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اختتامیه همایش سیره نبوی 
انجمن خوشنویسان با حضور استاد 

امیرخانی پررنگ تر شد
ساعت6:30 بعداظهر 26 بهمن ماه 
88، سالن نمایشگاه امام صادق به 
یکباره شور و حال ویژه ای گرفت، 
استاد امیرخانی پیر خط ایران زمین 
به همراه اس��تاد ش��یرازی  از آثار 
برگزی��ده دیدار و ب��ا هنرمندان و 

دیگر استادان به بحث و گفتگو پرداختند ...
فرهنگ و هنر/ ادامه در  صفحه 8

نوسازی 1050 هکتار بافت 
فرسوده  چهارمحال و بختیاری

رئیس س���ازمان مس���ک�ن و شه�رس���ازی 
چهار محال و بختیاری مس��احت کل بافت های 
فرس��وده اس��تان را 1050 هکت��ار اع��ام کرد و 
افزود: از ابتدای اجرای طرح نوسازی و بهسازی 
بافت های فرسوده 27 شهر استان در رابطه با بافت 
فرسوده تعیین محدوده خواهند شد و از این تعداد، 
طرح تعیین محدوده 16 شهر در کمیسیون ماده 5، 
کارگروه معماری و شهرس��ازی و ش��ورای برنامه 

ریزی استان به تصویب رسیده است ...

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه

از ماه آينده محقق مي شود؛
پرواز گشت هوایي بر فراز 

اصفهان 
مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت استان اصفهان 
با اشاره به خرید یک فروند هواپیمای فجر 22 برای 
گش��ت هوایی بر فراز شهر اصفهان در سال گذشته 
خاطرنشان کرد: گشت هوایی با اخذ مجوزهای الزم 

ظرف یک ماه آینده رسماً شروع می شود ...

  شهرستان ها / ادامه در  صفحه

چهارمحالی ها در وداع با 
ماه های سوگواری در آیین 

»حنا بران« شرکت کردند
همزم��ان با حل��ول ماه ربی��ع االول، ماه بهار
 ائمه اطهار)ع(، مردم استان چهارمحال و بختیاری 
در آیین موسوم به »حنا بران« با آیینهای عزاداری 
ماه ه��ای محرم و صفر وداع و جامه های س��یاه 

عزای حسینی را از تن به در کردند ...

            شهرستانها / ادامه در  صفحه

معاون مالی و اداری شهرداری اصفهان گفت: رکود بازار 
مس��کن، صدور پروانه و متراژ را به ترتیب 33 و 28 درصد 
در شش ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
قبل کاهش داده است. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل 
از روابط عمومی شهرداری اصفهان سید مرتضی حسام نژاد 
با بیان اینکه متراژ س��اخت و س��از در شش ماهه اول سال 
جاری 28 درصد کاهش داش��ته اس��ت، ادامه داد: این آمار 
نشان می دهد پروانه ها با زیربنای بیشتر نسبت به سال گذشته 

صادر شده است. معاون مالی و اداری شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه در بهمن امس��ال تعداد بازدیدهای مأموران برای 
صدور پروانه رشد چشمگیری داش��ته است، بیان داشت: 
در حال حاضر شاهد افزایش صدور پروانه به دلیل مصوبه 
شورای اسامی مبنی بر اینکه شهرداری اصفهان در محاسبات 
عوارض تراکم در مدت باقی مانده سال جاری تخفیف 10 
درصدی را به عنوان هدیه به ش��هروندان اعطا کند، هستیم.

وی خاطرنشان کرد: این مصوبه شامل حال شهروندانی است 

که تا پایان سال جاری برای محاسبات عوارض ارزش افزوده 
بر تراکم های ساختمانی و اخذ پروانه به شهرداری های مناطق 

14 گانه مراجعه کنند.
حس��ام نژاد با بی��ان اینکه نح��وه محاس��به تراکم، در 
مصوبات قبلی این شورا به صورت دفترچه های مشخص 
به ش��هرداری های مناطق اباغ شده است، خاطرنشان کرد: 
این تخفیف 10 درصدی به شرط پرداخت طبق روش های 

مصوب قبلی به صورت ویژه اعمال می شود.

به دنبـال رکـود بازار مسکـن

 کاهش 33 درصدی پروانه ساخت در اصفهان
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انتظار 1221 روزه سپاهانی ها
دربی اصفهان، امروز 28 بهمن 
ماه برگزار می ش��ود و تیم فوتبال 
س��پاهان میزبان ذوب آهن است. 
آخرین پیروزی سپاهان در مقابل 
رقیب دیرین��ه اش برمی گردد به 
تاریخ 25 مهرماه سال 1385 که با 

گلهای هادی عقیلی و محسن بنگر حریف خود را شکست داد ...
ورزش/ ادامه در  صفحه 7

وزير رفاه و تأمین اجتماعی:
 با اعالم خط فقر مشکل محرومین 
حل نمی شود

نايب رئیس کمیسیون امنیت ملی:
 کمسیون امنیت ملی بر کاهش سطح 
روابط ایران با انگلیس تأکید دارد

استاندار اصفهان:
حراست از میراث فرهنگي از دغدغه هاي 

جدي استانداري اصفهان است

استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه در 
تمام مباحث عمرانی مسأله حفظ و 
حراس��ت از می��راث فرهنگی برای 
ما یک دغدغه جدی اس��ت، گفت: 
موضوع��ات و دغدغه های فرهنگی 

ب��رای ما اولویت جدی دارد. علیرضا ذاکراصفهانی در پایان بازدید خود 
از پروژه متروی اصفهان در کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران رسانه های 

گروهی با اشاره به اهداف بازدید از این پروژه افزود ...
شهرستانها/ ادامه در  صفحه 4

فلذا کلیه افراد می توانند جهت اطالع از جزئیات موارد عوارض 

به سايت www.chamgordancity.ir مراجعه و يا با شماره 

تلفنهای 2240282 و 2240471 – 0334 تماس حاصل فرمايند.

ــون مالیات بر ارزش افزوده  ــتناد تبصره يک ماده 50 قان باس

ــکیالت وظايف و انتخابات  و بند 16 ماده 71 و 77 قانون تش

ــهرداران و تفويض  ــات ش ــور و انتخاب ــالمی کش ــورای اس ش

ــورخ 88/8/12  ــماره 13693/31/1/3/34 م ــار ش اختی

وزير محترم کشور تعرفه عوارض محلی شهر چمگردان در 31 صفحه 

به تصويب شورای اسالمی شهر رسیده و مورد موافقت استاندار محترم 

اصفهان قرار گرفت و از ابتدای سال 1389 قابل اجرا خواهد بود.

آگهی عمـومی
 عوارض محلی شهر چمگردان

جهانگیر فدايی-  شهردار چمگردان



سراسری

کمیسیون امنیت ملی بر کاهش سطح روابط ایران با انگلیس تأکید دارد

با تصويب دولت؛ 

اعضای جدید ستاد مقابله با همه گیری بیماری آنفلوانزا تعیین شدند  

متکی: 
امریکا، روسیه و فرانسه نامه جدیدی درباره مبادله سوخت به آژانس نوشته اند  

محمدی:

 امسال تنها 85 درصد از درآمد های گمرکی وصول می شود  

مفتح: 

رسیدگی به الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق آغاز شد  

چه خبر از پايتخت
بررسی موضوع آلودگی هوا 
از مأموریتهای جدید سازمان 
مدیریت بحران شهر تهران 

رئی��س س��تاد محیط زیس��ت و توس��عه پایدار 
شهرداری تهران از اضافه شدن بررسی موضوع آلودگی 
هوا به مأموریتهای جدید سازمان مدیریت بحران شهر 
تهران خبر داد. به گزارش شهر مهندس محمد هادی 
حیدرزاده رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار 
ش��هرداری تهران با بیان این مطل��ب گفت: با توجه 
به اینکه آلودگ��ی هوا یکی از موضوعات بحرانی در 
شهر تهران اس��ت لذا کمیته مدیریت آلودگی هوای 
شهرداری تهران تشکیل شد و موضوع آلودگی هوا به 

صورت جدی در دستور کار قرار گرفت. 
وی با اشاره به اینکه طبق استانداردهای سازمان 
بهداشت جهانی، وضعیت هوا فقط یک روز می تواند 
در شرایط ناس��الم باشد ولی در حال حاضر 39 روز 
هوای تهران در وضعیت ناس��الم قرار گرفته اس��ت، 
افزود: این عامل نش��ان دهن��ده وضعیت بحرانی هوا 
در شهر تهران بوده که دراین حوزه باید برنامه ریزی 

دقیقی اعمال شود. 
مهن��دس حی��درزاده در ادامه با اش��اره به اینکه 
آلودگی هوا باعث افزایش تلفات و افزوده شدن تعداد 
بیماریها، س��قط جنین و افزایش هزینه های درمانی 
در حوزه س��امت می شود، افزود: این مصداق نگاه 

ویژه ای به بحث آلودگی هوا را می طلبد. 
وی خاطر نشان کرد: یکی از موضوعات مورد 
بررسی در جلسه قرار گرفتن موضوع آلودگی هوا 
در مأموریتهای س��ازمان مدیریت بحران است و با 
عنایت به اینکه این س��ازمان در بسیاری از بایای 
طبیعی مانند سیل، زلزله و موضوعات شهری مانند 
تهدید قنوات فرسوده برای شهر ورود پیدا می کند 
لذا این سازمان در بحث آلودگی هوا هم می تواند 

مدیریت ویژه ای را اعمال کند. 
رئیس س��تاد محیط زیس��ت و توس��عه پایدار 
ش��هرداری ته��ران در ادام��ه اظهار ک��رد: با توجه 
به اینکه مس��ئول مدیریت بحران در ش��هر تهران، 
شهردار محترم تهران است لذا کارگروهی متشکل 
از کارشناسان ستاد محیط زیست و توسعه پایدار و 
سازمان مدیریت بحران شهر تهران چگونگی نحوه 
ورود بح��ث آلودگ��ی ه��وا در مأموریتهای جدید 

سازمان مدیریت بحران را بررسی کردند. 
وی در ادامه گفت: ب��ا توجه به اینکه موضوع 
آلودگی هوا در ش��رایط اضطرار باید در استانداری 
پیگیری شود و در بعد کان متولی حکومتی آن نیز 
سازمان حفاظت محیط زیست است، اعتقاد بر این 
است که سازمان مدیریت بحران هم می تواند این 

موضوع را در مأموریتهای خود قرار دهد. 
مهندس حیدرزاده با اش��اره ب��ه این مطلب که 
این اقدام کمک به فعالیت هایی اس��ت که س��ازمان 
حفاظ��ت محیط زیس��ت و اس��تانداری تهران در 
شرایط اضطرار انجام می دهند، خاطر نشان کرد: با 
توجه به اینکه س��ازمان مدیریت بحران در مواقعی 
که بحث بایای طبیعی با منش��اء زیس��ت محیطی 
مانند آلودگی آب، هوا و خاک به ش��رایط بحرانی 
رسیده ورود پیدا می کند لذا باید به منظور بررسی 
موضوع آلودگی هوا نیز این سازمان ظرفیت سازی 

کرده و به طور جدی موضوع را پیگیری کند.

رئیس شورای اسالمی استان 
تهران خواستار افزایش زمان 

دوره سوم این نهاد شد
رئیس ش��ورای اس��امی اس��تان تهران گفت: 
افزایش 31 ماهه دوره س��وم ش��وراهای اس��امی 
بهتری��ن راه حل ب��رای ادغام انتخابات ش��وراهای 

اسامی و ریاست جمهوری یازدهم است.
به گزارش فارس حمزه خوارزمش��اهی اظهار 
داش��ت: در صورت موافقت نمایندگان مجلس این 

اقدام تأثیرات سازنده ای را به دنبال دارد. 
وی اف��زود: با توج��ه به مصوب��ه اخیر مجمع 
انتخاب��ات  ادغ��ام  نظ��ام،  مصلح��ت  تش��خیص 
ریاس��ت جمهوری با ش��وراهای اس��امی شهر و 
روستا نقش مؤثری در صرفه جویی هزینه ها دارد. 

رئیس شورای اسامی استان تهران خاطرنشان 
کرد: بر اس��اس طرح اولیه مذکور،  انتخابات دوره 
پنجم با ریاس��ت جمهوری یازدهم ادغام می ش��ود 
که در ای��ن صورت طول دوره چهارم ش��وراهای 

اسامی 21 ماه می شود. 
خوارزمش��اهی اضافه کرد: این موضوع در ابعاد 
مختلف به صاح مردم و نظام نیس��ت چرا که افراد 
متخصص، متعهد و کارشناس هیچ گاه به دلیل حضور 

21 ماهه در شوراها کاندیدای انتخابات نمی شوند. 
وی خاطرنش��ان کرد: این افراد در طول 21 ماه 
ش��وراها نمی توانند طرح ه��ا و برنامه های خود را 

برای رفع مشکات مردم عملی کنند. 
رئیس شورای اسامی استان تهران تأکید کرد: 

بنابراین برای این امر مهم زمان الزم است. 
خوارزمشاهی تصریح کرد: اکثر نمایندگان مجلس 
پس از اطاع از دالیل منطقی، موافقت ضمنی خود را 

با شش ساله شدن دوره دوم اعام کرده اند. 
این مسئول از نمایندگان مجلس خواست با رأی 
قاطع خود به طرح شورای عالی استان ها از مضرات 

فراوان کاهش عمر دوره چهارم جلوگیری کنند. 

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس گفت: نظر 
این کمیس��یون کاهش سطح روابط 
ایران با انگلیس اس��ت اما هنوز نظر 
خود را در خصوص طرح نمایندگان 

ارائه نهایی نکرده است.    
حجت االسام حسین سبحانی نیا
 در گفتگ��و ب��ا ایرنا تأکید ک��رد: این 
کمیسیون هنوز تصمیمی در خصوص 
طرح جمعی از نمایندگان مبنی بر قطع 
کامل روابط با انگلیس نداشته است. 

اف��زود: مجم��وع نظ��رات  وی 
اعض��ای این کمیس��یون ب��ر کاهش 
سطح روابط با انگلیس است اما هنوز 
درباره اینکه این کاهش روابط در چه 
س��طح و ح��وزه ای ص��ورت گیرد، 

اختاف نظرهایی وجود دارد. 
نماینده مردم نیشابور در مجلس 
ش��ورای اس��امی اظه��ار داش��ت: 

جمه��وری اس��امی ای��ران روابط 
گس��ترده ای با دولت انگلیس دارد 
ک��ه این موض��وع در جلس��اتی که 
کمیس��یون امنیت ملی برای بررسی 
این طرح با حضور مسئوالن ذیربط 

و کارشناس��ان داش��ت، بارها مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت. 

س��بحانی نی��ا اف��زود: در ای��ن 
جلس��ات مباحث بس��یاری مبنی بر 
کاهش س��طح روابط در حوزه های 

فرهنگی، اقتصادی، بازرگانی، علمی 
و حتی سیاسی مطرح شد که برخی 
از نماین��دگان بر قطع کامل روابط با 
انگلیس تأکید داش��تند و عده ای نیز 
ب��ر این باور بودند که س��طح روابط 
سیاسی را در حد کاردار تنزل دهیم. 
وی تأکید ک��رد: هرچند که نظر 
کمیس��یون امنی��ت ملی ب��ر کاهش 
س��طح روابط با انگلیس اس��ت اما 
هنوز مصوب��ه ای در خصوص طرح 

نمایندگان مجلس نداشته  است. 
س��بحانی نیا درباره نامه س��فیر 
رئی��س  ب��ه  ته��ران  در  انگلی��س 
امنیت ملی و سیاس��ت  کمیس��یون 
خارجی درباره روابط دو کشور نیز 
گف��ت: از آنجا که ای��ن نامه خطاب 
به رئیس کمیس��یون بود، مقرر ش��د 
آقای بروجردی پاسخگوی این نامه 

باشد. 

وزی��ر امور خارج��ه جمهوری 
اس��امی ایران در خصوص پیشنهاد 
جدید سه کش��ور امریکا، روسیه و 
فرانسه به ایران درباره مبادله سوخت 
گفت: این سه کش��ور نامه جدیدی 
ب��ه آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی 
نوش��ته اند که در ترجمه »پیش��نهاد 

جدید« مطرح شده است.    
به گزارش ایرنا، منوچهر متکی در 
کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای 
ترکیه ای خ��ود افزود: ما هرگونه نظر 
و ماحظه ای را که از سوی طرفهای 
مختلف چه به صورت مستقیم و چه 
به صورت غیرمستقیم از طریق آژانس 

مطرح شود بررسی می کنیم ضمن اینکه 
روند کار طبیعی ای��ران ادامه دارد و در 
عین حال نظرات را می شنویم و بررسی 
می کنیم. متکی اظهار داشت: با دوستان 
ترکیه ای هم مثل برزیل، ژاپن و س��ایر 
طرفها و برخی اعضای گروه وین گفتگو 

و تبادل نظرهایی داشته ایم. 

وزیر خارج��ه ایران با بیان اینکه 
چارچوب گفتگوهای ما در خصوص 
سوخت کامًا مشخص است، گفت: 
هم درباره س��وخت بح��ث و تبادل 
نظر می کنیم و هم حق طبیعی خود 
می دانیم ک��ه تولید س��وخت را در 

داخل ادامه دهیم. 

رئیس کل گمرک کش��ور گفت:  
امس��ال حدود 67 هزار میلیارد ریال 
درآمد برای گمرک پیش بینی ش��ده 
که برآورد می ش��ود تنها 85 درصد 

از آن به حیطه وصول درآید.    
اردش��یر محم��دی در گفتگو با 
ایرنا،  علت این امر را کاهش حقوق 
ورودی به دلیل اف��ت 12 درصدی 
کاالهای وارداتی در 10 ماهه امسال 
نس��بت به مدت مش��ابه ذکر کرد و 
گفت:  برهمین اساس تمام درآمدها 

محقق نخواهد شد. 
رئیس کل گمرک افزود: س��ال 
گذش��ته 56 میلی��ارد دالر کاال وارد 
کشور شده که برای تحقق درآمدها 
ای��ن میزان باید بی��ش از 60 میلیارد 

دالر می شد. 

وی گف��ت: ب��رآورد می ش��ود 
واردات کاال در س��ال جاری حدود 
51 و 52 میلی��ارد دالر باش��د که بر 
همین اس��اس درآمدهای گمرک نیز 
حدود 55 هزار میلیارد خواهد بود که 

برابر با درآمدهای سال گذشته است. 
وی ب��ا بی��ان آنکه  الیح��ه امور 
گمرکی ه��م اکنون در دس��تور کار 
مجلس شورای اس��امی قرار دارد،  
اظهار داشت:  چنانچه الیحه بودجه 
کش��ور تقدی��م مجلس نش��ده بود 
گمرک می توانست این موضوع را 
در مجلس پیگیری کند اما با توجه به 
اولویت الیحه بودجه انتظار می رود 
مجلس این الیحه را همان گونه که 

دستور شانزدهم بود، بررسی کند. 
ای��ن  غی��ر  داد:  در  ادام��ه  وی 

صورت الیحه بودج��ه باید مراحل 
تصوی��ب را طی و س��پس مجلس 
در خص��وص الیحه ام��ور گمرکی 

تصمیم گیری کند. 
محمدی با بیان آنکه این امکان 
وجود دارد مجلس این الیحه را در 
سال آینده بررسی کند، تصریح کرد: 
با این وجود این امکان نیز هست که 
الیحه گمرکی قبل از بررسی الیحه 
بودج��ه در صحن علنی بررس��ی و 

تصویب شود. 
رئیس کل گم��رک ایران، بدون 
اع��ام درآمد پیش بینی ش��ده برای 
گمرک در بودجه سال آینده،  گفت: 
 ت��ا زمانی ک��ه این الیح��ه تصویب 

نشود بهتر است رقم اعام نشود. 
محم��دی، اجرای ط��رح تحول 

تصویب الیحه  پیگی��ری  اقتصادی، 
امور گمرکی،  ادامه فعالیت ها برای 
مکانیزه و الکترونیکی کردن گمرک 
را از مهمترین برنامه های گمرک در 

سال آینده ذکر کرد. 
به گفت��ه وی،  تجهیز گمرکات به 
امکانات پیش��رفته،  استقرار نظام های 
نوین مدیریتی، استفاده از فناوری های 
جدی��د و مبارزه با قاچ��اق کاال،  مواد 
مخدر و پولشویی از دیگر برنامه های 

این سازمان در سال آینده است. 
وی اظه��ار داش��ت:  در همی��ن 
راس��تا در س��اختار جدی��د گمرک 
اداره کل مب��ارزه با جرائم س��ازمان 
یافته پیش بینی می ش��ود که وظیفه 
آن پوش��ش قاچاق کاال،  پولشویی و 

جرائم سازمان یافته است.

تلفی��ق  کمیس��یون  س��خنگوی 
مجلس ش��ورای اسامی اعام کرد: 
 رس��یدگی ب��ه الیحه بودجه س��ال 
1389 کل کشور از دیروز رسمًا در 

این کمیسیون آغاز شد.    
محمد مه��دی مفتح در گفتگو با 
ایرنا افزود: کمیس��یون تلفیق بررسی 
الیحه بودجه س��ال 89 در مهلت 15 
روزه خود ضمن رسیدگی به گزارش 
کمیسیون های تخصصی در خصوص 
الیحه بودجه، این الیحه را بررسی و 

گ��زارش نهایی خ��ود را تنظیم و به 
صحن علنی تقدیم می کند. 

وی یادآور ش��د: رس��یدگی به 
الیحه بودجه سال آتی تا 11 اسفند 

در کمیسیون تلفیق ادامه دارد. 
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس 
تأکید کرد: بررسی الیحه بودجه سال 
آت��ی از 15 اس��فند در صح��ن علنی 
آغاز می ش��ود. محمود احمدی نژاد 
رئیس جمهوری چهارم بهمن الیحه 
بودجه سال 1389 کل کشور را تقدیم 

مجلس کرد. بررس��ی ای��ن الیحه در 
مجلس از هفتم بهمن که ماده واحده 
و پیوست های الیحه بودجه در اختیار 

نمایندگان قرار گرفت، آغاز شد. 
روز   10 مجل��س  نماین��دگان 
فرصت داشتند پیشنهادهای خود را به 

کمیسیون های تخصصی ارائه کنند. 
مجلس  تخصصی  کمیسیون های 
نیز در مهلت 15 روزه به بررس��ی این 
پیش��نهادهای نماین��دگان پرداختند و 
گ��زارش نتایج بررس��ی های خود به 

کمیسیون تلفیق را 21 بهمن ارائه کرد. 
کمیسیون تلفیق رسیدگی به الیحه 
بودجه س��ال 1389 کل کش��ور از 25 
عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه و 
محاسبات و دو نماینده از هر کمیسیون 
تخصصی، در مجموع 51 نفر تشکیل 
شده اس��ت. این کمیس��یون رسماً از 
دیروز رسیدگی به الیحه بودجه سال 
آتی )از حیث منابع بالغ بر سه میلیون و 
685 هزار و 58 میلیارد و 679 میلیون 

ریال( را آغاز کرده است. 

