتان نرود، 
و زمانی که ف��ردی را مالقات می کنید، 

حتماً با او دست بدهید.
- با بیان یک عبارت س��اده کاری کنید تا 
طرف مقابل به صحبت کردن ادامه دهد 
و در نهای��ت هم یک س��ئوال کلی از او 

بپرسید.
- نش��ان دادن واکن��ش  مثبت و توجه به 
حرف های او از طرف مقابل پش��تیبانی 
ک��رده و تمام ح��واس خ��ود را به وی 
معطوف کنید. در تمام طول گفتگو ارتباط 
چشمی را برقرار نگه دارید و هنگامی که 

فرد در حال صحبت کردن با شماس��ت 
س��ر خود را ب��ه این ط��رف و آن طرف 

نچرخانید.
- بیش��تر از آنچه حرف می زنید، گوش 

کنید.
- چیز جالبی برای ارائه دادن در دس��ت 
داشته باشید. س��عی کنید دانش خود را 
هم��واره به روز نگه داری��د و از وقایع و 

اخبار جدید با اطالع باشید. 
- اگر قص��د دیدن ش��خص خاصی را 
دارید، بهترین راه این اس��ت که از یکی 
از آشنایان آن فرد تقاضا کنید تا شما را به 

او معرفی کند. 
- اگر کسی کارت ویزیت خود را به شما 
تعارف کرد، آنرا به عنوان یک هدیه قبول 
کنید. با هر دو دست آنرا بگیرید و مدتی 
ب��ه آن نگاه کنید و چیزهایی که روی آن 
نوشته شده است را به دقت بخوانید. وقتی 
خواندن تمام شد، آنرا در جیب کت و یا 
کیف دس��تی تان قرار دهید تا با این کار 

نشان دهید که برای تان ارزشمند است.
- مراقب ژس��ت و پرس��تیژ خود باشید. 
افرادی که بیش از اندازه احساس راحتی 
می کنند، موجبات ناراحت��ی دیگران را 
فراهم می آورند. از سوی دیگر اگر راحت 
نبودید باز هم اعتماد به نفس خود را حفظ 

کرده و خود را آرام و موقر نشان دهید.
- پیش از آنکه در گفتگویی که تازه به آن 
پیوسته اید، شرکت کنید، ابتدا برای مدتی 
گ��وش دهید و جوانب مختلف آن را در 
نظر بگیرید. به طور حتم دوست ندارید 
که ب��ا صحبت های نابج��ا فرصت های 

استثنایی را از دست بدهید.
- راه های فراری هم برای خود و هم برای 
طرف مقابل بگذارید. به عنوان مثال: »من 
باید همین حاال به کار یکی از مشتری هایم 
رسیدگی کنم« و یا »من وقت نکردم نهار 
بخورم به همین خاطر باید یک سر به بوفه 
بزنم« و یا »اجازه دهید نوشیدنی های تان را 
عوض کنند.« اما در چه زمانی باید از یک 
مکالمه بیرون آمد؟ باید کاری کنید که ابتدا 
تأثیر مناسبی بر روی فرد مقابل بگذارید و 
کاری کنید که به دنبال شما بیایند به همین 
دلیل می بای��د: »باهوش و مختصر عمل 

کرده و آنها در انتظار بگذارید.«

نکته هایی برای طرح گفتگوی
کوتاه و سودمند

می خواهم دیده شوم! نه... باید دیده شوم!

دث
حوا

دو هکر حرفه اي که با نفوذ در رایانه یکي از شهروندان بالغ بر 21میلیون ریال وجه نقد را از حساب وي برداشت کرده بودند با تالش 
کارآگاهان پلیس فتاي استان اصفهان شناسایي و دستگیر شدند.  به گزارش پایگاه اطالع رساني پلیس، سرهنگ ستار خسروي اظهار 
داشت: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد هکر یا هکرها فایل یا ایمیل هایي را براي فرد شاکي ارسال نموده و به محض دریافت 
این ایمیل ها تمام اطالعات شخصي و شماره حساب هاي بانکي و هر نوع عملیات بانکي وي، براي آنها ارسال شده است. وي افزود: 
هکرها پس از این که به شماره حساب و رمز عبور دست یافتند در یک اقدام مبلغ 21 میلیون ریال را از حساب بانکي شاکي برداشت 

کردند. 
رئیس پلیس فتاي اصفهان گفت:کارآگاهان با استفاده از اطالعات و ابزارهاي نوین پلیسي دو هکر به نام هاي آرش - ن و محمد - س را 
شناسایي و با هماهنگي مقام قضایي در منزلشان دستگیر کردند. سرهنگ خسروي با بیان این که در بازرسي از منزل متهمان تعداد زیادي 
حساب بانکي و رمز عبور افراد مختلف کشف شد، تصریح کرد: با انجام این عملیات به نوعي از ارتکاب جرم هاي متعدد دیگر و وارد 
 آمدن میلیاردها ریال خسارت مالي به مردم پیشگیري شد. وي افزود: متهمان عالوه بر هک کردن حساب بانکي شخص شاکي حساب هاي

بانکي چندین شهروند دیگر را نیز هک کرده و به رمز عبور آنها دسترسي پیدا کرده بودند و این در حالي صورت گرفته است که خود آن 
اشخاص از این موضوع بي اطالع بودند. این مقام انتظامي خاطرنشان کرد: دراین زمینه پرونده تشکیل و متهمان دستگیر شده براي سیر مراحل 
 قانوني به مراجع قضایي تحویل داده شدند. رئیس پلیس فتاي استان اصفهان به کاربران اینترنت توصیه کرد از دانلود و دریافت فایل هاي
 ناشناس خودداري، رایانه هاي خود را به انواع آنتي ویروس مجهز و از انجام خرید هاي اینترنتي از طریق کافي نت ها و رایانه هاي
عمومي خودداري کنند. وي همچنین تأکید کرد که کاربران به ایمیل هاي ناشناس پاسخ ندهند و حتي آنها را باز نکنند، شماره حساب 

بانکي خود را مرتب کنترل کرده و رمز عبور اول و دوم خود را در یک جدول زماني تغییر دهند.

پلیس آگاهي خمیني شهر اصفهان چهار نفر سارق حرفه اي که گاوصندوقي حاوي شش میلیارد ریال طال و 
اسناد بانکي را از یک منزل به سرقت برده بودند، شناسایي و دستگیر کردند. 

 به گزارش پایگاه اطالع رساني پلیس، فرمانده انتظامي شهرستان خمیني شهر اظهار داشت: در بررسي اولیه 
مش��خص شد س��ارقان یک عدد گاوصندوق 200 کیلویي را که مقادیري طال به ارزش 500 میلیون ریال، 
تعداد 490 فقره چک به مبلغ پنج میلیارد و 300 میلیون ریال و تعدادي اسناد و مدارك ملکي را به سرقت 
 برده اند. سرهنگ حسن یاردوستي افزود: کاراگاهان پلیس آگاهي در ادامه تحقیقات خود به فردي با هویت 
هوشنگ - ر مظنون شدند که وي پس از دستگیري به صورت صریح به بزه ارتکابي با همدستي سه نفر دیگر 

به نام هاي  احمد- ع، صادق و ایرج –ر اقرار کرد.
 فرمانده انتظامي شهرستان خمیني شهر افزود: با بررسي دقیق پلیسي سرانجام مخفیگاه متهمان دیگر این 
پرونده در اصفهان و یکي از استان هاي همجوار شناسایي و در دو عملیات ویژه همگي آنها دستگیر شدند. 
وي گفت: در بازرسي از منزل یکي از متهمان تعداد 414 فقره چک مسروقه و از چاه آب منزل یکي دیگر 
از س��ارقان در استان همجوار الشه گاو صندوق مسروقه کشف و ضبط شد. سرهنگ یاردوستي افزود: در 
پیوند این موضوع، پرونده تش��کیل و هر چهار متهم دستگیر شده براي سیر مراحل قانوني تحویل مراجع 

قضایي شدند.

دستگیری سارقان شش میلیارد طال و اسناد دو هکر حرفه اي در اصفهان دستگیر شدند 
بانکي در اصفهان 

تأمل در رفتار سیاس��ی ای��ران، اعم از 
نخب��گان و افرادی ع��ادی، بیانگر این 
مهم اس��ت که ملتی هس��تیم که کمتر 
سعی در اس��تفاده از تجربیات دیگران 
در کارهای خود داشته و بیشتر دوست 
داری��م از طریق آزم��ون و خطا عمل 
کنیم.این مهم در حالی در میان ایرانیان 
رایج و شایع است که آموزه های دینی 
و عرفی رایج در می��ان ایرانیان بیانگر 
واقعیت��ی جز این می باش��د. در قرآن 
کریم آم��ده اس��ت: »در زمین گردش 
 کنید و در عاقبت کسانی که وعده های
اله��ی را فرام��وش کردن��د بنگرید« و 
یا در اف��واه عامه رایج اس��ت که یک 
مس��لمان دو بار از یک سوراخ گزیده 
نمی گردد. با وجود چنین دس��توراتی 
تأمل در تحوالت تاریخی ایران بیانگر 
این مهم اس��ت ک��ه ایرانی��ان کمتر از 
تجرب��ه تاریخی اس��تفاده م��ی کنند؛ 
موضوعی که س��بب گردید تا یکی از 
سیاحان خارجی در قرن نوزده ایرانیان 
را مردمی ناتاریخی لقب دهد. بنابراین 
سئوالی که اکنون مطرح می گردد این 
اس��ت که دالیل عدم پندگیری ایرانیان 
از تجربیات تاریخی چیست؟ نگارنده 
دالی��ل زیر را در ای��ن مهم دخیل می 
داند: فردگرای��ی: تأمل در روحیات و 
خلقیات ایرانیان بیانگر این مهم است 
که آنان بیشتر به فردگرایی تأکید دارند 
تا مش��ارکت اجتماعی. دالیل این امر 
هر چه که باشد یک تأثیر منفی به دنبال 
داش��ته اس��ت و آن این که غرور ناشی 
از ف��رد گرایی همیش��ه مانعی فراروی 
عبرت آموزی از عملکرد دیگران بوده 
اس��ت. این موضوع گاه سبب گردیده 
اس��ت تا برخی از نخب��گان، با وجود 
آگاه��ی از نتایج منف��ی تصمیم خود، 
همچنان ب��ر اجرای دس��تورات خود 
تأکید داش��ته باشند موضوعی که ملت 
ایران در طول تاریخ تاوان بزرگی برای 

آن پرداخته است
عدم پاسخگویی نخبگان و مسئوالن: 
در ط��ول تاریخ ای��ران کمتر، با وجود 
راهکاره��ای قانون��ی در مف��اد قانون 
اساسی پس از مش��روطیت، مسئوالن 
مل��زم ب��ه پاس��خگویی در خصوص 
عملک��رد خ��ود ب��وده اند و همیش��ه 
موضوعات��ی از قبیل مناف��ع ملی و یا 
استفاده دش��من از این موضوع سبب 
گردیده است تا بس��یاری از خطاها با 

اغماض نگریسته شود. چنین شرایطی 
یک��ی از مهم ترین دالیلی بوده اس��ت 
ک��ه نخب��گان را ترغیب ب��ه اصرار بر 
تصمیم��ات خود و عدم بهره گیری از 
تجربیات دیگران کرده اس��ت. وجود 
چنی��ن خصلتی در میان مس��ئوالن به 
توده های مردم نیز تس��ری یافته است 

چرا که الناس علی دین ملوکهم.
سیاست زدگی تاریخ نگاری در ایران: 
توجه به درس تاری��خ، به ویژه تاریخ 
معاص��ر ایران در نظام آم��وزش ایران 
ب��ه خص��وص در مقطع متوس��طه کم 
است ضمن آنکه تاریخ نگاری معاصر 
ب��ه دلیل تاثیر پذی��ری از گفتمان های 
سیاسی حاکم همیشه از ضعف بزرگ 
سیاس��ت زدگی رن��ج برده اس��ت و 
همین موضوع س��بب گردیده است تا 
رس��الت اصلی درس تاریخ که انتقال 
تجربیات به نس��ل بعدی در هر جامعه 
اس��ت فراموش گردد به عبارت دیگر 
سیاست زدگی سبب گردید تا رسالت 
مل��ی آم��وزش تاریخ به وی��ژه تاریخ 

معاصر نادیده گرفته گردد. 
نهادینه نگر دین تحوالت سیاس��ی- 

اجتماعی در ایران: 
تأم��ل در تاریخ ای��ران بیانگر این مهم 
اس��ت که به دالی��ل مختلف تحوالت 
سیاس��ی - اجتماع��ی در ایران نهادینه 
نم��ی گردد و گاه ط��ی یک قرن ملت 
ش��اهد تح��والت متع��دد اس��ت این 
وضعیت از یکطرف ثب��ات را از میان 
برده و از طرف دیگر سبب عدم توجه 
مس��ئوالن و مردم به برنامه ریزی دراز 
مدت و تنها توجه به منافع کوتاه مدت 
گردیده اس��ت. چنین وضعیتی س��بب 
حاکم بودن ویژگی کلنگی بر تحوالت 
جامع��ه ایران گردیده اس��ت. بنابراین 
طبیع��ی اس��ت ک��ه وقتی ن��گاه مردم 
یک جامع��ه به پیرامون خ��ود کلنگی 
اس��ت بیش��تر به دنبال تاکتیک باشند 
نه اس��تراتژی و تنها در حالت تدوین 
 اس��تراتژی اس��ت که لزوم بهره گیری
از تجرب��ه تاریخی دیگران مورد توجه 
قرار م��ی گیرد. خالصه کالم این که به 
امید روزی که ایرانیان اعم از مسئوالن 
و افراد عادی بیش��تر از تجربه دیگران 
اس��تفاده کنند و این تنه��ا در صورتی 
امکان پذیر اس��ت که ب��رای فرد فرد 
ای��ران منافع مل��ی بر مناف��ع فردی و 

جناحی تقدم داشته باشد.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهان

در چهارمحال و بختیاری
استحکام بخشی گنبد امامزاده بابا پیر 

احمد، پروژه برتر کشور شد
سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری چهار محال و بختیاری گفت: پروژه استحکام بخشی گنبد 
 gfrp امامزاده بابا پیر احمد شهر بن از توابع شهرستان شهرکرد با الیاف
در همایش ملی نقد مرمت از بین 60 پروژه کشوری جزء 12 پروژه برتر 
مرمت معرفی شد. شاهین ایل بیگی پور گفت: عملیات اجرایی تعمیر و 
مرمت گنبد امامزاده از اوایل سال 88 آغاز شد و سال 89 به پایان رسید. 
سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری تصریح کرد: از سال گذشته با تحقیق و بررسی مشخص 
شد این بنا نیاز به استحکام بخشی دارد. وی افزود: با بهره گیری از الیاف 
gfpr در دو نقطه که بیشترین ترك را داشته، نواری به صورت کمربندی 
بر روی گنبد قرار گرفته اس��ت. این مسئول با اشاره به این که آجرها و 
بندکشی های فرس��وده گنبد تعویض و مرمت شده است یاد آور شد: 
با انجام این اقدامات ترك های موجود مهار و روند ترك خوردن گنبد 

متوقف شده است.

شورای نگهبان مشارکت حداکثری را 
در انتخابات آینده دنبال می کند

مسئول دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در شهرستان فارسان گفت: 
این ش��ورا و دفاتر استانی آن، مشارکت حداکثری را در انتخابات آینده 
مجلس دنبال می کنند. سیف اله بخشی فارسانی اظهار داشت: بر اساس 
اصول 96، 98 و 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوی، 
مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری بر عهده شورای نگهبان است. 
وی گفت: اصل 99 قانون اساس��ی، نظارت را بر عهده این نهاد گذاشته 
است و شورای نگهبان با ایجاد دفاتر استانی و شهرستانی، این وظیفه را 
انجام می دهد. بخشی فارسانی تأکید کرد: برای انتخابات آینده مجلس در 
این شهرستان، سه برابر نیاز در ارتباط با نظارت بر انتخابات، نیروی انسانی 
ساماندهی شده است. وی احتمال تقلب در انتخابات را دو مورد ذکر کرد 
و افزود: یکی این است که همه ناظران و مجریان اعم از نماینده فرماندار 
و مردم یکدست شود که این موضوع در میان سالیق موجود سیاسی و 
حضور نمایندگان نامزدها بر صندوق های رأی غیرممکن است. مسئول 
دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در شهرستان فارسان افزود: مورد 
دیگر این اس��ت که فردی که وارد حوزه رأی گیری می ش��ود با زور و 
تزویر مردم را مجبور کند به نامزد خاصی رأی دهند یا با شناسنامه خود 
دو بار رأی دهد که این تعداد نیز اندك است و در نتیجه نهایی انتخابات 
تأثیری ندارد. وی در مورد تبلیغات زودهنگام بعضی نامزدهای احتمالی 
 انتخابات مجلس، تأکید کرد: اگر نامزدهای احتمالی برای معرفی خود و 
برنامه های ش��ان در مجالس��ی ش��رکت کنند، این موضوع در راستای 
مش��ارکت حداکثری مردم است و مش��کلی ندارد. این مسئول گفت: 
فعالیت همه نامزدهای احتمالی رصد می شود و اگر آنها اقدام به چاپ 
پوستر، بنر یا عکس کنند این موارد به شورای نگهبان گزارش خواهد شد. 
بخشی گفت: تعداد 70 شعبه اخذ رأی برای 60 هزار جمعیت رأی دهنده 
شهرستان فارسان پیش بینی شده است و 200 نفر ناظر بر اجرای مطلوب 

این انتخابات نظارت می کنند.

بهترین آی سی یو  سوختگی کشور 
در اصفهان راه اندازی می شود

رئیس بیمارستان سوانح و سوختگی امام موسی کاظم )ع( اصفهان گفت: 
بهترین نمونه و استانداردترین آی سی یو سوختگی کشور تا پایان امسال 
در اصفهان راه اندازی می شود.  فریدون عابدینی اظهار داشت: برای این 
آی سی یو که دارای 10 تخت می باشد باالی یک میلیارد تومان هزینه 
شده است. وی با بیان این که بیمارستان سوانح و سوختگی اصفهان در 
زمان حاضر دارای 13 تخت آی سی یو است، افزود: به دلیل موفقیت های 
این بیمارستان در ارائه خدمات درمانی به بیماران سوختگی، وزارتخانه 60 
درصد هزینه های ایجاد این آی سی یو را تقبل کرده است و 40 درصد 

بقیه را نیز دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخت می کند. 
عابدینی خصوصیات این آس��ی یو را استفاده از کاشی نانو سرامیک در 
دیوارها، استفاده از کفپوش های یکپارچه آنتی باکتری یال، حذف کریدور 
برای مالقات با بیمار با ایجاد یک س��ایت برای ارتباط با بیمار از طریق 
مانیتورهای سقفی، ایجاد سیستم های جدید برای تهویه هوای محیط 
بیمارستان و نصب درهای الکترونیک ذکر کرد. رئیس بیمارستان سوانح 
و سوختگی امام موسی کاظم)ع( اصفهان خاطرنشان کرد: این امکانات 
در کاهش عفونت بیماران و بهبود روند درمان تأثیر بسزایی دارد و این 
آی س��ی یو می تواند برای اس��تان های دیگر یک نمونه و مدل باش��د. 
عابدینی افزود: هرچند این بیمارس��تان از نظر کادر پزشکی نزدیک به 
90 درصد از وضعیت خوبی برخوردار است اما مهم ترین مشکل ما در 
جذب متخصصین جراحی عمومی اس��ت. وی عمده ترین دلیل عدم 
تمایل جراحان عمومی در بیمارس��تان های سوانح و سوختگی را پایین 
بودن تعرفه ها دانست و گفت: تا زمانی که در این زمینه تجدیدنظر نشود 
و این متخصصان در خارج از این بیمارستان ها درآمد خوبی کسب کنند 

نمی توان امید داشت ما در این زمینه موفقیتی کسب کنیم.

نايب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:
نورپردازی بناهای قدیمی و تاریخی 

سطح شهر
نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان پیشنهاد داد: به منظور زیبا سازی 
سطح شهر بناهای تاریخی و قدیمی سطح شهربه شکل علمی و تخصصی 
نورپردازی شود. سید کریم داودی با اشاره به تشکیل سازمان زیبا سازی 
گفت: با تشکیل این سازمان شورای شهر انتظار دارد تحول چشمگیری 
در زیبا س��ازی شهر متناسب با معماری و فرهنگ این کالنشهر ایجاد 
شود. وی با اشاره به پیشنهاد های اعضای شورا در خصوص زیبا سازی 
شهر تصریح کرد: برنامه ریزی مناسب در خصوص نورپردازی بناهای 
قدیمی و تاریخی شهر به صورت علمی و تخصصی صورت گیرد. نایب 
رئیس شورای اسالمی شهر با تأکید بر اجرای آبنماهای محله ای افزود: 
برنامه ریزی جهت ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر، رنگ آمیزی 
دیوار های قدیمی و شعارهای نوشته شده بر روی برخی دیوارها و ایجاد 
منظره های س��ه بعدی می تواند در زیبا سازی شهر تأثیر بسزایی دارد. 
داودی با بیان این که طرح های زیبا سازی بر روی بدنه پل ها، زیر گذرها 
و تونل ها ارائه گردد، ادامه داد: فضای سبز مقطعی و پالورباکس ها در 

فضاهای شهری، مراکز مختلف و جاذبه های شهر اصفهان ایجاد شود. 