به گزارش ایرنا وزیر رفاه و تأمین 
اجتماع��ی از افزای��ش 18 درص��دی 
بودجه این وزارتخانه در س��ال آینده 
خبر داد و گفت: با توجه به اصاحیه 
صورت گرفته در مجل��س، رقم این 

افزایش خیلی بیشتر است. 
وی همچنی��ن در خصوص خط 
فق��ر تأکید کرد: اگ��ر اعام خط فقر، 
محرومیتی از جامعه را بکاهد، با اعام 
آن موافق هستم اما مطمئناً با اعام خط 
فقر هیچ مشکلی از محرومین جامعه 
رفع نمی شود بلکه باید اقداماتی انجام 

داد تا فقر از بین برود.
م��ورد  در  محصول��ی  ص��ادق 
مش��کات تأمین اجتماعی و وزارت 
رفاه با تأکید بر اینکه طبق قانون و نظر 
صریح رئیس جمهور، س��ازمان تأمین 
اجتماع��ی باید زیر نظ��ر وزارت رفاه 

برود، گفت: در ش��رایطی که سازمان 
تأمین اجتماعی با مشکات متعددی 
از جمله بدهی بیمه ها به بیمارستان ها و 
داروخانه ها مواجه است، هرچه سریع تر 
این سازمان باید تحت نظر وزارت رفاه 

و تأمین اجتماعی قرار گیرد. 
وزی��ر رف��اه و تأمی��ن اجتماعی 

در خص��وص تغییرات در اساس��نامه 
سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: 
در این زمین��ه دو راه  حل وجود دارد؛ 
یکی اینکه رئیس جمهور به عنوان رئیس 
شورای تأمین اجتماعی اختیارات خود 
را به وزیر رفاه تفویض کند و یا اینکه 

اساسنامه این سازمان تغییر یابد. 

وزی��ر رف��اه و تأمی��ن اجتماعی 
با اش��اره به س��ازمان هدفمند کردن 
یارانه ه��ا اظهار داش��ت: اکن��ون این 
سازمان در مرحله نهایی تصمیم گیری 

هیأت دولت قرار دارد. 
وی با بیان اینکه مجلس در خصوص 
سازمان هدفمند کردن یارانه ها مهلت 
سه ماهه به دولت داده، افزود: برنامه ها 
و س��اختارهای این سازمان آماده شده 
و اکنون در مرحله نهایی تصمیم گیری 
ق��رار دارد. محصول��ی همچنی��ن در 
خصوص نحوه بازپرداخت یارانه ها به 
مردم گفت: در ابتدا قرار بود حس��اب 
جداگانه ای برای این طرح افتتاح شود 
اما بر اساس طرح وزارت رفاه و تأیید 
رئیس جمه��وری، مقرر ش��د یارانه ها 
ب��ه صورت نقدی در حس��اب بانکی 

سرپرست خانوار واریز شود. 

پیش��گیری  راس��تای  دولت در 
و کنت��رل بیماری ه��ای هم��ه گیر 
اجتماعی و توجه به س��امت عموم 
جامعه، اعضای جدید س��تاد مقابله 
بیماری  اجتماع��ی  همه گی��ری  ب��ا 
آنفلوانزای خوکی را معرفی کرد.    

به گزارش ایرنا، با تصویب هیأت 
وزیران، بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و به 

منظور آمادگی برای مقابله با همه گیری 
اجتماعی بیماری آنفلوانزای خوکی و 
اتخاذ تدابیر الزم اجرایی، ستاد مقابله با 
آنفلوانزا با عضویت محمدرضا رحیمی 
مع��اون اول رئیس جمه��ور )رئیس(، 
ابراهیم عزیزی مع��اون برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی ریاس��ت جمهوری، 
مصطف��ی محمدنجار وزیر کش��ور، 

حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش 
و پرورش، صادق خلیلیان وزیر جهاد 
کشاورزی و مرضیه وحید دستجردی 
وزی��ر بهداش��ت، درم��ان و آموزش 

پزشکی تشکیل می شود. 
بر اساس این مصوبه، دبیرخانه ستاد 
مقابله با همه گیری بیماری آنفلوانزا در 

دفتر هیأت دولت مستقر خواهد بود. 

تصمیم��ات اکثری��ت اعض��ای 
تصمیم��ات  حک��م  در  یادش��ده 
رئیس جمه��ور و هیأت وزیران بوده 
و با رعای��ت آیین نامه داخلی هیأت 

دولت، قابل صدور است. 
این مصوبه از سوی معاون اول 
رئیس جمهور برای اجرا اباغ شده 

است. 

ايرانجهان نما
وزير رفاه و تأمین اجتماعی:

با اعالم خط فقر مشکل محرومین حل نمی شود

ش��بکه خبری بلومب��رگ در گزارش��ی که 
رس��انه های چینی نیز آن را منتشر کردند، اعام 
کرد: به رغم تاش های غرب برای تحریم ایران، 
چی��ن کماکان یک مش��کل و مانع ب��زرگ برای 
پیشبرد تحریمها اس��ت. به گزارش ایرنا از پکن، 
در این گزارش آمده است: طبیعی است که چنین 
مش��کلی وجود داشته باشد. کشوری مانند چین 
ک��ه تا چندی قبل فقط 400 میلی��ون دالر ارزش 
تبادالت تجاری با ایران داش��ت در س��ال 2008 
میادی حجم تبادالت تجاری 29 میلیارد دالری 
را تجرب��ه کرده اس��ت. در این گ��زارش آمده 
اس��ت: نباید فراموش کرد چینی ها بیش��تر از 
14 درصد از نف��ت مورد نیاز خود را از ایران 
تأمین می کنند. به نوشته این شبکه خبری، چین 
قرار است ماه آینده میادی کار حفاری در میدان 

پارس جنوبی با قرارداد حدود 5 میلیارد دالر را نیز 
آغاز کند. بلومبرگ تصریح کرد: غرب موفق به 
جلب رضایت چین نشده است. پکن همچنان 
خواس��تار گفتگو و دیپلماسی برای حل مسأله 
هسته ای ایران است و تحریم های بیشتر علیه 
ایران را کارآمد نمی داند. به نوش��ته این شبکه 
چینی ه��ا حتی بر موضع خود مبنی بر مداخله 
نکردن در امور داخلی کشورها تأکید کرده اند. 
این شبکه افزود: اعزام مقامی با رده پایین 
به مذاکرات مرتبط با پرونده هسته ای ایران و 
پیروی نکردن چین از سیاست های غرب در 
تحریم ایران نشان می دهد پکن دیگر حاضر 
ب��ه دنباله روی کورکورانه از این سیاس��ت ها 
نیس��ت و راهبرده��ای ت��ازه ای را برای حل 

مسأله دنبال می کند.  

54 نف��ر از نماین��دگان کنگ��ره امری��کا 
با تش��کیل گروهی خواس��تار لغ��و محاصره

رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه شدند.
به گ��زارش فارس، 54 ت��ن از نمایندگان 
کنگره امریکا با تش��کیل گروهی به منظور لغو 
محاصره نوار غزه طرفداران اسرائیل در امریکا 

را به چالش کشاندند. 
»شموئیل روز« خبرنگار روزنامه صهیونیستی  
»معاریو« گف��ت: دوره حمایت اعضای  کنگره 

امریکا از اسرائیل گذشته است. 
این خبرنگار اس��رائیلی  اف��زود: این گروه 
شامل 54 نفر از مجموع 435 نفر اعضای  کنگره 
است که انسان هایی  شجاع به شمار می  روند و 

به حمایت از تروریسم متهم هستند. 
خبرنگار روزنامه صهیونیس��تی  معاریو که 
پروژه مظلوم نمایی اس��رائیل را دنبال می کند، 
اف��زود: این گروه به رغم تع��داد اندکش ولی  
یک جریان عظیم به شمار می رود که با ارسال 
نامه ای به »باراک اوباما« رئیس جمهور امریکا 
خواس��تار اعمال فش��ار وی  بر تل آویو جهت 

شکستن سد محاصره نوار غزه شد.  
امری��کا  کنگ��ره  نماین��دگان  بیش��تر 
سیاس��ت های رژیم صهیونیستی را به صورت 
مطلق تأیید می کنند و یکی از عوامل فش��ار بر 
رئیس جمهوری این کش��ور در اتخاذ مواضع 

همسو با این رژیم به شمار می روند.

طبق یک گزارش محرمانه نظامی، فرانسه در 
دهه 60 می��ادی برای مطالعه آثار بمب اتمی بر 
انس��ان، س��ربازان خود را در معرض تشعشعات 
هس��ته ای ناشی از آزمایشهای هسته ای خود در 
الجزایر قرار داده است. روزنامه لوپاریزین فرانسه 
بخ��ش هایی از ی��ک گزارش نظام��ی محرمانه 
را درباره این موضوع منتش��ر ک��رد. این گزارش 
محرمانه احتماالً در سال 1998 یعنی پس از کنار 
گذاشتن کامل این آزمایشهای هسته ای، به دست 
یک یا چند نظامی که نامش��ان فاش نشده، تهیه 
شده اس��ت. نس��خه ای از این گزارش محرمانه 
درباره عملیات »موش س��بز« )کلمه رمز آزمایش 
هس��ته ای فرانس��ه در 25 آوریل سال 1961( در 

روزنامه لوپاریزین منتشر شده است. 
براس��اس همین گ��زارش، قرار ب��ود با این 
آزمایش آثار تس��لیحات اتمی بر جس��م و روان 
انسان مطالعه و بررسی شود و هدف از آن »کسب 
اطاعات الزم برای اتخاذ تدابیری جهت آمادگی 

جسمی و روحی نظامیان جدید« بود. 
اروه م��ورن، وزی��ر دفاع فرانس��ه درباره این 
گزارش محرمانه ب��ه لوپاریزین گفت از آن هیچ 
اطاع��ی ندارد. وی با اش��اره به تصویب قانونی 
درباره پرداخت غرامت به قربانیان آزمایش��های 
هسته ای در 22 دسامبر 2009 گفت از مسئوالن 
وزارت دفاع خواس��ته است امکانی فراهم آورند 
تا هر کس ک��ه خود را قربانی این آزمایش��های 
هس��ته ای می داند، بتواند میزان آثار شعش��عات 
هس��ته ای را بر خود مش��خص کند. به گزارش 
خبرگزاری فرانسه، فرانسه از زمان اولین آزمایش 
هسته ای خود در صحرای الجزایر، در سال 1960، 
تا آخرین آزمایش خود در سال 1996در پولینزی، 
210 آزمایش هس��ته ای انجام داد. هزاران سرباز 
فرانس��وی که در زمان آزمایش��های هسته ای در 
ارتش فرانسه خدمت می کردند، متوجه شده اند 
در معرض پرتوهای هسته ای قرار گرفته اند و به 

همین علت به مراجع قضایی شکایت کرده اند. 

شبکه خبری بلومبرگ: 
چین کماکان یک مانع بزرگ برای پیشبرد 

تحریم ها علیه ایران است 

54 نماینده کنگره امریکا خواستار لغو محاصره 
غزه شدند

فرانسه عمداً نظامیان خود را در معرض 
تشعشعات هسته ای قرار داده است

وزی��ر خارجه عربس��تان س��عودی پس از 
دی��دار با همتای امریکای��ی خود در ریاض، بر 
ادامه یافتن گفتگوهای پنج کشور عضو شورای 

امنیت به عاوه آلمان با ایران تأکید کرد.
به گزارش فارس، سعود الفیصل در دیدار 
با هیاری کلینتون همتای امریکایی خود تأکید 
کرد که عربس��تان س��عودی از حل صلح آمیز 

موضوع هسته ای ایران حمایت می کند. 
بن��ا بر ای��ن گ��زارش، س��عود الفیصل با 
بی��ان اینکه اج��رای معیارهای منع گس��ترش 
ساح های کشتار جمعی نباید همراه با استثناء 
باش��د و باید اس��رائیل را نیز در بر بگیرد، در 
دیدار با همتای امریکایی خود خواستار تعیین 
طرحی برای منع گسترش ساح های اتمی در 

منطقه شد. 
وزیر خارجه عربستان تأکید کرد عربستان 
س��عودی تمایل ندارد که منطقه خاورمیانه در 

دام مسابقه تسلیحاتی بیفتد. 
فیص��ل که پ��س از گفتگ��و با کلینت��ون در 
کنفرانسی خبری، بیانیه کشورش را قرائت می کرد، 
با اشاره به موضوع هسته ای ایران، خواستار تداوم 

گفتگوی مجموعه 5+1 با ایران شد. 
وی با بیان اینکه عربستان در مقابل از ایران 
می خواه��د که هرگونه تردی��د را درباره برنامه 
هسته ای خود از بین ببرد، تأکید کرد کشورش 
تاش های گروه 5+1 را برای حل مسالمت آمیز 
موض��وع هس��ته ای ای��ران از راه گفتگو تأیید 

می کند و خواستار ادامه آن است. 

وی با اش��اره به این موض��ع ایران که اگر 
هدف تعرض نظامی قرار بگیرد، تنگه هرمز را 
خواهد بس��ت، مدعی شد که این امر امنیت و 

صلح بین المللی را به خطر می اندازد. 
وزیر خارجه عربس��تان س��عودی با بیان 
اینک��ه این تنگ��ه به یک کش��ور خاص تعلق 
ن��دارد، ابراز امیدواری کرد که این امر صحت 
نداشته باشد و اگر این طور باشد، اقدام نظامی 

خطرناکی است. 
در همی��ن ارتب��اط، برخ��ی کارشناس��ان 
معتقدن��د هی��اری کلینتون که ب��رای ترغیب 
عربس��تان ب��ه تأمین نفت چین به این کش��ور 

سفر کرده در این سفر ناکام مانده است. 
در کنفران��س خبری الفیصل ب��ا کلینتون، 
یک خبرنگار از وزیر امور خارجه عربس��تان 
در خصوص پیشنهاداتی که طبق آن عربستان 
بتوان��د ب��ه دولت چی��ن تضمین تهی��ه نفت 
ارائه دهد تا بدین وس��یله چین ترغیب ش��ود 
ت��ا از تحریم های بیش��تر علیه ای��ران حمایت 
کند، س��ؤال ک��رد و الفیصل در پاس��خ به این 
س��ؤال تأکید کرد: پکن نیازی به تش��ویقی از 
جانب دولت ری��اض در خصوص چگونگی 
رویارویی با ایران در ش��ورای امنیت سازمان 

ملل متحد ندارد. 
وی با اش��اره به تاش غرب برای تشدید 
تحری��م علی��ه ای��ران درخص��وص کارآمدی 
تحمی��ل تحریم های بیش��تر علیه ته��ران ابراز 

تردید کرد. 

با تأکید بر راهکار مسالمت آمیز در موضوع هسته ای؛
عربستان خواستار تداوم گفتگوی 5+1 با ایران شد

روزنام��ه یمن��ی الحوادث از کش��ف یک 
ش��بکه بین المللی تجارت غیرقانونی اعضای 
بدن انسان در یمن با همدستی افسران سازمان 
اطاعات مصر خبر داد. به گزارش ایرنا، پایگاه 
خبری مارب پرس نوش��ت، یک��ی از اعضای 
یمنی این ش��بکه ک��ه اخیراً در ف��رودگاه عدن 
دستگیر شده است، به همدستی افسران سازمان 

اطاعاتی مصر با این شبکه اعتراف کرد. 
بنا بر گفته ه��ای او، یک اردنی با نام »خلف 
جوده« با همدستی پزش��کان و دالالن مصری و 

یمنی، این شبکه غیرقانونی را اداره می کند. 
این فرد در اعترافات خود با بیان اینکه قربانیان 

از طریق دالل های یمنی در مقابل هزار دالر برای 
هر فرد به قاهره منتقل می ش��وند، گفت: تاکنون 
200 یمنی به همین ترتیب به مصر منتقل شده و 

اعضای بدن آنها مورد استفاده قرار گرفته است. 
براس��اس اعام س��ازمان جهانی بهداشت، 
کش��ور مصر پس از چین و پاکستان در رده سوم 
تجارت اعض��ای بدن در جهان قرار دارد و مرکز 
اصل��ی مافیای تجارت اعضا در منطقه اس��ت به 
گونه ای که باندهای قاچاق با مدرن ترین شیوه ها 
فعالیت می کنند و دالالن و پزشکان برای مجاب 
کردن فق��را به اهدای اعضای بدن خود در مقابل 

دریافت پول، آموزش می بینند. 

سازمان جاسوسی مصر به همدستی با شبکه 
قاچاق اعضای بدن در یمن متهم شد
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اشاره
وزير صنايع و معادن:

ایران توانمندي باالیي براي صادرات 
خدمات صنعت سیمان به جهان دارد

وزی��ر صنایع و مع��ادن گفت: ای��ران از 
توانمندی و ظرفیت بسیار باالیی در صادرات 
خدمات فنی و مهندس��ی صنعت س��یمان به 

جهان برخوردار است. 
به گزارش ایرنا، علی اکبر محرابیان افزود: 
با تشکیل کنسرس��یومی برای صادرات سیمان 
با حضور تولیدکنندگان داخلی توانس��ته ایم به 
بازارهای صادرات این محصول دست یابیم و 
با توجه به ظرفیت های خوب در زمینه خدمات 
فنی و مهندسی سیمان باید کنسرسیومی ایجاد  
کنیم تا به وس��یله آن به ت��وان خدمات فنی و 

مهندسی را به جهان صادر کنیم.
وی با اش��اره به افزایش تولی��د کارخانه 
س��یمان خوزس��تان از 5/1 میلیون تن به 5/2 
میلیون تن در س��ال با بهره ب��رداری از طرح 
توس��عه این کارخانه اظهار داش��ت: امروز در 
صنعت س��یمان ب��ا همت صنعتگران کش��ور 

قدم های خوبی برداشته شده است.
وزیر صنای��ع و معادن ب��ه افزایش تولید 
سیمان کشور تا 68 میلیون تن با بهره برداری 
از این طرح اشاره و خاطرنشان کرد: از ابتدای 
امس��ال تا پایان آذر ماه 40 میلیون تن سیمان 
در کش��ور تولید و از این میزان بیش از چهار 

میلیون تن صادر شده است.
محرابیان گف��ت: امروز ایران در صادرات 
س��یمان مقام دهم جهان را به خود اختصاص 
داده و با بهره برداری واحدهای آماده تا پایان 
امسال ظرفیت تولید س��یمان در کشور از 70 

میلیون تن خواهد گذشت.

وی همچنی��ن از در دس��ت اج��را بودن 
پروژه ه��ای س��یمان در کش��ورهای منطقه و 
امریکای التین توس��ط ایران خبر داد و افزود: 
خوزستان در زمینه صنعت سیمان پیشتر دچار 
مشکاتی بود که به این دلیل اعتبارات در این 
بخش جذب نمی شد اما امروز در این صنعت 

موفقیت های بسیاری دست یافته ایم.
ط��رح توس��عه س��یمان خوزس��تان ب��ا 
سرمایه گذاری یک هزار و 100میلیارد ریال و 

6/39 میلیون یورو اجرایی شده است.
ب��ا بهره ب��رداری از ای��ن ط��رح مجموعه 
ظرفیت تولید کلینکر در خط یک، روزانه سه 
ه��زار تن و در خ��ط دو، پنج هزار و 500 تن 
خواهد بود که این کارخانه را با تولید س��االنه 
افزون بر دو میلیون و 500 هزار تن سیمان در 
ردیف س��ه کارخانه بزرگ تولید سیمان قرار 

داده است.
70 درصد سرمایه گذاری این کارخانه توسط 
دولت و مابقی توس��ط سهام داران تأمین و بیش 
از 80 درصد تجهیزات آن توس��ط صنایع داخلی 

نصب شده است.
تولیدات این کارخانه شامل سیمان و کلینکر 
توس��ط پایانه های صادراتی در بندر امام)ره( به 
کش��ورهای مختلف جهان صادر می ش��ود و با 
به��ره برداری از این طرح مجموع تولید س��یمان 
استان خوزستان به 14هزار تن در روز رسیده است.

همزمان با این ط��رح از 38 طرح صنعتی 
دیگر در شهرس��تان های اس��تان خوزستان با 

اشتغال 525 نفر بهره برداری شد. 

تاریخچه سیمان
ش��اید قرنها پی��ش در یک اطراق��گاه گروهی، 
انس��انهای عصر حجر، روی تخته س��نگی آهکی، 
آتش��ی برپا ک��رده و از گرمای آن غ��رق تفکرات 
خوی��ش بودند که ناگه��ان رگبار باران رش��ته آن 
تفک��رات را قط��ع و آنه��ا را وادار به ف��رار به زیر 

سایبانی می کند.
در اثر بارش، آتش خاموش و سنگ داغ خیس 
ش��ده و بافاصله متاشی و تبدیل به پودری سفید 
می ش��ود. پس از روزها یا هفته ها ک��ه افراد گروه 
به اطراقگاه خود باز می گردند ماحظه می کنند که 
س��نگی نوظهور متولد شده اس��ت. احتماالً کشف 
مات آهکی به همین سادگی صورت گرفته است و 
مطالعات تاریخی و باستانی بیانگر این مطلب است 
که ریش��ه و سابقه تولید سیمان )سیمان طبیعی( از 

نظر تاریخی با تولید آهک همزمان است.
فنیقی ه��ا در حدود هزار س��ال قب��ل از میاد، 
یونانی ه��ا 200 قبل از می��اد و رومی ها 100 قبل 
از می��اد قادر ب��ه تهیه مصالحی بودن��د که با آب 
سخت می شده است. بناهای تاریخی بسیار قدیمی 
همچون اه��رام مصر مؤی��د این نکته هس��تند که 
بش��ر از زمانه��ای قدیم برخی ماته��ا را به خوبی 
می ش��ناخته اس��ت. مصری ها از مات س��نگ گچ 
ناخالص پخته شده در حالی استفاده می کرده اند که 

سنگ آهک فراوانی در زیر پا داشتند. استفاده سنگ 
آهک تکلیس شده )مات آهکی( در دوران تمدن 
یون��ان و روم رواج داش��ته و آن را ی��ا به صورت 
خالص و یا به صورت مخلوطی از ش��یره آهک با 
شن و ماسه و سنگ شکسته و یا خاکستر آتشفشان 

استفاده می کرده اند.
مطالعات تاریخی نشان می دهد ایرانیان نیز قادر 
ب��ه تهیه مات های آبی بوده ان��د که توانایی تحمل 
فش��ار و حفظ انسجام خود را در مجاورت آب نیز 
حفظ می کرده است. آثار باقیمانده ای مانند سدها و 

پلهای عظیم در نقاط مختلف ایران همچون »س��د 
ایزد خواس��ت« که اولین س��د قوسی جهان است، 
»س��د کرخه« و »سد ش��ادروان« مسلم می سازد که 
ایرانیه��ا از خیلی قدیم خواص هیدرولیک آهک را 

می شناخته اند.
پختن آهک را رومیه��ا از یونانیها و یونانیها از 
ایرانی��ان فرا گرفتند. زیرا قدیمی ترین مات آهکی 
در ایران پیدا شده است. آشوریها و بابلی ها بناهای 
خ��ود را با گل و س��نگ گچ و آجر و مات گل یا 

قیر می ساخته اند.
چینی ها هم پختن س��نگ آهک را می دانس��تند 
و در س��اختن برجهای دیوار چین که حدود 2000 
س��ال پیش س��اخته ش��ده اس��ت، از مات آهکی 
اس��تفاده کرده اند اما ماتهای ایران خیلی قدیمی تر 

از آن زمانها است.
اقوام س��اکن در ش��مال خلیج فارس از نوعی 
س��اروج اس��تفاده کرده ان��د ک��ه دارای خ��واص 
هیدرولیک��ی جالب و مقاومت باالیی بوده اس��ت. 
معروفترین این س��اروج ها ساروج خمیر است که 

در بندر خمیر تهیه می شده است.
 هنوز تأسیسات بندری ساخته شده با این نوع 
مات در نقاطی از بندر لنگه و بندر بوش��هر پابرجا 

هستند.