 الدن سلطانی
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در جمع خبرنگاران 
با اشاره به مشخص شدن سرنوشت متهمان جنایت سوم 
خرداد س��ال جاری در خمینی ش��هر گفت: چهار نفر از 
متهمان اصلی این پرونده به اع��دام در مالءعام محکوم 
شدند. انصاری خاطرنشان کرد: مطابق رأی صادره متهمان 
ردیف اول تا هش��تم به اتمام مش��ارکت در آدم ربایی با 
وسیله نقلیه نسبت به 6 خانم، حبس غیر قانونی نسبت 
به 8 نفر آقا، ایراد ضرب و جرح عمدی نس��بت به کلیه 

شکات که 14 نفرند، سرقت مقرون به آزار، زنای به عنف 
و اکراه متهم شده اند. وی افزود: برای متهمان ردیف اول 
تا ششم با موضوع اتهامی حبس غیرقانونی هرکدام به سه 
سال حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین در مورد اتمام 
سرقت مقرون به آزار از جنبه عمومی آن متهمان ردیف 
اول تا ششم به 10 سال حبس و 74 ضربه شالق محکوم 
شده اند. انصاری گفت: در مورد مشارکت در آدم ربایی با 
وسیله نقلیه نیز متهمان تا ردیف ششم به 15 سال حبس 
محکوم شدند. از سویی متهم ردیف هفتم به دلیل مداخله 

و مباشرت در حصول جرم ضعیف تر بوده و با استناد به 
تبصره ذیل ماده 42 قانون مجازات اسالمی در مورد اتهام 
حب��س غیر قانونی که به یک س��ال حبس تعزیری و در 
مورد سرقت مقرون به آزار و سه سال حبس و 50 ضربه 
شالق و درخصوص مشارکت در آدم ربایی با وسیله نقلیه 
به پنج سال حبس محکوم شد. وی درباره متهمان ردیف 
اول تا چهارم تصریح کرد: این افراد در مورد اتهامی زنانی 
ب��ه عنف و اکراه محکوم به اعدام به صورت دار آویختن 
در مالءعام در یکی از میادین اصلی خمینی شهر محکوم 
ش��دند. رئیس کل دادگستری استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: پرونده متهمان ردیف 5و6 به علت نیاز به تحقیقات 
بیشتر همچنان باز است. گفتنی است درخصوص اتهام 
متهم ردیف هفتم با موضوع زنای به عنف و اکراه و متهم 
ردیف نهم یعنی باغبان با موضوع معاونت در آدم ربایی و 
زنای به عنف و اکراه به لحاظ کافی بودن دالیل بر برائت 
آنها رأی بر برائت صادر شده است. انصاری یادآور شد: در 
مورد متهم ردیف هشتم و باتوجه به این که کلیه اتهامات 
مطروحه در کیفرخواست و زنای به عنف و اکراه و باتوجه 
به انکار متهم و این که هیچ یک از شکات و متهمان دیگر 
حض��ور وی را در ب��اغ اول و دوم تأیید نکرده و نامبرده 
توسط شکات نیز مورد شناسایی قرار نگرفته است و به 
لحاظ عدم وجود دلیل کافی رأی بر برائت وی صادر شد. 
گفتنی است؛ رأی صادره به کلیه شکات و متهمان ابالغ 
شده و افراد ظرف 20 روز مهلت دارند که اعتراض کنند. 

کارشناسان و استادان هنر فرش معتقدند، 
هنر اصیل تابلو فرش ایرانی طی سال های 
اخیر از اصالت خود فاصله گرفته و بیشتر 
از طرح های وارداتی الهام می گیرد. تابلو 
فرش، این هنر زیب��ای اصیل ایرانی در 
دهه های اخیر دستخوش هجمه فرهنگ 
بیگانه ش��ده اس��ت، وقتی برای نوازش 
چش��مانت به بازار فرش می روی و به 
تماشای این آثار زیبا می نشینی، درکنار 
معدود آثار نقش بر فرش استاد محمود 
فرش��چیان و طرح ه��ای اصیل فرهنگ 
ایرانی، متوجه سیل آثار بیگانه می شوی. 

اگر اندکی به دشواری پدید آمدن این اثر 
ظریف بیندیشی و مشقت دستان هنرمند 

بافنده را تصور کنی، از خود، خواهی پرسید که این همه 
ظراف��ت و هنر در راه نقش کردن چنین آثاری چه پیامی 
دارد؟ یکی از فروش��ندگان این آثار هنری در مورد ذائقه 
مشتریان به ایرنا گفت: اغلب پوسترهای روز، نظیر شام 
آخر، محکمه سقراط، جمع عصرانه و پس از آن ها مناظر 
طبیعت و آیات قرآن در اولویت انتخاب مشتریان است. 
وی ک��ه تابلو فرش ها با مضامین عاش��قانه و چهره های 
غیراصی��ل را در ویترین و آثار کالس��یک را در پس این 
تابلوها قرار داده بود، اظهار داشت:  با توجه به این که این 
نوع آثار متقاضی بیشتری دارد، بازار عرضه نیز همگام با 

سلیقه مشتریان است. 
مدیرعامل تعاونی شرکت فرش دستباف در این باره گفت: 
بخشی از این طرح ها درخواست بازارهای جهانی است 
که به دلیل استقبال مشتریان داخلی نیز رواج یافته است. 
حسین عابدی آثار هنری را به طور مستقیم مرتبط با ذهن 
و روح افراد دانس��ت و خاطر نش��ان کرد: سلیقه و ذائقه 
مخاطب امروز چنین طرح هایی را پسندیده و تولید کننده 
نیز در پی تأمین س��ود اقتصادی خود است. وی با اشاره 
ب��ه این که تابلو فرش ها به عنوان آثار هنری گران قیمت، 
مخاطب خاص خ��ود را دارد، افزود: بازار هرگز به اصل 
فرهنگ و هنر نمی اندیش��د، بلکه در پی س��ودآوری و 
فروش محصول است. یک استاد جامعه شناسی در مورد 
تغییر ارزش های مخاطبان گفت: التقاط سنت و مدرنیسم 
در همه زمینه ها و در مقابل، عدم عرضه صحیح فرهنگی، 
نسل جوان را دچار ازخود بیگانگی و شیفتگی به فرهنگ 
غالب نموده است. محمد شیرازی تأکید کرد: نسل جدید 
در مواجه��ه با مدرنیته و اوضاع اجتماعی دچار آنومی یا 
بی هنجاری ش��ده که یکی از نموده��ای آن بروز در هنر 
است. وی افزود: ارزش ها دیرپا هستند اما حرکت جهشی 
جامعه کنونی بسیار شتاب آلود است و فرد را به سرعت 
دچار سرگش��تگی و حرکت ایذایی ج��ذب و دفع و در 
نهایت غرق در فرهنگ بیگانه می کند. مسئول انجمن علمی 
فرش ایران با اشاره به رویکرد رو به افزایش مخاطبین به 
تابلو فرش ها اظهار داشت: در پنج سال اخیر حجم استقبال 
از این هنر زیبا پنج برابر نسبت به گذشته افزایش یافته که 

این مسأله از دو جنبه قابل بررسی است. سید جالل الدین 
بصام جنبه مثبت این عرضه را سودآوری اقتصادی دانست 
و خاطرنشان کرد: با رشد سودآوری در این صنعت، شاهد 

افت ارزش هنری این محصول با ارزش هستیم. 
وی تأکید کرد: در قدیم چهره حکام و پادشاهان و امروز 
چه��ره امرای عرب و هنرپیش��ه ها بر روی تابلو فرش ها 
 نق��ش می بندد که این امر ارزش هن��ری را فدای اقتصاد
و درآم��د زایی کرده، این هنر اصی��ل را از جایگاه واالی 

خود دور می کند. 
استاد جامعه شناسی دانشگاه کاش��ان در این باره گفت: 
سوژه هایی نظیر مناظر طبیعت، زنان اشرافی اروپایی قرون 
16 و 17، زنان عشایر با چهره های آرایش شده به سبک 
غربی، تصاویر شهرها و روستاهای اروپایی، تصاویر زنان 
و در کنار آن تصاویری از حیوانات و همچنین سوژه هایی 
از کالم اله مجید بیشترین بسامد را در بین تابلو فرش ها 

دارد. 
مه��ران س��هراب زاده تکرار این س��وژه ها توس��ط افراد 
و ش��رکت های بافن��ده را جهت دهنده س��لیقه و ذائقه 
فرهنگی مصرف کننده ایرانی دانسته، افزود: فروشندگان 
ای��ن محصوالت با اختراع اس��امی دلفریب مثل گردش 
در طبیعت، گردش در قصر، باغ فرشتگان، پری دریایی، 
احساس عاشقانه، قطعه ای برای ماری و نظایرآن به اشاعه 
جلوه های متفاوت مغایر با فرهنگ ایرانی می پردازند. وی 
اظهار داشت:  جای تأسف است که جهانگردان، گردشگران 
و مشتریان خارجی در حالی که تصور صحیحی از فرهنگ 
ما ندارند، آثار دست چندم خود را نقش بسته بر فرش های 

با ظرافت ایرانی ببینند. 
عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان ریشه این آسیب ها را 
در کم توجهی دس��تگاه های نظارتی فرهنگی از یکسو و 
تس��لط سود جویی س��وداگران از سوی دیگر دانست و 
تأکید کرد: راه مقابله با این حرکت تشویق و ارائه خدمات 
فرهنگی به تولید کنندگان و از سوی دیگر ارتقای سالیق 
خریداران تابل��و فرش ها با ارائه طرح های فاخر و اصیل 
است. س��هراب زاده یادآور شد: فرهنگ معنوی مکتوب 
و تجسمی ایران همراه با غنا و الهام از ویژگی های متنوع 
اقلیمی و معنوی موجود در این س��رزمین درکنار دستان 

هنرمند و فکر پویا، قابلیت آفرینش آثار 
زیبا و اصیلی را داراست که بر پیشانی، 
نش��ان روح و فرهنگ پربار اس��المی، 

ایرانی را داشته باشند. 
کارشناس فرهنگ و رسانه درباره علت 
این تغییر ذائقه گفت: الزمه س��ودآوری 
و کسب درآمد، توجه به سلیقه مشتری 
اس��ت که در این دوره با تأثیرپذیری از 
ظواه��ر دنیای مدرن، تغییر کرده، هنر را 
به عنوان ژس��ت اجتماعی و اثر هنری 
را کاالیی نش��ان دار ک��ه مربوط به طبقه 
و گ��روه خاصی اس��ت، تلقی می کنند. 
عبدالکری��م خیامی با اش��اره به این که 
مخاطب اثر هنری اهل هنر نبوده، بلکه 
اقشار پردرآمد جامعه به آن روی آورده اند، اظهار داشت: 
امروز اثر هنری به عنوان یک ژست اجتماعی تلقی شده 
و اف��راد بدون اطالع از ن��وع و خصوصیات اثر به دنبال 
پوس��ترهای روز دنیا هستند. وی افزود: در عصر حاضر 
اثر هنری، خود را با س��لیقه مشتری تطبیق داده، آزادگی 
و اصالت از طرح های آن رخت بر بس��ته و مثل گذشته، 
آزادانه و فارغ از نفسانیت و مادیت تولید نمی شود. خیامی، 
با بیان این که به عن��وان نمونه مصرف کننده، اطالعی از 
تابلوی ش��ام آخر یا جمع عصرانه ندارد، تأکیدکرد: آثار 
هنری و فرهنگی نظیر کتاب، مجسمه ها، نقاشی ها و تابلو 
فرش ها به نوعی کاالی مصرفی بدل شده اند که مصرف 
کننده بدون توجه به شناس��نامه اثر و تنها با عنوان پوستر 
روز و ژس��ت اجتماعی به آن ها روی م��ی آورد. وی، به 
آفت دیگر این بی هویتی اشاره و تأکیدکرد: اثر هنری، در 
گذشته با هویت و اصالت خالق آن همراه بود، در حالی که 
در عصر جدید خالق، مسئول اثر خود نبوده به جرات هر 
طرح سخیفی را روانه بازار می کند و تنها به بعد مصرفی 
و اقتصادی می اندیشد. عضو هیأت علمی دانشکده هنر 
دانشگاه کاش��ان، دلیل اصلی توجه بازارهای خارجی به 
تابلو فرش های ایرانی را، بحث فرهنگی و اصالت این آثار 
دانست و خاطر نشان کرد: اگر فرهنگ بومی ما دستخوش 
فرهنگ های دیگر شود، آثار هنری ما جذابیتی در بازارهای 
جهانی نیز نخواهد داش��ت. امیر حس��ین چیت سازیان، 
اف��زود: تابلو فرش کاربرد دینی، آینی، فرهنگی و تبلیغی 
داش��ته وسیله گفتگوی ما با سایر جوامع است که نمونه 
بارز آن تابلو فرش نفیسی است که با شعر سعدی )بنی آدم 
اعضای یک پیکرند...( زینت بخش اتاق گفتگوی ملل، 
واقع در سازمان ملل است. وی گفت: نباید به بهانه سلیقه 
مخاطب، اصالت اسالمی، ایرانی خود را از دست داده، با 
ارائه طرح های مستهجن و سخیف ارزش این یادگار کهن 
فرهنگی را نابود کنی��م. وی افزود: هر اثر هنری، نماینده 
روح واالی پدید آورنده اش بوده و در هر جا قرار گیرد، به 
عنوان رسانه ای ماندگار صدای رسای یک فرهنگ است، 
پس باید دس��تگاه های ذی ربط به این مسأله توجه ویژه 

داشته باشند.

معاون عمرانی استاندار اصفهان از پیشرفت فیزیکی 85 
درصدی احداث تونل گالب یک خبر داد. 

س��ید جمال الدین صمصام شریعت در بازدید از پروژه 
احداث تونل گالب یک و دو افزود: آبرس��انی و تأمین 
آب شهرستان های کاشان، تیران و کرون، میمه و وزوان، 
دهق و علویجه، دلیجان و آران و بیدگل از اهداف طرح 
تونل گالب یک است. وی، احداث تلمبه خانه زیرزمینی، 
اح��داث تصفیه خانه آب ب��ا ظرفیت دو متر مکعب در 
ثانیه، اجرای خطوط انتقال آب با قطرهای 400 تا 1400 
میلیمتر، احداث ابنیه و تأسیسات آبگیری از دریاچه سد 
تنظیمی زاینده رود را از جمله مش��خصات پروژه تونل 
گالب ی��ک عنوان کرد. وی تصریح کرد: حفاری 11/5 
کیلومتری تونل گالب یک شامل تونل اصلی به طول 9 
هزار و 980 متر و تونل دسترسی به طول یکهزار و 500 
متر است. وی اضافه کرد: مؤسسه فاطر وابسته به قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیا )ص( پیمانکار تونل اصلی گالب 

یک اس��ت. صمصام شریعت با بیان این که تونل گالب 
دو به طول 17 هزار و 23 متر است، افزود: تأمین بخشی 
از آب اصفهان ب��زرگ از اهداف پروژه تونل گالب دو 
است. وی با بیان این که مشاور تونل گالب دو مهندسین 
مشاور زایند آب است، ادامه داد: پیمانکار تونل دو هزار 
متری این پروژه شرکت فالر و پیمانکار جاده دسترسی 
به طول سه هزار و 506 متر و پرتال شرکت طالیه ساز 
زاگرس است. وی با بیان این که پیشرفت فیزیکی جاده 
دسترسی پروژه تونل گالب دو 83 درصد است، اظهار 
داشت: پیش��رفت فیزیکی حفاری تونل دوهزار متری 
42 درص��د و پرتال 57 درصد اس��ت. وی با اش��اره به 
این که تونل اصلی پروژه تونل گالب دو بدون پیشرفت 
فیزیکی است، ادامه داد: تونل اصلی این پروژه در مرحله 
تأمین اعتبار برای انتخاب پیمانکار و عقد قرارداد است. 
معاون عمرانی استاندار اصفهان با بیان این که توانمندی 
پیمانکار پروژه گالب یک در کس��ب رکود حفاری 55 

مت��ر در روز و یکهزار و 125 متر در ماه اس��ت، گفت: 
هدف از طرح گالب دو تأمین آب ش��رب بهداشتی و 
مطمئن با رعایت کلیه اس��تانداردها در افق 40 س��اله با 
ظرفیت 20 متر مکعب در ثانیه )طی چند فاز( می باشد. 
وی یادآور ش��د: با توجه به اتم��ام حفاری پروژه تونل 
گالب یک و قرار داش��تن دستگاه حفار در انتهای تونل 
و همچنین توانمندی پیمانکار پروژه به منظور ش��روع 
عملیات حفاری تونل اصلی گالب دو ضروری اس��ت 
دس��تگاه حفار از پروژه خارج نشود. صمصام شریعت 
اضافه کرد: برای محقق ش��دن ای��ن امر تأمین اعتبار به 
منظور انعقاد قرارداد با پیمانکار بسیار مهم است. معاون 
عمرانی اس��تاندار اصفهان اظهار داشت: خروج دستگاه 
حفار به معنی تاخیری 9 ماهه و تحمیل مبلغی در حدود 
20 میلیارد ریال به این پروژه است. وی تأکید کرد: تأمین 
اعتبار و عقد قرارداد یک تصمیم بسیار مهم و استراتژیک 

برای استان اصفهان می باشد.

4 نفر از متهمان اصلی حادثه خمینی شهر 
به اعدام محکوم شدند

واردات، اصالت را از تابلو فرش ایران گرفته است

احداث تونل گالب یک، 85 درصد پیشرفت فیزیکی کرد

خبر

رئیس امور اراضی جهاد كشاورزی كاشان 
خبر داد:

جلوگیری از تغییر کاربری زمین های 
کشاورزی کاشان

رئی��س ام��ور اراضی جهاد کش��اورزی کاش��ان گف��ت: از ابتدای 
س��ال جاری تاکنون از تغییر کاربری 15 ه��زار مترمربع زمین های 

کشاورزی این شهرستان جلوگیری شده است.
امی��ر عباس مصالئی اظهار داش��ت: به منظ��ور جلوگیری از تغییر 
کاربری اراضی کش��اورزی این شهرس��تان طی این مدت تاکنون 
22 م��ورد اخطاریه به متخلفان ابالغ ش��ده اس��ت. وی با اش��اره 
ب��ه تصویب قان��ون حف��ظ کاربری اراض��ی زراع��ی و باغ ها در 
س��ال 74 و اصالح آن در س��ال 85 خاطرنش��ان کرد: به اس��تناد 
تبص��ره یک ماده 10 قان��ون چنانچه تغییر کارب��ری پس از اعالم 
جه��اد کش��اورزی ادام��ه یابد نی��روی انتظامی موظف اس��ت بنا 
 به درخواس��ت جهاد کش��اورزی از ادامه ای��ن عملیات جلوگیری 

کند. 
رئیس امور اراضی جهاد کش��اورزی کاش��ان افزود: با اس��تفاده از 
تبصره دو این قانون، مأموران جهاد کش��اورزی موظف هس��تند با 
حضور نماینده دادسرا ضمن تنظیم صورت مجلس به طور رسمی 
نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به 

حالت اولیه اعاده نمایند.
وی در عی��ن ح��ال تغیی��ر کارب��ری اراض��ی زراع��ی و باغ ها در 
موارد ض��روری را 
امکان پذیر دانس��ت 
و تصریح کرد: برای 
طرح های  اج��رای 
مل��ی و صنایع مادر 
که اس��تقرار آن در 
منطقه الزام آور است 
و ام��کان جابجایی 
نقطه دیگری  به  آن 
امکان پذیر نیس��ت، 
کارب��ری  تغیی��ر 
زراع��ی  اراض��ی 
توس��ط  باغ ه��ا  و 
کمیس��یونی مرکب از رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور 
اراضی، رئیس س��ازمان مس��کن و شهرس��ازی، مدیرکل حفاظت 

محیط زیست و نماینده استاندار انجام می شود. 
وی ایج��اد بنا و تأسیس��ات، برداش��ت و افزایش ش��ن و ماس��ه، 
خاکب��رداری و خاکریزی، گودبرداری، اح��داث کوره های آجر و 
گچ پ��زی، پی کنی، دیوارکش��ی اراضی، احداث ج��اده و راه، دفن 
زباله های صنعتی، عبور شبکه های برق، سوزاندن و ریشه کن کردن 
باغات، مخلوط ریزی و ش��ن ریزی را از جمله موارد تغییر کاربری 

غیرمجاز ذکر کرد. 
مصالئی همچنین، احداث راه آهن و فرودگاه، احداث پارك و فضای 
سبز، پیست های ورزشی، اس��تخرهای ذخیره آب غیر کشاورزی، 
احداث پارکینگ های مس��قف و غیرمسقف، محوطه سازی، صنایع 
تبدیلی و تکمیلی، صنایع دس��تی را از دیگ��ر موارد تغییر کاربری 

غیرمجاز اعالم کرد. 

ویژه

تلف شدن ماهیان چشمه سلیمانیه 
کاشان به دالیل نامعلوم

تلف شدن ماهی های کپور بومی چشمه سلیمانیه کاشان در ماه های 
اخیر و عبور این ماهی های تلف ش��ده از میان جوی های باغ فین، 
منظره ناخوش��ایندی را در این مجموع��ه تاریخی به وجود آورده 

است.
به گزارش ایرنا، چش��مه آب س��لیمانیه که در جنوب باغ تاریخی 
فی��ن قرار دارد و با عبور از میان این باغ تاریخی و نیز خلق مناظر 
زیبای جوی ها و فواره های مشهور در کنار سروهای بلند، یکی از 
جاذبه های کم نظیر گردش��گری ایران را فرا روی بازدید کنندگان 

این اثر تاریخی قرار داده است. 
آب ای��ن چش��مه که سال هاس��ت روح بخ��ش فض��ای این باغ 
اس��ت، پس از عبور از ای��ن مکان، آبیاری ح��دود 500 هکتار از 
زمین ه��ای زراعی و باغی پائین دس��ت و اطراف باغ تاریخی فین 
را تأمی��ن می کند. اما مدتی اس��ت که رهگذران و س��اکنان منطقه 
 فین، ش��اهد تلف ش��دن نامعل��وم ماهیان کپور بومی این چش��مه 

هستند. 
یکی از صاحبان قهوه خانه های همجوار باغ فین کاشان در گفتگو 
با ایرنا اظهار داش��ت: در برخی از مواقع، تعداد زیادی ماهی مرده 
در جوی ه��ای خیاب��ان منتهی به باغ فین مش��اهده می کنم. محمد 
خس��روی، با اشاره به عبور جریان آب چشمه سلیمانیه از باغ فین 
و پ��س از آن ورود ب��ه خیابان و باغ های اطراف ای��ن باغ، افزود: 
تاکن��ون حرف های بس��یاری در مورد مرگ مش��کوك ماهی های 

چشمه سلیمانیه فین شنیده ام. 
وی تأکیدکرد: برخی، اس��تفاده مس��ئوالن باغ فی��ن از آهک برای 
شستش��وی کاش��ی ها و حوض های این باغ را دلیل مرگ ماهی ها 
می دانند. یکی دیگر از ش��هروندان کاشانی نیز که صاحب مغازه ای 
در جوار باغ فین اس��ت، با تأیید مرگ ماهی های چش��مه سلیمانیه 
اظهار داش��ت: هر چند وقت یک بار، ماهی های مرده ای را می بینم 
ک��ه جریان تند آب آنها را از حوض های باغ فین خارج کرده و به 

جوی های اطراف باغ روانه می کند. 
حاج محمد غالمی فینی، با اش��اره به این که دلیل مرگ ماهی ها را 
بایس��تی در نحوه عملکرد مس��ئوالن باغ فین جستجو کرد، افزود: 
آلودگی آب چش��مه س��لیمانیه و کلرزنی از احتم��االت بروز این 

مشکل است. 
وی تأکیدکرد: ضرورت بررسی دالیل پیدایش این مشکل، با توجه 
به ثبت جهانی باغ فین و ش��مار بسیار زیاد گردشگران این مکان، 

از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. 
وی تصری��ح کرد: توج��ه به این مس��أله به علت تأثی��رات منفی 
که ممکن اس��ت در جذب گردش��گر برای این م��کان تاریخی به 
همراه داش��ته باشد، بسیار ضروری اس��ت. یکی از مسئوالن اداره 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری شهرس��تان کاشان 
نیز که خواس��ت نامش درخبر فاش نش��ود، در ای��ن مورد گفت: 
ماهی های مرده از طریق چش��مه س��لیمانیه وارد باغ فین می شوند 
 و در ای��ن مورد بایس��تی اداره جهاد کش��اورزی کاش��ان جوابگو 

باشد. 
مس��ئوالن باغ فین کاش��ان نیز از هر گونه اظهارنظر در مورد مرگ 
مش��کوك ماهی های چش��مه سلیمانیه که از وس��ط باغ فین عبور 
می کند، ب��ه علت ممن��وع المصاحبه بودن از س��وی اداره میراث 

فرهنگی استان اصفهان خودداری کردند. 

ويژه كاشان
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علم و صنعت
خبر

كرد  اعالم  عجیب  اقدامی  در  نوكیا 
تلفن هوشمند جدید این شركت به نام 
N۹ وارد آمریكا و انگلیس نمي شود و 
قصد دارد این گوشی با سیستم عامل 
MeeGo را ابتدا در كشورهای دیگر 

عرضه كند.
كارشناس��ان مي گویند نوكیا قصد دارد 
 Sea تلف��ن هوش��مند دیگری به ن��ام
Ray كه دارای سیس��تم عامل ویندوز 
ف��ون ۷ اس��ت را ب��ه ب��ازار آمریكا و 
انگلیس عرض��ه كند و احتم��االً عدم 
عرض��ه N۹ ب��ه خاط��ر جلوگیری از 
محصوالت خری��داران  ش��دن   گی��ج 

نوكیاست. 
محص��ول جدی��د نوكی��ا ك��ه انتظ��ار 
مي رود با اس��تقبال چشمگیری مواجه 
 3/۹ نمای��ش  صفح��ه  دارای  ش��ود، 
 اینچ��ی و ضخامت آن نیز بس��یار كم 

است. 
 AMOLED رزولوشن صفحه نمایش
ب��وده و  ای��ن گوش��ی ۸۵۴ در ۴۸۰ 

سیس��تم لمس��ی آن خازنی است. این 
گوش��ی دارای دوربین ۸ مگاپیكسلی 
 HD و قابلی��ت ضبط ویدیو با كیفیت
اس��ت. گوش��ی N۹ دارای حافظه رم 
با ظرفیت ی��ك گیگابایت بوده و همه 
قسمت هایش لمسی است و تنها دكمه 
 تنظی��م ص��دا و دوربین آن برجس��ته

است. 
ع��الوه بر این، N۹ دارای یك دوربین 
جلو ب��رای تماس ویدیویی، وای فای، 
جی.پ��ی.اس و A GPS و بلوت��وث 
چهار اس��ت و عمر باتری این گوشی 
حدود ۱۱ س��اعت برای صحبت كردن 
 و ی��ا ۴/۵ س��اعت ضب��ط ویدیوی��ی

است.
 این گوش��ی كه ابعاد آن برابر ۱۱6/۴۵ 
در 6۱/2 در ۷/6 میل��ی متر بوده و در 
رنگ ه��ای صورتی، مش��كی و آبی به 
فروش خواهد رس��ید، همچنین امسال 
وارد بازار جهانی خواهد شد و قیمت 

آن هنوز مشخص نیست.

 كمپان��ي الجیتك موش��واره و صفحه 
كلید مخص��وص نرم افزارآندروید 3/۱ 

را روانه بازار كرد.
به گ��زارش ایمن��ا، كمپان��ي الجیتك 
موشواره بي س��یمي معرفي كرده است 
ك��ه مخصوص تبلت ه��ای آندرویدی 
طراحي شده است. آن دسته از كاربران 
تبل��ت ك��ه از آن به عنوان ی��ك رایانه 
ش��خصي برای كار اس��تفاده مي كنند، 
بدون ش��ك نیاز خود به یك موشواره 
بي سیم مناسب با نرم افزار آندروید را 

درك مي كنند.
م��ي  م��اه  اول  در  محص��ول  ای��ن   
انتش��ار یافت��ه و هم��راه ب��ا صفح��ه 
ه��م  تبل��ت،  مخص��وص  كلیده��اي 
 اكنون ب��راي خری��د اینترنت��ي فراهم

شده اند. 
تبلت  موش��واره الجیتک مخصوص 

طراحي شده براي آندروید 3/1+
ای��ن موش��واره آب��ي رنگ ب��ه عنوان 
اولین موش��واره مخصوص تبلت های 
آندرویدی معرفی ش��ده است، هرچند 
كه هی��چ ی��ك از عملكردهاي خاص 
تبلت ها را دارا نیست. برد این موشواره 
بی��ش از ۹/۱۴ متر )3۰ فوت( اس��ت 
كه احتم��االً براي بس��یاري از كاربران 

ضروري نیست. 
طب��ق مش��خصات معرفي ش��ده، این 
موش��واره با نرم اف��زار آندروید 3/۱ و 
بعد از آن س��ازگار است. انرژي مورد 
نی��از آن از طری��ق دو بات��ري قلم��ی 
)AA( تأمی��ن مي ش��ود و در طراحي 
اس��كرول  ی��ك  و  دكم��ه  دو  از  آن 
اس��تفاده ش��ده و ی��ك كی��ف محافظ 
ه��م به هم��راه آن ارائه می ش��ود. این 
 موش��واره به قیمت ۴۹/۹۹ دالر عرضه

مي شود. 
صفحه كلید الجیتک مخصوص تبلت 

طراحي شده براي آندروید 3/0+ 
این صفحه كلید با تمامي دستگاه هایي 
ك��ه با نرم افزار آندروی��د 3/۰ و بعد از 
آن كار می كنن��د، س��ازگار اس��ت و از 
 اتصال بلوتوث با برد بیش از ۹/۱۴ متر

)3۰ فوت( به��ره گرفته و انرژي مورد 
نی��از خ��ود را از چهار بات��ري قلمی 

)AAA( تأمین مي كند.
 این صفحه كلید یك كیف قابل حمل 
هم دارد كه با قابلیت تا شدن، به عنوان 
پایه تبلت مورد اس��تفاده قرار می گیرد. 
صفح��ه كلی��د الجیت��ك تبل��ت برای 
آندروی��د 3/۰+ با قیم��ت ۵۴/۹۹ دالر 

عرضه مي شود.

كاربرد بیوتكنولوژی در صنعت نساجی، از حدود ۱۰۰ سال 
قبل، با به كارگیری آنزیم های آمیالز استخراج شده از مالت 
برای زدودن آهارهای نشاسته ای آغاز شد. امروزه با پیشرفت 
بیوتكنولوژی، راه حل های كم هزین��ه و مؤثر فزاینده ای در 

فرآیندهای نساجی به وجود آمده است. 
با پیش��رفت های صنعت نس��اجی، كاهش هزینه در تولید 
انبوه ضروری به نظر مي رس��د. بیوتكنول��وژی مي تواند در 
هر مرحله از تولی��د و فرآیندهای تكمیلی آن، از مواد اولیه 
الیاف تا مرحله تصفیه پساب، باعث صرفه جویی در هزینه ها 
شود. این فناوری، عالوه بر كاهش هزینه، با كاهش مضرات 
زیست محیطی ناشی از شوینده ها و مواد شیمیایی، منجر به 
ایجاد صنعت دوس��ت دار محیط زیست مي گردد. از طریق 
بیوتكنولوژی و استفاده از مواد جایگزین با آثار جانبی كمتر 
به جای مواد شیمیایی رایج در صنعت نساجی، نه تنها مشكل 
آلودگی زیست محیطی حل مي شود، بلكه كیفیت و پایداری 
عملیات نیز بهتر مي گ��ردد. زمینه های كاربرد بیوتكنولوژی 
در صنعت نس��اجی به طور مختصر در زیر بیان ش��ده اند 
كه در ادامه به تش��ریح هر یك از آنها پرداخته مي شود. البته 
كاربردهای عملی امروزی ش��امل ب��ه كارگیری آنزیم ها به 
ویژه آمیالزها در آهارگیری، سلوالزها در زیست پرداخت 
كاالهای سلولزی و سنگ شویی كاالهای جین، پروتئازها در 
عمل آوری پش��م و ابریشم و باالخره آنزیم ها در شوینده ها 
مي باشد. دورنمای استفاده از بیوتكنولوژی در سایر زمینه ها 

نیز مورد توجه محققان بوده و در حال پیشرفت است. 
ابزارهای كنترل و شناسایی 

 )Monoclonal Antibodies( پادتن های منوكلونال
ای��ن مواد دارای مولكول های پروتئینی با قابلیت فوق العاده 
برای شناسایی مواد )حتی در غلظت های خیلی كم( هستند 
كه در داروسازی، پزشكی و به تازگي برای عالمت دار كردن 
به كار مي روند. این مواد به مولكول های موردنظر متصل شده 
و جهت شناسایی، رنگ قابل رویت ایجاد مي كنند. این مواد 
در نس��اجی جهت عالمت داركردن جین های مارك دار به 

كار برده مي شوند. 
 DNA ردیاب های

آزمون های دی ان آ كه به انگشت نگاری ژنتیكی در انسان ها 
شبیه است، یك فناوری حاصل از تحقیقات مهندسی ژنتیك 
مي باش��د. این تكنیك برای شناس��ایی الیاف گران بها مثل 
كش��میر از پشم و سایر الیاف مویی بز به كار مي رود. اكنون 
ردیاب های مشابهی برای شناسایی پنبه و سایر الیاف گیاهی 

شناخته شده اند. 
 )Biosensors( زیست حس گرها

زیس��ت حس گره��ا یك��ی دیگ��ر از ابزارهای كنت��رل در 
سیستم های بیولوژیكی، هستند. این حس گرها، شناساگرهای 
سریع و مؤثر آلودگی مي باشند كه مي توانند راه حل های كم 
هزینه و سریع برای فرآیندهای شناسایی و كنترل )برخالف 
نتایج آزمایشگاهی پرهزینه و ُكند( فراهم كنند. در این زمینه، 
روی قارچ هایی كه قادر به جذب یون های فلزی سنگین مثل 
س��رب، مس و كادمیم هستند كار شده است كه از تغییر در 
هدایت و خواص دی الكتریك قارچ ها استفاده شده است؛ 
استفاده از آن ها ارزان بوده و در مقیاس بزرگتر برای تصفیه 
فاضالب های حاوی این مواد استفاده مي شوند. كاربردهای 

دیگر آن ها برای تولید صافی ها و پوش��ش های محافظ در 
نساجی است. 

كاربردهای بیوتکنولوژی در عملیات تکمیلی نساجی 
مهم ترین كاربردهای بیوتكنولوژی در این زمینه شامل اصالح 
مواد خام و تولید م��واد جدید، فرآیندهای آنزیمی و بهبود 
حفاظت محیط زیست مي باشد كه در ادامه به تشریح موارد 

كاربردی هر یك از آنها پرداخته مي شود: 
حفاظت محیط زیست 

چندین سال است كه فرآیندهای طبیعی میكروبی برای بازیابی 
پسماندها و تصفیه پساب ها در صنعت نساجی استفاده شده 
اس��ت. نه تنها برط��رف كردن رنگ از پس��اب رنگ زاها و 
جابجایی ضایعات سمی شامل PCPها و حشره كش ها و 
فلزات سنگین با روش سنتی یا تصفیه شیمیایی مشكل است، 
بلكه روش های فوق س��بب سمی شدن سیستم های به كار 

رفته برای تصفیه آنها مي شوند. 
اصالح مواد خام و یا تولید مواد جدید 

مهندس��ی ژنتیك برای اصالح فاكتورهای رشد و خواص 
الیاف طبیعی، تولید الیاف جدید و یا مواد دیگر قابل استفاده 
در فرآیندهای نساجی به كار گرفته شده است كه در زیر به 

برخی از آنها اشاره مي شود: 
اصالح ارگانیزم های تولید 

كه این فرآیند شامل: اصالح پنبه، اصالح پشم، اصالح كرم 
ابریشم مي باشد. 

تولید الیاف جدید 
چند نوع از منابع تولید الیاف جدید به شرح زیر وجود دارند: 

بیوپلیمرها، سلولز باكتریایی، الیاف پروتئینی.
فرآیندهای آنزیمی 

آنزیم ها درگیاهان، حیوانات و ریزس��ازواره ها نقش بس��یار 
مهمی در سلول ایفا مي كنند و واكنش های خاصی را روی 
یك سوبسترای ویژه انجام مي دهند. عالوه بر این ها، آنزیم ها 
در صنای��ع مختل��ف و از جمله صنایع غذای��ی، دارویی و 

نساجی نیز كاربرد دارند. 
كاربرد آنزیم ها در آماده سازی الیاف عبارتند از: كربونیزاسیون 

پشم، آماده سازی الیاف گیاهی.
 )Biopolishing( زیست پرداخت آنزیمی

زیست پرداخت، یك عمل آوری آنزیمی است و برای بهبود 
كیفیت پارچه به كار مي رود كه در نتیجه آن پرزهای سطحی 
پارچه زدوده ش��ده، نرم ش��ده و ظاهر ج��ذاب و تمیز پیدا 
مي كند. با عمل زیس��ت پرداخت، الیاف كوچك بیرون زده 
از پارچه در اثر هیدرولیز آنزیمی، تضعیف شده و با عملیات 
مكانیكی از پارچه جدا مي شوند و به این ترتیب از تشكیل 

پرزدانه جلوگیری مي شود. 
اثرات مثبت زیست پرداخت شامل موارد زیر مي باشد: 

عدم تمایل به تشكیل پرزدانه، شفاف تر شدن سطح پارچه در 
اثر كاهش پرزدانه، قابلیت آویزش بهتر، عدم ایجاد خطرات 
زیس��ت محیطی، پایداری اثر فرایند، نیاز به تجهیزات كمتر 

در طی فرایند.
سنگ شویی )Stonewashing( كاالی جین 

ب��رای ایج��اد ویژگی ه��ای مختل��ف روی كاالی جین از 
روش های مختلف شستشو و تكمیل استفاده شده است. با به 
كارگیری این تكمیل ها، اثرات ویژه و ظاهر شسته شده خوبی 
با نرم شدن زیردست و ثبات ابعادی حاصل مي شود كه ایجاد 
این اثرات با فرآیندهای دیگر مشكل مي باشد. سنگ شویی، 
متداولترین فرآیند تكمیلی كاالی جین است. به طور معمول 
تباین رنگ آبی و سفید در این مرحله ایجاد مي شود و سپس 

رنگ زدایی در مرحلة سفیدگری صورت مي گیرد. 
سنگ های س��اینده یكی از مهم ترین عوامل در تولید جین 
سنگ شویی شده مي باشند. آنها مواد سبك وزن و متخلخل 
هس��تند كه در آب شناور مي باشند و به علت سایش سطح 
پارچه باعث ایجاد اثر سنگ شویی در سطح پارچه با تباین 
رنگ و نرمی زیر دس��ت مي گردند. اصول بنیادی در فرآیند 
سنگ ش��ویی به این صورت است كه موقع سنگ شویی، 

الیاف سطح پارچه شكسته شده و برطرف مي شود و چون 
نخ های تار جین به صورت حلقه ای رنگ شده است، الیاف 
س��فید مركزی نخ ظاهر مي شود و تباین رنگ سفید و آبی 
نمایان مي گردد. با افزایش نسبت سنگ به پارچه در فرآیند 
سنگ شویی، تغییرات رنگی و نرمی كاال افزایش مي یابد. اما 
از سوی دیگر مقدار زیاد سنگ باعث اشغال ظرفیت ماشین 
شده و راندمان تولید را كاهش مي دهد. ذرات سنگ با ایجاد 
گرد و غبار سبب آلودگی محیط شستشو و نیز رسوب گل و 
الی در پساب مي گردد. عالوه بر كاهش استحكام كاال، ذرات 
سنگ باقی مانده در پارچه، شستشوهای مكرر بعد از عملیات 
سنگ شویی را ضروری مي س��ازد. تحت شرایط عملیات 
مناسب، سلوالز باعث تخریب و شكسته شدن الیاف سطح 
پارچه مي شود كه در اثر عملیات مكانیكی و سایش پارچه به 
پارچه و پارچه به ماشین بر طرف مي گردند. این كار سبب 
تمیزتر و صاف تر شدن سطح پارچه و سایر اهداف عملیات 

سنگ شویی مي گردد. 
آماده سازی چرم 

آنزیم ه��ای پروتئاز در فرایند تبدیل پوس��ت به چرم، بویژه 
برای حذف مو و پشم و افزایش نرمی چرم به كار مي روند. 
برای حذف مو از پوس��ت گاو در روش شیمیایی قدیمی، 
از هیدروكس��ید كلسیم )آهك( و برای نرم كردن پوست از 
سولفید سدیم استفاده مي شود. این روش با وجودی كه مؤثر 
و ارزان است، به دلیل تولید گاز سمی سولفید هیدروژن در 
طول فرایند، رضایت بخش نیست. سولفید را مي توان با آنزیم 
پروتئاز حاصل ازگونه های Bacillus كه در محیط قلیایی 
پایدار است، جایگزین كرد. این آنزیم با تجزیه پروتئین كراتین 
موجود در مو، حذف مو را آسان مي كند. به خاطر جلوگیری 
از وارد آمدن خس��ارت به پشم با كیفیت باال كه مي توان آن 
را به صورت نخ پش��می ارزشمندی درآورد، فراوری روی 
پوست گوسفند آهسته تر انجام مي شود. پروتئازهای مایع از 
قبیل شیره های حاوی تریپسین و كیموتریپسین لوزالمعده، 
در قسمت بشره پوست گوسفند استفاده مي شوند. پروتئازها 
تارهای پش��می را با كمترین خسارت جدا مي كنند. دباغی 
و پرداخت چرم به منظور قابل اس��تفاده نمودن و نرم كردن 
بیش��تر آن، از ۷۰ سال پیش با استفاده از كود گاوی یا اسبی 
كه محتوی چندین پروتئاز لوزالمعده ای از قبیل تریپسین و 
كیموتریپسین مي باشد، انجام مي شد. چنین كاری با وجود 
خطر باالی آلودگی، نامطبوع و مخاطره آمیز بود. پی بردن به 
منشاء آنزیم های موجود در كود منجر به ایجاد روش كنونی 
استخراج مستقیم آنزیم ها از لوزالمعده خوك ها و گاوهای 

مرده گردید. 
مراقبت های بعدی منسوجات 

آنزیم ها به طور وسیع از سال ۱۹6۰ در شوینده های خانگی 
استفاده شده اند كه بعضی از دسته های عمده آنها در زیر آمده 
اس��ت. استفاده از سلوالزها در محصوالت شوینده خانگی 
برای اهداف پاك كنندگی، برطرف كردن مواد فیبریلی آسیب 
دیده، بهبود ظاهر س��طح پارچه، نرمی و درخش��انی رنگ 
مي باشد. سلوالزها بیشتر به همراه پروتئازها و لیپازها استفاده 
مي شوند. پروتئازها برای برطرف كردن لكه های پروتئینی از 
پوشاك، مورد استفاده قرار مي گیرند، در حالی كه لیپازها برای 

برطرف كردن مواد چربی مي باشند. 