تاریخ علم سیمان
قرون 18 و 19 زمان کشف بسیاری از پدیده ها 
ب��ود و توجه زیادی ب��ه پدیده های علمی و طبیعی 

توسط دانشمندان و محققین می شد.
 یک��ی از پدیده هایی که مورد توجه زیادی بود 
گیرش و س��خت ش��دن مات ها بود. از جمله این 
مواد، خواص هیدورلیکی مات ها بود که در سال 
1756 توسط »جان اسمیتون« انگلیسی کشف شد.

 نامب��رده به خواص مه��م ترکیبات موجود در 
خاک رس، گیرش هیدرولیک و خاصیت س��خت 

شدن این ترکیبات پی برد. 
این اکتش��اف در پی تحقیق��ات او برای ربودن 
جایزه مسابقه ای بود که تحت عنوان بهترین مات 
جه��ت تجدید بنای »فانوس دریایی ادی اس��تون« 
مطرح ش��ده بود و اس��میتون ط��ی تحقیقات خود 
متوجه ش��د بهتری��ن مات از پختن نوعی س��نگ 
آهک به دس��ت می آید که در آن مخلوط س��نگ و 

مقداری خاک رس نیز وجود داشته باشد. 
دنبال کردن این کش��ف توس��ط آقایان هیگینز 
و پارکر س��رنخ اکتشافات بعدی بود تا اینکه اولین 
اقدام بشر در زمینه تهیه مخلوط مصنوعی از سنگ 
آه��ک و خ��اک رس برای تهیه س��یمان آبی به نام 
آقای ویکت فرانس��وی ثبت ش��د. اما نهایتًا افتخار 

نهای��ی نصیب آجرچین انگلیس��ی ب��ه نام جوزف 
اس��پیدین شد. او موفق ش��د از پختن مخلوطی از 
س��نگ آهک و خاک رس )به نسبت متفاوت و به 
ص��ورت دوغاب( در درجه ح��رارت باال به نوعی 
آهک آبی فوق العاده جالب دست یابد که نام آن را 
سیمان پرتلند گذاشت و در 21 اکتبر 1824 سیمان 
ساخته شده خود را به ثبت رسانده و لوح تقدیر از 

جرج چهارم دریافت دارد.

 علت این نامگذاری هوشیارانه شباهت خیلی 
زیاد رنگ آن با نوعی سنگ آهک موجود در جزیره 
پرتلند انگلیس اس��ت. سیمان ساخته شده او واقعًا 
بهتر و عالی تر از تمام سیمانهای قبلی بوده و دارای 

مقاومت بیشتری بود. 
به همین علت از آن در ساخت پارلمان جدید 
انگلس��تان که از س��ال 1840 تا 1852 طول کشید، 

استفاده شد. 

بدی��ن ترتیب بش��ر وارد عص��ر تولید صنعتی 
س��یمان ش��د و برای اولین ب��ار در تاریخ صنعتی، 
توس��ط  تولی��د  اس��تاندارد  مؤسس��ه  نخس��تین 
تولیدکنندگان سیمان در کشور آلمان به وجود آمد 
لذا س��یمان اولین محصول صنعتی است که دارای 

استاندارد تولید شده است.
تولی��د صنعت��ی س��یمان پرتلن��د از اوایل قرن 
19 ب��ا کوره های دارای 5 ت��ن ظرفیت در هفته که 
کامًا ش��بیه به کوره های آهک پزی بوده ش��روع و 
به مرور هماهنگ با افزایش تقاضا برای این کاالی 
معجزه گ��ر ابداعاتی در س��اختمان کوره ها و نحوه 

تولید صورت گرفت.
 باالخره با اب��داع کوره های دوار، قدم عظیمی 
در جهت پاس��خگویی ب��ه بازار مصرف برداش��ته 
ش��د. ثمره 80 س��ال کار و اس��تفاده از تکنولوژی 
دوار سیمان منتهی به ساخت کوره هایی با ظرفیت 

100.000 تن کلینکر در روز شده است.
 اکنون هزاران کوره در کلیه نقاط دنیا هر جا که 
معادن سنگ آهک و خاک رس وجود داشته باشد، 
مش��غول به تولید سیمان اس��ت، چنان که در حال 
حاضر تولید س��یمان با 1200میلیون تن، بزرگترین 

تولید صنعتی بشری است.

المسلمین  حجت االسام و 
محمدتقی نقدعلی مسئول امور 
فرهنگ��ی اداره اوقاف اس��تان 
اصفه��ان در مراس��م تجلیل از 
واقفین و خیرین گفت: سازمان 
اوقاف هر س��اله این مراسم را 
در هفت��ه وقف که از 17 تا 23 
بهمن ماه است برای ترویج این 

سنت حسنه برگزار می کند.

وی یکی از نیکوترین راه ها 
برای آباد کردن آخرت و صیقل 
دادن ناهمواری های روحی را 
وقف در راه خدا دانس��ت و با 
اشاره به حدیثی مبنی بر اینکه 
اعطای مال در راه خدا و هزینه 
برای س��اختن آخ��رت باعث 
دور ش��دن آتش از انسان خیر 
می شود، افزود: قبل از انقاب 
موقوفات  میانگی��ن  اس��امی 
س��االنه 26 مورد بوده که بعد 

از انقاب این تعداد به س��االنه 
47 مورد رس��یده به طوری که 
قبل از انقاب 10 هزار موقوفه 
تاکن��ون 1430  آن  از  بع��د  و 
موقوفه به ثبت رس��یده که این 
نش��ان دهنده روند رو به رشد 
و آگاه��ی م��ردم در زمینه این 

سنت حسنه است.
نقدعلی با اش��اره ب��ه تنوع 
موقوف��ات و نیازهای مختلف 
جامعه از جمله: مس��اجد بین 
راه، ایج��اد به��داری، ایج��اد 
م��دارس،  ب��رای  نمازخان��ه 
تجهیز مدارس، بیمارس��تان ها 
و مراک��زی ک��ه ب��ا نیازه��ای 
مردم مرتبط اس��ت وقف برای 
بیماری های خ��اص، زندانیان 
و... وجه نقد را به دلیل آزادی 
س��ازمان برای هزینه در موارد 
مورد نیاز بهتر دانست و افزود: 
برای  مردم حت��ی می توانن��د 
ساختن مکانهایی مانند مسجد 
در خارج از کش��ور ب��ه ویژه 
کشورهای امریکای جنوبی نیز 
کمک هایی داشته باشند و این 
امر به دلیل تبلیغات جمهوری 
اس��امی در این کشورها قابل 
اجرا اس��ت. وی با اش��اره به 
تاش وهابیون برای س��اخت 

4 مسجد در کش��ور شیلی، از 
خیری��ن دع��وت ک��رد جهت 
ساخت مساجد منطبق با اصول 
واقعی اس��ام در این کشورها 

اقدام نمایند. 
حجت االس��ام والمسلمین 
نقدعلی در پایان ضمن قدردانی 
از هم��ه واقفی��ن و خیرین از 
حضور آنان و همه مدعوین در 

مراسم تشکر کرد.
المسلمین  حجت االسام و 
می�رمرش�دی از مدع�وین این 
مراس��م نیز با اش��اره به معنی 
وقف، دلیل استفاده از این واژه 
را اینگون��ه بیان کرد: وقف در 
لغت به معنای ایستادن است و 
واقف با این کار عین مال خود 
را حب��س می کن��د و ق��درت 
دخل و تصرف در آن را از بین 

می برد و تنها ثمره آن مورد 
استفاده قرار می گیرد. در واقع 
وقف، حبس اصل و رها کردن 
منفعت آن در راهی اس��ت که 
واق��ف تعیین می کن��د. وی با 
اش��اره به اینکه مال��ک اصلی 
خدا است و هر آنچه در اختیار 
امانتی بیش  انس��ان ها اس��ت 
نیس��ت، افزود: مطالعات نشان 

می دهد وقف از قرون گذشته 
حتی در دوران قبل از اس��ام 

هم وج��ود داش��ته و در واقع 
اس��ام از این قانون انسانهای 
گذشته اس��تقبال کرده و آن را 
قانونمندتر ساخته است که این 
بیانگر آن است که قدمت وقف 

ریشه در حیات بشری دارد.
میرمرش��دی تع��داد آیات و 
احادی��ث در رابط��ه با وقف و 
انفاق را بس��یار برش��مرد و به 
اجمال به تعدادی از این آیات 
از جمله: »خداوند به عمل شما 
علیم و دانا اس��ت و بدانید به 
نیکی نمی رس��ید تا زمانی که 
انفاق کنی��د آنچه را دوس��ت 
می دارید« اش��اره ک��رد و در 
با یادآوری ثمرات وقف  ادامه 
اف��زود: با مردن انس��ان طومار 
زندگی هم بس��ته می شود، به 
ج��ز 3 گروه که ی��ک گروه از 
آنان، کسانی هستند که خیرات 
و صدقات زیادی را برای سود 
بردن مردم به جای می گذارند 
و در واق��ع واق��ف رفع بای 
آخرت را برای خود می خرد.

وی ب��ا بی��ان اینک��ه پیامبر 
اس��ام)ص( و دیگ��ر ائمه)ع( 
نیز همواره، در وقف پیش��قدم 
بودند، گف��ت: دایره وقف مثل 
زکات بسیار توسعه یافته است 

و در هم��ه زمینه ها می تواند 
مط��رح باش��د به گونه ای که 
کارآفرین  خیرین  مجمع  اخیراً 
ب��رای اش��تغال، ایج��اد ش��ده 
می توانن��د  مؤمنی��ن خی��ر  و 
اموالش��ان را ب��رای تولید کار 
و اش��تغال وقف کنند. وی در 
پایان از همه کسانی که در این 

اقدام الهی پیشقدم بودند تشکر 
و ابراز امی��دواری کرد همواره 
ش��اهد این اعمال خیر مؤمنان 

باشیم.
در پایان مراسم نیز از سایت 
راز مان��دگاری ک��ه در آن ب��ه 
ماندگار  چهره ه��ای  معرف��ی 
و خی��ر، مؤسس��ات خیری��ه، 
احادی��ث مربوط ب��ه وقف و 
اطاعاتی دیگر از این دس��ت 
پرداخته و توسط سازمان اوقاف 
راه اندازی شده، رونمایی شد.

در مراسم تجلیل از واقفین صورت گرفت:

 رونمایی از سایت راز ماندگاری
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اصفهان

شهرکردشهرکرد استاندار اصفهان:اصفهان

حراست از میراث فرهنگي از دغدغه هاي جدي 
استانداري اصفهان است

استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه 
در تمام مباحث عمرانی مسأله حفظ 
و حراس��ت از میراث فرهنگی برای 
ما یک دغدغه جدی اس��ت، گفت: 
موضوع��ات و دغدغه های فرهنگی 
ب��رای م��ا اولوی��ت ج��دی دارد.به 
گزارش فارس، علیرضا ذاکراصفهانی 
در پایان بازدید خود از پروژه متروی 
اصفه��ان در کنفران��س مطبوعات��ی 
با خبرن��گاران رس��انه های گروهی 
با اش��اره ب��ه اهداف بازدی��د از این 
پروژه اف��زود: هدف بازدید از پروژه 
متروی اصفهان این بود که از نزدیک 
خبرنگاران با مقوله مترو و مسائل آن 
آشنا شوند. وی اظهار داشت: در این 
بازدید ابعاد اقتصادی و ابعاد ریالی از 
سوی پیمانکاران به عنوان یک اصل 
مهم عنوان شد و این در حالی است 
که بیش��تر نگاه پیمانکاران بر اساس 

تخصص و مسئولیت آنها است. 
استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه 
در تمام مباحث عمرانی مسأله حفظ 
و حراس��ت از میراث فرهنگی برای 
ما یک دغدغه جدی اس��ت، تصریح 
ک��رد: موضوع��ات و دغدغه ه��ای 
فرهنگی برای ما اولویت جدی دارد. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه در یکی 
ازنماکاری های ایس��تگاه های مترو از 
نماد های بومی اصفهان خبری نبود، 
اظهار داشت: در ایستگاه کاوه فضای 
طراحی ش��ده به هیچ وجه نشانی از 

اصفه��ان را در خود نداش��ت و این 
بازدید منجر به این ش��د که در باقی 
ایس��تگاه ها و برای طراحی نمای آن 
تأکید بر این شود که از نماد های بومی 

خود اصفهان استفاده شود. 
ذاکر اصفهانی ب��ا تأکید بر اینکه 
نبای��د در خص��وص طرح هایی نظیر 
مت��رو وارد فضای سیاس��ی ش��ویم، 
تصری��ح ک��رد: وقتی طرح ه��ا وارد 
فضای سیاسی می شود اصل موضوع 

فراموش خواهد شد.
 وی با اش��اره ب��ه اینکه ما هرجا 
که احس��اس کنیم میراثمان در خطر 
اس��ت وارد می شویم، افزود: رسانه ها 
باید در فضای سازی و فرهنگ سازی 
وارد شوند و این در حالی است یک 
بازوی رسانه ای می تواند با فضاسازی 

مثب��ت حافظ فرهنگ و هنر باش��د. 
وی به شرایط امروز متروی اصفهان 
اش��اره کرد و اظهار داش��ت: مترو از 
یک طرف مورد مطالبه مردم است و 
می توان��د در کاهش آلودگی صوتی، 
آلودگی هوا و آرامش سیستم عصبی 
در سطح شهر مفید باشد و از طرف 
دیگر باید ب��رای طراحی آن به فکر 
منابع میراثی هم باشیم. ذاکر اصفهانی 
با اشاره به اینکه یک کارگروه ویژه در 
میراث فرهنگی تهران برای بررس��ی 
مس��أله متروی اصفهان تشکیل شده 
است، خاطرنشان کرد: این کارگروه 
مرکب از جم��ع متخصصین تهرانی 
اس��ت و این کمیته منصفانه مس��أله 
مت��روی اصفهان و میزان اثر آن روی 

ابنیه تاریخی را بررسی می کند. 

وی ب��ا تأکید بر اینک��ه مردم در 
22 بهمن نش��ان دادند همراه با نظام 
و آرمان های انقاب اسامی هستند، 
تصری��ح کرد: مس��ئوالن باید تاش 
کنند حق��وق و خواس��ته های مردم 

تأمین شود.
 اس��تاندار اصفه��ان اف��زود: ما 
باید برای برطرف کردن مش��کات 
ترافیکی از سیس��تم های پیشرفته ای 
اس��تفاده کنیم که کمترین مشکل را 
برای ما ایجاد می کنند. ذاکر اصفهانی 
با تأکید بر اینکه پروژه متروی اصفهان 
یک پروژه  ملی اس��ت، تصریح کرد: 
متروی اصفهان یک پروژه ملی است 
و تنها مجری و پیمانکار آن مدیرعامل 
متروی شهری و شهرداری است که 
اعتب��ارات ای��ن پروژه نی��ز از تهران 
تأمین می شود. وی با اشاره به اینکه 
برخی از افراد منتظرند در این مسائل 
که برای ما مهم هستند بیایند و آن  را 
در فضای سیاس��ی گ��م کنند و به ما 
آدرس اشتباه بدهند، افزود: این گروه 
ما را در فضای مج��ازی قرار داده و 
ما را به س��مت فضاهای غیر  حقیقی 
هدایت می کنند و این در حالی است 
ک��ه ما می خواهیم صحنه را واقعی تر 
ببینیم. استاندار اصفهان اظهار داشت: 
در مسأله جهان نما نیز ما وارد مسائل 
حاش��یه ای نشدیم و در شورای شهر 
نیز رأی به خواس��ت ما یعنی تعدیل 

طبقه آخر این برج داده شد. 

چهارمحالي ها در وداع با 
ماه هاي سوگواري در آیین 

»حنا بران« شرکت کردند

رئی��س س��ازمان مس��کن و شهرس��ازی 
اس��تان مس��احت کل بافت ه��ای فرس��وده 
اس��تان را 1050 هکت��ار اعام ک��رد و افزود: 
از ابتدای اجرای طرح نوس��ازی و بهس��ازی 
بافت های فرسوده 27 ش��هر استان در رابطه 
با بافت فرس��وده تعیین محدوده خواهند شد 
و از این تعداد، طرح تعیین محدوده 16 شهر 
در کمیس��یون م��اده 5، کارگ��روه معماری و 
شهرس��ازی و ش��ورای برنامه ریزی استان به 

تصویب رسیده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان مسکن و 
شهرسازی استان، مهندس علی ابراهیمی با اشاره 
به هم راستا شدن تسهیات بافت های فرسوده با 
تسهیات طرح مسکن مهر اظهار داشت: توجه 
دولت به بافت های فرس��وده بیشتر شده است 
و متقاضیان می توانند از نوسازی و تخریب هر 
واحد فرس��وده سه تا پنج واحد جدید مسکونی 

ایجاد کنند.
به گفته رئیس سازمان مسکن و شهرسازی 
اس��تان، معافیت حداقل 50 درصدی عوارض 
پروانه ساختمانی و استفاده از تسهیات 150 
میلی��ون ریالی بدون س��پرده ب��رای هر واحد 
مس��کونی از جمل��ه امتی��ازات در نوس��ازی 

بافت های فرسوده شهری است. 
وی با اشاره به پرداخت تسهیات بانکی 
ب��ه متقاضیان بهس��ازی بافت های فرس��وده 
تصری��ح ک��رد: در صورتی ک��ه متقاضیان از 
فناوری های نوین در بهسازی استفاده کننده، 

به ازای هر واحد 20 میلیون تومان وام به آنها 
تعلق می گیرد.

ب��ه گفته مهن��دس ابراهیمی، عم��ده بافت 
فرس��وده مناطق مس��کونی شناس��ایی شده در 
ش��هرکرد مرکز اس��تان و مراکز شهرس��تانهای 
ششگانه استان اس��ت.رئیس سازمان مسکن و 
شهرس��ازی اس��تان افزود: میزان بافت فرسوده 
در ش��هرکرد 86 هکتار، در بروجن 100 هکتار، 
در فرخشهر 83 هکتار، در نقنه 27/6 هکتار، در 
بلداجی 80/5 هکتار، در هفشجان 83/3 هکتار، 
در سورش��جان 79 هکت��ار، در جونقان 70/85 
هکتار، در فارسان 51 هکتار، در اردل 64 هکتار، 
در چلگ��رد 20 هکتار، در فرادنبه 70 هکتار، در 
س��امان 43 هکتار، در لردگان 34 هکتار، در بن 

40 هکتار و درشهر کیان نیز 72 هکتار است.
مهندس ابراهیمی تصریح کرد: بعد از سفر 
معاون وزیر به اس��تان مبل��غ 30 میلیارد ریال 
که یک س��وم این مبلغ از سوی شرکت مادر 
تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، یک 
سوم از سوی استانداری و یک سوم از سوی 
شهرداری ش��هرکرد جهت بازگش��ائی معابر 
بافت فرسوده ش��هرکرد اختصاص یافت.وی 
همچنی��ن در خصوص اختص��اص اعتبارات 
بافت فرس��وده ش��هری گفت: در استان برای 
احداث و نوس��ازی 650 واحد مس��کونی در 
بافت فرس��وده ش��هری از محل خط اعتباری 
مس��کن مهر تس��هیات در نظر گرفته ش��ده 

است.

از ماه آينده محقق مي شود؛
پرواز گشت هوایي بر فراز اصفهان 

همزم��ان ب��ا حلول م��اه ربیع االول، م��اه بهار
 ائمه اطهار)ع(، مردم استان چهارمحال و بختیاری 
در آیین موس��وم به »حن�ا بران« با آیینهای عزاداری 
ماه ه��ای محرم و صف��ر وداع و جامه های س��یاه 

عزای حسینی را از تن به در کردند.
ب��ه گزارش زاین��ده رود، در این آیین س��نتی، 
پیران میداندارعزای حس��ینی با حض��ور در اماکن 
مقدس و تکیه گاه ها به صورت نمادین جامه سیاه 
از تن بیرون کرده و رخت س��پید پوشیده و حنا به 

دستان خویش نهادند.
مردم برخی از نقاط چهارمحال و بختیاری پس 
از اقام��ه نماز صبح دیروز، آیی��ن وداع با ماه های 
محرم و صفر را در مس��اجد و تکایا و حس��ینیه ها 

برگزار کردند.
مردم اس��تان در مناطق روستایی و شهری پس 
از دو ماه عزاداری و س��وگواری، با قرائت زیارت 
عاشورا و س��ردادن زمزمه »الوداع الوادع یا رضا یا 

رضا« با محرم و صفر وداع کردند.
مردم به همین مناس��بت با افروختن ش��مع در 
گلزار شهدا و قبور درگذشتگان خود حضور یافته 
و به س��بزه آرایی قب��ور پرداختن��د و برخی نیز تا 
هنگام اذان صبح با ش��مع روشن از مقابل مساجد 

گذشتند.
همچنین آیین وداع ب��ا ماه های محرم و صفر 
در برخی مساجد ش��هرکرد با جمع آوری علم ها، 
کتل ها و پرچمهای س��یاه و پوشیدن پیراهن سفید 

با حضور خیل جوانان برگزار شد.
به گزارش زاینده رود، امسال آیینهای عزاداری 
توس��ط750 هیئت مذهب��ی، 114 گروه تعزیه و در 
700 مکانه��ای مذهبی و اماکن متبرکه در طول دو 
ماه محرم و صفر در اس��تان چهارمحال و بختیاری 

برگزار شد.

نوسازی 1050 هکتار بافت فرسوده 
چهارمحال و بختیاری

مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت 
استان اصفهان با اش��اره به خرید یک 
فروند هواپیمای فجر 22 برای گشت 
هوایی بر فراز ش��هر اصفهان در سال 
گذشته خاطرنشان کرد: گشت هوایی با 
اخذ مجوزهای الزم ظرف یک ماه آینده 

رسماً شروع می شود.

 احمدرضا الهیجان زاده در گفتگو 
با موج، وظیفه اصلی گش��ت هوایی 
را مدیریت مناطق و کنترل و نظارت 
و بررسی تغییرات صورت گرفته در 
محیط زیست اس��تان عنوان کرد و 
گفت: این گش��ت هوایی در شعاع 
50 کیلومتری اصفهان صنایع دودزا 

را شناس��ایی و بر تخلیه پسماندها و 
احداث حوضچه ه��ای غیرقانونی و 
تخلیه فاضاب در آنها نظارت می کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
وظیفه دیگر ای��ن هواپیما را کنترل 
آلودگی ه��ای اصفه��ان اع��ام کرد 
و اف��زود: ای��ن هواپیما از ش��رکت 

هواپیماس��ازی ای��ران در اصفه��ان 
خریداری ش��ده و کلی��ه خدمات و 
پش��تیب�انی آن به عه�ده هس�ا است 
ب��ه طوری که با هزینه س��االنه 5 تا 
10 میلی�ون ت�وم�ان کلی�ه خدمات 
تعمی��ر و نگه��داری هواپیما انجام 

می شود.