تلفن هوشمند نوكیا N۹ به آمریكا و انگلیس
وارد نمي شود

موشواره و صفحه كلید جدید تبلت به بازار آمد

															کاربردهای	بیو	تکنولوژی	در	صنایع	نساجی	

مزایده اموال غیرمنقول
۵/۴۱۵ بموجب اجرائیه كالس��ه ۵۱۴-۴۴/۸۹ علیه ش��ركت تعاوني اصیل پروار 
ب��ادرود و آق��اي ولي اله دبیرزاده ك��ه مبل��غ ۱/۷۹2/۸۹2/۵22 ریال بابت اصل 
بده��ي و مبل��غ ۵3/۴۷۸/6۰3 ریال دیركرد ت��ا تاریخ ۸۹/۰3/3۱ ك��ه از تاریخ 
مذك��ور روزانه مبلغ ۸۸۴/۱66 ری��ال تا روز وصول و س��ایر هزینه هاي متعلقه 
ب��ه بانك ملت ش��عبه نطنز و حقوق دولتي به صندوق دولت بدهكار مي باش��ند 
و بنا بردرخواس��ت بانك بس��تانكار ش��ش دانگ پالك ۱۵۹/۵۰۸۸ كه ذیل ثبت 
۱۴26۹ صفح��ه 2۷3 دفت��ر ۱۱6- امالك به نام آقاي ولي ال��ه دبیرزاده صادر و 
تس��لیم گردیده )ك��ه برابر صورتمجلس تفكیكي بش��ماره ۵۵۰۰-۸۴/۱۱/۱۱ به 
چه��ارده قطعه تفكیك گردیده( به انضمام ش��ش دان��گ پالك هاي ۱۵۹/6۹2۹ 
)قطعه س��وم تفكیكي(، ۱۵۹/6۹32 )قطعه شش��م تفكیك��ي(، ۱۵۹/6۹33 )قطعه 
هفت��م تفكیكي(، ۱۵۹/6۹3۴ )قطعه هش��تم تفكیك��ي(، ۱۵۹/6۹3۵ )قطعه نهم 
تفكیك��ي(، ۱۵۹/6۹36 )قطع��ه دهم تفكیك��ي(، ۱۵۹/6۹3۸ )قطع��ه دوازدهم 
تفكیكي(، ۱۵۹/6۹3۹ )قطعه س��یزدهم تفكیكي(، كه ح��دود اربعه آنها عبارتند 
از: ۱- ش��ش دانگ قطعه زمین بمساحت ۱۹۱/۴۰ مترمربع بشماره پالك 6۹2۹ 
فرعي از ۱۵۹ اصلي كه محدود است شماالً بطول ۸/۴۰ متر دیواریست به كوچه 
شرقًا بطول 2۱/۸۰ متر جاي پي است بجاي پي پالك 6۹3۱ فرعي جنوبًا بطول 
۹ متر جاي پي اس��ت بجاي پي پالك 6۹3۴ فرعي غربًا بطول 22/2۰ متر جاي 
پي اس��ت بجاي پي پالك ۵۰۸۸ فرعي،  حقوق ارتفاقي ندارد، 2- ش��ش دانگ 
قطعه زمین بمساحت 26۹/۵۰ مترمربع بشماره پالك 6۹32 فرعي از ۱۵۹ اصلي 
كه محدود اس��ت ش��ماالً بطول ۱2 متر جاي پي اس��ت بجاي پي پالك 6۹3۱ 
فرعي ش��رقًا بطول 22 متر دیواریس��ت به پالك ۹6۹ فرعي جنوبًا بطول ۱2/۵۰ 
متر دیواریس��ت به پالك ۹6۷ فرعي و كوچه غربًا بطول 22 متر جاي پي اس��ت 
به جاي پي پالك 6۹33 فرعي، حقوق ارتفاقي ندارد. 3- شش دانگ قطعه زمین 
بمساحت 226/6۰ مترمربع بشماره پالك 6۹33 فرعي از ۱۵۹ اصلي كه محدود 
اس��ت شماالً بطول ۱۰/۱۰ متر جاي پي است بجاي پي پالك 6۹3۱ فرعي شرقًا 
بطول 22 متر جاي پي اس��ت بج��اي پي پالك 6۹32 فرعي جنوبًا بطول ۱۰/۵۰ 
متر دیواریست به كوچه غرباً بطول 22 متر جاي پي است بجاي پي پالك 6۹3۴ 
فرع��ي، حقوق ارتفاقي ندارد. ۴- ش��ش دانگ قطعه زمین بمس��احت ۱۹۹/۱۰ 
مترمربع بش��ماره پالك 6۹3۴ فرعي از ۱۵۹ اصلي كه محدود است شماالً بطول 
۹ متر جاي پي اس��ت بجاي پي پالك 6۹2۹ فرعي ش��رقًا بط��ول 22 متر جاي 
پي اس��ت بجاي پي پالك 6۹33 فرعي جنوبًا بطول ۹ متر دیواریس��ت به كوچه 
غربًا بطول 22 متر جاي پي است بجاي پي پالك 6۹3۵ و ۵۰۸۸ فرعي،  حقوق 
ارتفاقي ندارد. ۵- ش��ش دانگ قطعه زمین بمس��احت ۱۷3/۵۰ مترمربع بشماره 
پ��الك 6۹3۵ فرعي از ۱۵۹ اصلي كه محدود اس��ت ش��ماالً بط��ول ۹ متر جاي 
پي اس��ت بجاي پي پالك ۵۰۸۸ فرعي ش��رقًا بطول ۱۹/۱۰ متر جاي پي اس��ت 
بجاي پي پالك 6۹3۴ فرعي جنوبًا بطول ۹ متر دیواریس��ت به كوچه غربًا بطول 
۱۹/2۵ متر جاي پي اس��ت بجاي پي پالك 6۹36 فرعي،  حقوق ارتفاقي ندارد. 
6- ش��ش دانگ قطعه زمین بمس��احت ۱۹۴/۷۰ مترمربع بش��ماره پالك 6۹36 
فرعي از ۱۵۹ اصلي كه محدود اس��ت شماالً بطول ۱۰ متر جاي پي است بجاي 
پي پالك ۵۰۸۸ فرعي ش��رقًا بطول ۱۹/2۵ متر جاي پي اس��ت بجاي پي پالك 
6۹3۵ فرعي جنوبًا بطول ۱۰/۱۰ متر دیواریست به كوچه غربًا بطول ۱۹/۵۰ متر 
جاي پي است بجاي پي پالك هاي 6۹3۷ و 6۹3۸ فرعي، حقوق ارتفاقي ندارد. 

۷- ش��ش دانگ قطعه زمین بمس��احت 2۹2/۵۰ مترمربع بش��ماره پالك 6۹3۸ 
فرعي از ۱۵۹ اصلي كه محدود اس��ت ش��ماالً بطول 3۰ مت��ر بدیوار پالك هاي 
6۹3۹ و ۵۰۸۸ فرع��ي ش��رقًا بط��ول ۹/۵۰ متر جاي پي اس��ت بجاي پي پالك 
6۹36 فرع��ي جنوبًا بطول 3۰ متر جاي پي اس��ت بجاي پي پالك 6۹3۷ فرعي 
غربًا بطول ۱۰ متر دیواریس��ت به ش��ارع، حقوق ارتفاقي ندارد. ۸- شش دانگ 
قطعه زمین محصور بمس��احت ۱23/۷6 مترمربع بش��ماره پالك 6۹3۹ فرعي از 
۱۵۹- اصلي كه محدود است شماالً بطول ۱۰/۴۰ متر بدیوار پالك ۵۰۸۸ فرعي 
ش��رقًا بطول ۱۱/۹۰ متر به درب و دیوار پالك ۵۰۸۸ فرعي جنوبًا بطول ۱۰/۴۰ 
متر دیواریس��ت به پالك 6۹3۸ فرعي غربًا بطول ۱۱/۹۰ متر درب و دیواریست 
بش��ارع،  حقوق ارتفاقي ن��دارد. ۹- قطعه چهاردهم تفكییك )باقیمانده( ش��ش 
دانگ یكباب خانه و محوطه اطراف آن بمس��احت 6۱۵ مترمربع بش��ماره پالك 
۵۰۸۸ فرعي اولیه از ۱۵۹ اصلي ش��ماالً اول بطول ۱۰ متر و دوم كه غربي است 
بطول ۰/۸۰ متر و س��وم بطول ۱۷/۱۰ متر و چهارم كه غربي اس��ت بطول ۱/۱۵ 
متر دیواریس��ت به پالك هاي 6۹2۷ و 6۹2۸ فرعي و پنجم بطول ۱۷/۱۰ متر و 
شش��م كه غربي اس��ت بطول ۱۱/۹۰ متر جاي پي اس��ت بجاي پي پالك 6۹2۸ 
فرعي هفتم بطول 3 متر درب و دیواریس��ت به كوچه ش��رقًا بطول 2۵/۱۰ متر 
جاي پي اس��ت بجاي پي پالك 6۹2۹ فرعي و 6۹3۴ فرعي جنوبًا بطول 3۸/6۰ 
مت��ر اول و دوم ج��اي پي اس��ت بجاي پي پالك ه��اي 6۹3۵ و 6۹36 فرعي و 
س��وم دیواریس��ت به جاي پي پ��الك 6۹3۸ فرعي غربًا اول بط��ول ۱۱/۹۰ متر 
درب و دیواریس��ت ۱- به پالك 6۹3۹ فرعی و دوم كه جنوبی اس��ت به طول 
۱۰/۴۰ متر دیواریست به پالك مرقوم مرسوم به طول ۴ متر درب و دیواریست 
بش��ارع، حقوق ارتفاقي ندارد. به ترتیب به مبلغ هاي ۱- پالك ۱۵۹/6۹2۹ مبلغ 
۱۴3/۵۵۰/۰۰۰ ریال، 2- پالك ۱۵۹/6۹32 مبلغ ۱۸۸/6۵۰/۰۰۰ ریال، 3- پالك 
۱۵۹/6۹33 مبلغ ۱۸۱/2۸۰/۰۰۰ ریال، ۴- پالك ۱۵۹/6۹3۴ مبلغ ۱6۹/23۵/۰۰۰ 
ری��ال، ۵- پالك ۱۵۹/6۹3۵ مبل��غ ۱۷3/۵۰۰/۰۰۰ ریال، 6- پالك ۱۵۹/6۹36 
مبل��غ ۱۹۴/۷۰۰/۰۰۰ ری��ال، ۷- پالك ۱۵۹/6۹3۸ مبل��غ 3۴۹/۸۷۵/۰۰۰ ریال،  
۸- پ��الك ۱۵۹/6۹3۹ مبل��غ 2۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۹- پ��الك ۱۵۹/۵۰۸۸ مبلغ 
۷6۱/۹۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابي گردیده اس��ت و ضمنًا پالك ۱۵۹/۵۰۸۸ برابر بیمه 
نامه شماره 33۱3/۹۹۹۹۹/۱۰/خ/۸۸ بمدت 3 سال و ۴ ماه از تاریخ ۸۸/۰۱/23 
الي ۹۱/۰۵/23 بیمه مي باشد با جمیع متعلقات و منضمات عرصتًا و اعیانًا بدون 
اس��تثناء منافع و هرگونه عرصه و اعیاني و تأسیس��ات ابنیه و مستحدثات اعم از 
متصل و منفصل و كلیه امتیازات آب و برق و گاز كه برابر س��ند رهني ش��ماره 
۱۰۸3۹-۸6/۰2/۰3 در رهن بانك ملت ش��عبه نطنز قرار گرفته اس��ت از ساعت 
۹ ال��ي ۱2 روز ۹۰/۰6/۱2 در مح��ل اداره ثبت اس��ناد و امالك بادرود از طریق 
مزایده از مبلغ هاي ارزیابي ش��ده مذكور ش��روع و به باالترین قیمت پیشنهادي 
از طرف خریدار فروخته مي ش��ود. ضمنًا بدهي هاي مربوط به آب و برق و گاز 
اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراك و مصرف در صورت��ي كه مورد مزایده 
داراي آنه��ا باش��د و نی��ز بدهي مالیاتي وعوارض ش��هرداري و غی��ره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینكه رقم قطعي آن معلوم ش��ده یا نش��ده باشد و حقوق دولتي و 
س��ایر هزینه هاي متعلقه به عهده برنده مزایده مي باشد. این آگهي یك نوبت در 
روزنامه زاینده رود چاپ و منتش��ر خواهد شد و در صورت تعطیلي روز مزایده 

ب��ه روز بع��د موك��ول مي گ��ردد. م ال��ف/ ۵3
طویلي- رئیس ثبت بادرود

ابالغ وقت رسیدگی
۵/۴۸۹ درخصوص پرونده كالس��ه ۴6۷/۹۰ش۵ خواه��ان داریوش رحمانیان با 
وكالت آق��ای علی بزرگمنش دادخواس��تی مبنی بر مطالب��ه مبلغ ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ 
ریال بابت قس��متی از وجه چك ش��ماره 3۵3۰2۷ مورخ ۸۹/۵/۱ بانك صنعت 
و معدن ش��عبه ش��یخ بهایی به انضمام مطلق خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به 
طرفیت ۱- كیوان كیانپور راكی 2- ش��ركت پیش��رو صنعت اصفهان به مدیریت 
آقای كیوان كیانپور راكی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز ش��نبه 
مورخ ۹۰/6/26 س��اعت ۹ صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم كاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع 
ش��ماره یك اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می ش��ود. م الف/622۵ 
مدیر دفتر شعبه ۵ حقوقی مجتمع شماره یك شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایي
۵/۴۹6 ش��ماره: ۹۰-۸۷ ش/ 26 به موجب رأي ش��ماره 2۰۴ تاریخ ۹۰/3/۱۷ 
ح��وزه 26 ش��وراي حل اختالف شهرس��تان اصفه��ان كه قطعیت یافته اس��ت 
محك��وم علیه ش��هناز حریري مجهول المكان محكوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 
پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و 3۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسي و 
خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چك ۸3/3/2۴ تا زمان اجراي دادنامه 
در حق محكوم له مهدي كریمي نش��اني محل اقامت: اصفهان خ س��روش بعد 
از آل خجن��د جنب پل عاب��ر پیاده مغازه آلومینیوم آرین. ماده 3۴ قانون اجراي 
احكام: همین كه اجرائیه به محكوم علیه ابالغ ش��د محكوم علیه مكلف اس��ت 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محكوم 
به بدهد یا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و اس��تیفاء محكوم به از آن میس��ر 
باش��د و در صورت��ي كه خود را قادر به اجراي مف��اد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم كند و اگر 
مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف س��ه س��ال بع��د از انقضاء مهلت 
مذكور معلوم ش��ود كه محكوم علیه قادر به اج��راي حكم و پرداخت محكوم 
ب��ه بوده لیكن براي فرار از آن اموال خ��ود را معرفي نكرده یا صورت خالف 
واقع از دارائي خود داده به نحوي كه تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر 
گردی��ده باش��د به حبس جنحه اي از ش��صت و یك روز تا ش��ش ماه محكوم 

خواهد ش��د.
شعبه 26 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایي
۵/۴۹۷ شماره: ۹۰-۸6 ش/ 26 به موجب رأي شماره 2۰3 تاریخ ۹۰/3/۱۷ حوزه 
26 ش��وراي حل اختالف شهرس��تان اصفهان كه قطعیت یافته است محكوم علیه 
یوس��ف قدیم خانلو مجهول المكان محكوم اس��ت به: پرداخت مبلغ سي میلیون 
ریال بابت اصل خواس��ته و 3۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرس��ي و خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ سررس��ید چك ۸۹/۴/۵ تا پای��ان اجراي دادنامه در حق محكوم له 
مهدي كریمي نش��اني محل اقامت: اصفهان خ سروش بعد از آل خجند جنب پل 

عاب��ر پیاده مغازه آلومینیوم آرین. ماده 3۴ قان��ون اجراي احكام: همین كه اجرائیه 
به محكوم علیه ابالغ ش��د محكوم علیه مكلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محكوم به بدهد یا مالي معرفي كند كه 
اجراي حكم و اس��تیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در صورتي كه خود را قادر 
ب��ه اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظ��رف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود 
را به قس��مت اجرا تسلیم كند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف 
س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم علیه قادر به اجراي 
حكم و پرداخت محكوم به بوده لیكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده 
ی��ا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي كه تمام یا قس��متي از مفاد 
اجرائیه متعس��ر گردیده باش��د به حبس جنحه اي از شصت و یك روز تا شش ماه 

محكوم خواهد شد.
شعبه 26 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
۵/۴۹۸ درخص��وص پرون��ده كالس��ه 323/۹۰ خواهان صندوق قرض الحس��نه 
حضرت محمد دادخواستی مبنی به طرفیت مهرانگیز قلی پور تقدیم نموده است. 
وقت رس��یدگی برای روز یك شنبه مورخ ۹۰/۷/3 س��اعت ۱۸ تعیین گردیده، با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتش��م 
كاش��انی جنب بیمه ایران – مجتمع ش��ماره یك اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
مدیر دفتر شعبه 2۷ حقوقی مجتمع شماره یك شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرائی
۵/۴۹۹ ش��ماره: 262/۹۰ش/۴۵ بموج��ب رای ش��ماره ۴۹۰ تاریخ ۹۰/3/3۱ 
حوزه چهل و پنج ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان ك��ه قطعیت یافته 
اس��ت محك��وم علیه امیدعلی عاش��وری نژاد فرزند س��لمان مجه��ول المكان 
محكوم اس��ت به انتقال س��ند رس��می اتومبیل پژو پارس به ش��ماره انتظامی 
۱۷۱ب۷3- ایران۸۴ در حق محكوم له س��جاد قاس��می فرزن��د عیدی محمد 
به نش��انی اصفهان- آپادانا دوم مجتمع الله طبقه س��وم. ماده 3۴ قانون اجراي 
اح��كام: همی��ن كه اجرائیه ب��ه محكوم علیه ابالغ ش��د محك��وم علیه مكلف 
اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت 
محك��وم به بدهد یا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و اس��تیفاء محكوم به از 
آن میسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم كند 
و اگ��ر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء 
مهل��ت مذكور معلوم ش��ود كه محكوم علیه قادر ب��ه اجراي حكم و پرداخت 
محك��وم به بوده لیكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده یا صورت 
خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي كه تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه 
متعس��ر گردیده باش��د به حبس جنحه اي از ش��صت و یك روز تا ش��ش ماه 

محكوم خواهد ش��د.
شعبه ۴۵ حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ثانیه ای تأمل:
1- کسانی که کتاب الهی را تالوت می کنند و نماز برپا می دارند و از آنچه به آنها روزی دادیم پنهان و آشکار انفاق می کنند، این ها دست به تجارت پر سودی 

زده اند که هیچ گاه کسادی و فسادی در آن نیست. )فاطر29(
آیا می دانید با کمک شما مردم از طرح های اشتغال ایجاد شده 3911 خانواده امداد به خودکفایی رسیده اند؟

روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان
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مركز  در  اسمیت  جاسپر  دكتر 
آمریكا،  داالس  در  خود  تحقیقاتي 
پروژه اي را كلید زده كه براي خیلي ها 
عجیب و نامأنوس به نظر مي رسد. او 
براي درمان اختالل هاي اضطرابي و 
كه  مي برد  كار  به  را  شیوه اي  خلقي 
عوارضي.  نه  و  دارد  هزینه اي  نه 
میلیارد  ۱۰ ساالنه   آمریكایي ها 
صرف  را  خود  درآمد  از  دالر 
قرص هاي  سازنده  شركت هاي 
كنار  در  مي كنند.  افسردگي  ضد 
بیمار  البته  قرص ها،  این  مصرف 
باید با عوارضي همچون اختالل هاي 
خواب، افزایش وزن، لرزش دست و 
بیاید.  كنار  هم  گوارشي  مشكل هاي 
جذاب  و  جدید  درمان  حال  هر  به 
نیست  چیزي  آمریكایي  روان شناس 

جر ورزش كردن! 
اینكه ورزش و تحرك فیزیكي براي 
است،  مفید  روان  و  جسم  سالمت 
نمي شود.  محسوب  تازه اي  یافته 
یك مطالعه میداني گسترده در خالل 
سال هاي دهه ۷۰ نشان داد افسردگي 
میان شهروندان آمریكایي كه ورزش 
بلكه  است،  پایین تر  تنها  نه  مي كنند 
در آینده نیز احتمال ابتال به افسردگي 

در این افراد كمتر خواهد بود. 
تیم  یك  هم   ۱۹۹۹ سال  در 
پس  دوك  دانشگاه  از  تحقیقاتي 
داد  نشان  بالیني  آزمایي  كار  یك  از 
كالس هاي  در  كه  افسرده اي  بالغان 
همان قدر  مي كنند  شركت  آیروبیك 

كه  مي روند  پیش  بهبود  سمت  به 
مصرف كنندگان سرترالین. زولفت یا 
همان سرترالین تا سال 2۰۰6 ساالنه 
3 میلیارد دالر به جیب شركت پفیزر 
سرازیر مي كرد. پفیزر تا سال 2۰۰6 
این  تولید  انحصاري  امتیاز  میالدي 
جهان  در  را  ضدافسردگي  داروي 
مطالعه هاي  داشت.  خود  آن  از 
نتیجه  این  روي  هم  باز  پي درپي 
صحه گذاشتند. آنهایي كه در برنامه 
را  آیروبیك  نرمش هاي  روزانه خود 
كه  آنهایي  همانند  بودند  داده  جاي 
مقایسه  در  مي كردند  مصرف  دارو 
از  نماها  دارو  مصرف كنندگان  با 
بهتري  نظر وضعیت روحي، شرایط 
همیشه  كار  جاي  یك  اما  داشتند، 

ایراد داشت. 
مشاهده  از  بعد  حتي  كسي  كمتر 
ادامه  را  تمریناتش  ورزش،  معجزه 
همواره  دلیل  همین  به  مي داد. 
مطالعه هاي دامنه دار با یك محدودیت 
مواجه بوده اند و آن افرادي هستند كه 
مطالعه را با كنار گذاشتن تمرین هاي 
منظم ترك مي كنند. این رفتار از نظر 
منطقي آدم را به تعجب وا مي دارد. 
درست مثل احساسي كه دكتر اسمیت 
دارد. استادیار دپارتمان روان شناسي 
دانشگاه متودیست جنوبي مي گوید: 
وقتي  مي شوم  شگفت زده  »من 
مي بینم مردم حتي پس از اثبات تأثیر 
فاصله  فضا  این  از  هم  باز  ورزش، 
مي گیرند.« بیولوژیست هاي مولكولي 

و نورولوژیست ها در سال هاي اخیر 
تأثیر  مكانیسم  از  تا  كرده اند  تالش 
به  شوند.  آگاه  افسردگي  بر  ورزش 
اعتقاد آنها ورزش در بهبود وضعیت 
مي رود  را  راهي  همان  ما  روحي 
طي ضدافسردگي  داروهاي   كه 

 مي كنند.
 اگر چه ساز و كار اصلي اثر درماني 
ورزش مشخص نیست، ولي به نظر 
)مثل  مواد  برخي  ترشح  مي رسد كه 
و  سروتونین  دوپامین،  آندروفین، 
در  كردن  ورزش  با  نوراپي نفرین( 
مسأله  این  و  مي شود  بیشتر  بدن 
از  مي كند.  كمك  روحیه  بهبود  به 
نتیجه یك تحقیق روي  سوي دیگر 
مدل هاي حیواني نشان داده است كه 
در میمون ها افزایش فعالیت فیزیكي، 
تولید یك فاكتور نوروپپتیدي به نام 
مي كند.  زیاد  مغز  در  را   )BDNF(
استحكام  و  رشد  موجب  ماده  این 
مطالعه  مي شود.  مغزي  سلول هاي 
 BDNF كه  است  داده  نشان  ها 
افراد  مغز  در  آتروفي  ترمیم  موجب 
است  بدیهي  البته  مي شود.  افسرده 
ترمیم موجب كاهش عالئم  این  كه 
افسردگي خواهد شد. عالوه بر این 
پروفسور فیلیپ هولمس از دانشگاه 
داده اند  جورجیا و همكارانش نشان 
كه ورزش پس از چند هفته مي تواند 
یك ژن خاص را براي ساختن بیشتر 

گاالنین فعال كند. 
گاالنین یك ناقل عصبي پپتیدي است 

تعدیل  را  نورواپي نفرین  سطح  كه 
به  ورزش  دیگر  عبارت  به  مي كند. 
مغز  تا  مي شود  موجب  زمان  مرور 
ما در برابر عوامل بیروني استرس زا، 

واكنش كمتري از خود نشان دهد.
كنیم  نگاه  اطراف مان  به  خوب  اگر 
از  بسیاري  كه  مي شویم  متوجه 
اطرافمان  استرس زا  محرك هاي 
طریقي  به  اگر  و  كرده اند  احاطه  را 
بتوانیم واكنش مغزي خود را نسبت 
از  زیادي  بار  كنیم،  تعدیل  آنها  به 
وارد  ما  بر  روزانه  كه  روحي  فشار 

مي شود، كاسته خواهد شد.
محرك هاي  این  از  مهمي  بخش 
بي ضرري  موارد  روزانه  استرس زاي 
گم  قرار،  سر  بر  آمدن  دیر  چون 
جاگذاشتن  یا  كلید  دسته  كردن 
مي شوند.  شامل  را  كاري  مدارك 
توجه  مي شود  باعث  كردن  ورزش 
مسائل  سایر  و  نگراني ها  از  بیمار 
دیگر  نكات  به  ناراحت كننده 
برگردانده شود و به عالوه به بهبود 
این  مي كند.  كمك  نفس  به  اعتماد 
كاهش  به  مي تواند  هم  مسائل 
اسمیت دكتر  بینجامد.   افسردگي 
استراتژي درمان افسردگي با استفاده 
فایده دو  بر  مبتني  را  ورزش   از 

اصلي مي داند.
۱- ورزش كردن نه تنها بار منفي اي 
را  افسردگي  داروهاي  روي  جامعه 
تحسین  برانگیز  عملي  بلكه  ندارد، 

هم به شمار مي آید.
كاهش  روي  ورزش  تأثیر    -2
بقیه  از  زودتر  مراتب  به  افسردگي 
وزن  كاهش  همچون  آن  تأثیرهاي 
ظاهر  عروقي  قلبي-  سالمت  و 
بیماران  به  اسمیت  دكتر  مي شود. 
هفته اي مي كند  توصیه   خود 
به  دقیقه   3۰ مدت  به  و  نوبت   ۵
و  پیاده روي  چون  سبكي  ورزش 
آنكه یا  بپردازند   دوچرخه سواري 
3 نوبت در هفته ورزش هاي هوازي 
با  دهند.  انجام  را  بیشتر  شدت  با 
وجود این خود او هم اذعان مي دارد 
كافي  مقدار  این  گفت  نمي توان  كه 
دیگر  آن  از  بیشتر  آنكه  یا  است 
از طرف دیگر هنوز  ندارد.  فایده اي 
بي هوازي  ورزش هاي  نیست  معلوم 
چون وزنه برداري هم مي توانند مؤثر 

واقع شوند یا خیر.
از  درماني  استفاده  آنكه  سرانجام   
افسردگي  شدید  موارد  در  ورزش 
در بسیاري از افراد قابل  اجرا نیست. 
به  رسیدن  تا  همچنان  حال  این  با 
درماني  شیوه  یك  عنوان  به  ورزش 
زیادي  راه  پذیرفته شده،  و  استاندارد 
باقي است. مطالعه ها تا امروز حداكثر 
انجام شده   نفره  روي جمعیتي 2۰۰ 
است و از طرفي بسیاري از سئواالت 
ورزش  چقدر  بي جوابند.  همچنان 
كافي است؟ براي چه مدت؟ چقدر 

بس است؟ 

نخود 

فاصله سالمت تا قطع نخاع شدن
فقط يك لحظه است

ضرباننسخه گیاهی

نام علمی:
Cicer arietinum                 

كلیات گیاه شناسي: نخود گیاهي است 
یك ساله و  از خانواده حبوبات كه بلندي 
بوته آن به حدود 3۰ سانتي متر مي رسد. 
ساقه این گیاه پوشیده از تارهاي غده اي 
اس��ت. برگ هاي آن مركب از ۱3 تا ۱۷ 
برگچه كوچك و دندانه دار مي باش��د. 
گل هاي آن س��فید رنگ مایل به قرمز یا 
آبي به طور تك تك بر روي س��اقه قرار 
دارد. میوه آن به ص��ورت نیام و غالف 
آن كوچك،  متورم و نوك تیز به طول 2 
تا 3 س��انتي متر است كه در آن یك دانه 
نخود به رنگ نخودي یا سیاه قرار دارد. 
نخود یكي از حبوبات مغذي و انرژي زا 

و پر مصرف است.
تركیب ه��ای ش��یمیایي: در صد گرم 
نخود م��واد زی��ر موجود اس��ت: آب، 
پروتئین، نشاس��ته، كلسیم، فسفر، آهن، 
 سدیم، پتاسیم، ویتامین آ، ویتامین ب ۱،
ویتامی��ن ب 2، ویتامی��ن ب 3، م��واد 
روغني. نخ��ود همچنی��ن داراي مقدار 
بسیار كمي ارسنیك، اسید اگزالیك، اسید 
استیك و اس��ید مالیك و امالح كمیابي 
نظیر لیتیوم و مس است. در ضمن داراي 
موادي مانند لسیتین، گاالكتان، ساكاروز، 
 دكستروز و سلولز در نخود وجود دارد.
خاصیت ه��ای دارویي: نخود به علت 
دارا ب��ودن اس��ید هاي آمین��ه مختلف، 
 ویتامین ها و مواد معدني، غذاي بس��یار 
خوبي است. نخود از نظر طب قدیم ایران 
گرم و خش��ك اس��ت و با همه خواص 
 بي ش��ماري كه دارد، نفاخ و دیر هضم
اس��ت و نباید در خوردن آن زیاده روی 

كرد. 
۱( نخود كمي ملین است.

2( اثر ادرار آور و قاعده آور دارد.
3( كرم كش است. 

۴( روغ��ن نخود ب��راي تقویت مو مؤثر 
اس��ت، ش��ب ها آن را به س��ر بمالید و 

صبح مو را بشویید. 
۵( روغ��ن نخ��ود را اگر به س��ر بمالید 

سردرد را شفا مي دهد.

6( روغ��ن نخود را ب��ر روي دنداني كه 
درد م��ي كن��د، بمالی��د درد را برطرف 

خواهد كرد.
۷( اف��راد گ��رم م��زاج باید نخ��ود را با 
س��كنجبین بخورن��د ت��ا از نفخ ش��كم 

جلوگیري كند.
۸( نخود درمان كننده قولنج هاي كلیوي 

است. 
۹( یك��ي از غذاهاي مغذي كه سرش��ار 
از پروتئی��ن هاي گیاه��ي، ویتامین ها و 
مواد معدني اس��ت هموس است كه در 
كش��ورهاي عربي ج��زء غذاهاي اصلي 
آنهاس��ت. گی��اه خ��واران هم��وس را 
جانشین گوشت مي كنند. این غذا را از 
نخود پخته و كره كنجد كه تاهیني نامیده 

مي شود درست مي كنند.
طرز اس��تفاده: ح��دود 3۰۰ گرم نخود 
را به ط��ور كامل بپزید كه نرم ش��ده و 
ت��ا حدودی آب آن تمام ش��ود. آب دو 
لیموت��رش را بگیرید و ب��ا نخود پخته 
داخ��ل مخل��وط كن برقي بری��زد كه له 
شود. سپس مقدار ۱۰۰ گرم كره كنجد و 
یك چهارم سیر له شده، جعفري، نمك 
و مقداري هم روغن زیتون به آن اضافه 
ك��رده و همه را به ه��م بزیند تا به طور 
كامل مخلوط شود. هموس را مي توانید 
به صورت س��رد براي ساندویج استفاده 
كنید. هموس حتي چاشت خوبي براي 
بچه هاست كه به مدرسه مي روند. برای 

نخود ضرر خاصی بیان نشده است.

مرك��ز حمای��ت از معل��والن ضایعات 
نخاعي به تنهایي نمي تواند تمام نیازهاي 
درمان��ي این بیماران را پوش��ش دهد و 
فقط مي تواند س��رویس ها و خدماتي را 
به صورت رای��گان و محدود در اختیار 
آنها بگ��ذارد و این در حالي اس��ت كه 
در كش��ورهاي پیش��رفته و حتي منطقه، 
وقتي یك فرد دچار حادثه مي شود یك 
تیم ش��امل متخصص مغ��ز و اعصاب، 
فیزیوت��راپ، كار درم��ان و روان درمان 
طي یك پروسه یك س��اله وي را تحت 
پوش��ش قرار مي دهند تا فرد به زندگي 
عادي خود از لح��اظ روحي و فیزیكي 
برگ��ردد. مدیرعام��ل مرك��ز حمایت از 
معلوالن ضایعات نخاع��ي ایران گفت: 
فاصله س��المت انس��ان تا قط��ع نخاع 
ش��دن و نشس��تن روي ویلچ��ر، فق��ط 
ی��ك لحظه اس��ت. به گ��زارش فارس، 
علي ضراب��ي، مدیر عامل مركز حمایت 
از معل��والن ضایع��ات نخاع��ي ایران و 
دبیر اجرایي دومین س��مینار بین المللي 
تخصص��ي ضایعات نخاع��ي افزود: در 
این سمینار راه هاي پیشگیري از حوادث 
و تصادفاتي كه منجر به ضایعات نخاعي 
مي شوند، شیوه هاي نوین امداد و نجات، 
متدهاي نوین جراحي، آموزش حرفه اي 
ش��غلي، اعص��اب و روان، جدیدتری��ن 

شیوه هاي پیشگیري و درمان زخم بستر 
به عنوان یكي از ش��ایع ترین معضالت 
مبت��ال ب��ه بیماراني كه دچ��ار ضایعات 
نخاع��ي ش��ده اند و همچنی��ن مش��كل 
مجاري ادرار و دس��تگاه گوارش در این 
بیماران بررسي مي شود. وي با تأكید بر 
این نكته كه ح��وادث همواره در كمین 
انس��ان بوده و فاصله بین س��المتي فرد 
تا نشس��تن وي روي ویلچ��ر به عنوان 
ی��ك معلول همراه با ضایعه نخاعي تنها 
لحظه اي بیش نیس��ت، افزود: بر اساس 
آمار س��ازمان بهداشت جهاني با در نظر 
گرفتن جمعیت هر كشور، آمار بیماراني 
كه بر اثر س��وانح، دچار آس��یب نخاعي 
مي شوند به عنوان مثال در كشور آمریكا 
س��االنه بیش از ۱۰ هزار نفر اس��ت و با 
توجه به این كه كش��ور ما ج��زء حادثه 
خیزترین كشورهاست و وقوع حوادث 
غی��ر مترقب��ه در آن باالس��ت، این آمار 
از تع��دادي به مراتب بیش��تر برخوردار 
اس��ت. ضرابي هزینه هاي درماني برخي 
معضالت ناشي از ضایعات نخاعي مانند 
زخم بس��تر را بس��یار باال عنوان كرد و 
اف��زود: متأس��فانه با وج��ود هزینه هاي 
باالي اینگون��ه درمان ها ب��راي بیماران 
ضایعات نخاع��ي، حمایت هاي كافي از 

این بیماران انجام نمي شود.

ورزش	درمانـي؛	چـرا،	چقـدر،	چگونـه؟

نکته

کمبود ويتامین  D موجب بروز
بیماري هاي التهابي روده مي شود

مع��اون مرك��ز تحقی��ق ه��ای پوك��ي 
استخوان دانش��گاه علوم پزشكي تهران 
گف��ت: كمب��ود ویتامی��ن D منج��ر به 
بروز برخ��ي بیماري هاي خ��ود ایمني 
نظی��ر مالتیپ��ل اس��كلروزیس، آرتریت 
التهابي روده   روماتوئید و بیماري ه��اي 

مي شود.
حمیدرض��ا آقای��ي در گفتگو با  فارس، 
افزود: مصرف ویتامین D باعث جذب 
كلس��یم از روده و بازج��ذب مجدد آن 

توسط كلیه ها مي شود. 
وي گف��ت: مه��م تری��ن و مؤثرتری��ن 
كاركرد ویتامین D حفظ كلسیم و فسفر 
در مح��دوده طبیعي اس��ت كه موجب 
س��المت سیس��تم عصبي، حفظ تراكم 
اس��تخوان ها و انقباض عضالني اس��ت. 
وی اف��زود: نقش ویتامی��ن D در حفظ 
اس��تحكام اس��تخوان ها به واسطه بهبود 
جذب كلس��یم از مواد غذایي و كاهش 
شكستگي در سنین پیري و به خصوص 

در دوران یائس��گي، ب��ه اثبات رس��یده 
اس��ت.آقایي گف��ت: ویتامی��ن D مورد 
نیاز بدن از دو منب��ع تأمین مواد غذایي 

و تابش آفتاب تأمین مي شود. 
ماهي ه��اي روغن دار،  زرده تخم م��رغ، 
ماهي هاي آب ش��ور، جگ��ر و غالت، 
از منابع غذایي ویتامین D هس��تند. وي 
تأكید كرد: كمب��ود ویتامین D منجر به 
مي   ش��ود.  گوناگون  بیماري ه��اي  بروز 
از جمل��ه اینكه در ن��وزادان و كودكان، 
كمبود ویتامین D منجر به بروز بیماري 

راشیتیسم مي   شود. 
آقایی در پایان اشاره كرد: در بزرگساالني 
كه ب��راي مدت طوالن��ي ویتامین D به 
اندازه كافي مصرف نكرده باشند، امكان 
بروز دردهاي اس��تخواني، استئوماالسي 
)نرم��ي اس��تخوان( و پوكي اس��تخوان 
وج��ود دارد. ب��ه نظر مي رس��د كمبود 
ویتامین D خطر بروز بیماري سل را نیز 

افزایش مي دهد.

میوه ها و سبزیجات: این گروه غنی از ویتامین 
ها، آنتی اكسیدان و فیبر است. در بین سبزی ها، 
آنهایی كه پررنگ تر هس��تند، بیش��ترین مقدار 
ویتامین ها، عناصر معدنی و آنتی اكسیدان ها را 
دارند. بروكلی، كلم پیچ، اسفناج، كرفس، كاهو 
 و كدو بهترین انتخاب هس��تند. برای میوه ها،

میوه های تازه را انتخاب كنید. 
هم چنین بهتر است فقط یك نوع میوه نخورید، 
بلك��ه از تمام میوه ها اس��تفاه كنی��د. گیالس 
و آلبالو و توت با س��رطان می جنگند. س��یب 
دارای مقدار زیادی فیبر است. پرتقال و كیوی 
محتوی مقدار زیادی ویتامین C هس��تند. آب 
میوه ه��ای طبیعی بخوری��د و از خوردن آب 
میوه های مصنوعی پرهیز كنید، زیرا یك لیوان 
آب میوه مصنوعی، دارای ۱۰ قاشق چای خوری 
 شكر است و بعضی از آنها به وسیله آب رقیق

شده اند.  
یش��تر كمپوت میوه ها محتوی مقداری ش��كر 
هس��تند. میوه های خش��ك بخوری��د، زیرا با 
وجودی كه قند زیادی دارند، به همان نس��بت 
دارای مقدار فوق العاده زیادی فیبر هس��تند. از 
 خوردن میوه هایی كه روی دسرها یا شیرینی ها
موجودند و به وسیله كرم یا خامه پوشیده شده 
ان��د پرهیز كنی��د، زیرا با خ��وردن این میوه ها 
ع��الوه بر ویتامین، مقدار زیادی چربی مضر و 

كالری را وارد بدن خود می كنید.
غالت كامل: همان طور كه می دانید فایده هاي 
این گروه فوق العاده است، زیرا سریع تر انسان 
را س��یر م��ی كنند و م��دت زی��ادی طول می 
كش��د تا دوباره گرسنه ش��ویم. از همه مهمتر 
 آنكه ان��رژی الزم برای انج��ام كارها را تأمین

 می كنند. 
غالت و نان های س��بوس دار، برنج قهوه ای، 
ج��و، ارزن و غالت آماده صبحانه )س��ریال یا 
Cereal(، بهتری��ن انتخ��اب ه��ای این گروه 
هس��تند. از مصرف غالت تصفیه ش��ده مانند 
نان س��فید )لواش و باگت( و ماكارونی بدون 
س��بوس دوری كنید. الزم به ذكر است غالت 

آماده صبحانه، دارای مقداری شكر نیز هستند. 
چربی ها و روغن ها: این گروه برای محافظت 
از مغ��ز و عملكرد بهتر اندام های بدن بس��یار 
مهم هس��تند. روغن های گیاه��ی مانند روغن 
زیتون، كانوال، آفتابگردان و ذرت بسیار مفیدند، 
هم چنی��ن روغن ماهی، آجی��ل و مغزها دارای 
ارزش غذایی زیادی هس��تند، ام��ا از مصرف 
روغن هایی ك��ه در گرما، نور یا هوا نگهداری 
می شوند دوری كنید؛ به طور مثال روغن كانوال 
و روغن زیتون را در محل خنك و تاریك قرار 

دهید.
آجی��ل ها، دانه ها و حبوبات: این گروه منابع 
خوب پروتئین، فیبر، ویتامین و عناصر معدنی 
هس��تند. بهترین انتخاب ش��امل لوبی��ا قرمز، 
لوبیا چش��م بلبلی، س��ویا، نخ��ود، لپه، عدس، 
بادام، گ��ردو، فندق و بادام زمینی هس��تند. از 
 مصرف آجیل های شور یا شیرین شده دوری

كنید.
ماهی، مرغ و تخم مرغ: اینها جزء بهترین منابع 
پروتئین حیوانی هستند. چربی امگا 3 در ماهی 
موجود است و از بیماری های قلبی جلوگیری 

می كند.
 از دیگر منابع امگا 3 می توان از روغن س��ویا 
و كانوال، جوانه گندم، گردو و روغن كبد ماهی 
نام برد. گوشت بدون چربی، مرغ بدون پوست 
و چربی، سفیده تخم مرغ و چربی ماهی را می 
توانی��د مصرف كنید. از مصرف ماهی هایی كه 
دارای مقدار زیادی جیوه هستند )مانند: كوسه 

ماهی، ماهی تن( دوری كنید.
ش��یر و لبنیات: لبنیات محت��وی مقدار زیادی 
كلس��یم اس��ت كه برای س��المت اس��تخوان 
الزم اس��ت. بهتر است از ش��یر و لبنیاتی كه با 
ویتامین D غنی شده اند استفاده كنید، زیرا این 
 ویتامین برای جذب بهتر كلس��یم بس��یار مفید

 هستند.
 اگ��ر گیاه خوارید یا احتیاج به كلس��یم اضافی 
داری��د، قرص های ویتامین D و كلس��یم را با 
هم استفاده كنید. شیر كم چرب را به میزان یك 

تا 2 لیوان مصرف كنید. اگر شما بیماری »عدم 
تحمل الكتوز« را دارید، شیر بدون الكتوز و یا 
پنیرهای سفت و ماس��ت را مصرف كرده و از 

مصرف لبنیات پرچرب خودداری كنید.
حال باید گفت پس نقش شكر، نمك و گوشت 
قرم��ز در رژیم غذایی چیس��ت؟ بهتر اس��ت 
از خ��وردن بیش از حد قند، نمك و گوش��ت 
قرمز خ��ودداری كنید، زیرا آنه��ا باعث تغذیه 
نادرست می شوند و با خوردن زیاد آنها، كالری 
زی��ادی وارد بدن می ش��ود و باع��ث افزایش 
 وزن و بیم��اری ه��ای حاصل��ه از آن خواهید

 شد. 
نمك را در برنامه غذای��ی تان كم كنید. مقدار 
مورد نیاز نمك در روز یك قاشق چای خوری 
اس��ت. تمام غذاهای فرآیند شده دارای مقدار 
زیادی نمك هس��تند. همان طور كه می دانید، 
مصرف زیاد نمك برای بدن مضر است. شكر 
و مواد ش��یرین كننده را كم مصرف كنید، زیرا 
این مواد بدون اینكه متوجه باشید كالری زیادی 

را وارد بدن شما می كنند.
گول نوش��ابه ه��ای ب��دون قن��د را نخورید! 
ثاب��ت ش��ده اس��ت كه ای��ن نوش��ابه ه��ا با 
سیس��تم طبیع��ی ب��دن تداخل پیدا م��ی كنند 
و نتیج��ه این می ش��ود كه تمای��ل به خوردن 
 غذاهای ش��یرین و نوش��ابه ها زیاد می شود.
گوش��ت قرم��ز دارای مقدار زی��ادی پروتئین 

است. 
خ��وردن بی��ش از اندازه گوش��ت قرمز باعث 
به وجود آمدن س��رطان روده بزرگ می ش��ود. 
هم چنی��ن گوش��ت قرمز دارای مق��دار زیادی 
چربی اشباع )مضر( است. بهتر است از خوردن 
هر روز گوشت قرمز خودداری كنید و به جای 
آن از ماه��ی، م��رغ و یا لوبیا اس��تفاده كنید كه 

موجب افزایش كلسترول خون نشود. 
ب��ار دیگر این ش��عار تغذی��ه ای را یادآور می 
ش��ویم: »كم بخور، همیشه بخور«. سعی كنیم 
همیش��ه به مقدار كافی و متع��ادل از غذاهای 
س��الم و طبیعی مصرف كنیم و محیطی  دور از 
استرس و پریشانی را فراهم نماییم تا بدن خود 
را سالم نگاه داریم و بدین وسیله شكر خداوند 

را هم به جا آورده باشیم.

از تمام گروه های غذايی استفاده کنید

آيا در چگونگی غذا خوردنتان 
اختالل به وجود آمده است؟

اختالل خوردن، نوعی اختالل در چگونگی غذا خوردن است كه از 
حالت طبیعی خارج شده است. به فرض اگر فرد از خوردن غذای 
كافی امتناع می كند یا بیش از اندازه غذا می خورد یا پس از مصرف 
غذا اقدام به مصرف مسهل می كرده یا به عمد استفراغ می كند و یا 
تركیبی از اختالل های فوق را داشته باشد، به اختالل خوردن مبتال 
شده است. اختالل خوردن، شامل افكار و رفتارهای كنترل نشده 
ای است كه الگوهای بیمارگونه غذا خوردن را القا می كنند. زنان و 
مردانی كه به این اختالل دچارند، تصور غیر واقعی و تحریف شده 
ای از بدن خود دارند. به عنوان مثال این افراد همیشه فكر می كنند 

كه بیش از حد چاق هستند.
اختالل های شایع خوردن

در این زمینه تاكنون دو اختالل توسط انجمن روانپزشكی آمریكا 
تعریف شده است. بی اشتهایی عصبی و پرخوری عصبی.