تقاطع عسگریه چهارمین طرح عظیم شهری اصفهان در سال جاری
هزینه پروژه های عمرانی اصفهان 50 درصد از 
میانگین کشوری کمتر است. معاون عمران شهری 
ش��هرداری اصفهان این صرف��ه جویی را موجب 
تکمیل و بهره برداری از 6 پروژه بزرگ ش��هری 
در قلب اصفهان و تا پایان س��ال دانست. در آیین 
بهره برداری از تقاطع غیر همسطح عسگریه که از 
برخورد خیابان های س��روش، عسگریه و صغیر 
اصفهانی ایجاد شده و در شمال شرقی رینگ دوم 
ترافیکی یعنی حدفاصل مراکز مهم جذب س��فر 
میدان احمدآباد و میدان قدس قرار گرفته، علیرضا 
ق��اری ق��رآن معاون عمران ش��هری ش��هرداری 
اصفهان گفت: در ادامه پروژه های شهید آقاخانی 
و شهدای غزه، کلنگ ساخت تقاطع غیر همسطح 
عس��گریه از اواخر خرداد ماه امسال زده شد و با 
تأخیرهایی که به دلیل مش��کات اجرایی داشتیم 
این پروژه 8 ماهه به اتمام رس��یده است. وی برنامه 
ریزی دقیق و درست را هماهنگ کننده بخش های 
مختلف و موجب بهره برداری یکی پس از دیگری 
پروژه هایی دانست که برای امسال تعریف شده بود 
و گفت: عاوه بر بلوار رضوان، تقاطع غیرهمسطح 
شهید عرب و دکتر حسابی، عسگریه هم قرار بود 
آذرم��اه آماده بهره برداری ش��ود ام��ا چون طرح 
هنگام اجرا به تأسیسات و لوله های اصلی آب و 
فاض��اب برخورد کرد، دو ماه صرف جابه جایی 
این تأسیس��ات ش��د. قاری قرآن هزینه تمام شده 
ساخت تقاطع یرهمسطح عسگریه را محل اجرا و 
جابه جایی تأسیس��ات 53 میلیارد ریال اعام کرد 
و گفت: یکی از ویژگی های پروژه های عمرانی 
شهر هزینه تمام شده آنها است که نسبت به آنچه 
در کش��ور اتفاق می افتد بر این ادعا هس��تیم که 
به دلیل کنترل محس��وس زم��ان اجرای پروژه ها

50 درصد کمتر است.

دو پروژه دیگر تا پایان سال به 
بهره برداری می رسد

    معاون عمران ش��هری شهرداری اصفهان قول 
بهره ب��رداری از تقاطع غیر همس��طح امیرکبیر و 
فاز س��وم پروژه بزرگ امام خمینی را داد و گفت: 
س��عی مان بر این اس��ت که تا پایان سال این دو 
طرح نیز تکمیل ش��وند و ب��رای نوروز در اختیار 
همشهریان و مس��افران قرار گیرند. وی همچنین 
گفت: سال 88 در مجموع 6 پروژه بزرگ شهری 
در قل��ب اصفهان تکمیل ش��ده و به بهره برداری 
رس��یده ان��د. در حالی ک��ه در کنارش��ان یکی از 
بزرگتری��ن پروژه های عمرانی کل کش��ور یعنی 
عتیق در حال اجرا اس��ت. قاری قرآن پیش��رفت 
فیزیکی ف��از اول این پ��روژه را 40 درصد اعام 
ک��رد و گفت: گذش��ت کمت��ر از 6 م��اه از زمان 

اجرا این رقم خوبی اس��ت و امیدواریم براساس
برنامه ریزی تقاطع غیرهمسطح و زیرگذر عتیق تا 

نیمه اول سال آینده آماده بهره برداری شود.

عتیق نقطه شروع تحوالت عظیم در مرکز 
شهر است 

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان عتیق 
را یک اتفاق ویژه و نقطه ش��روع تحوالت عظیم 
در مرکز ش��هر اصفهان خوان��د و گفت: با وجود 
اهمیت س��رعت در پروژه ه��ای عمرانی درباره 
عتی��ق ب��ه دلیل اهمیت ب��االی می��راث فرهنگی 
و ملی برای ش��هر همه اتفاقات ب��ا تأمل و دقت 
دنبال می ش��وند و نهایت تاش��مان بر این است 
ک��ه احیای میدان تاریخی و کهن، چهره ش��هر را 
به گذشته بازگرداند. وی از ساکنان محدوده همه 
پروژه های عمرانی ش��هر به ویژه عتیق به خاطر 
صبر و تحملش��ان هنگام س��اخت و س��از پلها و 
زیرگذره��ا قدردان��ی کرد و گف��ت: امیدواریم با 
بهره برداری از پروژه ه��ای عمرانی، گایه ها و 

مزاحمتهای احتمالی رفع شوند.

اصفهانی ها انتظار ساخت تونل ها و 
تقاطع های بزرگ را دارند

داودی نایب رئیس شورای اسامی شهر اصفهان 
نیز یادآور ش��د: الیحه س��اخت تقاطع عسگریه، 
اردیبهشت ماه امسال توس��ط شهرداری به شورا 
ارائه ش��د و به دلیل همزمانی طرح با عتیق، شورا 
آن را به شرطی تصویب کرد که ظرف کمتر از یک 
سال اجرا شود. وی احداث این تقاطع غیرهمسطح 
را در راستای تکمیل رینگ دوم ترافیکی دانست و 
گفت: اگر این رین��گ را از خیابان باهنر، مدرس، 
س��روش، بزرگمهر، س��جاد، میدان آزادی، خیابان 
دانش��گاه و وحید فرض کنیم اکنون مردم اصفهان 
از شهرداری انتظار تونل ها و تقاطع های بزرگ و 
س��اخت آنها را در چهارراه آبش��ار و آپادانا دارند.
داودی همچنین پیشرفت رینگ سوم ترافیکی شهر 
را نیازمند کمک و حمایت مسئوالن استان معرفی 
ک�رد و گفت: به وی�ژه همکاری مع�اونت سیاس�ی، 
امنیتی استانداری برای آزادسازی پادگان های مسیر 

راهگشا خواهد بود.

امسال در اوج هستیم

نایب رئیس ش��ورای ش��هر اصفهان براساس 
منحنی سازندگی اصفهان و مقایسه آن با سالهای 
گذش��ته گفت: تجزیه و تحلیل این س��خن نشان 
می دهد امس��ال در اوج قرار داریم و بسیاری از 

تقاطع ها و مس��یرهایی که کارشناس��ان ترافیک 
آنها را نیازمند رسیدگی برای کاهش بار راهبندان 
اعام کرده بودند در قالب پروژه ها و تقاطع های 
غیر همس��طح رض��وان، دکتر حس��ابی، ش��هید 
عرب و امام خمینی به س��رانجام رس��یده اند. در 
نهضت پارکینگ س��ازی نی��ز وی به بهره برداری 
از پارکینگ ه��ای چهارراه نظر، توحید، خاقانی و 
هفتم محرم اشاره و اظهار امیدواری کرد پارکینگ 
کرمانی هم به زودی تکمیل ش��ود. سپس با اشاره 
به آزادس��ازی خیابان ه��ای قائمیه، سنبلس��تان، 
مارچی��ن و محمود آباد گفت: اگر همه این کارها 

را کنار هم بگذاریم، می بینیم امس��ال سال خوبی 
برای سازندگی بود. در توضیح علت پیشرفتهایی 
که در توس��عه و عمران ش��هر به دست آمده نیز 
داودی گفت: بیش��تر مدیران شهری، افراد مذهبی 
و والیت��ی هس��تند به ع��اوه تصمی��م گیری ها 
محل��ی اس��ت و مهمت��ر از همه اینک��ه خصلت 
اصفهانی ه��ا برنامه ریزی خوب و دقیق اس��ت، 
نم��ودش هم دو تیم موفق فوتبال اصفهان اس��ت 
که از مدیریت و برنامه ریزی درستی برخوردارند.

تعریف 188 پروژه در بودجه محله محور 
سال آینده

نایب رئیس ش��ورای اسامی شهر اصفهان با 
تأکید بر رویکرد محله محوری در س��ال 89 شهر 
اصفه��ان گف��ت: در این بودجه ت��ک تک مناطق 

و نیازه��ای آنان در نظر گرفته ش��ده و به عنوان 
مثال س��اخت 6 خیابان در داخ��ل محله ها برای 
آزادس��ازی جاده های داخل بافت فرس��وده، 28 
پروژه ورزش��ی، س��الن سرپوش��یده و روباز، 14 
کتابخان��ه، 11 فرهنگس��را، 60 پ��روژه آب نما و 
طرحهای دیگر درون محله ها را شامل می شود.

داودی با بیان اینکه همچنان 33 درصد بودجه 
ص��رف هزینه ه��ای ج��اری و 67 درصد صرف 
هزین��ه امور عمرانی می ش��ود، گف��ت: در مدت 
باقیمانده از سال به شهرداران نیز توصیه می شود 
برای کاش��ت 1 میلیون درختی که جزء تعهدات 

شهرداری است همت کنند.

150 هزار تومان سرانه بودجه عمرانی 
شهروندان اصفهانی

وی سهم هر شهروند اصفهانی در هزینه های 
عمرانی س��ال آینده شهرداری را 150 هزار تومان 
عنوان کرد و گفت: چون رویکرد فضای س��بز و 
توس��عه آن در شهر اصفهان جدی است، به ازای 
هر نفر 20 هزار تومان س��رانه فضای سبز در نظر 
گرفته ایم و برای حمل زباله و تمیز کردن شهر نیز 

80 هزار تومان برای هر خانوار.
نایب رئیس ش��ورای اسامی شهر اصفهان از 
اختصاص 18 میلیارد تومان به پروژه عتیق در سال 
89 خبر داد و گفت: چون دیدگاه شورا این بود که 
باید برای اوقات فراغت جوانان برنامه داشته باشد 

5 میلیارد تومان از بودجه نیز به این بخش اختصاص 
یافت به عاوه 10 میلی��ارد تومان برای هزینه های 

جاری و توسعه ای شرکت واحد اتوبوسرانی.

جریانات پس از انتخابات به صبر در 
قضاوت نیاز دارد

سیدمرتضی سقائیان نژاد شهردار اصفهان هم 
مروری بر انقاب و وقایع آن با اشاره به آیاتی از 
قرآن داشت و گفت: اگر انقاب بخواهد به راهش 
ادامه دهد باید به س��ه نکته توجه کنیم نخس��ت 
دچار سستی باور نشویم، دوم ضعف نشان ندهیم 

و از همه مهمتر زیر بار دشمن نرویم.
او والی��ت فقیه را محور انق��اب و میراث امام 
خواند و گفت: جریاناتی که بعد از انتخابات دهم به 
وج��ود آمد احتیاج به صبر در قضاوت دارد چرا که 
این حرکت بای��د ادامه یابد، دهه چهارم انقاب هم 
یک سالش را سپری کرده و دهه پیشرفت و عدالت 

نام گرفته است.
سقائیان نژاد گفت: در این دهه پیشرفت هایی 
که بر مبنای قانون ها و اقتصاد غربی ها باش��ند 
مدنظر نظام ما نیست البته از تجارب آنها استفاده 
می کنی��م اما هم��راه با عدالت چ��را که حرکت 
فرهنگ��ی نظام جمهوری اس��امی برمبنای نظام 
انبیا ش��کل گرفته و همواره با جهل، دنیاپرستی، 

مال اندوزی و مقام پرستی مبارزه می کند.
وی ب��ا بی��ان اینکه مس��ئوالن ش��هرداری و 
ش��ورای ش��هر اصفهان با همین نیت کار انجام 
می دهن��د، گفت: این خدمتگ��زاری را باید باور 
کنیم تا خودمان را تحت مدیریت خدا قرار دهیم 
و راهکارهایم��ان رنگ و بوی خدایی پیدا کند و 

برکات خدا در آنها جاری شود. 
ش��هردار اصفهان ادام��ه موفقیت اصفهان در 
توس��عه و عمران ش��هری را مدیون مشارکت و 
نظ��ارت مردم دانس��ت و گفت: قب��ل از بودجه 
بعدی امسال از تمام مناطق نظرسنجی کردیم که 
نیازهایش��ان را اعام کرده و این مش��کات در 
کتابچه هایی تدوین شد و براساس آنها طرحهای 

عمرانی سال 89 شکل گرفت.

استخوان بندی طرحهای زیربنایی شکل 
گرفته است

سقائیان نژاد با اشاره به تکمیل رینگ سوم ترافیکی 
ش��هر، افزایش سرانه فضای سبز از 15 به 24 متر 
مربع ، س��اخت فرهنگس��راها و ورزش��گاههای 
مورد نیاز ش��هروندان گفت: قبل از رس��یدگی به 
محات باید اس��تخوان بندی طرحهای زیربنایی 
در شهر اصفهان شکل می گرفت که خوشبختانه 

در این چند س��ال پروژه های بزرگ ش��هری به
 بهره برداری رسیده اند و نوبت وارد شدن به محله ها 
اس��ت. وی افزود: س��ال آینده پروژه های بزرگ، بار 
کمت��ری در بودج��ه دارند پس به س��مت محله ها 
می آییم و امیدواریم ش��هرداران مناطق برنامه ریزی 
مناس��بی برای گره گشایی از چالش��ها داشته باشند.
ش��هردار اصفهان همچنین با اش��اره به سهم 
چش��مگیر محله ها در جنگ تحمیلی و انقاب 
گفت: اگر اصفهان س��ه س��ال قبل و پس از مکه 
به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اس��ام انتخاب 
شد به خاطر میدان عتیق و امام و عالمان گرانقدر 

این بافت بود.
وی احی��ای میدان عتیق را بازگرداندن فضای 
اصفهان به 800 س��ال قبل دانس��ت و گفت: فاز 
نخس��ت این طرح زیرگذر و فاز بعدی احیای 2 
هکتار میدان است که دو بازار اطراف میدان امام و 

میدان کهنه را به هم می دوزد.

آماده سازی زیرگذر عتیق تا
 خرداد ماه 89 

شهردار اصفهان در ادامه با اشاره به وجود مسجد 
جام��ع،  هارونیه، علی )ع(، ش��یره پزه��ا و غیره در 
محدوده این میدان کهن گفت: این یکی از محورهای 
فرهنگی اس��ت که در آینده مانند می��دان امام مورد 
توجه جهانیان قرار می گیرد. ب��ا این حال کاری که 
انجام می شود مردم منطقه را دچار مشکل کرده و اما 
کوششمان بر این است که زیرگذر این طرح را تا ابتدای 
خرداد و تیرماه سال آینده آماده کنیم. فاز دوم نیز هم 
اکنون شروع شده و آزادسازی ها در حال اجرا است.
وی اظهار امیدواری کرد تا پایان سال پیاده روهای 
اطراف زیرگذر برای شب عید آسفالت و آماده شوند 
و گفت: نزدیک به 350 میلیارد س��رمایه گذاری در 
این منطقه صورت گرفته ک��ه 32 هکتار را از فلکه 
احمدآباد، طوقچی، شکرش��کن و چه��ارراه تختی 
تحت الش��عاع قرار می دهد، در کنارش رینگ سوم 

نیز ساماندهی می شود.
سقائیان نژاد با اشاره به گرفتاری 200 متر از رینگ 
سوم در میدان همت گفت: رینگ چهارم نیز برای 20 
س��ال آینده با طول 80 کیلومتر احداث می شود که 

اصفهان را از معضات ترافیکی نجات می دهد.
در پاسخ به خواسته جمعی از ساکنان منطقه به 
ویژه معتمدان مسجد علوی برای نامگذاری میدان 
عتیق به نام امام علی )ع( وی گفت: این پیشنهاد به 
تصویب شورای شهر نیز رسیده چرا که کنار این 
میدان دانه های بسیار ارزشمندی مثل محمدباقر و 
مجلسی را داریم همچنین مسجد علی و کتابخانه 
امیرالمؤمنین و به طور کلی منطقه وصل می شود 

به شیعه.

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
چهار شنبه 28 بهمن ماه 1388 / 2 ربیع االول 1431                4 Wednesday 17 February 2010
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افقی:
1- سوسن زرد- هنر هفتم- پایتخت اسپانیا

2- کرمینه یا تخم حش��رات- کت��اب اتل لیلیان 
وینیچ- کشاورز

3- واهمه- کجاست؟- خندان و گشاده رو- نیمه 
راضی

4- کتاب زرتشت- بازیگر سریالهای چارخونه و 
سه در چهار

5- نوعی کتاب- با گوشه می آید- مطلع و باخبر
6- حال مشکات- فرهنگنامه فرانسوی- شاعر 
مدیحه سرای قرن شش��م که خاوری تخلص او 

بود
7- حرف انتخاب – ترعه - سرشماری

8- مخترع المپ نئون از فرانسه - شکم بند طبی - 
فرمانده بدن - فیلمی با بازی چارلی چاپلین
9- پول روسی - نقاشی سایه روشن - خم

10- بازیگر سریال های نرگس و پنجمین خورشید 
- موجب رضای خداست - سیماب و جیوه

11- شهر موسیقی – مستنطق - هیزم
12- نام سابق مالزی - مماشات و سلوک

13- چهره - اصطاحی سینمایی- تیم فرانسوی 
- ظاهر عمارت

14- حریر و پرنیان - سدی در تهران - از القاب 
بانوی دو عالم حضرت زهرا )س(

15- اتومبیل ژاپنی - بانی هندسه تحلیلی و کاشف 
انکسار نور - اصفهان سابق.

عمودی:
1- مخترع پیل الکتریکی - بانی نقاشی کوبیسم 

- صف
2- لوستر و چلچراغ – کمربند - از رنگهای شاد

3- رساله ها - تیم فوتبال ایتالیا - رایحه
4- جه��ت و ط��رف - درخت ج��دول - تونل 

معروف ایران - زبان عرب
5- پوست سیاه درختان - نترس و دلیر

6- کبر و غرور – طفیلی - بازیکن آرژانتینی
7- تلخ - پرده سینما - متانت و باوقار بودن

8- مرکبدان - یکی از سیم ها - درخت کریسمس 
- میر

9- میوه کمپوتی – متداول - صدمه
10- خوش��حال و شادمان - دوستی و مهر – نام 

یک پرنده
11- نامی دخترانه به معنی وحی - فضا

12- فیلم ایرج قادری – فراموش��کار - مساوی 
عامیانه - خدای دروغین

13- صریح - مدد و همراهی کردن - ودیعه
14- ناصر – مقام - کومه آب

15- زنگ کاروان - سلطان دلهره و ترس در هنر 
هفتم - استاندار.
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کج رفتاری یا جنایت؟
همانطور که می دانیم شیوه های اخاقی مبتنی بر 
اعتقادات، در میان مردم با ارزش و اهمیت هس��تند و 
نقض آنها عکس العمل ش��دیدی را در پی دارد. مثًا 
اعتیاد به مواد مخدر، داشتن فرزند نامشروع، دزدی یا 
هر رفتاری که احساسات اخاقی یک جامعه را شدیداً 
جریحه دار سازد و باعث بر هم خوردن نظم و تعادل 
رایج شود. کسانی که شیوه های اخاقی را نقض کنند 
از نظر مردم پلید بوده و خطری برای جامعه محسوب 
می شوند. قوانین، قویترین هنجارها هستند زیرا نوشته 
شده هستند و نقض آنها مجازات های مشخصی را در 
پی دارد که شامل مجازات مالی، زندانی شدن و یا حتی 
اعدام می شود. بسیاری از قوانین همان شیوه های اخاقی 
هس��تند که مکتوب شده اند و از جانب دولت به اجرا 
گذاشته می شوند. البته بعضی از قوانین هم برای حفظ 
نظم در جامعه نوشته می شوند در حالی که لزوماً بخشی 
از ش��یوه های اخاقی نبوده و یا قبًا وجود نداشته اند 
چون ضرورتی برای وجود آنها نبوده است، مثل قوانین 
مربوط به ترافیک. در جوامع ابتدایی و کوچک، هنجارها 
مشخص تر و محدودتر هستند و میزان همنوایی با آنها 
بیشتر اس��ت. در جوامع پیچیده مدرن به علت وجود 
تمایز می��ان گروه ها و طبقات و تعل��ق به گروه های 
گوناگون، هنجارها متنو ع تر شده و میزان پیروی از آنها 
هم کمتر می شود. گوناگونی خرده فرهنگ ها در جوامع 
بزرگ خود باعث تنوع بیش��تر هنجارها می شود. البته 
همه خرده فرهنگ ها در تناقض با فرهنگ اصلی قرار 
ندارند، اما بعضی از خرده فرهنگ ها ممکن است چنین 
وضعی داشته باشند. در هر حال در همه جوامع بشری 
نظم و نظارت اجتماعی به اشکال گوناگون رسمی و 
غیررسمی دیده می شود. در عین حال در همه جوامع 
بش��ری هم افرادی وجود دارند که هنجار ها را نقض 
می کنند. به گفت��ه دورکیم، کج رفتاری و همنوایی در 
درون ی��ک جامعه با س��اختار خاصی که دارد ممکن 
می شود. مسأله دیگری که مطرح می شود تفاوت میان 
مفهوم کج رفتاری با جنایت اس��ت. در موارد زیادی 
این دو مفهوم با هم تاقی پیدا می کنند، مثل رفتارهای 
خش��ونت آمیز، صدمه زدن به دیگران، دزدی و از این 
قبیل اما بس��یاری از اشکال کج رفتاری هم در جامعه 
وجود دارند که لزوماً جنایت محس��وب نمی شوند و 
یا حتی بعضی از اش��کال قانون ش��کنی ممکن است 
هنجارهای اخاقی و اجتماعی را جریحه دار نس��ازد؛ 
مثل نقص قوانین ترافیک یا فرار از پرداخت مالیات و....    
در بعضی از موارد کج رفتاری ممکن اس��ت به معنی 
انقابی بودن و زیر س��ؤال بردن وضع موجود باشد. 
بیشتر روشنفکران و نوآوران زمانی از جمله افراد کجرو 
محسوب می شدند. برای مثال دولت  شهر آتنی، سقراط 
را محکوم به نوشیدن جام زهر می سازد؛ او یک کجرو 
محس��وب می شود، اما جرم او زیر سؤال بردن اخاق 
جامعه ای بود که به  رغم پیشرفت هایش از نظر فکری 
از او عقب افتاده بود. افکار سقراط بعداً زمینه ساز فلسفه 
و اندیش��ه غرب می شود و پس از او تمامی متفکرین 

از جمله افاطون را تحت 
تأثیر قرار می دهد. البته باید 
توجه داشت که در بررسی 
کج رفتاری جامعه شناسان 
معم��والً به ای��ن نوع کج 
رفتاری بی توج��ه بوده اند.
 مس��أله اصل��ی آنها 
درک رفتارهای��ی بوده که 
بقا، تع��ادل و نظم جامعه 
را به خط��ر می انداخت��ه و 
ادامه زندگ��ی اجتماعی را 
دشوار می ساخته است. در 
عین ح��ال تعیین این حد 
و مرز چندان آس��ان نیست، 
به خصوص که کج رفتاری 
با نظ��م و آزادی رابطه ای 
دو گان��ه و الینح��ل دارد. 

در اینجا الزم اس��ت به تعریف مفهوم کج رفتاری نیز 
بپردازیم. در این زمینه دو تعریف دیده می شود:

1- تعریف کج رفت��اری در ارتباط با هنجارها و 
نقض هنجارهای مورد توافق مردم در یک جامعه.

2- تعریف کج رفتاری در ارتباط با عکس العمل 
یک گروه به نوع خاصی از رفتار و برچسبی که برای 

آن نوع رفتار انتخاب می شود.
 اما به طور دقیق تر، مطالعه نقض هنجارها، مطالعه 
رفتاری اس��ت که قوانین اجتماعی را زیر پا می گذارد 
و این رفتار ش��امل تمامی قوانین رفتار می شود؛ مثًا 
قوانینی که دزدی را منع می کند تا قوانین ساده تری که 
مربوط به چگونگی عبور از خیابان می شود، یا قوانینی 
که مربوط به رفتار در یک س��ازمان اجتماعی خاص 
می ش��ود؛ مثل رفتار دانش��جو در کاس درس، اما در 
عمل بیش��تر تحقیقات توجه خود را به نقض قوانینی 
معطوف می کنند که اکثر افراد جامعه در مورد آن توافق 

دارند. 
مطالعه نقض هنجاره��ا از یک طرف می تواند به 
میزان هنجارش��کنی در یک جامعه بپردازد و از طرف 
دیگر به نقض هنجارها توسط افراد توجه داشته باشد.