بی اشتهایی عصبی )آنوركسیا نوروزا(:
بی اشتهایی عصبی یك اختالل روانی است كه با گرسنگی عمدی 
و از دست دادن اشتها همراه است. افرادی كه بی اشتهایی عصبی 
دارند، فشار روانی ای احساس می كنند كه به شدت آنان را مجبور 
به كاهش وزن و دوری از چاقی می كند. این افراد تصور درستی 
از شكل واقعی بدن خود ندارند. حتی اگر این افراد وزن زیادی از 
دست بدهند، باز هم تصور می كنند كه باید وزن بیشتری كم كنند. 
ممكن است افراد رفتارهای وسواسی داشته باشند و از مسهل نیز 
استفاده كنند. پس از مدتی این افراد ظاهری بسیار الغر و نحیف 
پیدا می كنند كه آشكارا جلب توجه می كند. بی اشتهایی عصبی در 
اختالل های  بین  در  دارد.  زیادی  بازیگران و مدل ها شیوع  میان 
روانی شناخته شده، بی اشتهایی عصبی باالترین میزان مرگ و میر 
را دارد و نزدیك به ۱۰ درصد افراد مبتال به بی اشتهایی عصبی، 

می میرند.
اشتهایی  بی  از  كمتر  اختالل  این  نوروزا(:  )بلمیا  پرخوری عصبی 
اما  عصبی جلب نظر می كند و ممكن است تشخیص داده نشود، 
پرخوری عصبی،  به  مبتال  افراد  كند.  وارد  آسیب  فرد  به  می تواند 
است.  یافته  افزایش  اشتهایشان  و  می خورند  غذا  اندازه  از  بیش 
وزن  افزایش  از  كه  دارند  نامتناسبی  رفتارهای  و  افكار  همچنین 
ها  از مسهل  افراطی  به صورت  كار  این  برای  اما  می كنند،  دوری 
نشود.  زیاد  وزنشان  تا  می كنند  استفاده  اندازه  از  بیش  ورزش  یا 
نشانه های این اختالل كمتر از بی اشتهایی عصبی آشكار می شود 
پنهان دیگران  از  را  خود  های  عالمت  می توانند  مبتال  افراد   و 

كنند.
آنها  های  نمی توان علت  كه  نیز هستند  هایی  اختالل  دیگر:  انواع 
را با دو اختالل گفته شده مطابقت داد. در این موردها، فرد برخی 
های  اختالل  های  نشانه  از  برخی  و  اختالل  یك  های  نشانه  از 
داشته  پرخوری  فرد  است  ممكن  مثال  عنوان  به  دارد.  را  دیگر 
استفاده كند،  برای كاستن وزن  از روش های غیر طبیعی  باشد و 
به  كه  نباشد  حدی  به  كارها  این  تناوب  و  ها  عالمت  شدت  اما 
فرد  است  ممكن  شود.  گرفته  نظر  در  عصبی  پرخوری  عنوان 
 مقادیر زیادی مواد غذایی را بجود و بدون بلع غذا آنها را بیرون

بریزد. 
این موردها نیز اختالل خوردن به حساب می آیند. ممكن است فرد 
وزن طبیعی داشته باشد، اما نشانه های بی اشتهایی عصبی را داشته 
باشد. به فرض فردی كه وزن طبیعی دارد، اما به تازگی محدودیت 
های غذایی شدید و غیر منطقی برای خود در نظر گرفته است نیز 
اختالل خوردن دارد. خوردن بیش از اندازه نیز اختاللی است كه در 
آن فرد بدون اینكه سعی در كاهش وزن داشته و نگران وزن خود 

باشد، به صورت كنترل نشده غذا می خورد.

قطع تنفس در خواب 

كلمه آپنه از یك واژه یوناني به معني فقدان تنفس گرفته شده است 
و زماني كه این حالت هنگام خواب ظاهر  شود، آپنه خواب نامیده 
مي  شود. این حالت در فردي عادي ممكن است تا ۵ بار در هنگام 
 خواب دیده شود. به خصوص پس از ۵۰ سالگي بیشتر دیده مي  شود.
آپنه  خواب زماني مهم تلقي مي  شود كه حداقل ۱۰ ثانیه به طول 

بیانجامد. 
به طور كلي آپنه خواب به انواع مختلف تقسیم مي  شود كه آپنه 
آپنه  در  است.  آن  نوع  مهم  ترین  و  شایع  ترین  خواب  انسدادي 
انسدادي خواب، عبور هواي دمي در كانال تنفسي فوقاني مسدود 
مي  شود كه شایع  ترین محل آن كام نرم است. در این زمان هوا 
داخل ریه  ها نفوذ نمي  كند و در نتیجه سطح اكسیژن در بدن به زیر 
حد نرمال مي  رسد. البته انقباض عضله  هاي دیواره قفسه سینه و 

دیافراگم سعي در غلبه بر این وضعیت دارند. 
همچنین مغز پیام  هایي را براي بیدار شدن فرد ارسال مي  كند كه به 
طور معمول فرد با یك خرو پف بلند بیدار مي  شود و این انسداد 
تنفس رفع شده و تنفس به حالت عادي برمي  گردد. این سیكل با 
آپنه خواب وضعیتي  مي  شود.  تكرار  دوباره  فرد  رفتن  به خواب 
تكرار شود،  زیاد  این وضعیت  كه  مواردي  در  ولي  است،  طبیعي 
خواب شبانه  فرد را مختل مي  كند و باعث افت سطح اكسیژن در 

خون فرد مي  شود.
چون فرد خواب شبانه ناكافي دارد، در طول روز خواب  آلوده است 
مردان  در  آپنه خواب  بود.  خواهد  برخوردار  كمتري  تمركز  از  و 
شایع  تر است و ممكن است هورمون  هاي مردانه آنها را مستعدتر 
كند؛ هرچند شیوع این حالت در زنان پس از دوره یائسگي افزایش 

مي  یابد. 
مواردي كه باعث تنگي كانال عبور هوا شود مانند مشكل آناتومیكي 
زبان كوچك و كام افراد یا وجود لوزه  ها و آدنوئید در بچه  ها، باعث 
نورولوژیك  بیماري  هاي  از  بعضي  آپنه خواب خواهد شد.  بروز 
ام  اس كه باعث آسیب  مانند خون  ریزي مغزي، تومور، ضربه و 
آپنه  این حالت شوند.  بروز  مغز مي  شوند، مي  تواند سبب  ساقه 

خواب در برخي از خانواده  ها بیشتر دیده مي  شود. 
این شیوع بیشتر در یك خانواده مي  تواند به علت ژن  هایي باشد 
كه باعث ایجاد اشكال آناتومي در كانال هوایي فوقاني، ساختمان 
غیرطبیعي  كنترل  و  رفته  عقب  چانه  چاقي،  صورت،  غیرطبیعي 

تنفس مي  شود. 
در موارد طوالني آپنه خواب شدید در فرد مي  تواند باعث بروز 
فراموشي و ناتواني جنسي در مردان شود. از تبعات طوالني  مدت این 
 بیماري مي  توان به افزایش فشارخون، بیماري  هاي قلبي، حمله  هاي

اشاره  مدت  بلند  و  مدت  كوتاه   حافظه   اختالل  و  مغزي  و  قلبي 
كرد.

مكرر  قطع  بلند،  خروپف  مانند  عالئمي  به  جدي  توجه  بنابراین 
تنفس طي خواب شبانه، خواب  آلودگي مفرط روزانه و تشخیص 
به موقع و مناسب، ضروري است تا به كمك درمان  هاي صحیح، 

از عوارض این وضعیت جلوگیري كرد.
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ورزش

پیشنهاد چینی ها 
به ارزشمندترين 
بازيکن لیگ 
NBA بسکتبال

صعود نواک به دور 
سوم و حذف نادال

تیم بس��كتبال ژجیانگ چین با پیشنهاد مبلغ یك و نیم میلیون 
دالری خواس��تار جذب ارزش��مند بازیكن NBA است. به 
گزارش سایت باش��گاه داالس ماوریكس، دریك نوویسكی، 
بازیكن آلمانی تیم داالس كه با این تیم فصل گذش��ته عنوان 
قهرم��ان NBA را تصاحب كرد و به ارزش��مندترین بازیكن 
این لیگ انتخاب ش��د، با پیش��نهاد تیم ژجیان��گ، از تیم های 
بس��كتبال چین برای بازی در این تیم روبرو ش��ده است. این 
تیم چینی با پرداخت یك و نیم میلیون دالر در ماه خواس��تار 
جذب نویس��كی اس��ت و به نوعی این بیشترین مبلغی است 
كه یك باش��گاه پس از تحریم لیگ بسكتبال NBA ازسوی 
بازیكنان، به یك بسكتبالیس��ت حاض��ر در این لیگ می دهد. 
پ��س از تحریم لیگ بس��كتبال NBA به دلیل مس��ائل مالی 
باشگاه های چینی به شدت در صدد جذب بازیكنان سرشناس 
این لیگ هس��تند. در هفته های گذش��ته نیز یك باشگاه چینی 
برای جذب حامد حدادی، بازیكن ایرانی تیم ممفیس گریزلیز 
آمریكا پیش��نهاد مالی ماهانه 2۰۰ هزار دالر را داده بود كه تا 

كنون این انتقال عملی نشده است.

رقابت ه��ای تنیس مونترال كانادا با ش��گفتی حذف رافائل نادال 
همراه ش��د. رقابت های تنی��س دو میلیون و ۴3۰ ه��زار دالری 
مونترال كانادا با حذف مرد شماره دو جهان پیگیری شد. در ادامه 
دور دوم این رقابت ها رافائل نادال كه همراه با سه مرد برتر دیگر 
رده بندی جهانی تنیس حدود یك ماهی را بدون برگزاری رقابتی 
رسمی پشت سر گذاشته بودند، در دیداری كه نتیجه اش با شگفتی 
همراه شد دو بر یك از ایوان دودیچ كروات شكست خورد و از 

دور رقابت ها كنار رفت. 
نادال كه ست اول را شش بر یك به سود خود پشت سر گذاشته 
بود در دو س��ت بعدی با نتایج مشابه ۷ بر 6 شكست خورد. در 
دیگر دیدار این دور نواك جوكوویچ صربس��تانی پس از آنكه با 
قهرمانی در رقابت های ویمبلدون به صدر تنیس بازان جهان رسید، 
در اولین مسابقه اش در كانادا 2 بر صفر نیكوالی داویدنكو روس 
را از پیش رو برداش��ت و به مرحله س��وم صعود كرد. همچنین 
راجر فدرر، مرد ش��ماره 3 جهان 2 بر صفر تنیس��وری از كشور 
میزبان را شكس��ت داد و حریف جوویلفرد تسونگای فرانسوی 

در دور سوم شد. 

سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان گفت: در هر دو نیمه بازی با برزیل 
كارگروهی خوبی در زمین داشتیم و به برتری رسیدیم.  یواخیم 
لو كه تیمش در دیداری دوس��تانه در اشتوتگارت 3 بر 2 برزیل 
را شكس��ت داد، اظهار داشت: بازی را خوب شروع كردیم و از 
سرعت باالیی برخوردار بودیم. در نیمه دوم نیز كارگروهی تیم در 
حد باالیی بود. وقتی دیده می شود چه صمیمیت و هیجانی میان 
بازیكن��ان وجود دارد، آدم لذت می برد. وی ادامه داد: با این حال 
شعار ما كماكان كار و بازهم كار است. ما در جام ملت های اروپا 
2۰۰۸ و جام جهانی 2۰۱۰ به كسب جام قهرمانی خیلی نزدیك 

بودیم، ولی درست در لحظه آخر شكست خوردیم. 
وی در م��ورد ماریو گوتس��ه، هافبك بورس��یادورتموند كه گل 
دوم تیمش را زد و اكنون به خاطر ش��باهت س��بك بازی اش با 
لیونل مسی، مهاجم آرژانتینی بارسلونا در آلمان نیز وی به مسی 
ژرمن ها معروف شده، اظهار داشت: ماریو از قابلیت های تكنیكی 
فراوانی برخوردار است. تیم آلمان در این دیدار كه در ورزشگاه 
دایملربنز آره نا انجام گرفت، با كسب پیروزی فوق به حسرت ۱۸ 

ساله كسب برد مقابل حریف آمریكای جنوبی پایان داد.

رئیس هیأت تکواندو :

حفظ	موقعیت	تکواندو	استان	اصفهان	اولویت	مسئوالن	هیأت	است
خبر

شکستی دیگر برای والیبال
 تیم ملی جوانان ایران ششم شد

تیم مل��ی والیبال ایران با قبول شكس��ت برابر میزبان مس��ابقات عنوان 
ششمی رقابت های جهانی را از آن خود كرد.  در شصت و دومین دیدار 
رقابت ه��ای والیبال قهرمانی جوانان جه��ان در برزیل، امروز تیم های 
ملی جوانان ایران و برزیل برای كس��ب مق��ام پنجمی این رقابت ها به 
مصاف یكدیگر رفتند. در گیم اول این دیدار تیم ایران با تركیب حسینی 
پویا، س��ال اف��زون، فیاضی، غفور، دهنوی و ش��یرود به میدان رفت كه 
برخالف تعویض هایی كه س��ت كوویچ، س��رمربی صرب تیم ایران در 
این گیم انجام داد، این میزبان )برزیل( بود كه توانست 2۵ بر 22 پیروز 
ش��ود. در گیم دوم س��رمربی تیم ملی ایران با تغیی��ر تاكتیك و تركیب 
تیم��ی، میرزا جانپور و تاروردی را به جای ش��یرود و فیاضی به میدان 
فرس��تاد كه این تغییرات موجب پیروزی جوانان ایران با حساب 2۵ بر 
2۰ در این گیم شد و گیم سوم را هم تیم ملی ایران با حساب 2۵ بر ۱۹ 
به سود خود رقم زد. در گیم چهارم برزیلی ها كه چیزی برای از دست 
دادن نداشتند با تمام وجود به میدان آمدند تا از حداقل شانس و حداكثر 
توان خود برای كس��ب مقام پنجمی رقابت ها استفاده كنند و در رقابتی 
نزدیك موفق شدند 2۵ بر 22 پیروز این گیم شوند تا بازی به گیم پنجم 
كش��یده ش��ود. دو تیم كه در صورت كمی خوش اقبالی جزو چهار تیم 
برتر جهان می شدند گیم پنجم را آغاز كردند. برزیل با سرمایه گذاری 
قاب��ل توجه و با بازی های تداركاتی بس��یار خوب ع��زم خود را برای 
قهرمانی این رقابت ها جزم كرده بود و در سوی دیگر ایرانی كه هرچند 
بازی های تداركاتی زیادی نداش��ت، اما با داش��تن بازیكنان با تجربه و 
خوب��ی چون غفور، دهنوی، میرزا جانپ��ور و... لیاقت خود را تصاحب 
یكی از س��كوهای جهانی می دید.  تیم ایران بازی را با تركیب حس��ینی 
پویا، دهنوی، میرزاجانپور، غفور، تاروردی زاده، باقر پور و س��ال افزون 
آغاز كرد، اما این بار ۱۵ بر ۱۰ مغلوب حریف خود شد و در رده ششم 

قرار گرفت و برزیل پنجم شد.

مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان
غفور بهترین سرویس زن جهان

امیر غفور در پایان رقابت های والیبال قهرمانی جوانان جهان عنوان بهترین 
س��رویس زن را به خود اختصاص داد. در جمع برترین های پس��ت های 
مختل��ف در رقابت های قهرمانی جوانان جهان یك س��هم هم به تیم ایران 
و امیر غفور تعلق گرفت و او توانس��ت مزد بازی های خوبش را با كسب 
عنوان بهترین زننده سرویس بگیرد. غفور همچنین در پست امتیاز آورترین و 
بهترین آبشار نیز به ترتیب در مكان چهارم و سوم این بازی ها قرار گرفت. 

بهترین زننده سرویس: امیر غفور از ایران 
امتیاز آورترین بازیكن: الكساندر آتاناشوویچ از صربستان 

بهترین دفاع روی تور: ایگور فیلیپوف از روسیه 
بهترین لیبرو: الكسی كاپاشوف از روسیه 
بهترین دریافت كننده: كاناگاراج از هند 

بهترین پاسور: جوسی برو كویی از اسپانیا 
بهترین توپگیر: توماس رویز از آرژانتین 

مسابقات ورزشی معلوالن خواهرخوانده های اصفهان
حضور ورزشکاران ۶ کشور 

در اصفهان قطعی شد
تیم های ورزشی شش كش��ور برای حضور در مسابقات ورزشی معلوالن 
ش��هرهای خواهرخوان��ده اصفه��ان اعالم آمادگ��ی كرده ان��د. اولین دوره 
رقابت های ورزشی معلوالن شهرهای خواهرخوانده اصفهان از پانزدهم تا 
بیس��ت و دوم ش��هریور در اصفهان برگزار می ش��ود. در این رقابت ها كه 
در رشته های ورزش��ی تنیس روی میز، والیبال نشسته و تیراندازی برگزار 
می شود نمایندگان كشورهای رومانی، مالزی، پاكستان، تركیه، عراق و روسیه 

حضور خواهند داشت.

مسابقات جایزه بزرگ اسکیت برگزار شد
نخس��تین دوره مسابقات جایزه بزرگ رمضان در رشته سرعت ویژه توسط 
هیات اسكیت استان اصفهان برگزارشد. رئیس هیات اسكیت استان اصفهان 
گفت: این مس��ابقات در دو س��طح حرفه ایی و آماتور برگزار می ش��ود و 
عالقه مندان طی زمانبندی از پیش تعیین ش��ده می توانند در این مسابقات 
شركت كنند. علیرضا ذوالقدر ادامه داد: محل برگزاری این مسابقات مجموعه 
ورزشی آزادی خوراسگان است. گفتنی است مسابقات رده بانوان در روزهای 
چهارشنبه، سه شنبه و آقایان در روزهای سه شنبه، یك شنبه و چهارشنبه در 

محل مقرر برگزارمی شود.

صدور رضایت نامه حیدری برای استقالل
با اعالم سرپرست باشگاه استقالل رضایتنامه خسرو حیدری صادر شد. پس از 
كش و قوس های فراوان سرانجام خسرو حیدری مجوز بازی در تیم استقالل 
را گرفت. علی فتح اله زاده با اعالم این خبر اظهار داش��ت: توانستیم پس از 
مذاكره با باشگاه سپاهان رضایتنامه خسرو حیدری را بگیریم.  خسرو حیدری 
در آخرین روز نقل و انتقاالت و در ساعات پایانی بدون داشتن رضایتنامه از 
باشگاه سپاه در هیأت فوتبال تهران قرار داد دو ساله ای با استقالل امضا كرد. 
او به دلیل اختالف با باشگاه سپاهان بر سر صدور رضایت نامه دو هفته اول 

لیگ برتر را از دست داد.

یواخیم لو: 
کارگروهی باعث 
بردمان شد

ما حتی مربی را می شناس��یم كه در عرض یك س��ال، س��ه بار تیم 
ع��وض كرد )بركنار ش��د( و در مجموع، یك میلیارد و صد میلیون 
تومان هم از تیم های گوناگون پول گرفت. در این ش��رایط اس��ت 
كه بر این باوریم، قلعه نوعی، بیشتر از این حرف ها می ارزد و اگر 
نه، همان 3۵۰ میلیون نه تنها كافی است، بلكه زیاد هم هست! حاال 
اما گویا، آنجا در اصفهان همین عبور از س��قف بهانه ای شده برای 

بركناری ساكت!
به گزارش س��ایت تابناك، تنها مدیر باثبات لیگ برتر استعفا كرد و 
خیلی زود جانش��ین خود را هم شناخت! ساكت در سكوت رفت؛ 
اما واقعیت این اس��ت آنها كه دستی بر آتش دارند و برای همین، از 
رخدادهای اخیر، بسیار ساده در می یافتند كه ساكت خیلی آرام شده 
است. در واقع، شاید اختیاراتش را كم كرده بودند و دیگر از ساكت 

پر سر و صدا خبری نبود و هر چه بود، كنار گود نشاندن او بود. 
به ماه های اخیر نگاه كنید؛ به ظاهر ساكت قلعه نوعی را می خواست، 
اما به او پاسخ مثبت ندادند و به نوعی، شاید دورش هم زدند تا كنند 

كه خودشان دلشان می خواست بكنند!
قلعه نوعی با این كه از سپاهان رفت، هنوز رئیس هیأت مدیره سپاهان 

دست بردار او نیست و علیه او مصاحبه می كند!
این مصاحبه ها معنی داش��ت، چرا كه در همه س��ال های گذشته، 
ساكت نفر اول و آخر سپاهان بود و خوب هم كارش را انجام داده 
بود، ولی به ظاهر جنگ ساكت با هیأت مدیره اش بر سر قلعه نوعی، 
حتی تا چند ماه پس از خداحافظی امیر از سپاهان هم ادامه داشت و 
آخرین حرف این بود: او آنقدر از سپاهان پول گرفته كه هر هفته باید 

بابت این مسأله پاسخگو باشیم!
همزمانی این مصاحبه با خداحافظی ساكت از سپاهان را شاید باید 

مهم ترین بحث برای استعفای ساكت بدانیم!
آیا ساكت به دلیل بستن قرارداد پر و پیمان با قلعه نوعی، اینقدر تحت 
فش��ار قرار گرفت تا سرانجام، چون پاسخی برای آن نداشت، رفتن 

را به ماندن ترجیح داد؟
گمان می كنیم، بحث سقف قراردادها در حال فرو پاشاندن فوتبال 
اس��ت! با زیاده خواهی و زیاد پول گرفتن تمامی فوتبالیست ها در 
قیاس با سطح فقر مالی جامعه مخالفیم؛ آن هم مخالف سرسخت، 
ولی راهش را درست نمی دانیم، چرا كه وقتی یك مربی درجه دو، 
3۵۰ میلیون ناقابل می گیرد، حتما باید قهرمان چند باره لیگ بیشتر 

پول بگیرد!
دوباره دقت كنید؛ حس��ینی، رئیس هیأت مدیره سپاهان می گوید: 
آنقدر به قلعه نوعی پول داده ایم كه هر هفته، بابت آن، باید پاسخگو 
باشیم! این پول را كسی نداده جز ساكت! و حاال ساكت همزمان با 

این مصاحبه استعفا می دهد!
در چنین شرایطی است كه بر این باوریم، مهم ترین دلیل استعفای 
س��اكت، امیر قلعه نوعی بوده است و اصالتاً كم شدن اختیارات این 
مدی��ر پ��س از عدم توافق با مبلغی كمتر با قلعه نوعی آغاز ش��د و 

سرانجام به اینجا رسید كه امروز رسیده است.
در سه ماه اخیر، منهای دو مصاحبه، همه مصاحبه ها در فایل اجرایی 
س��پاهان را حس��ینی انجام داده اس��ت و این یعنی، پروژه بركناری 
تدریجی ساكت. باید دید آیا سپاهان جانشینی مقتدر برای این مدیر 
توانا پیدا كرده اس��ت یا به صرف نمایش صرفه جویی سپاهان را از 

قطب بودن دور خواهد كرد؟ زمان همه چیز را مشخص می كند!

ساکت در سکوت رفت
قلعه نوعی تنها مدیر باثبات

را بركنار كرد!