 م��ورد اول مرب��وط ب��ه نق��ض هنجاره��ا در 
محدوده های سیاسی- اجتماعی می شود؛ مثًا شهرها، 
استان ها، کشورها و از این قبیل سؤال های گوناگونی را 
مطرح می س��ازد؛ چرا میزان نقض هنجارها در بعضی 
مناطق بیشتر است؟ یا چرا ارقام هنجارشکنی در طول 
مدت زمان مشخصی در یک منطقه افزایش یا کاهش 
داش��ته اس��ت؟ آیا رابطه ای میان نابرابری اقتصادی و 
هنجار ش��کنی وجود دارد؟ اما به طور دقیق تر، مطالعه 
نق��ض هنجارها، مطالعه رفتاری اس��ت ک��ه قوانین 
اجتماعی را زیر پا می گذارد و این رفتار شامل تمامی 

قوانین رفتار می شود.
 نکت��ه دوم مطالعه هنجارش��کنی فرد اس��ت و 
سؤاالت مشابهی مطرح می شود؛ هنجارشکن چه کسی 

اس��ت و چه خصوصیاتی 
دارد؟ و چه متغیرهایی در 
اینجا ممکن است دخالت 
داشته باشند؟ از جمله سن، 
نژاد، جنسیت و غیره. چرا 
در بعض��ی م��وارد فردی 
فقط یک بار هنجارشکنی 
می کند اما دیگران به شکل 
منظم و تکراری درگیر این 
عمل می ش��وند؟ یا اینکه 
چرا افراد خاصی مرتکب 
هنجارشکنی از نوع خاص 
می ش��وند؟ تعری��ف دوم 
مربوط به تعریف اجتماعی 

کج رفتاری می شود. 
مس��أله ای که در اینجا 
مطرح است این است که 
چه نوع رفتاری کجرو به حساب می آید؟ چه گروهی 
این رفتار را کجرو تعریف می کنند؟ و چه افرادی شامل 
این برچس��ب می شوند؟ اینکه تعریف اجتماعی یک 
رفت��ار در طول تاریخ یک جامعه و در میان گروه های 
متف��اوت در یک جامعه یکس��ان نیس��ت، نکته قابل 

توجهی است. 
عاوه بر این در بیشتر موارد هنجارهای مطلوب از 

نظر قدرتمندان کانون استناد قرار می گیرد.
 بهتری��ن نمونه مورد اول نظریه مرتن اس��ت که 
بحث می کند هنجارشکنی به علت تناقض در اهداف و 
شیوه های دستیابی به هدف در یک جامعه یا فرهنگ آن 
پدید می آید و جوامعی که دارای چنین تناقض قوی ای 

باشند، ارقام باالتری از کج رفتاری را خواهند داشت.
 مس��أله اصلی این است که قوانین چگونه اعمال 
می ش��وند و اعم��ال آنها چه تأثی��ری در فرد به جای 
می گذارد. عاوه بر این در موارد زیادی قانون ش��کن 

دستگیر نمی شود و برچسب هم نمی خورد. 
تأثی��رات اجتماع��ی و روانی برچس��ب خوردن 
چیست؟ اصوالً تعریف یک عمل به عنوان کج رفتار 
چگونه ش��کل می گیرد؟ و مبدل به قانون می ش��ود و 
اعمال می ش��ود. البته دیدگاه های نظری گوناگون در 

مورد کج رفتاری وجود دارد. 
اما باید توجه داش��ت که هر یک از این دیدگاه ها 
ب��ه یکی از دو بعد ذکر ش��ده توجه داش��ته اند یعنی 
دیدگاه هایی که س��اختی هس��تند و کج رفت��اری را 
هنجارشکنی می دانند و دیدگاه هایی که به جریان های 
اجتماع��ی توجه دارند و کج رفت��اری را تعریف یک 
ن��وع رفتار از دیدگاه گ��روه در مقابل گروه های دیگر 

می بینند. 
دیدگاه دوم بر کنش های متقابل اجتماعی میان افراد 
ی��ا گروه ها تأکید دارد و اینکه هنجارها چندان ثابت و 
اس��توار نیستند بلکه در اثر کنش های متقابل بر مبنای 
موقعیت و منافع گروه ها می توانند تغییر کنند. عاوه بر 

این آنها بر مراحل متفاوتی که فرد از آن عبور می کند 
تا کج رفتار ش��ود تأکید دارند. ای��ن نظریه از دیدگاه 
یک گروه از کارشناس��ان ای��ن طور بحث می کند که 
س��اختارهای اقتصادی در تعریف یک رفتار به عنوان 
کجرو، با اهمیت  هس��تند.به  ط��وری که جوامعی که 
دارای اقتصاد س��رمایه داری هستند رفتارهای خاصی 
را جنایت یا کج��رو تعریف می کنند، در حالی که در 
کشورهای دیگر تعاریف دیگری از کج رفتاری دارند.

 مثا اینکه فرد کج رفتار یک س��رمایه دار یا یک 
شخصیت قدرتمند باشد، در مقابل یک فرد کارگر یا 
یک فرد دون پایه، در تعریف او به عنوان کج رفتار تأثیر 

خواهد گذاشت.
 در عین ح��ال هر یک از این دیدگاه ها فرضیات 
متفاوت��ی در م��ورد نظم اجتماع��ی در نظ��ر دارند. 
نظریه های دس��ته اول فرض را ب��ر این می گذارند که 
جامعه اصوالً منظم اس��ت. یعنی هنجارهای حاکم بر 
رفتار واضح، مشخص و ثابت هستند. نظریه های دسته 
دوم ب��ر این اعتقادند ک��ه جوامع به  رغم نظم ظاهری 
دچار اغتشاش هستند و هنجارها مبهم، غیر متجانس 
و بی ثبات هس��تند و بنابر این بر مس��أله شکل گرفتن 
هنجارها در میان گروه های ذینفع در مقاطع زمانی تأکید 
دارند. این گروه به چگونگی پیدایش هنجار و تعریف 
ک��ج رفتاری از نقطه نظر گروه های متفاوت در جامعه 
بیش��تر توجه می کند و پدیده کج رفت��اری را در همه 

محیط ها و زمان ها ثابت نمی بیند. 
این دیدگاه های تئوریکی فرضیه های متفاوتی 
نی��ز در رابطه با تأثیر جامعه ب��ر فرد دارند. بعضی 
دیدگاه ها معتقدند انس��ان در رابطه خود با جامعه 
اص��والً موجودی مفعول اس��ت و جامعه و محیط 

انسان را شکل می  دهد. 
دیدگاه های دیگر ف��رض را بر این می گذارند 
که انس��ان نس��بت به جامعه و محیط عکس العمل 
نش��ان می دهد و موجودی مفعول نیست یا همانند 
صفحه سفیدی نیست که جامعه هر چه را خواست 

روی آن بنویسد. 
 انس��ان با جامعه و محیط آش��نا می ش��ود، در 
ضمن جامعه پذیر ش��دن پدیده ها را تعبیر می کند، 
نس��بت به آنه��ا عکس العمل نش��ان می دهد و در 
بعض��ی م��وارد محیط و فرهن��گ را تغییر می دهد 
بنابرای��ن جامعه ش��ناس با ایجاد تغیی��ر در محیط 
می تواند انحرافات را محدود و یا حتی ریش��ه کن 

سازد.
 دیدگاه های دیگر مثل دیدگاه پدیدار شناسی یا 
نو، هر چند به ساخت جامعه به عنوان عامل مهمی 
در پیدای��ش انحراف توجه دارند ولی تصویری که 
از انس��ان ارائه می دهند موج��ودی فعال و خاق 
اس��ت. انس��ان در مواردی می تواند انتخاب کند و 
از اراده آزاد خ��ود نیز کمک گیرد و یا نس��بت به 
وضعی��ت خود عکس العمل نش��ان دهد، حتی اگر 

این عکس العمل به شکل کج رفتاری باشد.     

در تیران و کرون اصفهان
دعوای پدر و پسر رنگ خون گرفت

در پی وقوع یک مش��اجره خانوادگی در 
تی��ران و کرون اصفهان پ��دری پس از درگیر 

شدن با پسر خود او را به قتل رساند.
سرهنگ غامعباس بلفکه فرمانده انتظامی 
شهرس��تان تیران و کرون گفت: در پی کسب 
خب��ری مبنی بر اینکه پس��ر جوانی با س��ر و 
روی خ��ون آلود در یکی از بیمارس��تان های 
شهر فوت کرده است مأموران این فرماندهی 

سریعًا به محل اعزام شدند.
وی اف��زود: در تحقیق��ات صورت گرفته 
مش��خص ش��د فرد فوت ش��ده ی��ک جوان 

23 س��اله به نام »حس��ین- د« بوده که در پی 
مش��اجره بر س��ر اختافات خانوادگی با پدر 

خود درگیر و توسط او به قتل رسیده است.
این مقام مس��ئول اظهار داش��ت: براساس 
نظریه پزش��کی قانونی شکس��تگی سر بر اثر 
ضربه جسم س��خت و خونریزی مغزی علت 

مرگ این پسر جوان عنوان شده است.
سرهنگ بلفکه خاطرنشان کرد: هم اکنون 
پدر این جوان به اتهام قتل فرزند خود دستگیر 
و به منظور س��یر مراح��ل قانونی و تحقیقات 

بیشتر تحویل مراجع ذیصاح شده است.

دستگیری 15 عضو فعال یک شرکت 
هرمی در اصفهان

در پی شناسایی و پلمپ دفتر یک شرکت 
هرمی توس��ط پلی��س امنیت عمومی اس��تان 
اصفهان 15 نفر از اعضای فعال این ش��رکت 

نیز دستگیر شدند.
سرهنگ میرعباس صوفی وند رئیس پلیس 
امنیت عمومی استان اصفهان با اعام این خبر 
اظهار داش��ت: در راستای مبارزه با سوداگران 
اقتص��ادی و اعض��ای ش��رکت های هرم��ی 
مأموران این پلیس موفق ش��دند دفتر یکی از 
این شرکت ها را در ش��هر اصفهان شناسایی 
کنند.وی افزود: در پی کس��ب اطاع مأموران 
از راه اندازی دفتر یکی از شرکت های هرمی 
در شهر اصفهان توسط تعدادی افراد جوان و 
فعالیت آنان در جهت عضوگیری، مش��اوره و 
پرزنت افراد به صورت گس��ترده موضوع در 

دستور کار مأموران این پلیس قرار گرفت.
صوفی ون��د همچنی��ن اف��زود: مأموران 
بافاصل��ه به محل اع��زام و پس از هماهنگی 

با مقام قضایی دفتر مذکور را مورد بازرسی قرار 
دادند.این مقام مسئول از دستگیری سه زن و 12 
مرد که مشغول فعالیت در این دفتر بودند خبر داد 
و گفت: در بازرسی از دفتر نیز تعداد دو دستگاه 
لپ تاپ، 15 دس��تگاه تلفن هم��راه، هفت جلد 
سررسید مربوط به شرکت هرمی، تعدادی اوراق 
اینترنتی و تبلیغی در خصوص نحوه فعالیت در 
شرکت و تعدادی کتاب روانشناسی که به منظور 
اغفال افراد مورد استفاده قرار گرفته می شد کشف 
و ضبط ش��د. رئیس پلیس امنیت عمومی استان 
تصری��ح کرد: کلیه متهمان در تحقیقات صورت 
گرفته از آنان صراحتاً به عضویت در شرکت هرمی 
و دریافت مبالغ نسبتاً کان به عنوان پورسانت در 
جهت عضوگیری برای آن شرکت اعتراف کردند.
س��رهنگ صوفی وند با بی��ان اینکه دفتر مذکور 
براساس حکم قضایی پلمپ شد، گفت: متهمان 
دستگیر شده به همراه پرونده جهت سیر مراحل 

قانونی خود تحویل مراجع قضایی شدند.

بخش دوم
در بحث قبل گفتیم اینترنت یک وس��یله ارتباطی 
پیشرفته اس��ت که به صورتهای مختلفی باعث ارتباط 
می ش��ود و س��ابقه راه اندازی شبکه اینترنت به شبکه 
دیگری به نام آرپانت که یک شبکه آزمایشی بود و در 
سال 1976 میادی آغاز به کار کرد بر می گردد و اینکه 
مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات ایران نیز به 
عنوان نماینده این کشور در اواخر سال 1991 میادی به 

شبکه آموزشی و پژوهشی اروپا )EARN( پیوست.
در ادامه به کاربرد اینترنت و اینکه امروزه با شبکه های 
به هم پیوسته کامپیوتری ذهن انسان می تواند بر امواج 
الکترومغناطیسی سوار شود و در بازارهای داخل و خارج 
کشور با سرعت برق اطاعات الزم را گردآوری کند و 
در صورت نیاز به خرید و فروش بپردازد، پرداختیم و 
بیان کردیم اینترنت چه نقشی می تواند در کشورهای 

توسعه نیافته داشته باشد. 
ــا مفید( آن بر  ــت و اثرات )مخرب ي اينترن

روابط انسانی 
اینترنت ابعاد زمانی و مکانی را درنوردیده و اثرات 
ش��گرفی بر تمام ابعاد زندگی انس��ان معاصر گذاشته 
است. برخاف بسیاری از دستاوردهای تمدن غرب که 
پس از چندین سال به کشورهایی مثل ایران می رسید 
اینترنت به علت جهانی ش��دن و افزایش ارتباطات و 
اثرات شگرفش در تمام زمینه ها، پس از مدت اندکی به 
کشورمان راه یافته است. تعداد افرادی که در کشورمان 
با اینترنت آشنایی دارند و از آن استفاده می کنند هر روز 
فزونی می یابد و این به علت جوان بودن جامعه، افزایش 
تعداد دانش��جویان، رشد سریع تکنولوژی و ضرورت 
استفاده از اینترنت در دانشگاهها، شرکت ها و ادارات است. 
»پیش بینی کابوس هولناک داستان های تخیلی به حقیقت 
می پیوندد. هر کس در خانه خود به تنهایی نشسته و در 
انزوایی ترسناک به سر می برد. اما در عین حال در شبکه 
اینترنت با تمام جهان در ارتباط است. این نوعی پایان 
جهان مادی تجربه، تماس ملموس جسمی، از بین رفتن 

ارتباط عاطفی و معنوی بر نهاد انسانها است.«
روژه س��اراماگو نویس��نده معروف پرتغالی رمان 
مع��روف »کوری« با جمات فوق، ه��راس خود را از 
اثرات اینترنت بر روابط انسانی بیان کرده است. البته پیش 
از این جامعه شناسانی چون تیل پستمن جامعه شناس 
معروف امریکایی از بحران معنویت و جدایی انسان ها، 
سست شدن بنیان خانواده ها در اثر تکنولوژی ماهواره 
و تلویزیون گفته بود و از اتمیزه ش��دن در اثر س��یطره 
تکنولوژی بر زندگی بیم داده بود. واقعیت آن است که 
تغییر شکل زندگی اجتماعی روزمره و سرعت تغییرات 
تکنولوژی پیامدهای ژرفی برای فعالیتهای ش��خصی 

در برداشته است.

به قول آنتونی گیدنز »هویت شخصی« افراد عمًا 
بر اس��اس روایت خاصی از »خود« باطنی آنها ساخته 
و پرداخته می ش��ود که بر حس��ب بازتاب های تغییر 
نهاده��ای اجتماعی مدرن مورد تجدید نظرهای مداوم 
قرار می گیرد. امروزه جوانان بسیاری هستند که زندگی 
مجازی دارند و شاید با افرادی فرسنگ ها دور از خود 
از طریق اینترنت و در دنیای مجازی ارتباطی عمیق دارند 
ولی نسبت به واقعیت های پیرامون خود واکنش نشان 

نمی دهند.
آنچه غیر قابل انکار می نماید این است که مخرب 
یا مفید بودن اینترنت کاماً به فرد بستگی پیدا کرده است. 
ساراماگو می گوید: قطار هنگام حمل انسان ها و بار چیز 
خوبی است اما اگر افرادی را به سمت اردوگاههای مرگ 
هدایت و یا تجهیزات نظامی حمل کند، دیگر چیز خوبی 

به شمار نمی آید.
اینترنت نیز چون قطار محصول یک فناوری است 
که به خودی خود نه خوب است و نه بد، بلکه تنها به 
نوع استفاده ای که از آن می بریم بستگی دارد به همین 
س��بب است که اکنون عقل باید بیش از هر زمان دیگر 

بیدار باشد و به خواب نرود.
یکی از مزای��ای ارتباط اینترنتی را باید در افزایش 
همبستگی بین انسانها یافت. البته نوع همبستگی افراد با 
گذشته متفاوت است، در گذشته همبستگی افراد حول 
محور قومیت، فرهنگ مشترک یا زبان مشترک به وجود 
می آمد ولی به نظر می رسد امروزه با گسترش جهانی 
شدن ادغام فرهنگ ها و افزایش امکان گفتگو و همدلی 
بیش��تری بین مردم جهان پدید می آی��د. عاوه بر این 
استفاده از اینترنت اثرات جالبی هم در روابط اجتماعی 
افراد دارد، ما انسانها روزانه از کنار دهها نفر انسان دیگر 
بی تفاوت می گذریم، بدون آنکه به آنها توجه کنیم، در حالی 
که در محیط مجازی راحت با افراد ناش��ناس سام و 
احوالپرس��ی و حتی درد دل می کنیم. البته در این میان 
احتم��ال آنکه افراد در مورد خود غلو کنند و چهره ای 
غیر واقعی از خود نمایش دهند نیز بیشتر است برخی از 
افراد با چند چهره و با ایفای چند نقش وارد محیط های 
گفتگوی اینترنتی می ش��وند و اطاعاتی غلط از خود 
می دهند. این افراد دارای بحران شخصیتی هستند که در 
محیط های مجازی تشدید می شود شاید بحران های 
روح��ی و روانی آنها ناش��ی از مواجه ب��ا دنیای مدرن 
باشد. بسیاری از متفکران، اندیشمندان و حقوقدانان به 
این  نتیجه رسیده اند که حمایت از ارزشهای فرهنگی 
یک جامعه در برابر هجوم برنامه های اینترنت، سانسور 
محسوب نمی شود. معیار برای حفظ فرهنگهای ارزشی 
که باید در حفظ آن کوشید خود جمعی و وجدان بین 
المللی اس��ت. آنچه مسلم است این است که در مقابل 
پیشرفت تکنولوژی نمی توان ایستادگی کرد و نمی توان 

با روشهای فرهنگی به مقابله با فرهنگها رفت.
ــت اينقدر  ــود اينترن ــز باعث می ش چه چی

اعتیادآور باشد
محققان اینترنت حدسیات خودشان را به سایرین 
شناسانده اند. ما هم حدسیات خودمان را در این مورد 
بیان می کنیم به خاطر جنبه هایی از اینترنت، یعنی جایی 
ک��ه مردم وقت زیادی  را صرف آن می کنند که اجباراً 
با فعالیتهای اجتماعی تداخل می کند به نظر می رسد 
چیزی که اینترنت را اینقدر اعتیاد آور کرده است »اجتماعی 
س��ازی مصنوعی« اس��ت. این باعث می ش��ود رابطه 
بی پرده و چهره به چهره قدیمی و صحبت کردن مردم 
با یکدیگر کنار گذاشته شود. مردم از طریق Email و یا 
chat اوقات خودشان را به رد و بدل کردن اطاعات یا 

گپ زدن با مردمی مثل خودشان سپری می کنند.
آیا ما به صرف کردن وقت با دوستان در دنیای واقعی 
اعتیاد می گوییم؟ البته ن��ه، البته جوانان از طریق تلفن 
ساعت ها به گفتگو با مردمی می پردازند که هر روز آنها 
را می بینند. آیا ما به آنها معتادین تلفن می گوییم؟ مسلمًا 
نه. مردم مواقعی می شود که ساعت ها غرق مطالعه یک 
کتاب می شوند که در طی آن به دوستان خود اعتنا نمی کنند و 
اغلب حتی تلفن را هم که زنگ می زند گوش��ی را بر 
نم��ی دارند آیا ما به آنها معتادین کتاب می گوییم. اگر 
برخی متخصصین بالینی و محققین ش��روع به شرح 
دادن و تعریف کردن اعتیاد به عنوان عاملی متعارض یا 
اجتماعی کرده اند، بنابراین ما هر رابطه اجتماعی را در 

دنیای واقعی یک نوع اعتیاد می نامیم.
عاوه بر چیزهایی که تا حاال بحث شد یک تئوری 
دیگری هم اس��ت و آن این است که رفتارهایی که ما 
مشاهده می کنیم  فاز یک هستند یعنی بسیاری از مردم 
معتاد به اینترنت خود را تازه وارد به اینترنت دانسته اند و 
برای وفق دادن خود به محیط، خود را کاماً در آن غرق 
می کنند. از آنجا که این محیط از هر محیط دیگری که 
قباً دیده ایم بزرگتر اس��ت، برخی از مردم کاماً در آن 
غرق می شوند که مدت این غرق شدگی بیش از مدتی 
است که معموالً برای وفق دادن خود با یک سرویس، 
محصول یا تکنولوژی جدید نیاز است. والتر بر اساس 
کار گروهی رابرتز، اسمیت و پوالک چنین موضوعی 

را دریافت.
مطالعه رابرتز و همکارانش نشان داد فعالیت اینترنتی 
chat فاز یک اس��ت. مردم ابتدا مجذوب و فریفته آن 
می ش��وند بعد از آن دلسرد می شوند و کمتر به سراغ 
آن می روند و سپس به یک باالنس می رسند و فعالیت 

chat نرمال می شود.
این مدل را به طور گس��ترده تر می توان به کاربرد 
اینترنت نس��بت داد، برخی مردم خیلی ساده به مرحله 
یک می رس��ند و هیچ گاه از آن خارج نمی شوند اینها

 به قدری کمک نیاز دارند تا به مرحله 2 برسند. این مدل 
برای استفاده کنندگان قدیمی اینترنت هم که زیاد از حد 
شروع به استفاده از اینترنت می کنند صادق است. علت 
استفاده  زیاد از حد آنها یافتن یک فعالیت جدید اینترنتی 
است. نکته قابل توجه اینکه از آنجا که همه فعالیت های 
اینترنت��ی را تا حدودی فاز یک در نظر می گیریم تمام 

مردم باالخره خود را به مرحله 2 می رسانند. 
حال اگر این نظریه را قبول  کردیم )اعتیاد به اینترنت 

بیماری است( چه باید کرد؟
اوالً از آن وحش��ت نکنیم. ثانیاً تنها به خاطر اینکه 
در مورد بسته بندی مختصات تشخیصی متخصصین 
اختاف نظر وجود دارد نباید به این نتیجه برس��یم که 
هی��چ کاری برای حل کردن این مش��کل وجود ندارد. 
در حقیق��ت، همان طور که قباً هم گفته ش��د نیاز به 
ارزیابی ها و مطالعات پیچ در پیچ خیلی زیادتر است تا 