یونیورسیاد جهانی دانشجویان
رقابت »درس خوانده  ها« در زیباترین شهر چین

بیس��ت و شش��مین دوره ورزش های دانش��گاهی جهان در حالی از روز جمعه به 
صورت رسمی در شهر شنژن چین آغاز می شود كه هدف از برگزاری این رقابت ها 

ارتقای ارزش های ورزشی همگام با روحیه دانشگاهی است.
بازی های ورزش��ی دانش��جویان جهان تحت عنوان یونیورسیاد هر دو سال یكبار 
برگزار می ش��ود كه گامی در جهت ارتقا سطح ورزش و آموزش كشورهای عضو 

فیزو و زمینه ای برای رشد جسمی و ذهنی دانشجویان به شمار می رود.
این بازی ها از س��وی فدراس��یون بین المللی ورزش های دانشگاهی)فیزو( در ۱۰ 
رش��ته ثابت و چند رشته به انتخاب كش��ور میزبان در یكی از كشورهای متقاضی 
عضو فیزو برگزار می ش��ود و رویداد مهمی اس��ت كه بع��د از بازی های المپیك، 

بیشترین ورزشكاران را در خود می پذیرد.
فیزو به عنوان یكی از قویترین فدراس��یون های جهانی مس��تحكم ترین ساختار و 
تش��كیالت را داراس��ت و یونیورسیادهای دانش��جویی را هر دو سال یكبار در دو 
بخش تابس��تانی و زمستانی برگزار می  كند. یونیورسیادها در سال های فرد میالدی 
برگزار و در س��ال های زوج، رقابت های قهرمانی دانش��جویان جهان در ۴۰ رشته 

ورزشی از سوی فیزو سازماندهی و به مرحله اجرا گذاشته می شود.
فلس��فه تأس��یس فدراس��یون بین المللی ورزش های دانش��گاهی )Fisu( ارتقای 
ارزش های ورزشی و تشویق فعالیت های ورزشی همگام با روحیه دانشگاهی بوده 
اس��ت. ارتقای ارزش های ورزشی به معنای تش��ویق روح دوستی، برادری، بازی 
عادالنه، پش��تكار، شرافت، همكاری و تالش در میان دانشجویانی است كه روزی 
مس��ئولیت های مهم و حتی مواضع كلیدی در سیاس��ت، اقتصاد فرهنگ و صنعت 
را در تم��ام دنیا بر عهده خواهن��د گرفت. این افراد در یونیورس��یاد یاد می گیرند 
در هر مقام و جایگاهی با هم همكاری كنند و با هر پیش��امدی به یكدیگر احترام 

بگذارند.
در حقیقت یونیورس��یادهای جهانی به معنای جهت دادن تازه به روح دانش��گاهی 
و حمایت جدی از گس��ترش كامل انس��انیت در میان افراد و جوامع اس��ت و این 
پیشرفت تنها به ذهن محدود نمی شود بلكه به اخالق و جسم هم معطوف می شود. 
فیزو با ایجاد هماهنگی تحصیلی و ورزشی در سطح باال، جوامع دانشگاهی را یكجا 

جمع می كند تا آنها را برای شروع یك زندگی حرفه ای آماده كند.
تاریخچه فیزو 

فیزو )Fisu( به طور رسمی در سال ۱۹۴۹ تأسیس شد اما منشا آن به دهه دوم قرن 
بیستم باز می گردد. نخستین كنگره رسمی فیزو سال ۱۹2۴ در ورشو برگزار شد كه 
كش��ورهای زیادی در آن شركت كرده اند. در فاصله سال های ۱۹2۵ تا ۱۹3۹ هم 
چندین رویداد مهم ورزشی توسط كنفدراسیون بین المللی دانشجویان در كشورها و 

شهرهای رم، پراگ، پاریس، دارمشتات، بوداپست، تورین و موناكو انجام شد.
بعد از جنگ جهانی دوم و توقف چند س��اله مس��ابقات و فعالیت های ورزشی در 
جهان، س��ال ۱۹۴۹ فدراسیون ورزش دانش��جویی به طور رسمی در لوكزامبورگ 
تولد یافت و اولین هفته ورزش بین المللی دانشگاهی را برگزار كرد. این همایشات 

در شهرهای مرانو، لوكزامبورگ، دورتموند و سس سیاستیال انجام شد.
در سال ۱۹۵۷ و به دعوت فدراسیون ورزش دانشگاهی فرانسه، فیزو مسابقاتی را با 
حضور دانشجویان دو بلوك غرب و شرق برگزار كرد. پس از این همایش اشتیاق 
فراوانی به وجود آمد كه مس��ابقه ای بین المللی برگزار ش��ود و در آن دانش��جویان 

سراسر جهان شركت كنند.
در سال های بعد اتحادیه جهانی دانشجویان تصمیم گرفت بازی های یونیورسیاد را 
با پرچمی به ش��كل )U( ابداع كرده و س��رود مخصوص به این بازی ها تهیه و در 

هنگام توزیع مدال ها به جای سرود ملی هر كشور سرود بازی ها نواخته شود.
نخس��تین دوره این مسابقات با حضور ۱۴۰۰ ورزشكار از ۴3 كشور جهان برگزار 
ش��د اما در این سال ها، یونیورس��یاد دانشجویان جهان رشد بسیاری داشته و مورد 
اس��تقبال بیشتر كش��ورهای دنیا قرار گرفته است كه در آخرین دوره این مسابقات 

بیش از ۱۵۰ كشور و حدود ۱۰ هزار نفر شركت كننده در آن حضور داشتند.

ضمن این كه هم اكنون فیزو از بخش های مختلفی از جمله مجمع عمومی با حضور 
بیش از ۱۴۰ كش��ور، كمیته اجرایی با 23 عضو و كمیس��یون های مختلف از جمله 
 ،)CTI(و مسابقات ورزشی )كمیته فنی بین المللی)بازی های تابس��تانی و زمستانی
كمیسیون مقررات ورزشی)CRS(، كمیسیون پزشكی)CM(، كمیسیون بین المللی 
كنت��رل)CIC(، كمیس��یون مطالعات ورزش دانش��گاهی)CE SU(، كمیس��یون 
بین المللی مطبوعات)CDI( و كمیس��یون بازاریابی و كمیس��یون تاریخ... اس��ت. 
دبیرخانه عمومی و حسابرسان نیز دو بخش دیگر این فدراسیون بین المللی هستند 

كه مقر آن در بروكسل است.
نحوه برگزاری بازی های فیزو

یونیورس��یاد به عنوان یكی از همایش��ات مهم بعد از برگ��زاری المپیك در جهان 
دارای اهمیت ویژه ای هس��ت كه به صورت یونیورس��یادهای تابستانی و زمستانی 

برگزار می شود.
در بخش مس��ابقات یونیورس��یاد تابس��تانی در مجم��وع ۱۰ رش��ته دوومیدانی، 
شمش��یربازی، شیرجه، تنیس، بسكتبال، فوتبال، شنا، ژیمناستیك، واترپلو و والیبال 
ب��ه صورت ثاب��ت برگزار می ش��ود. البته از یونیوس��یاد 2۰۰۷ بانكوك دو رش��ته 
جودو و تنیس روی میز به رش��ته های قبلی اضافه ش��د. همچنین 3 تا ۴ رش��ته هم 
 به عنوان رش��ته های اختیاری به میزبان مس��ابقات هر دوره اختصاص داده ش��ده 

است.
در یونیورس��یاد زمستانی نیز مسابقات در شش رشته اسكی  آلپاین و صحرانوردی، 
پرش اس��كی، هاكی  روی  یخ، اسكیت نمایشی، اسكیت سرعت كم فاصله برگزار 
می شود و یك رشته نیز به انتخاب كشور میزبان به رشته های فوق اضافه می شود.

حضور تمام دانشجویان دنیا اعم از آماتور یا حرفه ای در مقطع سنی ۱۷ تا 2۸ سال 
در این مس��ابقات آزاد اس��ت و در صورتی كه بیش از یك سال از دریافت مدرك 
تحصیلی این دانشجویان نیز گذشته باشد، می توانند در این رقابت ها شركت كنند.

البته در كنار برگزاری یونیورس��یاد، برای رش��ته های دوصحرانوردی، جهت یابی، 
اس��كواش، دوچرخه سواری، هندبال، تیراندازی با كمان، پاروزنی، گلف، تكواندو، 
اسب  س��واری، فوتس��ال، بیس بال، موج سواری، بدمینتون، ش��طرنج، كشتی آزاد و 
فرنگی، سه گانه، قایق رانی)كایاك(، كاراته، راگبی، وودبال، مسابقات اسكی آلپاین 

اروپا و صحرانوردی بریج هم مسابقات قهرمانی جهانی انجام می شود.
كنفرانس مطالعات ورزش دانشگاهی فیزو نیز )Fisu / CESU( هر دوسال یكبار 
در كنار یونیورسیادها انجام می شود تا نیازهای ورزشی و روحیه دانشگاهی تأمین 

شده و شناخته شود. 
تاریخچه بازی های یونیورسیاد

نخستین دوره بازی های جهانی دانشجویان در سال ۱۹23 توسط پتی ژان از فرانسه 
در پاریس برگزار شد و تاكنون ۹ كشور دنیا میزبان این مسابقات شده اند.

ضمن این كه فدراس��یون جهانی دانش��جویان )فیزو( در سال ۱۹۴۹ به طور رسمی 
در كشور لوكزامبورگ تأسیس شدو بعد از برگزاری اولین دوره مسابقات در سال 
۱۹2۴ كنفدراسیون بین المللی دانشجویان بنام )ECS( )ای سی اس( تأسیس شد.

اسامی میزبانان ادوار مختلف این مسابقات به شرح زیر است:
تورین ایتالیا)۱۹۵۹(، صوفیه بلغارستان)۱۹6۱(، پورتوآلگره برزیل)۱۹63(، بوداپست 
مجارستان)۱۹6۵(، توكیو ژاپن)۱۹6۷(، تورین ایتالیا)۱۹۷۰(، مسكو شوروی)۱۹۷3(، 
مكزی��ك)۱۹۷۹(،  مكزیك��و  بلغارس��تان)۱۹۷۷(،  صوفی��ه  ایتالی��ا)۱۹۷۵(،  رم 
بخارس��ت رومانی)۱۹۸۱(، ادمونتون كان��ادا)۱۹۸3(، كوبه ژاپ��ن)۱۹۸۵(، زاگری 
یوگس��الوی)۱۹۸۷(، دویسبورگ آلمان)۱۹۸۹(، ش��فیلد انگلستان)۱۹۹۱(، بوفالو 
آمریكا)۱۹۹3(، فوكواوكا ژاپن)۱۹۹۵(، سیسیل ایتالیا)۱۹۹۷(، پالما اسپانیا)۱۹۹۹(، 
پك��ن چی��ن)2۰۰۱(، دایگ��و كره جنوب��ی)2۰۰3(، ازمیر تركی��ه)2۰۰۵(، بانكوك 

تایلند)2۰۰۷(، صربستان بلگراد)2۰۰۹(، شنژن چین)2۰۱۱(
فدراسیون جهانی دانشجویان )فیزو( شهر كازان روسیه را به عنوان میزبان بیست و 

هفتمین دوره این مسابقات كه سال 2۰۱3 برگزار خواهد شد، انتخاب كرد.

زاینده رود
هیأت تكواندو استان اصفهان یكی نه بلكه 
تنها هیأتی است كه طی این چند سال گذشته و 
با مدیریت مصطفی رئیسی جهش و رشد قابل 
توجهی را به خود دیده اس��ت و حتی كسانی 
 كه به نوع��ی انتقادهایی را ب��ه هیأت از حیث 
برنامه ری��زی و یا تبعیض هایی كه به صورت 
مقطعی به آن اش��اره دارن��د نیز بر این موضوع 
صحه می گذارند. انتخاب این هیأت به عنوان 
هیات برتر استان در سال ۸۹ به نوعی موید این 
نكته است. رئیس هیأت تكواندو استان اصفهان 

بعد از حدود تقریباً یكس��ال دوب��اره در جمع 
خبرنگاران قرار گرفت و ب��ه افتخاراتی كه در 
طول این یكسال به دست آمده بود اشاره كرد و 
گفت: نگهداشت عناوین هیأت و ارتقا در همه 
س��طوح در سه بخش پومسه، كیوروگی و هان 
مادانگ در سال جاری در دستور كار قرار دارد.

تیمداری ما را از س��ایر بخش ها غافل 
می کند

مصطفی رئیسی اظهار داشت: هیأت رئیسه هیأت 
تكواندو استان اصفهان هر سال فعالیت هایش را 
بر اس��اس برنامه ریزی های انجام ش��ده پیاده 

می كند و در این سال نیز سیاست هیأت بر این 
مبنا قرار گرفته كه به جای این كه هزینه و وقت 
هیأت را صرف تیم د اری در لیگ كنیم و از سایر 
موارد غافل شویم، ارتقا هیأت در همه بخش ها 

را مدنظر داشته باشیم.
اس��تعداد یابی مس��یر اصل��ی فعالیت 

هیأت
وی با بیان این كه اس��تعداد یابی مس��یر اصلی 
فعالیت هیأت اس��ت، افزود: ب��رای تحقق این 
هدف، در  تمام باشگاه ها و مدارس با نظر كمیته 
اس��تعداد یابی بهترین ها انتخاب خواهند شد. 
رئیسی ادامه داد: در سال جاری حتما یك اعزام 
برون مرزی خواهیم داشت و با توجه به تصمیم 
گیری انجام شده، تیم منتخب پومسه استان در 
تورنمنت بین المللی تاجیكستان شركت خواهد 
كرد تا به نوعی از پومسه كاران اصفهانی تقدیر 

شود.
وی در پای��ان صحبت ه��ای خود به وضعیت 
نامشخص نصرآزادانی برای حضور در المپیك 
2۰۱2 اشاره كرد و خواستار حمایت رسانه ها 
ش��د. رئیس��ی اعالم كرد: س��رمربی تیم ملی 
تكواندو هنوز به صراح��ت راجع به برگزاری 
یا عدم برگزاری مسابقه انتخابی صحبتی نداشته 
است اما باید مدیران ورزشی استان به جد پیگیر 
این مسأله باشند تا حق این ورزشكار اصفهانی 

تضییع نشود.
تهران با امتیاز ساعی اول شد  

رئیس هیات تكواندوی استان اصفهان به جایگاه 
این هیات در كش��ور اش��اره كرد و گفت: سال 

پیش هیات تكواندوی استان تهران با امتیاز هادی 
س��اعی یك امتیاز باالتر از م��ا در رده اول قرار 
گرفت. ای��ن اولی حق اصفهان بود و به همین 
منظور رایزنی های بسیاری انجام دادیم اما این 
مس��أله را آنقدر كش دادند كه در نهایت تهران 

اول شد و ما دوم. 
هر سال به ما می گویند بگذارید نقش 

جهان آماده شود 
وی در پاس��خ به س��ئوالی مبنی بر این كه چرا 
اصفه��ان با ظرفی��ت باال در تكوان��دو میزبانی 
مسابقات بین المللی را نمی پذیرد تصریح كرد: 
تنها مشكل ما اسكان میهمانان است. پیش از این 
بارها درخواست مسابقات مختلف بین المللی 
را داده ایم اما هر سال به ما می گویند بگذارید 

نقش جهان آماده شود. 
در ورزش اصفهان روابط حاکم است

این نشست همچنین دبیر هیأت تكواندو استان 
اصفهان نیز حضور داش��ت و گفت: در ورزش 
اصفهان روابط حاكم اس��ت و باشگاه ها تنها با 
رفاقت دنبال تیم داری می  روند و اگر مدیری در 
باشگاه ها آشنا نداشته باشد، نمی تواند امیدی به 

تیم داشتن پیدا كند.
یداله رضوانی با اشاره به این كه در اصفهان تنها 
رشته های توپی مورد توجه هستند، تصریح كرد: 
با عدم تمایل باشگاه ها برای تیم داری در رشته 
تكوان��دو، هزینه تی��م د اری از عهده هیأت نیز 

خارج است.
وی به بیان این كه بحث آموزش داوران و مربیان 
از سوی هیأت به شدت پیگیری می شود، افزود: 

در این دوره ها كه با هماهنگی فدراسیون و برای 
دانش افزایی مربیان و داوران انجام می شود، تمام 
مربیان و  داوران ملزم به شركت هستند زیرا در 

غیر این صورت حق فعالیت ندارند.
رضوانی به همكاری هیأت تكواندو اس��تان و 
ش��هرداری اصفهان برای برگزاری مس��ابقات 
تكواندو جام موالی عرشیان اشاره كرد و افزود: 
این مسابقات با هدف شناخت رشته تكواندو به 

مردم در فضای باز انجام می شود.
وی با اشاره به این كه ارتقای سطح فنی تكواندو 
و رشد ورزش قهرمانی اولویت این هیأت است، 
تأكید كرد: هیأت تكواندو شهرس��تان ها نقش 
مهمی در رده های خردساالن و نوجوانان دارند و 
حضور تیم های شهرستانی در لیگ نقش جهان، 

نشان از رشد تكواندو در شهرستان ها دارد.
محدودیتی برای حض��ور تکواندوکاران 

وجود ندارد
نایب رئیس هیأت تكواندو استان اصفهان نیز با 
بیان این كه تكواندو اصفهان در لیگ نماینده ای 
ن��دارد افزود: با این وجود محدودیتی هم برای 
حضور تكواندوكاران اصفهانی در سایر تیم ها 
نداریم. زه��را رفیعی اضافه كرد: تكواندوكاران 
اصفهانی در بیشتر تیم های لیگ برتری حضور 
دارند و هیأت نیز بابت این مس��أله درصدی از 
این بازیكنان كسر نمی كند. وی با اشاره به برنامه 
هیأت برای ارتقا سطح فنی بازیكنان بیان داشت: 
به زودی یك دوره مربیگری سه روزه با حضور 
یكی از مربیان تیم ملی برای مربیان آقا و خانم 

برگزار خواهد شد.
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امام حسن عسگری)ع(:
عبادت به زیادی نماز و روزه 
نیست، بلکه حقیقت عبادت 
اندیشیدن در کار
خداوند یکتا ی بزرگ است.

یك اصفهان ش��ناس گفت: مشابهت هایی كه 
در لهج��ه یهودیان اصفه��ان و اصفهانی های 
اصیل وجود دارد، نش��ان از تأثیر ش��گرفی 
دارد كه ش��یوه تكلم ای��ن كلیمیان در لهجه 

اصفهانی داشته اند. 
محمد حس��ین ریاح��ی در گفتگو ب��ا ایمنا 
در رابط��ه با لهج��ه اصفهانی بیان داش��ت: 
هر چه به عقب برگردیم، مش��اهده خواهیم 
ك��رد كه فرهن��گ غنی اصفه��ان در گویش 
و لهجه مردم این منطقه تأثیر داش��ته اس��ت 
و ب��ا مطالع��ه منابعی كه حتی از هزار س��ال 
 پی��ش باق��ی مانده نی��ز به ای��ن حقیقت پی 

خواهیم برد.
وی ادام��ه داد: در ای��ن ش��یوه های خ��اص 
تكلمی، بی شك عوامل زیادی چون طبیعت 
و فرهنگ های مجاور دخیل بوده اند كه شیوه  
تكلم یهودی��ان نیز در این تح��والت، تأثیر 
ش��گرفی دارد. این محقق و اس��تاد دانشگاه 

اظهار داش��ت: در چند س��ال اخیر كارهای 
بس��یاری در جهت مدون س��ازی و بررسی 
آكادمیك لهجه اصفهانی انجام شده است كه 
از آن جمله می توان به آثار ارزش��مند خانم 

ایران كلباسی اشاره كرد. 
وی با اشاره به این كه در اصفهان نمونه های 
واالی لهجه، گویش و زبان های كهن وجود 
داش��ته كه از بین رفته است، تأكید كرد: اگر 
تاری��خ فرهنگ اصفهان را بررس��ی كنیم، به 
این نكته پ��ی خواهیم برد كه زبان پهلوی و 
س��ایر زبان های باس��تانی در اصفهان وجود 
داش��ته كه برخی چون زبان زرتشتی از بین 

رفته است. 
ریاحی تأكید كرد: بی شك لهجه اصفهانی از 
چنان غنایی برخوردار اس��ت كه نابودی آن 
بسیار مش��كل است، اما رسانه ها نیز باید در 
راس��تای هر چه بیشتر بها دادن به این لهجه 

تالش خود را به كار بندند.

ن��رم اف��زار »حق الن��اس از دی��دگاه قرآن و 
عترت« مش��تمل ب��ر صوت و فیل��م بیانات 
اخالقي حضرت آی��ت ا... مظاهري، در ماه 
مبارك رمضان با موض��وع حق الناس تولید 

شد. 
 رئی��س ح��وزه علمی��ه اصفه��ان در ای��ن 
ب��ر ض��رورت  سلس��له دروس اخالق��ي، 
ب��ه  تأكی��د ك��رده و  رعای��ت حق الن��اس 
اقس��ام حق الن��اس  از  نمونه های��ي  تبیی��ن 
 آبروی��ي و حق الناس مالي پرداخته  اس��ت.

گناهاني نظیر غیبت، تهمت، شایعه، اهانت، 
زخم زب��ان، تعی��ر و س��رزنش، از مصادیق 
حق الن��اس آبرویي و نیز گناه��ان اقتصادي 
نظیر ربا، رش��وه، خیانت در امانت، غصب، 
س��رقت، كم فروش��ي و غّش در معامله، از 
نمونه هاي حق الناس مالي اس��ت كه در این 
سلسله جلسات اخالقي به شرح آن پرداخته 

شده است. 
همچنین در این جلس��ات، راجع به سرقت 

فرهنگي و حرمت انتشار و كپي بدون مجوز 
آث��ار فرهنگي نظی��ر كتاب و ن��رم افزار كه 
موجب خسران مالك و تولید كننده اولیه آن 

آثار مي گردد، مطالبي بیان شده است. 
تش��ریح حقوق اجتماع و خان��واده و تبیین 
برخي از گناهان رایج اجتماعي نظیر خیانت، 
ع��دم رعای��ت محك��م كاري، س��د معبر و 
تخلفات رانندگي كه موجب قرار گرفتن حق 
الناس بر عهده انسان مي شود نیز بخش هایي 
 از ای��ن ن��رم اف��زار را به خ��ود اختصاص

داده است. 
در پای��ان مباح��ث نی��ز ب��ه آث��ار و تبعات 
س��وء مال ح��رام و حق الناس، ش��یوه توبه 
 از اقس��ام حق الناس آبرویي و مالي، اش��اره

شده است.
این اثر ارزش��مند به همت مؤسسه فرهنگي 
مطالعات��ي الزهرا)س( و ب��ا همكاري مركز 
تحقیق��ات رایانه اي ح��وزه علمیه اصفهان 

تنظیم و تولید شده است.