بتوان به راه حلی برای این مسأله دست یافت. 
اعتیاد به اينترنت چیست؟

صحبت دقیق در این مورد بس��یار مش��کل است. 
محققین تاکنون در این باره بیش��تر به نظر س��نجی و 
نظریه پردازی پرداخته اند و نمی توان روابط عادی بین 
رفتارهای ویژه و علل آنها را ایجاد کرد. البته توضیح یک 
مسأله و رفتارهای خاص مثل اعتیاد به اینترنت می تواند 
مفید باشد اما قادر نیستیم اینگونه رفتارها و تکنولوژی 
را توضی��ح دهیم و در این مورد نتیجه گیری کنیم پس

 نتیجه گیری کاماً حدسی خواهد بود.
مشخص است بس��یاری از مردم مدت زیادی 
را به صورت On line س��پری می کنند اما مردم 
نی��ز برای مدت طوالنی تلویزی��ون می بینند و کار 
می کنن��د و یا حتی کتاب می خوانند به طوری که 
فامی��ل و خان��واده و روابط اجتماع��ی را فراموش 
می کنند. این مس��أله که بس��یاری از مردم بیش��تر 
از حد به گش��ت و گ��ذار در اینترنت می پردازند 
ش��اید فرار از زندگی و مشکات آن باشد. به این 
ترتیب می تواند ذهنی، جس��می یا ارتباطی باشد. 
بنابرای��ن هی��چ تفاوتی بین چنین ش��خصی )که به 
اینترنت معتاد اس��ت( و کس��ی که بسیار تلویزیون 
تماش��ا می کند از نظر قضاوت نیس��ت. البته تعداد 
کمی از مردم بدون هیچ مشکلی ساعت ها را پشت 
اینترنت می گذرانند. کس��انی که زی��اد از اینترنت 
اس��تفاده می کنند دچار وس��واس زیادی شده اند 
که کامًا شناخته ش��ده و راه عاج آن ساده است. 
بنابرای��ن ما با یک بیماری جدید روبه رو نیس��تیم 
بلکه این رفتار انسانها است که مشکل آفرین شده 
و به سادگی با تکنیک های رفتارشناسی سنتی قابل 

حل است. 
ادامه دارد...
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دکتر نسرين امیدوار - ساندویچ غذایی 
است سرشار از انرژی که به عنوان میان وعده 
به دانش آموزان توصیه می ش��ود و اگر به طور 
صحیح و مقوی تهیه شود، حتی می تواند یک 
وعده غذایی اصلی را تش��کیل دهد. در کل، 
این میان وعده  به تمرک��ز، یادگیری و تقویت 
حافظه دانش آموزان کمک بس��یاری می کند. 
در قدیم نوعی میان وعده به نام »لقمه« وجود 
داش��ت که همان ساندویچ کنونی بود ولی در 
آن زمان خیلی س��الم تر تهیه می شد و معموالً 
ترکیبی از نان و پنیر و س��بزی یا نان و پنیر و 

گردو بود. 
اکنون نیز ساندویچ ها به عنوان میان وعده 
ی��ا حتی جزء غذاهای اصلی هس��تند که بهتر 
اس��ت به جای نان  س��فید از نان  س��بوس دار 
یا نان غنی ش��ده در تهیه  آنها اس��تفاده ش��ود 
و تمام��ی گروه های غذایی ب��ه عنوان اجزای 
تش��کیل دهنده در آنه��ا موجود باش��ند. ولی 
مش��کل عمده ساندویچ ها، اس��تفاده از مقدار 
زیادی سس سفید در آن است که چرب بوده 
و بیماری ه��ای زی��ادی را به هم��راه دارد. از 
این رو، می توان به جای س��س مایونز از سس 
گوجه استفاده کرد و از سرخ کردن زیاد مواد 
غذایی در روغن خودداری کرد. خیار شور نیز 
به علت داشتن نمک زیاد مضر است، بنابراین 

می توان به جای آن از خیار تازه، گوجه فرنگی 
و کاه��و بهره ب��رد. توصیه می ش��ود غذاهای 
نیمه آماده مثل سوس��یس، کالباس و همبرگر 
ت��ا حد ام��کان کمتر مصرف ش��ود زیرا مواد 
نگهدارنده بسیاری دارند. ساندویچ فافل نیز 
که مورد توجه جوانان و دانش آموزان اس��ت، 
چون از ترکیب نخود و س��یب زمینی تشکیل 
شده و در مقدار زیادی روغن سرخ می شود، 
ج��زء غذاهای س��الم به حس��اب نمی آید و 
س��یب زمینی کبابی یا بخارپز یا آب پز و نخود 
پخته می تواند جایگزین خوبی برای فافل به 

حساب آیند.
 متأسفانه مصرف سیب زمینی یا تخم مرغ 
آب پ��ز در بین جوان��ان کمتری��ن طرفدار را 
دارد ام��ا می ت��وان این غذاهای مق��وی را به 
عن��وان س��اندویچ در مدارس تهی��ه کرد و با 
انواع س��بزی ها آن را خورد. معموالً همراه با 
س��اندویچ  نوشابه هم خورده می شود که بهتر 
اس��ت به جای نوش��ابه ها که ضرر دارند، از 
دوغ یا آب میوه یا حتی آب معمولی اس��تفاده 
ک��رد. حبوبات پخته مثل عدس، لوبیا و ذرت 
پخته ه��م می توانند جایگزین مناس��بی برای 
انواع چیپس ها و اس��نک های تجاری باشند تا 
وضعیت تغذیه دانش آموزان به مرور زمان به 

وضعیت مناسب خود برسد.

داشتن خوابی آرام از جمله نیاز های انسان 
برای برخورداری از سامت روحی و جسمی 
 است اما برخی از ما بدون داشتن بیماری، تنها 
با عادات  غذایی نادرست، خواب خوش شبانه 
را از خود سلب می کنیم. بنا بر باور پزشکان، 
نح��وه و نوع غذا خوردن، نقش��ی کلیدی در 
بهره مندی از خوابی آرام و عمیق ایفا می کند. 
ب��ه گفته آنها خوردن م��واد غذا یی تند قبل از 
خواب مانند س��یر و فلفل و همچنین دیر شام 
خوردن، خواب را مختل می کند. پزش��کان 6 
تا 8 ساعت خواب ش��بانه آرام را برای بهبود 
عملکرد مغز، حفظ طراوت پوست و شادابی 
چشم ها توصیه می کنند. همچنین آخرین وعده 

غذایی نباید بیش از 500 کالری انرژی داشته 
باش��د و صرف شام سبک و کم چربی حوالی 
ساعت 7 بعد از ظهر توصیه می شود. از سوی 
دیگ��ر، مواد غذایی نفاخ مانند حبوبات و کلم  
در معده گاز زی��ادی تولید می کنند و خواب 
آرام را از ف��رد می گیرند. جالب اس��ت حتی 
صبحانه نیز بر خواب ش��بانه تأثیر می گذارد. 
به گفته پزش��کان کافئین موج��ود در قهوه تا 
12 س��اعت در بدن باق��ی می ماند و می تواند 
در صورت حس��اس ب��ودن بدن ب��ه کافئین، 
بی خوابی به وجود آورد. نوش��ابه های سیاه، 
کاکائو، چ��ای و دیگ��ر خوراکی های حاوی 

کافئین نیز چنین خاصیتی دارند.

دانشمندان در یک پژوهش جدید کشف 
کرده اند طب س��وزنی درد را نه در بدن بلکه 

در مغز کاهش می دهد.
 بر اساس نتایج یک پژوهش جدید، طب 
س��وزنی در واق��ع باعث می ش��ود مغز دیگر 
درد را تجربه نکند. دانش��مندان با اس��کن از 
مغز داوطلبان حین انجام طب س��وزنی چینی 
روی ب��دن آنه��ا متوجه ش��دند ای��ن تکنیک 
مسیرهایی که درد را در کنترل دارند، غیرفعال 
می کند. دکتر هوگ مک فرس��ون کارش��ناس 
طب مکمل در دانش��گاه ی��ورک در انگلیس 

در این باره اظهار داش��ت: این نتایج ش��واهد 
علمی هدفمندی ارائه می کن��د مبنی بر اینکه 
طب س��وزنی تأثیرات خاصی روی مغز دارد 
و امی��د می رود این یافته ها به درک بهتر نحوه 
عملکرد این طب مکم��ل و تکنیک کاربردی 
سنتی کمک کند. شرح این پژوهش در مجله 
»پژوهش مغز« منتش��ر شده است. محققان در 
حال حاضر مش��غول تحقیق و بررس��ی روی 
قابلی��ت احتمالی طب س��وزنی ب��رای درمان 
س��ندرم روده تحری��ک پذی��ر و افس��ردگی 

هستند.

دکتر ضیاءالدين مظهری - بستنی سالم 
نه تنها قس��متی از انرژی و پروتئین مورد نیاز 
روزانه بدن را تأمین می کند، بلکه ویتامین های 
ضروری و مفید را نیز به بدن می رس��اند. در 
عی��ن حال، اگر بس��تنی ب��دون افزودنی های 
غیرمجاز رنگی و از نوع پاس��توریزه باشد، به 
دلیل آنکه حاوی مواد لبنی است، تأمین کننده 
کلس��یم بدن نیز خواهد بود. ب��ه همین دلیل 
توصیه می شود بستنی در رژیم غذایی روزانه 
ک��ودکان، به ویژه گروهی ک��ه به اندازه کافی 
شیر نمی خورند، قرار گیرد. البته به افراد چاق 
یا کسانی که زمینه چاقی دارند، توصیه می کنم 
در مصرف بستنی احتیاط کنند. در عین حال، 
بستنی هایی که از خارج وارد می شوند، ممکن 
است تاریخ مصرفشان گذشته باشد. در مورد 
استاندارد بودن مواد اولیه این محصوالت هم 
نم��ی توان صد درصد مطمئ��ن بود. در مورد 
بستنی های جدید که چند سالی است در بین 

جوانان و نوجوانان رواج پیدا کرده اس��ت هم 
باید گفت این بس��تنی ها به دلیل حجم زیاد و 
کالری ب��اال، خطر اضاف��ه وزن و چاقی را به 
ش��دت افزایش می دهند و به همین دلیل باید 
در مصرف آنها اعت��دال را رعایت کرد. حتی 
بسیاری از این بس��تنی ها افزودنی هایی مانند 
خامه و ش��کات دارند که موجب پرکالری تر 
شدن بستنی می ش��ود. بنابراین می توان نتیجه 
گرف��ت بس��تنی  های پاس��توریزه کارخانه ای، 
مطمئن تر و س��الم تر هس��تند. بس��تنی از قند، 
خامه و ش��یر پرچرب تهیه می ش��ود و حاوی 
انرژی زیادی اس��ت. همچنی��ن در انواعی از 
بستنی ها که شیرینی نیز به آن اضافه می شود، 
ای��ن انرژی به چند برابر می رس��د، از این رو 
مصرف زیاد آن موجب ب��روز چاقی خواهد 
شد. بس��تنی باید بعد از غذای اصلی مصرف 
ش��ود تا موجب احساس سیری در فرد نشده 

و به برنامه غذایی او لطمه ای نزند. 

ــعود کیمیاگر - پنی��ر خود به  دکترمس
تنهای��ی دارای ارزش غذایی باالیی اس��ت اما 
بهتر اس��ت در حد اعتدال مصرف ش��ود. در 
مواقعی که ش��یر و ماست در دسترس نیست، 
بهتر اس��ت تأمین کلس��یم توس��ط پنیر انجام 
ش��ود. به طور کلی مصرف لبنیات برای همه 
س��نین مخصوصًا ک��ودکان و نوجوانان که در 
حال رشد هس��تند و برای استخوان  سازی و 
داش��تن اس��تخوان  هایی محکم نیاز به کلسیم 
دارند، مفید اس��ت اما آنچه بیشتر باید مدنظر 
قرار گیرد مصرف به اندازه آن است. در مورد 
اینک��ه آیا خوردن گردو با پنیر الزم اس��ت یا 
خی��ر، تاکن��ون تحقیقات کاملی انجام نش��ده 
و هنوز موضوع مش��خص نیس��ت اما به نظر 
می رس��د خوردن گردو با پنیر نسبت کلسیم 
به فسفر را در بدن اصاح می کند مخصوصًا 
در بچه ها که نس��بت کلسیم به فسفر 2 به 1 
نیس��ت، اگر به همراه پنیر هن��گام صبحانه یا 
ناهار و یا ش��ام گردو خورده شود این نسبت 
بهتر برقرار می ش��ود. اما اگ��ر بتوانیم طوری 
برنام��ه  ریزی کنیم و م��واد غذایی متنوعی را 
داش��ته باش��یم که از آن طریق فسفر کافی به 
بدن برس��د، نیازی نیس��ت حتم��ًا در کنار آن 

گ��ردو بخوریم. از آنجا که گردو سرش��ار از 
اس��یدهای چرب امگا 3 است، نه تنها هنگام 
صبحان��ه بلکه به ش��رط کاه��ش چربی های 
دیگر می  توان از آن در انواع غذاها، کیک ها 
و دسرها استفاده کرد. نکته دیگر اینکه اگرچه 
مصرف بس��یاری از غذاهای آماده یعنی همان 
فس��ت  فودها را زی��اد توصیه نم��ی  کنیم اما 
برخ��ی از این غذاها به دلیل داش��تن پنیر در 
انواع مختل��ف از جمله پنیر پیت��زا می تواند 
کم��ی از نیازهای ب��دن به کلس��یم را جبران 
کن��د و از این لحاظ خوردن فس��ت  فودهای 
کم  چربی که در آن مواد س��رخ شده و سس 
کمترند ام��ا پنیر دارند، توصیه می  ش��ود. در 
گذش��ته به دلیل عدم رعایت نکات بهداشتی، 
برخی پنیرها سبب بروز بیماری  هایی در افراد 
می  شد. عده ای تصور می  کردند خوردن پنیر 
س��بب کاهش هوش و به قولی خنگ ش��دن 
می  شود، در حالی که اینطور نیست. اگر این 
تعبیر درس��ت بود، فرانسوی ها و ایتالیایی ها 
که بی��ش از صد نوع پنیر دارن��د، باید دارای 
ضریب هوش��ی پایینی نیز باشند. واقعیت این 
اس��ت که خوردن پنیر در حد اعتدال مشکلی 

را برای افراد ایجاد نمی کند.

نقطه

بس��یاری از افراد تا پیش از اینکه یکی از افراد 
خان��واده ش��ان گرفت��ار بیماری روانی ش��ود هیچ 
اطاعات��ی در ای��ن ب��اره ندارند. تحقیقات نش��ان 
می دهد این بیماری ها بس��یار شایع تر از آن است 
که تصور می شود. اگر هر یک از کسانی که دچار 
یک��ی از بیماری ه��ای روانی می ش��ود حداقل 3 
نفر را در زندگی داش��ته باش��د که به سرنوشت او 
اهم�یت ده��د، در این صورت تقریب��ًا 60 میلیون 
نفر )مبتایان / بیماران، خانواده آنها و دوستانشان( 
در زندگ��ی خود با بیماری روانی ش��دید روبه رو 

می شوند.
فشارهای ناشی از بیماری روانی کدام است؟

این بیماری ها فشار زیادی به بیماران و نزدیکان 
آنها وارد می آورد. اکثر بیماری های روانی، مزمن 
ش��ده و اغلب برای نخس��تین ب��ار در حوالی 20 
س��الگی و آغاز دوره جوانی ظاهر می شود. اغلب 
بیماران و خانواده آنها سالها درگیر این نکته هستند 
که چگونه از عهده بیم��اری خود برآیند و زندگی 
راحتی داشته باشند. بیماری های روانی هزینه های 
زیادی به همراه دارد. این هزینه ها ش��امل مخارج 
مراجعه به متخصصین، اقامت در بیمارس��تان، دارو 
و انتقال به یک مؤسسه بهداشتی روانی است. افراد 
خانواده ممکن اس��ت متحمل مخارج اضافی شوند 
مانند خس��ارات ناش��ی از مرخصی بدون حقوق و 
نی��ز پول تو جیبی یا هزینه زندگ��ی بیمار که خود 
نمی تواند از عهده تأمین آن برآید. خسارات روانی 
از این هم سنگین تر است. بیمار و خانواده او باید 
خ��ود را با نوعی زندگی س��ازگار کنند که از آنچه 
آرزو داش��تند و یا برنامه ریزی کرده بودند بس��یار 
متفاوت است. موقعیت ش��غلی، آموزش، خانواده 
و زندگی اجتماعی، همه اینها ممکن اس��ت مختل 
ش��ود. حتی پس از رس��یدن به بزرگسالی، بیماران 
روانی ممکن اس��ت احتیاج ب��ه نظارت و حمایت 

ویژه داشته باشند.
آيا امیدی نیست؟

تحقیقاتی که خاصه آن در زیر آمده اس��ت به 
روشنی نشان می دهد در بس��یاری از افراد مبتا به 
بیماری روانی درمان مؤثر بوده و بیماران می توانند به 
زندگی خود ادامه دهند. برآمدن از عهده یک بیماری 
مزمن روانی ممکن اس��ت به خانواده کمک کند به 
نق��اط قوت خود پی ببرند مانند ظرفیت کارکردن با 

یکدیگر و توانایی  لذت بردن از چیزهای ساده.
درباره بیماری شديد روانی چه می دانید؟

1- بیماری های ش��دید روانی در واقع اختال 
در عملکرد سیستم شیمیایی مغز است. ماهیت دقیق 
بیماری مغز در حال حاضر ش��ناخته ش��ده نیست 
ام��ا گمان می رود عدم تع��ادل در ناقلین عصبی یا 
پیام رسانهای شیمیایی که میلیاردها سلول را در مغز 

به هم مربوط می کنند سبب این مسأله می شود.
2- بیماری ش��دید روانی به علت تربیت غلط 
کودک��ی یا وقای��ع ناگوار به وج��ود نمی آید. علت 
آنها اختال در س��اختار و عملکرد مغز اس��ت ولی 

فشارهای زندگی می تواند بیماری را شدیدتر کند.
3- مص��رف دارو، عائ��م بیماری را در بیش��تر 
افرادی که دچار بیماری شدید روانی هستند به مقدار 
بسیار، کاهش می دهد، گرچه بیماری را به طور کامل 
درمان نمی کند. بیش��تر افراد مبتا به بیماری ش��دید 
روانی باید ب��رای مدت های طوالنی ه��ر روز دارو 
مصرف کنند و از این لحاظ درست مانند کسی هستند 

که دچار بیماری دیابت یا فشار خون است.
4- اف��راد مبتا به  بیماری های ش��دید روانی 
نس��بت به فشارهای روانی بس��یار حساس هستند. 
پایین نگه داش��تن میزان فش��ار روانی ممکن است 

عائم بیماری را تخفیف دهد.
5- اغلب این بیماری ها دارای س��یر دوره ای 
هس��تند و دوره های تش��دید بیماری کوتاه و نیز 

دوره های طوالنی تر زندگی عادی دارند.
6- مص��رف مش��روبات الکلی و م��واد مخدر 
غالب��ًا عامل بیماری های روانی را تش��دید کرده و 

به وخامت حال بیمار منجر می شود.
7- نتایج درازمدت 
به  مبت��ا  بیم��اران  در 
اس��کیزوفرنیا از س��ایر 
روان��ی  بیماری ه��ای 
اختال  در  است.  بدتر 
 Biopolar( قطبی  دو 
disorder( کمی بهتر 
و در افس��ردگی شدید 
تحقیقات  اس��ت.  بهتر 
در  می ده��د  نش��ان 
افزایش  با  اسکیزوفرنیا 

س��ن، عائم کاهش می یابن��د و توانایی فرد برای 
زندگی مستقل بیشتر می شود. بسیاری از مبتایان 
به اس��کیزوفرنیا درحدود 50 تا 60 سالگی به طور 
مس��تقل زندگی رضایت بخش��ی دارن��د و عائم 
بیم��اری در آنه��ا خیلی ک��م وج��ود دارد. به نظر 
می رسد بیماری با گذشت زمان فروکش می کند. 
ب��ا درم��ان مناس��ب 50 درص��د بیم��اران مبتا به 

اس��کیزوفرنیا می توانند ظرف 10 سال بهبود یابند. 
هر چه درمان زودتر ش��روع شود نتیجه بهتر است. 
اس��کیزوفرنیا در تمام دنیا در نژادها در فرهنگ ها 
و طبق��ات اجتماعی دیده می ش��ود. ای��ن بیماری 
ی��ک نفر از هر 100 نفر را در سراس��ر جهان مبتا 
می کند. یک ش��کل کودکی این بیماری نیز وجود 
دارد که نادر اس��ت. هزینه هایی ک��ه جامعه بابت 
بستری ش��دن، از کار افتادگی و مخارج توانبخشی 
ای��ن بیماری متحمل می ش��ود، س��الیانه میلیاردها 
تومان برآورد شده و بهای درد و رنجی که خانواده 

می پردازند غیرقابل اندازه گیری است.
عالئم اسکیزوفرنیا:

مش��خصه این بیم��اری تغییرات برجس��ته در 
ش��خصیت اس��ت. این تغییرات گاهی با مشکات 
س��ازگاری در نوجوان��ی اش��تباه ش��ده و باع��ث 
عصبانیت خانواده می شود. کناره گیری اجتماعی، 
نوس��انات خلق��ی و رفتار انزواطلبانه، افس��ردگی، 
تفک��ر مختل، عدم تمرکز و افکار آش��فته از عائم 
بیماری اس��ت.  س��ایر 
عائم عبارتند از ناتوانی 
در مقابله با مش��کات 
حس�اس�یت  ج��زئ�ی، 
و  بلن��د  ص��دای  ب��ه 
کمرن��گ،  رنگ ه��ای 
بدبین��ی هم��راه با فکر 
تح��ت تعقی��ب ق��رار 
داش��تن یا تح��ت نظر 
خوردن  ب��ودن،  پلیس 
غذاهای مس��موم شده 
و دریاف��ت پیام های��ی از رادیو، بش��قاب پرنده و 
تلویزی��ون از دیگ��ر عائم رایج آن اس��ت. گاهی 
بیماران فکر می کنند پیام های الهام دهنده از افراد 
مشهور، دریافت می کنند. بسیاری از اوقات حالت 
خصمانه نس��بت به خان��واده نش��ان می دهند که 
درک آن غالبًا برای آنها دش��وار است. این حاالت 
صدمه زننده و تهدید کننده هستند. نمرات مدرسه 

اف��ت می کن��د، فعالیت های خارج از مدرس��ه و 
ارتباط با دوس��تان کنار گذاشته می شود و بیمار با 
از دس��ت دادن اراده، احساس تزلزل و عدم وجود 
را تجرب��ه می کن��د. ف��رد بیمار برای ف��رار از این 
احساس��ات ویرانگر، اغلب کوش��ش می کند فرار 
کن��د، با این امید که یک تغیی��ر جغرافیایی، اوضاع 
را ب��رای او بهتر خواهد کرد. با پیش��رفت بیماری، 
تغییرات ادراک��ی روی می ده��د و آنها چیزهایی 
می بینند و صداهایی می ش��نوند که واقعی نیستند. 
حاالت بدنی غیر عادی به خود گرفتن و پوش��یدن 
لباس های عجیب و غریب نیز برحس��ب موقعیت 
دیده ش��ده اس��ت. مصرف مواد الکل��ی نیز ممکن 
اس��ت وجود داش��ته باش��د. وقتی برای اولین بار 
اسکیزوفرنیا ظهور می کند، فرد سعی می کند همه 
چی��ز را به صورت یک راز نگه دارد. بنابراین همه 
آنچه را که اتفاق می افتد انکار می کند. این بیماران 
وحشتزده و مملو از اضطراب و بی قرار هستند. با 
ادامه روند اسکیزوفرنیا یک حالت آشفتگی درونی 

و آشوب نیز تجربه می شود.
علت بیماری اسکیزوفرنیا:

اس��کیزوفرنیا ی��ک بیم��اری مغزی اس��ت که 
در آن انتق��ال دهنده ه��ای عصبی ش��یمیایی مغز 
دچ��ار ع��دم تع��ادل می ش��وند. نام یک��ی از این
 انتق��ال دهنده ها که نقش مهم��ی در بیماری دارد 
»دوپامین« )Dopamine( اس��ت. معموالً فرض 
شده علت نهایی باید ارثی باشد، مانند یک اختال 
ارثی سوخت و ساز مغز که منجر به نقص زیستی-

شیمیایی می شود.
راه های درمان اسکیزوفرنیا کدامند؟

پ�ای��ه درم���ان اس��کی�زوفرنی�ا ی��ا بیم�اری
روان گس��یختگی را دارو تش��کیل می دهد که به 
عنوان کلی به »ضد روان پریش��ی« معروف هستند 
که سبب تخفیف یا بهبود کامل نشانه هایی همچون 
توهم، هذیان، اندیش��ه و رفتار آش��فته می شوند. 
بیمارانی که نش��انه های ش��دید دارن��د یا احتمال 
م��ی رود برای خود یا دیگران خطری پدید آورند، 
باید در بیمارس��تان بستری شوند. در انواع خاصی 
از این بیماران، درمان با تشنج برقی )الکتروشوک( 
مفید است. کاهش فشارهای روانی و کاهش توقع، 
س��رزنش و انتقاد نس��بت به بیمار نی���ز در تداوم 
بهب�ود و جلوگیری از بازگشت بیماری مؤثر است. 
حدود 4/1 بیماران پس از نخستی�ن حمله بیماری 
ب��ه طور کام��ل بهب���ود می یابن��د. 4/1 دیگر هم
در حد چش��مگی�ری بهبود می یابن�د به طوری که 
می توانن���د ب�ه ص�ورت مس��تقل به زندگی و کار 
بپردازن��د اما حدود نیمی از بیم��اران نیاز به کمک 
دارن��د تا بتوانند ادامه زندگی دهند. ب�رخاف باور 
عام���ه، ازدواج نه تنها کمکی ب��ه بهب�ود حال این 
بیماران نمی کند بلکه عمومًا س��بب وخامت حال 
آن��ان نی�ز می ش��ود و با توجه ب���ه جنب�ه ژنتیک 

بیماری احتمال تولد فرزندان مریض وجود دارد.
تنظیم برای زاينده رود: سپیده نصراصفهانی

ــاورز متخصص تغذيه  ــیدعلی کش دکتر س
ــی- در ایران به اندازه کش��ورهای  ــم درمان و رژي
اروپای��ی خام خوار نداریم؛ مث��ًا در اروپا گروهی 
هس��تند که حتی گوش��ت اس��ب را به شکل خام 
مص��رف می کنن��د در حال��ی که در ای��ران عادت 
به خوردن گوش��ت خام اصًا دیده نمی  ش��ود. به 
عبارتی می  توان گف��ت خام خوارها در ایران فقط 
گیاه خوار هس��تند. در کل، م��واد غذایی وقتی خام 
مصرف می  ش��وند اعم از اینکه نشاس��ته ای باشند 
ی��ا پروتئینی؛ هضمش��ان کامل انجام نمی  ش��ود و 
وقتی حرارت می  بینند بهت��ر، کامل تر، راحت تر و 
حتی س��ریع تر هضم خواهند ش��د. به  عاوه، افراد 
گیاه خوار به دو دس��ته تقس��یم می شوند؛ گروهی 
شیر و تخم مرغ را می خورند و گروهی دیگر هیچ 

نوع موادغذایی حیوانی نمی خورند.
 دس��ته اول کمتر در معرض س��وءتغذیه قرار 
می گیرند چون قسمت اعظم نیازهایشان با خوردن 
شیر و تخم مرغ کنار غذاهای گیاهی تأمین می  شود 
ام��ا در گیاه خوارهای مطلق ب��دن فرد دچار کمبود 
ضمن خام خوارها اعتقاد دارند ویتامین بیشتری به عصبی پی��دا می  کنن��د و کم خون می ش��وند. در ویتامی��ن B12 می ش��ود و در درازمدت ضایعات 

بدنش��ان می  رسانند چون وقتی میوه و سبزی ها به 
ش��کل خام مصرف می شود، ویتامین C درون آن 
حفظ می شود، ویتامین های  گروه B نیز تخریب

 A نمی  شود ولی کاروتن هایی که تبدیل به ویتامین
می  شوند وقتی از منابع غذایی خام دریافت شوند، 
ضریب تبدیلش��ان 1به 3 است ولی وقتی به شکل 
پخته و با چربی خورده می شوند ضریب تبدیلشان 
س��ه براب��ر می ش��ود. کودکانی که در حال رش��د 
هستند نباید رژیم گیاه خواری بگیرند چون موجب 
مختل  ش��دن رشد آنها می ش��ود. بنابراین همیشه 
خام خواری دلیل بر جذب ویتامین بیش��تر نیست. 
عناصر معدن��ی هم در صورتی ک��ه ماده غذایی به 
شکل خام مصرف شود تأثیر چندانی نمی  گذارند. 
البت��ه چون در مواد غذایی خام ویتامین C تخریب 
نمی  ش��ود خود ویتامین C ج��ذب عناصر معدنی 

مثل روی و آهن و کلسیم را بهتر می کند. 
زنان باردار و شیرده نیز نباید این نوع رژیم را انتخاب 
کنند. در ضمن افراد همه چیزخوار بهتر است ناگهان 
گیاه خوار و خام خوار نشده و در صورت تمایل این 

تغییر را به تدریج اعمال کنند.

ب��ه گزارش س��امت نی��وز معاون آموزش��ی 
مرکز ملی مطالعات اعتیاد گفت: مصرف خودس��ر 
قرص ه��ای آرام بخ��ش در دراز م��دت می توان��د 

زمینه ساز اعتیاد به مواد مخدر شود. 
دکت��ر آذرخ��ش مک��ری در رابطه ب��ا افزایش 
مص��رف قرص ه��ای آرامبخ��ش در جامعه گفت: 
مصرف خودس��ر داروهای آرامبخش از دیر باز در 
ایران رایج بوده اس��ت و م��ردم ترجیح می دهند به 

جای مراجعه به روانپزشک از دارو استفاده کنند. 
وی اف��زود: ترویج  فرهنگ دارو محوری یکی 
از عوامل  عم��ده در افزایش مص��رف قرص های 
آرامبخش در جامعه به ش��مار می رود که می طلبد 
مس��ئوالن فرهنگ سازی گس��ترده ای در این رابطه 
انجام دهند. این روانپزش��ک، نظام توزیع دارو در 
کش��ورهای توس��عه یافته را کنترل شده و محدود 
دانس��ت و تصریح کرد: در تمام کشورهای توسعه 
یافته دنیا پخش دارو نظام مند و کنترل شده است و 
به بیماران حتی یک قرص آرام بخش بدون نسخه 

پزشک داده نمی شود. 
وی ادامه داد: متأسفانه در ایران اینچنین نیست 
و بیمار به صورت خودس��ر به داروخانه مراجعه و 
با کمی حرف و چان��ه 100 عدد قرص آرام بخش 
از خانواده دیازپام دریافت می کند. این عضو هیأت 
علمی دانش��گاه علوم پزش��کی تهران تصریح کرد: 

همچنین بس��یاری از معتادان به بهانه ترک و کمتر 
مص��رف کردن م��واد مخدر خودس��ر از داروهای 

آرامبخش استفاده می کنند. 
وی اف��زود: ب��ه طور حتم معت��ادان به کراک و 
هروئین، به راحتی بدون نسخه پزشک این داروها 
را از داروخان��ه تهی��ه و مصرف می کنن��د. معاون 

آموزش��ی مرکز مل��ی مطالعات اعتیاد با اش��اره به 
اثرات مصرف خوس��ر آرامبخش ها در کوتاه مدت 
گفت: اثرات مصرف خودس��ر داروهای آرامبخش 
بسیار بدتر و شدیدتر از اعتیاد به مواد مخدر است 
و می توان��د خطرات جبران ناپذی��ری را به همراه 

داشته باشد. 

وی ادامه داد: سس��تی و ضعف شدید در بدن، 
تحلیل حافظ��ه و یادگیری، اعتیاد و وابس��تگی از 
جمله مضرات مصرف خودسر داروهای آرامبخش 

در کوتاه مدت است. 
مکری اظهار داش��ت: مصرف ای��ن داروها در 
دراز م��دت نیز  می تواند زمینه س��از اعتیاد به مواد 
مخدر، فراموش��ی و ابت��ا به بیماری های ش��دید 
روحی باش��د و در کل باعث تحلیل مغز و توانایی 

ذهنی می شود. 
وی اف��زود: افرادی که داروه��ای آرامبخش را 
خودس��ر مصرف می کنند بع��د از مدتی داروهای 
مختل��ف را ب��ا هم ترکی��ب و مص��رف می کنند و  
در آخ��ر هم به س��مت مواد مخ��در می روند. این 
روانپزش��ک تصری��ح کرد:»مردم بای��د توجه کنند 
دارو  برطرف کننده تمام دردها نیس��ت و می تواند 
مش��کات و اثرات جبران ناپذیری برای ش��خص 

داشته باشد. 
وی ادامه داد: از روانپزشکان نیز انتظار می رود 
تجویز دارو را محدود کنند و با گفتگو و روش های 

درمانی دیگر بیمار خود را تسکین دهند. 
مک��ری خاطر نش��ان کرد: همچنی��ن با توزیع 
محدود دارو و تنها با نس��خه روانپزش��ک می توان 
از افزایش مصرف خودس��ر داروهای آرامبخش در 

جامعه جلوگیری کرد.

بیماری های روانی ، اختالل در عملکرد مغز
سالم سازی ساندویچ ؛ چرا و چگونه؟

مواد غذایی بی خواب کننده !

پنیر، آدم را خنگ می  کند؟

بستنی های جدید بی خطر نیستند

طب سوزنی، درد را در مغز تسکین می دهد 
نه در بدن!

گیاهخواری برای چه افرادی؟

اثرات مصرف خودسر داروهای آرامبخش بسیار شدیدتر از اعتیاد به مواد مخدر است

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/11/21
شماره: 1225/88 ش/ 9

در خصوص پرونده کاسه 1225/88 ش / 9 خواهان سید محمد پورموسوی دادخواستی مبنی بر تقاضای 
رس��یدگی و صدور  حکم مبنی بر الزام خواندگان به حضور در یکی از دفاتر ثبت اس��ناد جهت انتقال سند 
اتومبیل وانت پیکان 1600 مدل 1366 به شماره شهربانی ایران 13- 414 ل 34 مقوم به 110000 ریال به 
طرفیت 1- علی قاس��می 2- س��اناز قاسمی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز پنج شنبه مورخ 
89/1/19 س��اعت 8/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتش��م کاشانی 
جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 

صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
16507/ م الف

مدیر دفتر نهم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/10/22
شماره: 175/88 ش ح/ 28

در خصوص پرونده کاس��ه 175/88 ش ح/ 28 خواهان مهدی طالبیان دادخواس��تی مبنی بر الزام به انتقال 
به طرفیت مجید ش��فیعی دهاقانی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 88/12/5 
س��اعت 4 عصر تعیین گردی��ده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه 
ایران- مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 

عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
16518/ م الف 

مدیر دفتر 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی احضار متهم
تاریخ: 88/11/21

شماره:881631 د 37
نظر به اینکه آقای حمیدرضا طهماسبی شلمزاری به اتهام ضرب و جرح عمدی از طرف این شعبه سی و 
هفتم تحت تعقیب است و اباغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدین 
وس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب به نامبرده اباغ تا ظرف حداکثر یکماه از 
تاریخ نشر آگهی در شعبه سی و هفتم دادسرای اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خود حاضر، در صورت 

عدم حضور بعد از مهلت فوق اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.
16505/ م الف 

دفتر شعبه 37 دادسرای اصفهان

آگهی ابالغ

کالسه پرونده: 204/88 
شماره دادنامه: 88/10/30- 742

مرجع رسیدگی: شعبه هفده شورای حل اختالف اصفهان
خواهان: ابوالفضل محمدی

آدرس: گز، خیابان شهید باهنر، کوچه شبنم، پاک 9
خوانده: غامعلی بهمنی

آدرس: اصفهان، خیابان رباط دوم، روبروی باغ گل محمدی، ساختمان الماس
با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت 

بصدور رأی می نماید:
»رأی قاضی شورا«

دعوی ابوالفضل محمدی
بطرفیت غامعلی بهمنی 

بخواس��ته مطالبه مبلغ ده میلیون ریال وجه چک ش��ماره 86/2/19- 771693 عهده بانک ملی شعبه میدان 
جمهوری به انضمام مطلق خس��ارات قانونی – با توجه به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در 
مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده در جلسه به هر دلیلی حضور نیافته و دلیلی که اعام برائت ذمه 
اش را اقتضاء نماید ابراز نداش��ته، بر ش��ورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 
و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت 
اصل خواس��ته و س��ی هزار ریال 30/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از 
تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای 
احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ 

قابل واخواهی به این مرجع خواهد بود. 16473/ م الف
موسوی - قاضی شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/11/17
شماره: 386/ 88 ش ح/ 20

در خصوص پرونده کاس��ه 386/88 خواهان صندوق مهر امام رضا به وکالت مهدی جوادی دادخواس��تی 
مبنی بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ 44/511/556 و بررس��ی وام اخذ ش��ده به ش��ماره 842300088 به 
انضمام نرخ کارمزد و مطلق خس��ارات قانونی، هزینه و حق الوکاله وکیل و خس��ارت تأخیر تأدیه تا زمان 
اج��رای حکم به طرفیت مجید کوچکعلی پور تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 89/1/19 
ساعت 4:30 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
درجراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه 
ایران- مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 

عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
16464/ م الف

مدیر دفتر 20 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ــلطانی- درب��ی اصفهان،  ــان س پژم
امروز 28 بهمن ماه برگزار می شود و 
تیم فوتبال سپاهان میزبان ذوب آهن 
اس��ت. آخرین پیروزی سپاهان در 
مقابل رقیب دیرینه اش برمی گردد 
به تاریخ 25 مهرماه س��ال 1385 که 
با گله��ای هادی عقیلی و محس��ن 
بنگر حریف خود را شکس��ت داد. 
این بازی از دور رفت ششمین دوره 
لیگ برتر کش��ور بود و زردپوش��ان 
اصفهانی 1221 روز اس��ت که طعم 
پی��روزی از این جنس را نچش��یده 
اند، ای��ن دو تیم در لی��گ برتر 17 
بار به مصاف هم رفتند که س��هم هر 
تی��م 7 پیروزی بود و 3 دیدار هم به 
تس��اوی کشیده شد، سپاهان 22 گل 
به ثم��ر رس��انده و ذوبی ها 17 گل 
وارد دروازه حری��ف ک��رده اند. در 
پنج بازی اخیر شهرآورد اصفهان این 
نتایج حاصل شده است: در چهاردهم 
مهرماه امس��ال هر دو تیم به تساوی 
ب��دون گل رضایت دادند، س��پاهان 
روز دوازدهم بهمن 1387 با نتیجه 2 
بر یک مغلوب سبزجامگان اصفهانی 
شد، تک گل سپاهان را آرماندوسا و 
گلهای ذوب آهن را ایگور کاس��ترو 
به ثمر رساند. ذوب آهن روز بیست 
و هشتم شهریور ماه 1387 با گلهای 
محسن مسلمان و ایگور کاسترو در 
مقاب��ل تک گل احس��ان حاج صفی 
به برتری 2 بر 1 رس��ید، هر دو تیم 
روز 15 اس��فند 1386 کارش��ان ب��ه 
تس��اوی 2-2 رسید که برای سپاهان 
عماد محم��د رضا و احس��ان حاج 
صف��ی و برای ذوبی ه��ا محمدرضا 
خلعتبری و محس��ن مسلمان موفق 
به گلزنی ش��دند. محسن بنگر روز 
بیس��ت و پنجم آذرم��اه 1386 یک 
گل به خودی به ثمر رساند که ذوب 
آهن آن بازی را با نتیجه 1 بر یک به 
س��ود خود تمام ک��رد، در این فصل 
بع��د از 26 هفته س��پاهانی ها با 55 
امتی��از در صدر جدول و ش��اگردان 
ابراهی��م زاده ب��ا 9 امتی��از کمتر در 
تعقی��ب این تی��م هس��تند و دیدار 
هفته بیست و هفتم برای هر دو تیم
6 امتیاز دارد اگر سپاهان نتیجه این 
مس��ابقه را از آن خود کند قهرمانی 
اش ص��د در ص��د مس��جل خواهد 
شد در صورت شکس��ت شاگردان 

قلعه نوع��ی ذوبی ه��ا امیدوارانه به 
دیدارهای بعدی چش��م می دوزند، 
این دیدار مث��ل دربی پایتخت برنده 
خواهد داش��ت، حتی تس��اوی هم 

برای سپاهانی ها غنیمت است.
شهاب گردان

خیلی ها معتقد بودند او شاید بتواند 
جای عیسی اندوی دروازه بان سنگالی 
ذوب آه��ن را درون چارچوب بگیرد 
اما عدم تس��لط روی توپهای ارسالی 
از جناحی��ن و همچنین دفع توپ ها 
به طور اش��تباه از او یک گلر معمولی 
س��اخته و زمانی که 10 دقیقه مانده به 
آغاز دیدار ذوب آهن با استقال تهران 
او با مصدومیت جزئی روبه رو شد در 
آن مسابقه عباس قاسمی به جای وی 
درون چارچوب ایستاد و اتفاقاً قاسمی 
در بازی با اس��تقال و سه چهار بازی 

دیگر فوق العاده ظاهر شد.
سید مهدی رحمتی

با بازی های خوبی که انجام داده 
و مهار دو پنالتی مقابل پرس��پولیس و 
گرفتن دو تک به تک در بازی استقال 
از فره��اد مجی��دی و آرش برهان��ی 
تبدیل به یک گلر ش��ش دانگ ش��ده 
که تماش��اگران اصفهانی لقب عقاب 
آس��یا را برازنده او می دانند. مهاجمان 
ذوب آه��ن کار دش��واری را مقاب��ل 
س��ید مهدی رحمتی خواهند داشت.

ــی،  ــد قاض ــی، محم ــادی عقیل ه
محسن بنگر

مدافع��ان  از  بنگ��ر  و  عقیل��ی 
پوشش��ی سپاهان به ش��مار می آیند 
که در هفته ه��ای اخیر نمایش قابل 
ماحظه ای در حراس��ت از دروازه 
تیم خود ب��روز دادند، محمد قاضی 
مهاجم نوک ابراهیم زاده در سیستم 

1-4-1-4 خواه��د بود ک��ه کار آن 
مهیا کردن توپ های مس��تقیم برای 
دیگر بازیکنان است. قاضی در بازی 
جام حذفی برابر سایپا هت تریک کرد 
ت��ا مثل توره ب��ا روحیه ای مضاعف 
پای به ش��هرآورد اصفه��ان بگذارد.

ــینی، محمدرضا  ــید جالل حس س
خلعتبری، قاسم حدادی فر

حس��ینی در این فص��ل از مدافع 
پوششی به دفاع راست نقل مکان کرده 
است. سید جال در کارهای هجومی 
نیز شرکت داشته و توپ های فراوانی 
را روی دروازه حریف��ان ارس��ال کرده اما 
در ش��هرآورد زاین��ده رود در این منطقه 
محمدرضا خلعتبری و قاسم حدادی فر 
به خوبی می توانند از فضای پش��ت 
ای��ن بازیکن نهایت به��ره را ببرند و 
شاید امیر قلعه نوعی اجازه پیشروی به 
حسینی را در این دیدار حساس ندهد.

احمد آل نعمه، احسان حاج صفی، 
محمد منصوری، اسماعیل فرهادی
حاج صفی دوب��اره به روزهای 
کن��ار در  و  بازگش��ته  خ��ود  اوج 
نعم��ه س��مت چ��پ  آل  احم��د   
را مس��تحکم ساخته،  س��پاهانی ها 
اسماعیل فرهادی و محمد منصوری 
امروز روز سختی را در برابر احسان 
حاج صفی )اگر از سوی قلعه نوعی 
به بازی گرفته شود( و احمد آل نعمه 
شوت زن تجربه خواهند کرد، نباید از 
بازی روی زمین فرهادی با خلعتبری 
به راحتی عبور کرد که در این مسابقه 
جابه جایی این دو بازیکن در دستور 

کار ابراهیم زاده خواهد بود.
سینا عشوری )مصطفی صالحی نژاد(، 

شاهین خیری
خی��ری بازیکن فصل گذش��ته 

ذوبی ه��ا یک هافب��ک دفاعی توپ 
خراب کن حریف به حساب می آید. 
خصوصی��ات دیگ��ر ای��ن بازیک��ن 
دوندگ��ی و ش��رکت همیش��گی در 
جنگهای میانه زمین اس��ت باید دید 
ابراهی��م زاده در این پس��ت از س��ینا 
عش��وری جوان و یا از صالحی نژاد 
باتجربه استفاده می کند. صالحی نژادی 
که چند هفته ای است به تمرین های 
ذوب آهن برگش��ته و بای��د دید که 
امروز عش��وری مقابل خیری صف 

آرائی می کند یا صالحی نژاد.
احمد جمشیديان ، مهدی کريمیان، 

حسن اشجاری
جمشیدیان بازیکن همدانی تیم 
سپاهان و مهدی کریمیان در سمت 
راست، اش��جاری مدافع ملی پوش 
سابق کشورمان را پیش روی دارند. 
جمشیدیانی که در این فصل 8 گل 
برای س��پاهانی ها به ثمر رسانده و 
حتی می توانس��ت پیراهن تیم ملی 
را بر تن کند به هم��راه کریمیان از 
مهره های اصلی قلعه نوعی به شمار 
می آیند اما حضور حسن اشجاری 
باتجرب��ه می تواند جدال این س��ه 

بازیکن را جذاب و دیدنی کند.
ــید  ــم توره، س ــا، ابراهی عمادرض
ــینی، محمد صلصالی،  محمد حس

فرشید طالبی
مدافعان ذوب آهن برابر عمادرضا 
آقای گل لی��گ و ابراهیم توره 12 گله 
که در دو بازی گذش��ته ب��ه تنهایی 5 
گل به ثمر رس��انده و از روحیه باالیی 
برخوردار است کار بسیار دشواری دارند 
و در دف��ع توپ های دوم باید مواظب 
شوتزنی این دو بازیکن و حتی احمد 
جمش��یدیان و مهدی کریمیان باشند.
امیر قلعه نوعی، منصور ابراهیم زاده

قلعه نوعی حواشی اوایل فصل 
را از تی��م خود دور ک��رده و برای 
قهرمانی گام های بلندی را برداشته 
و در دو ب��ازی اخیر تیمش 10 گل 
به ثمر رسانده که این نشان می دهد 
مربی س��پاهان عاقه زیادی به بازی 
تهاجمی دارد و در مقابل ابراهیم زاده 
یک مربی نتیجه گرا است و در کنار 
آن به بازی زیبا نیز عاقه نشان داده 
اس��ت، دربی اصفهان با وجود این 
دو مربی فهیم دیدار خوبی نس��بت 

به بازی رفت خواهد شد. 