لهجه اصفهانی از زبان های کهن 
تأثیر پذيرفته است

تولید نرم افزار حق الناس، از ديدگاه
قرآن و عترت

خبر مؤمنی:
مسئوالن و مردم به گردشگر 

خارجی نگاه منفی دارند

عض��و هیأت علم��ی دانش��گاه آزاد نجف آباد 
گفت: نگاهی كه امروزه مسئوالن و مردم ایران 

به گردشگر خارجی دارند منفی است.
 مهدی مؤمنی در گفتگو با مهر افزود: از آنجایی  
ك��ه اكثر گردش��گران خارجی ك��ه وارد ایران 
می شوند گردش��گر فرهنگی، هنری و تاریخی 
هستند، نمی توانند روی فرهنگ ایران، تأثیرات 
منفی داش��ته باش��ند.  وی با اش��اره ب��ه اینكه 
گردشگر خارجی ش��اید در برخی از زمینه ها 
تاثی��رات منفی به دنبال داش��ته باش��د، اظهار 
داش��ت: با وجودی كه در 3۰ سال گذشته نگاه 
به گردش��گر خارجی در كشور تغییر كرده، اما 
هنوز در نوع نگاه آنها به این دسته از گردشگران 

بازنگری نشده است.  
عض��و هیأت علمی دانش��گاه آزاد نجف آباد با 
بیان اینكه كمتر می ش��ود گردشگران خارجی 
به منظ��ور تفریح به ایران س��فر كنند، تصریح 
ك��رد: در انتخاب گردش��گران خارجی و دادن 
وی��زا به آنها باید دقت ش��ود، حت��ی در ورود 
گردش��گران فرهنگی هم باید ش��رایط خاصی 
در نظ��ر گرفته ش��ود.  وی تعداد گردش��گران 
ورودی به ایران را حدود دو میلیون نفر عنوان 
كرد و این رقم را بسیار ناكافی دانست و افزود: 
با توجه ب��ه امكانات و زیربناهای توریس��تی 
كه در ایران وجود دارد، شایس��ته اس��ت تعداد 
گردش��گر خارجی در ای��ران به 2۰ میلیون نفر 
برسد. مؤمنی اضافه كرد: تعدادی از گردشگران 
خارجی كه به ایران جذب می شود را نمی توان 
گردش��گر تلقی كرد، مثل گردش��گرانی كه از  
كشورهای همس��ایه همچون پاكستان یا عراق 
به ایران س��فر می كنند. وی با اش��اره به اینكه 
گردش��گری كه از اطراف ایران به كشور سفر 
می كنند چون زیاد ارزآور نیس��تند و در رش��د 
صنعت گردشگر جایگاهی ندارند، ادامه داد: از 
آنجایی كه گردشگر خارجی از نظر درآمدزایی 
و بعد اقتصادی برای كشور اهمیت باالیی دارد، 
بنابراین الزم اس��ت كه در جذب گردشگرانی 

بكوشیم كه ارز آور باشند.
 عضو هی��أت علمی دانش��گاه آزاد نجف آباد 
گفت: جایگزینی صنعت گردش��گری به جای 
نفت، یك مسأله طبیعی است و مجبور به انجام 

آن هستیم.  
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در یكی دو س��ال اخیر عبارت جدیدی 
با عنوان»سینمای استراتژیك« به واژگان 
سینمایی كشور اضافه شده كه واضعانش 
معتقدند امروزه وجوه رس��انه ای سینما 
بیش از آنكه در محدوده های فرهنگی و 
تفاهم بین ملت ها بگنجد، شامل مجموعه 
راهكارهای سیاسی شده است كه عمدتًا 
در خدمت حفظ و توسعه منافع اقتصادی 

و ایدئولوژیك استعمار نو عمل می كند.
اگرچه چنین نظراتی از دیرباز در مطالعات 
جامعه شناسی سینما سابقه داشته و منظور 
نظر نویسندگان چپ – به معنای عام در 
سراس��ر جهان بوده، اما جریان آش��كار، 
هدفمند و روبه رش��دی كه از نخستین 
سال های دهه هشتاد میالدی به صورت 
بزرگنمای��ی نق��اط ضع��ف اجتماعی، 
سیاسی كشورهای خاورمیانه و هجوم به 
اعتقادات و مشتركات فرهنگی مسلمانان 
در محصوالت سینمای آمریكا ظاهر شده، 
به استراتژیس��ت های فرهنگی ما مجال 
داده تا فارغ از اتهام ترویج تئوری توطئه، 
به نمونه یابی و رمزگشایی مفصل موارد 
هجمه مستقیم و غیرمستقیم پنهان در این 
آثار، اهتمام ورزند و به نوبه خود س��بب 
پیدایش جریانی تازه در مجامع فرهنگی 

سینمایی دولت شوند.  
موقعیت جغرافیایی و تنوع قومیتی ایران 
در مركز خاورمیانه صرف نظر از اهمیت 
ژئوپلتیك، امكان تقریباً منحصربه فردی 
را به لحاظ حلقه اتصال میان كشورهای 
همس��ایه و كل منطق��ه به آن بخش��یده 
اس��ت. از طرفی فرام��وش نمی كنیم كه 
متخصصان ایرانی در زمینه های گوناگون 
تولی��د و عرضه آث��ار نمایش��ی، دارای 
 تجارب و توانمندی ه��ای متعدد بوده و
زیرس��اخت های صنعتی فراوانی در این 
عرص��ه در كش��ور موجود اس��ت كه به 
خوبی زمین��ه را برای پوش��ش نیازهای 
بازار مصرف ممالك همسایه و حتی كل 

خاورمیانه فراهم می آورند. 
به عب��ارت دیگر با عنای��ت به موقعیت 
ژئوپلتیك و توانمن��دی های موجود در 
زمینه سینما در ایران امروز، دریافت این 
نكته كه همه شرایط برای مركزیت بخشی 

به كشور ما به عنوان یكی از كانون های 
اصل��ی فرهنگی رس��انه ای در بین بازار 
كشورهای اس��المی فراهم آمده، مشكل 
به نظر نمی رسد و دقیقاً بر چنین محملی 
اس��ت كه اهمیت استراتژیك یك جایزه 
س��ینمایی با رویكرده��ای ایدئولوژیك 
 همچون جایزه مصطفی عقاد، برجس��ته

 می شود. 
براب��ر تهاجم��ات حس��اب ش��ده   در 
كانون های مدعی چندصدایی فرهنگی 
كه با انباش��ت رس��انه ها از محصوالت 
ب��ه ظاهر متكثر ولی دقیقاً هدایت ش��ده 
عماًل جایی برای عرض اندام رقیب باقی 

 

نم��ی گذارن��د، بهتری��ن روش مقابل��ه 
عبارتس��ت از فرص��ت س��ازی و مجال 
آفرینی برای ابراز وجود تولیدات مستقل 
و استانداردی كه توانایی اقناع ذائقه های 
معتاد به روایت های كلیشه شده را داشته 

باشند. 
در انطب��اق با مقوله س��ینما می بینیم كه 
امروزه سینمای هالیوود پرچمدار هدایت 
سالیق و ذائقه بخش اعظم مردم دنیاست 
و عم��اًل عامل ورشكس��تگی و حذف 
تدریجی سینمای ملی بسیاری از كشورها 
– حتی در همان جهان غرب – است. چه 
این واقعیت را از منظر راهبردهای سیاسی 
ببینیم و چه صرفاً نگران زوال نشانه های 
هویت ملی باشیم، بدیهی است كه چاره 
كار را تنها باید در مسیرهای فرهنگی و از 
جنس خود درد جس��تجو كرد. می شود 
به ساختن مس��یرهای ارتباطی جدید با 
محدوده های مشخص از مخاطبان فكر 
ك��رد و كاالی مرغوب خودی را در كنار 

متاع بیگانه نشاند. 
در ای��ن راه اولی��ن ق��دم، حمای��ت از 
فیلمس��ازان جوامع هدف و تشویق آنها 
به فیلمسازی در راستای نیازهای فرهنگی 
جامعه خود اس��ت و در مرحله بعد باید 
به فك��ر بازارس��ازی برای ف��روش این 
محص��والت و پیدایی تضامین اقتصادی 
 الزم ب��رای اس��تمرار ای��ن چرخ��ه بود.
اگ��ر برای مرحله اخیر به دنب��ال ابداع و 
آزمایش راه های تازه نباشیم و كمی هم 
از روی دس��ت حریف نگاه كنیم، شاهد 

كاركرد واقعی فستیوال ها و مجامع فرهنگی 
و حتی ش��بكه های خ��اص تلویزیونی 
خواهی��م بود ك��ه كاركرد اصلی ش��ان، 
كشف و ارائه مستمر دستاوردهای جدید 
 هنری و هنرمندان تازه نفس به محدوده 

وسیع تری از بازار مخاطبان است. 
امروزه نفس پذیرفته شدن هر فیلمی در 
یكی از بخش های اصلی جشنواره های 
زبده سینمایی، به معنی تضمین فروش آن 
به سی چهل كشور است و برنده شدن هم 
این میزان را تا بیش از صددرصد افزایش 
م��ی دهد؛ چه انگیزه ای از این بهتر برای 
استمرار كار فیلمسازان، علی الخصوص 

فیلمسازان جوامع بسته و ضعیف؟ 
این در حالی است كه جهان اسالم متأسفانه 
از داش��تن یك جایزه معتبر سینمایی كه 
واجد اعتبار و كارای��ی الزم برای جلب 
مخاطب��ان عمومی در كلیه كش��ورهای 
اس��المی باشد، بی بهره اس��ت و در این 
می��ان بر این باوریم كه جایزه س��ینمایی 
مصطفی عقاد )بیرق طال( در جش��نواره 
بین الملل��ی فیلم فجر، بالق��وه ظرفیت 
 آن را دارد ك��ه ای��ن ج��ای خالی مهم را 

پر كند.

اینكه به ظرفیت بالقوه اش��اره می كنیم، 
ناشی از این واقعیت است كه مرور چند 
سال گذشته و سیاهه برندگان این جایزه 
چندان نشانی از كاركردهای مفروض در 
باال را ندارد و بیشتر در حد رفع تكلیفی 
مؤدبان��ه و فاتحه ای ب��ر روح عقاد باقی 
مان��ده كه البته با تغییر ن��ام این جایزه به 
بیرق طالی��ی، احتماالً وج��ه ابداعی آن 
هم تا یكی دوس��ال دیگر مفقود شده و 
چی��زی در حد یكی از ده ها س��یمرغ و 
پالك و لوح و تقدیرنامه ای خواهد شد 
 كه در این جشنواره بین شركت كنندگان 

تقسیم می شود. 
تجدیدنظر جدی در خصوص این بخش 
و بازنگری در برخی روش های اجرایی 
می تواند جایگاه درخور این جایزه را به 
آن ببخشد، به گونه ای كه نه تنها هرسال 
ده ها س��ینماگر از تمامی جهان اسالم به 
امید كس��ب آن مشتاق حضور در عرصه 
رقابت فجر باشند، بلكه نام برندگان نیز 
در صدر اخبار روز رس��انه های ممالك 
اس��المی بیاید و میلیون ها مخاطب این 
كش��ورها برای اكران فیلم و تماشای آن 

روزشماری كنند. 

راهکارهای	مقابله	سینما	با	جنگ	نرم	رسانه	ای

زاینده رود
مشاور شهردار و مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری 
اصفه��ان  در یك مصاحبه مطبوعاتی در جمع خبرنگاران گفت: امروز 
بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان پروژه در بافت های فرسوده اصفهان در حال 
 اجراس��ت كه از آن جمله می توان به بدنه سازی چهارباغ، پروژه های

همت آباد و میدان امام علی )ع( و ... اشاره كرد. 
حس��ین جعفری خاطرنشان كرد: اصفهان در زمینه نوسازی و بهسازی 
بافت فرس��وده پیش��تاز اس��ت. حدود 2۱۷۵ هكتار بافت فرسوده در 
اصفه��ان در قالب ۵2 لكه در مناطق ۱۴ گانه وجود دارد كه عمده آنها 
بافت تاریخی اصفهان می باشند. وی افزود: ۱۵۰۰ هكتار از بافت های 
 فرس��وده در مناطق ۱ و 3 اس��ت كه عمده بافت تاریخی ما را تشكیل 
می دهد. جعفری تصریح كرد: ش��هرداری اصفهان در سال های اخیر 
 توانسته با برنامه های منسجم در همه عرصه ها به ویژه نوسازی و بهسازی 
 گام ه��ای بس��یار ارزش��مندی را ب��ردارد، به طوری ك��ه درخصوص 
۵2 لكه طرح در حال تهیه و اجرا و برنامه ریزی داریم. وی خاطرنشان 
كرد: نوس��ازی بافت های فرسوده ظرفیت مشخصی بود كه از گردونه 
 اقتصادی شهر خارج شده است. هدف این است كه بتوانیم با دستگاه های

دولتی، نوسازی را به بدنه شهر برگردانیم. 
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان با بیان این كه 
3۵۰ هزار نفر در 22۰ هكتار بافت فرسوده ساكن هستند، گفت: باتوجه 
به قانون حمایت از احیا و بازس��ازی و نوسازی بافت های فرسوده كه 
مصوب س��ال گذشته مجلس شورای اسالمی است و نیز قانون بودجه 

 مقرر شده، ۵۰ درصد از تسهیالت مسكن در كشور به احیای بافت های
فرسوده اختصاص می یابد كه در صورت همكاری ارگان های ذیربط در 
این باره، بسیاری از مشكالت این بافت های رفع خواهد شد. جعفری 
افزود: باتوجه به تصویب برنامه ۵ ساله پنجم در مجلس ماده ۱۷۱ قانون 
 تكلیف كرده است كه ساالنه در طول برنامه پنجم ۱۰ درصد از بافت های

فرس��وده نوسازی و بهسازی شوند، بنابراین ساالنه باید 22۰ هكتار در 
اصفهان برابر قانون، نوسازی و بهسازی گردند. وی تصریح كرد: سال 
گذش��ته بیش از ۵۰ میلیارد تومان تس��هیالت احیای بافت فرسوده در 
اختیار مردم قرار گرفته و بیش از 2۵۰۰ واحد از این تسهیالت استفاده 
كرده اند كه بیش��ترین جذب این تسهیالت در مناطق ۱و3 بوده است. 
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی گفت: باید از تمام ظرفیت هایی 
كه در قانون برنامه پنجم و حمایت از بافت های فرس��وده وجود دارد 

استفاده كنیم و زمینه مشاركت مردم را در این راه فراهم آوریم. 
جعفری درخصوص مشكالت عمده بافت های فرسوده تصریح كرد: 
اگر بخواهیم 33 پروژه را اجرا و برنامه ریزی كنیم، مستلزم این است كه 
تمام ظرفیت های برنامه پنجم و قانون حمایت را داشته باشیم. مدیرعامل 
سازمان نوسازی و بهس��ازی شهرداری اصفهان گفت: البته طرح های 
باالدست كه حتی به تصویب هم رسیده اند كاماًل نمی تواند پاسخگو 
باش��د؛ در واقع باید 33 طرح در لكه های مذكور در خارج از نوبت به 
تصویب برس��د كه البته ش��رایط تحقق پذیری آن نیز باید آماده باشد. 
 جعفری به دیگر بند قانون حمایت از احیا، نوسازی و بهسازی بافت های
فرس��وده اش��اره و خاطرنش��ان كرد: طبق ماده ۱۵ این قانون، سازمان 
مدیریت بحران كشور مكلف است برای جلوگیری از خسارات ناشی 
از حوادث غیرمترقبه، از اعتبارات خود برای احیای بافت های فرسوده 
استفاده كند. وی گفت: طبق ماده ۹ این قانون، مقرر شده است به منظور 
حل و فصل اختالفات و مشكالت مربوط به امالك و اراضی واقع در 
طرح های مصوب احیا و نوسازی اعم از فاقد سند، بالصاحب و سایر 
اختالف��ات و تعیین تكلیف اینگونه امالك، هیأتی مركب از یك نفر از 
دادگستری، یك نفر از سازمان ثبت و یك نماینده از وزارت مسكن و 
شهرسازی در اداره ثبت امالك و اسناد محل تشكیل و مشكل موردنظر 

رفع گردد.
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری ضمن اشاره به تشكیل 
كارگروهی با عنوان كارگروه نوس��ازی و بافت های فرس��وده شهری، 
افزود: این كارگروه با حضور مدیركل مس��كن و شهرس��ازی، نماینده 
سازمان میراث فرهنگی، نماینده اداره ثبت و نیز ارگان های خدماتی و 
ش��هرداری تشكیل می شود كه از این طریق زمینه ای جهت همكاری 
ارگان های ذیربط فراهم می ش��ود. گفتنی است این كارگروه زیر نظر 
شورای برنامه ریزی و توسعه استان قرار دارد. جعفری خاطرنشان كرد: 
در قانون پیش بینی ش��ده كه بانك مركزی تسهیالت الزم را در اختیار 

مردم و انبوه س��ازان قرار دهد. درخصوص كس��انی كه در بافت های 
فرسوده، كارهای فرهنگی- اجتماعی انجام دهند نیز سازمان امور مالیاتی 

مكلف شده كه هزینه ها را به عنوان هزینه های مالیاتی بپذیرد. 
وی گفت: به زودی در یكی از جلس��ات ش��ورای اداری استان در یك 
 همایش چند ساعته، می خواهیم مسائل و مشكالت را به اطالع دستگاه ها
برس��انیم. مدیرعامل س��ازمان نوسازی و بهسازی ش��هرداری اصفهان 
تصریح كرد: سال گذشته قرار شد سازمان میراث فرهنگی، اداره مسكن 
و شهرس��ازی، شهرداری، اس��تانداری و ... اعتباری را برای بافت های 
فرس��وده اختصاص دهد؛ مثاًل قرار شد دستگاه ها برای جنوب میدان 
امام )ره( ده میلیارد تومان تعهد اعتبار كنند كه تاكنون محقق نشده است. 
البته شهرداری كار را شروع كرده، اما تعهد بقیه دستگاه ها انجام نشده و 
امید داریم این امر محقق شود. جعفری در ادامه همچنین به راه اندازی 
دفاتر نوسازی درباره 33 طرح اشاره كرد و گفت: باید قبل از هر اقدامی 
این دفاتر تشكیل شود و یك اعتمادسازی و اطالع رسانی بین مردم و 
دس��تگاه ها ایجاد گردد كه از آن جمله دفاتر می توان به دفتر نوسازی 
جنوب میدان امام )ره(، دفتر نوسازی همت آباد، دفتر نوسازی میدان امام 
علی )ع( و دفتر نوسازی محدوده خیابان زینبیه اشاره كرد. وی به برخی 
پروژه های منطقه ۱ اشاره و تصریح كرد: در منطقه ۱ بدنه سازی غرب 
چهارباغ را داریم كه قرار است طرح ها آماده و به تصویب برسد و مردم 

مجوز دریافت كنند و نوسازی انجام دهند. همچنین پروژه بدنه سازی 
خیابان شهید بهشتی نیز در برنامه است كه طرح های آن آماده و فاز اول 
در كمیسیون ماده ۵ تصویب شده است. مدیرعامل نوسازی و بهسازی 

ش��هرداری اصفهان به پروژه های منطقه 3 نیز اشاره و خاطرنشان كرد: 
طرح میدان امام علی )ع( در محدوده 32 هكتار در حال انجام است و 
حدود ۱۵ هكتار از این میزان با مداخله مستقیم انجام می شود. از سویی 
زیرگذرها احداث و به بهره برداری رس��یده. جعف��ری افزود: فاز دوم 
 شامل میدان است كه وسعت آن ۵/۷ هكتار همراه با بدنه و كف میدان 
می باش��د. وی گفت: مرمت بازار ریسمان و مدرسه كاسه گران نیز در 
حال انجام است، اما دو سوم كاروانسراها مثل خیار و ... به عنوان موزه 
میدان امام علی )ع( قرار اس��ت بازس��ازی و یك سوم باقیمانده مرمت 

شود. 
مدیرعامل نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان افزود: ظرف یك سال 
آینده فضای چند منظوره پاركینگ و بدنه میدان به اتمام برسد. همچنین 
اتصال بازار در حال نهایی شدن است و تا یكی دو ماه آینده این اتصال 
انجام می ش��ود. از سویی اتصال بازار ریسمان به بازار هارونیه و ادامه 
هارونیه به بازار غاز در حال انجام می باشد. جعفری با بیان این كه حدود 
2۰ پروژه در اطراف میدان به عنوان فاز 3 مطرح است، افزود: ۴ پروژه 
 تاكنون در حال انجام اس��ت و امید اس��ت تا یك سال و نیم آینده كل 

22 پروژه منطقه انجام شود. 
وی درخص��وص پاركینگ نیز گفت: ح��دود 2۰۰۰ واحد پاركینگ در 
 این مجموعه نیاز اس��ت كه حدود ۷۰۰ واحد پیش بینی شده و حدود 
۱3۰۰ واحد در محدوده 32 هكتاری كمبود داریم كه البته تصمیم گیری 
شده كه از ورودی های منتهی به میدان امام علی )ع( طرح جامع پاركینگ 
تهیه شود. جعفری با بیان این كه حدود ۱۰ هزار مترمربع از میدان اصلی در 
قالب كاربری فضای فرهنگی است، خاطرنشان كرد: بنابر مطالعه مشاور، 
مشاغلی كه در این نقطه هست را دوباره احیا می كنیم كه البته این شامل 
مشاغلی مثل در و پنجره سازی و ... نمی شود، چرا كه امكان فعالیتشان 
در ای��ن منطقه وجود ندارد و باید تغییر مكان دهند. وی گفت: كمتر از 
۱۰ درصد آزادسازی كف میدان اصلی مانده كه در ظرف چند روز آینده 
انجام می شود. مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان 
تصریح كرد: درخصوص پروژه احیای بدنه شرقی چهارباغ باید گفت كه 
۷۰ درصد آزادس��ازی فاز ۱ انجام شده و فاز ۵ در اولویت بعدی است، 
س��پس فاز ۴ كه محدوده پاساژ ایفل و ... می شود انجام می گیرد، البته 
فاز س��وم طرح در حال انجام است. جعفری در خاتمه به امكانات این 
 سازمان برای پاسخگویی به شهروندان اشاره و خاطرنشان كرد: شهروندان 
می توانند سئواالت خود را از طریق سامانه پیام كوتاه 3۰۰۰۱6۵۷ و یا از 

طریق پرتال شهرداری اصفهان پیگیری كنند. 
وی افزود: از هفته آینده یك خط از س��امانه ۱3۷ برای پاس��خگویی به 
مسائل و مشكالت شهروندان در احیای بافت های فرسوده درنظر گرفته 
می شود. گفتنی است در انتهای این جلسه به مناسبت روز خبرنگار از 

خبرنگاران فعال در حوزه شهری، تقدیر به عمل آمد.

بیش	از	1000	میلیارد	تومان	پروژه	در	بافت	های	فرسوده	در	حال	اجراست
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