سرپرست ورزشگاه نقش جهان 
اصفهان:

برای تکمیل ورزشگاه نقش جهان 
150 میلیارد ریال نیاز است

سرپرس��ت ورزشگاه نقش جهان اصفهان گفت: 
در ص��ورت اختص��اص 150 میلیارد ری��ال اعتبار، 
ورزش��گاه فوتبال نقش جهان اصفهان، سال آینده به 
بهره برداری می رس��د. ش��هرام حفیظی در گفتگو با 
ایس��نا، اظهار داشت: س��اخت این ورزشگاه تاکنون 
70 درصد پیش��رفت فیزیکی داشته است. وی افزود: 
ساخت این ورزشگاه 10 هکتاری از سال 76 آغاز شد 
و تاکنون برای ساخت ورزشگاه 75 هزار نفری نقش 

جهان اصفهان،150 میلیارد ریال هزینه شده است.

دیدار استقالل و استیل آذین به 
تعویق افتاد

دیدار تیم های فوتبال استقال و استیل آذین در 
چارچوب مرحله یک هش��تم پایانی جام حذفی به 
تعویق افتاد. عزیز محمدی، رئیس سازمان لیگ برتر 
فوتبال در گفتگو با ایرنا، ضمن تأیید خبر فوق اظهار 
داشت: با توجه به درخواست باشگاه استقال مبنی 
بر دیدار با االهلی عربستان و فاصله کم این مسابقه 
با دیدار برابر اس��تیل آذین، قرار ش��د ت��ا این بازی 
جام حذفی با دو روز تأخیر برگزار ش��ود. وی ادامه 
داد: همچنین به دلی��ل جلوگیری از همزمانی دیدار 
پرس��پولیس با آلومینیوم اراک با دیدار آبی پوش��ان 
که آن هم در ورزش��گاه آزادی برگزار می شود، این 
تصمیم گرفته شد. رئیس سازمان لیگ تأکید کرد: بر 
این اساس هم باشگاه استقال با زمان مناسبی نسبت 
به بازی با االهلی به مصاف اس��تیل آذین می رود و 
هم فاصله دو مسابقه برگزار شده در ورزشگاه آزادی 
به 48 س��اعت خواهد رس��ید. پیش از این قرار بود 
تیم های اس��تیل آذین و استقال روز جمعه 7 اسفند 
به مصاف هم بروند که بنا بر تصمیم س��ازمان لیگ، 

این مسابقه به روز یکشنبه 9 اسفند موکول شد.

مشکل بزرگ پیش پای 
سرخابی ها  

باشگاه پرس��پولیس و اس��تقال تهران از سوی 
دادگاه عال��ی ورزش)CAS(  به پرداخت جریمه ای 
یک میلیون دالری محکوم می شوند. بعد از اینکه دو 
باشگاه پرس��پولیس و استقال نتوانستند به تعهدات 
خود در قبال شرکت آلفا مبنی بر برگزاری دیدارهای 
دوستانه در کشورهای امریکا و کانادا عمل کنند و آن 
را متحمل زیان های مالی زیادی کردند، این شرکت 
با ش��کایت از این دو باش��گاه ایرانی خواستار حق و 
حقوق خود در این زمینه شد و از آنها به دادگاه عالی 
ورزش ش��کایت کرد . یک مسئول آگاه در این زمینه 
گفت: شرکت آلفا مدت ها است پیگیر شکایت خود 
از دو باشگاه پرسپولیس و استقال است و در همین 
راس��تا آخرین شکوائیه این شرکت به این دو باشگاه 
ارس��ال شده اس��ت و در صورت عدم پیگیری های 
الزم طبق مستندات و ش��واهد موجود این دو تیم تا 
س��ه ماه آینده هر یک به پرداخ��ت یک میلیون دالر 
جریمه محکوم خواهند شد. این مقام مسئول همچنین 
گفت: در حالی که گفته می شود شکایت شرکت آلفا 
تنها از باشگاه استقال است اما این شرکت از باشگاه 

پرسپولیس هم شکایت کرده است.

مرحله نهايی مسابقات لیگ باشگاهی والیبال در اهواز
جوانمردی: به کسب مدال در رقابت های جهانی خوشبین هستم
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مسئول سازمان لیگ والیبال نشسته 
جانبازان و معلوالن گفت: اسپانس��رها 
حضور پررنگ تری در مسابقات امسال 
نسبت به سال گذشته داشتند. به گزارش 
ایس��نا خضراهلل ترابی می��زان حضور 
حمایت کنندگان مالی را خوب ارزیابی 
کرد و گفت: اما هنوز به شرایط ایده آل 
نرس��یده ایم و باید برای دست یابی به 
این شرایط تاش کنیم. وی خاطرنشان 
کرد: این رشته ورزشی با حمایت مالی 
می توان��د تیم های ضعیف لیگ را از 
لحاظ امکانات مجهز کند تا رقابت میان 
تیم ها در شرایط مطلوب تری برگزار 

شود. مسئول سازمان لیگ والیبال نشسته 
تصریح کرد: با تبلیغات بیشتر رسانه ها 
نیز بستری مناسب برای جذب حامیان 
مال��ی فراه��م و با ای��ن روش والیبال 
نشسته توسعه بیشتری خواهد داشت. 
وی سطح فنی مسابقات والیبال نشسته 
کشور به ویژه در باشگاه های برتر سال 
جاری را باال دانس��ت و خاطر نش��ان 
کرد: رقابتهای امس��ال بسیار تنگاتنگ 
برگزار شد و این موضوع نشان دهنده 
افزایش کیفی و کمی این مس��ابقات 
است. مسئول مسابقات والیبال نشسته 
فدراسیون جانبازان و معلولین با اشاره 

به برگزاری مرحله نهایی مس��ابقات 
باش��گاه های برتر ایران 30 بهمن ماه، 
اف��زود: تیمهای ذوب آه��ن اصفهان، 
صنعت نفت و گس��ترش فوالد تبریز 
به ترتیب در مکان های اول تا س��وم 
قرار دارن��د و بازی های هفته آخر از 
حساس��یت زیادی برخوردار اس��ت. 
وی تأکید کرد: در پایان این مسابقات 
تیم ها بر اساس امتیازات کسب شده 
رتبه بندی می ش��وند اما قهرمان لیگ 
برتر بر اس��اس دیدار تیم های اول و 
دوم جدول مشخص خواهد شد. ترابی 
در خصوص مسابقات والیبال نشسته 

باشگاه های دسته یک کشور نیز گفت: 
مرحله نخس��ت این رقابتها نیز در سه 
منطقه ارومیه، چالوس و اراک برگزار 
شد که از بین 18 تیم شرکت کننده 6 

تیم به مرحله دوم صعود کردند.
 وی در پایان افزود: مرحله دوم 
ای��ن مس��ابقات نی��ز از اول تا پنجم 
اس��فندماه در اهواز برگزار می شود 
و تیم ه��ای هیأت ق��م، گروه فیروز 
بهزیس��تی  اه��واز،  هیأت  قزوی��ن، 
ارومی��ه، هی��أت اراک و دخانی��ات 
تهران برای کسب عنوان قهرمانی با 

یکدیگر رقابت خواهند کرد.

س��تاد خبری باش��گاه ف��والد ماهان 
س��پاهان اع��ام ک��رد کلیه خبرن��گاران 
و عکاس��ان و فیلمبرداران��ی ک��ه قص��د 
حضور و فعالیت در مس��ابقات فوتس��ال 
ج��ام باش��گاههای آس��یا در اس��فندماه 
1388 را دارن��د ب��ا مراجع��ه ب��ه لینک: 
h t t p : / / m e d i a c h a n n e l .
t h e - a f c . c o m / e n g l i s h /
afcmediachannel/default.asp
اقدام به ثبت نام کنند. الزم به ذکر اس��ت 
بدون مراجعه حضوری فرد به لینک فوق، 
ID کارت ص��ادر نش��ده و باش��گاه هیچ 

گونه مسئولیتی جهت حضور افراد مذبور 
در کنفرانس های مطبوعاتی و ورزش��گاه 

پیروزی را نخواهد داشت.

تیم ملی هندبال کش��ورمان شنبه شب در 
دیداری غیرقابل انتظار مقابل تیم ملی عربستان 

با نتیجه 26 بر 19 متوقف شد.
 ب��ه گزارش ایرنا از بی��روت، این بازی با 
حاش��یه های جالبی به ش��رح زیر همراه بود:
تیم مل��ی ایران که به عنوان تیم اول گروه 
خود و ب��ا 2 برد پیاپی به ای��ن مرحله صعود 
کرده بود، نس��بت به عربس��تان که در آخرین 
ب��ازی خ��ود مقابل چی��ن متوقف ش��ده بود، 
روحیه بهتری داشت و به همین دلیل تا اواسط 
نیم��ه اول با نتیجه 8 بر 6 از حریف خود جلو 
ب��ود اما از دقیقه 15 به بع��د روند بازی کامًا 

معکوس شد.
حدوداً 100 تماش��اگر س��عودی با شیپور 
و طب��ل همراه با پرچم از تیم کشورش��ان در 

تمام م��دت بازی حمایت می کردند اما تعداد 
ایرانی ه��ای حاضر در س��الن ب��ه 10 نفر هم 
نمی رسید. تش��ویق پرسروصدای سعودی ها 
یک��ی از عوامل موفقیت تیمش��ان مقابل ایران 

بود.
تماش��اگران لبنانی حاضر در استادیوم که 
تیم کشورش��ان در بازی قبل از ایران شکست 
سختی خورده بود با تمام توان در طول مدت 
بازی ایران را به زبان و ش��یوه عربی تش��ویق 
می کردند اما چون بازیکنان تیم ما متوجه این 
تشویقها نمی شدند، این امر نقشی در افزایش 

روحیه تیم ایران نداشت.
حدود 20 نفر از ش��یعیان بعلبک که نسبتًا 
مسافت دوری تا بیروت دارد برای تشویق تیم 

ایران به محل برگزاری مسابقه آمده بودند.

مسابقات فوتسال جام باشگاههای آسیا

حاشیه هایی خواندنی ازشکست تیم ملی هندبال 
ایران مقابل عربستان در بیروت

آگهی مفقودی

ــب غفاری فرزند برزو به شماره  کارت معافیت کفالت اينجانب لهراس

کارت 12973352 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

زاويه

فوتبال

تحلیل گفتمان موانع خصوصی سازی در ورزش 
از دیدگاه کارشناسان

با توجه به نظرات کارشناسی اهالی ورزش 
و متخصص��ان ام��ر خصوصی س��ازی عوامل 
بس��یاری ب��ه عن��وان موانع بح��ث خصوصی 
س��ازی در ورزش ایران مطرح است. با تحلیل 
گفتمان��ی که از محتوای مباحث مطرح ش��ده 
توس��ط افراد متخصص مطرح ش��ده است به 
م��وارد مهمی بر می خوریم ک��ه در بعضی از 
این موارد کارشناس��ان اتفاق نظر داش��ته و در 
برخی دیگ��ر نظرات متفاوتی از همدیگر را به 
عنوان موانع خصوصی س��ازی در ایران مطرح 
کرده اند. پس از تحلیلی که انجام شد مهمترین 
مباحثی که اکث��راً روی آن تأکید دارند، وجود 
اقتصاد دولتی از سالهای دور در ایران؛ این امر 
ریش��ه دوانیدن در بطن جامعه در تمام امور را 
دربر داش��ته به ط��وری که مردم ب��ه این باور 
رسیدن که دولت در تمام امور باید به صورت 
غیم و پدر یک خانواده بزرگ عمل کند. وجود 
جنگ تحمیلی پس از پیروزی انقاب اسامی 
و مجبور شدن دولت نو پای جمهوری اسامی 
ایران بر اینکه خود اقتصاد را در دس��ت گرفته؛ 
این ام��ر منجر به دور ش��دن از بند )ج( اصل 
44 قانون اساس��ی ش��د. وجود یک نوع عدم 
اعتماد در بین مدی��ران  به طوری که مدیرانی 
که بر مس��ند قدرت تکیه می زنند به نوعی راه 
رفت��ه و عملکرد مدیران قب��ل از خود را قبول 
نداشته و تا حدودی عملکرد گذشتگان را زیر 
س��ؤال می برند؛ این امر تداعیگر این موضوع 
است که به نظر می رسد ما در ورزش به جای 
اینکه برنامه محور باش��یم بیش��تر مدیر محور 
هس��تیم به طوری که با رفتن یک مدیر تمامی 
برنامه های سیستم نیز با او خواهد رفت. نمونه 
آن طرح جامع ورزش اس��ت که با هزینه های 
میلیاردی تهیه ش��د ولی در حال حاضر کسی 
سراغی از آن نمی گیرد. از دیگر معضاتی که 
در ورزش انج��ام گرفته و با آرمانهای انقاب 
اسامی فاصله بس��یار زیادی دارد وجود یک 
روحی��ه عدم اعتم��اد مدیران نس��بت به مردم 
برای واگذاری اموری است که به صراحت در 
بند )ج( اصل 44 قانون اساسی بر آن به صورت 

تمام و کمال تأکید شده است. 
در ورزش عای��ق و س��ایق از خود بدنه 
ورزش گرفت��ه ت��ا دیگر افرادی ک��ه از خارج 
از بدن��ه ورزش به این وادی وارد می ش��وند 
همدیگ��ر را قبول ندارند، به ط��وری که ورزش 
ایران دچار یک عدم مقبولیت س��ایق و عقاید 
در تمامی امور گش��ته به طوری که ایده سوزی 
جای ایده س��ازی را پر کرده است. در این راستا 
نگرانی هایی که متخصصان امر خصوصی سازی 
در ورزش از آن بیم دارند این موضوع است که 
خصوصی س��ازی تبدیل به اختصاصی سازی 
ش��ود، یعنی اینکه خواص بیایند و جای عوام 
را بگیرند. وج��ود قراردادهای صوری در بدنه 
ورزش به نوعی زمینه اختصاصی س��ازی را به 
جای خصوصی س��ازی به عن��وان یک تهدید 

بزرگ قلمداد می شود.
ع��دم وجود تضمین برای س��رمایه گذاری 
بخ��ش خصوص��ی در ورزش و دولت��ی بودن 
ورزش ایران  به کرات از موانع خصوصی سازی 
ورزشی قلمداد ش��ده است و نگرانی هایی را 
ب��رای اف��راد حقیقی برای س��رمایه گذاری در 
ورزش به وجود آورده است. به نظر می رسد 
که زم��ان تغییر نگ��رش در بدن��ه ورزش فرا 
رسیده باش��د. در کنار این موارد وجود برخی 
قوانین و مقررات دس��ت و پا گیر و مزاحم و 
تعدد ابهامات در مقررات س��رمایه گذاری در 
بخش ورزش از مش��کات خصوصی سازی 
در ورزش عنوان ش��ده است. در کنار بر طرف 
کردن ابهامات در مقررات و تبدیل این قوانین و 
مقررات از تهدیدها به فرصتها برای  مشارکت 
افراد در امر ورزش در ایران باید زیر ساختهای 
پتانسیلهای مدیریتی، مالی، انسانی و تکنولوژیکی 
را ایجاد کرد و به داوطلبان جهت ورود به عرصه 
خصوصی س��ازی در ورزش آموزشهای الزم 
داده شود. مسلم اس��ت که دولت در اصل 44 
قانون اساس��ی تقویت بن��د )ج( این اصل که 
تأکید بر وارد ش��دن بخش خصوصی به بدنه 
مدیریت��ی و اقتصادی کش��ور اس��ت را دنبال 
می کن��د، در این راس��تا در بخش ورزش باید 
تغییر نگرش و نقش دولت از دولت مجری به 

دولت حمایتی صورت گیرد. 
م��واردی که به ض��ن اکثر قریب ب��ه اتفاق 
متخصصان جزء موارد مهم موانع خصوصی سازی 
در ورزش ای��ران باید قلمداد ک��رد عدم ارائه 
تس��هیات حمایتی از طرف دولت در سالهای 
گذش��ته برای ب��رآورده ش��دن نیازهای بخش 

خصوصی در ورزش است. 
باید نگاه به ورزش در سطح کان به عنوان 
ی��ک عامل درآمدزا و پرتح��رک در زمره امور 
اجتماعی نگریسته شود. در کنار تسهیاتی که 
دولت به آن توجه ویژه می کند وارد شدن افراد 
خبره و آگاه به مسائل اقتصاد ورزشی از جمله 
موارد مهم در خصوصی سازی ورزشی قلمداد 

می شود. 
در ای��ن راس��تا دول��ت بای��د ی��ک تغییر 
اس��تراتژی در سیاس��تها در قبال ورزش ایجاد 
ک��رده و ب��ه نوعی ن��گاه خود را ب��ه صورت 
متفاوت به حیطه های مختلف ورزشی تفکیک 
کند. چ��را که نوع نگاه ب��ه ورزش قهرمانی و 
حرفه ای از ورزشهای پایه یا تربیتی در بحث 
خصوصی سازی کامًا مجزا از همدیگر است 
همانطور که توجه به زیر ساختهای ورزش از 
قبیل ورزشگاه ها نیز نوع نگاه منحصر به خود 
را در مسأله خصوصی سازی مسألت می کند.

 
ادامه دارد...

دکتر رسول نظری
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسامی واحد نائین
Email:nazarirasool@yahoo.com
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روی خط فرهنگ

کالم نور
حضرت رسول )ص(:

از نفرين مظلوم بترسید که چون شعله آتش بر آسمان می رود.

برنامه شبانه روی آنتن شبکه جهان بین

ارائه اطالعات علمی در »دانش بینش« 

پخش زنده برنامه های سیمای جهان بین در
 وب سایت مرکز چهارمحال و بختیاری

برنامه ش��بانه در طول فصل زمستان روی 
آنتن شبکه جهان بین می رود.

به گزارش روابط عمومی صدا و س��یمای 
مرک��ز چهارمحال و بختیاری ای��ن برنامه هر 
ش��ب به جز پنجش��نبه و جمعه به مدت 40 
دقیقه به صورت زنده از شبکه استانی سیمای 

مرکز چهارمحال و بختیاری پخش می شود.
برنامه شبانه با بخش های گزارش مردمی، 
مسابقه، میهمان، دوربین مخفی، دوبله محلی، 
تس��ت مجری گری، قاب شیشه ای و بخش 
نمایش��ی لحظات س��رگرم کننده ای را برای 

مخاطبان فراهم می کند.
عوامل برنامه:

تهیه کننده و کارگردان: ایرج جمالی
تصویر برداران: بهزاد پیشکار، مهدی براتی 

صدابردار: خالد حبیبی
مدیر صحنه: بهناز حافظی
تدوینگر: هدی احمدپور

نویسنده: عبدالهی روا
مجریان: افشین فخریان، عبدالهس روا.

»دانش بینش« برنامه ای است از تولیدات 
صدای مرکز چهارمحال و بختیاری با رویکرد 

پرداختن به اطاعات و موضوعات علمی.
به گزارش روابط عمومی صدا و س��یمای 
مرکز چهارمحال و بختیاری هدف این برنامه 
ارائه اطاعاتی در زمینه های مختلف از جمله 
بهداش��تی، انرژی، فناوری نوی��ن، ورزش و 

فرهنگ و ادب به مخاطبان است.

بین��ش«  »دان��ش  رادیوی��ی  برنام��ه  در 
کارشناس��ان و اس��اتید دانش��گاه ب��رای ارائه 
مطالب علم��ی حضور می یابن��د و همچنین 
مخترعان، محققان و دانش پژوهان هم در این 

برنامه معرفی می شوند.
این برنامه به تهی��ه کنندگی رضا حیدری 
روزه��ای زوج س��اعت 8:40 صب��ح پخش 

می شود.    

امکان اجرای برنامه های ش��بکه اس��تانی 
س��یمای مرکز چهارمح��ال و بختی��اری روی 

وب سایت این مرکز فراهم شد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ص��دا و 
س��یمای مرکز چهارمحال و بختی��اری اجرای 
ای��ن طرح ب��ه همت معاونت فن��ی و مدیریت 
اطاع��ات و برنامه ریزی مرکز فراهم ش��ده و 
برنامه های ش��بکه سیمای اس��تانی جهان بین 
در وب س��ایت ای��ن مرکز به نش��انی اینترنتی
  http://chb.irib.irدریافت می شود.همچنین 
پیش از این امکان پخش زنده برنامه های شبکه 
اس��تانی صدای مرکز چهارمحال و بختیاری در 

وب سایت مرکز فراهم شده بود.

تاریخ تولد: 1341، محل تولد: وردنجان، 
مح��ل   ،1366/12/23 ش��هادت:  تاری��خ 
شهادت: سلیمانیه، مسئولیت: جانشین گردان
 امام حسن )ع( تیپ 44 قمر بنی هاشم )ع( 

از خصوصیات اخالقی
ایشان از جمله فرماندهان و مربیانی بود 
ک��ه اطاعات نظامی و علمی باالیی داش��ت 
و همیش��ه س��عی می کرد ای��ن اطاعات را 
افزایش دهد. اگر جزوه یا کتابی در خصوص 
مس��ائل علمی و نظامی به دس��ت می آورد، 
مطال��ب آن را دقیقاً مطالعه می ک��رد. در آن 
زمان فرماندهان جنگ، از آموزش کاسیک، 
دل خوش��ی نداشتند و علت آن هم کاربردی 
نبودن مطالب آموزشی بود. او همیشه معتقد 
بود باید آموزش ها را جنبه کاربردی داد و به 
صورت عملی انجام داد و اینکه آموزش عملی 
برای نیروها محور کار باشد. بارها اتفاق افتاده 
بود که دوستان می خواستند به آقا سید کمک  
کنند )چون ایشان دست راستش در اثر انفجار 
قطع شده بود( مثًا در شستن لباس ها و غیره. 
ه��ر بار مطرح می ش��د، می گفت: نه کمک

 نمی خواهم و باید خودم انجام دهم. به سختی 
و در وضع خاصی لباس هایش را می شست 
ولی حاضر نبود حتی نزدیک ترین افراد به 

او در این خصوص کمک کنند کارهای 
ش��خصی اش را خ��ودش انجام 

م��ی داد. او اس��تعداد خاص��ی 
داش��ت. در مدت کوتاهی و با 
تمرین، نوش��تن با دست چپ 
را یاد گرفته بود. همه کارهایش 
را ب��ه راحتی انجام م��ی داد و 
کمب��ودی در خود احس��اس
نمی کرد. همیش��ه در سخت 

ترین شرایط، سرحال بود. 

سردار شهید سید هادی موسوی

روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدير مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مديرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

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

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

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

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

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

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

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخريدارز

10001002دالر امریکا
978982دالر کانادا

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

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

19 °

16°

4 °

-1°

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
26980  هر گرم طالی 18 عیار
12434 هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
286000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
266000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخريدارز

10071010دالر امریکا
962970دالر کانادا

13761380یورو
15851595پوند  انگلستان
265268ریال عربستان
34603450دینار کویت
274276درهم امارات

ــد قصری - س��اعت6:30  حام
بعداظه��ر 26 بهمن م��اه 88، س��الن 
نمایش��گاه ام��ام صادق ب��ه یکباره 
ش��ور و حال ویژه ای گرفت، استاد 
امیرخان��ی پی��ر خ��ط ایران زمین به 
همراه استاد شیرازی  از آثار برگزیده 
دیدار و با هنرمندان و دیگر اس��اتید 
به بح��ث و گفتگ��و پرداختند. بعد 
از ای��ن دیدار، س��الن همایش، پای 
مدیرعامل  موالیی  مهندس  صحبت 
کانون حسنات نشست که سخنانش 
را ب��ا چن��د بیت ش��عر از حضرت 
حاف��ظ آغ��از و از اعض��ای انجمن 
خوشنویس��ان تقدیر و تش��کر کرد، 
از استاد نصر به خاطر تهیه محتوای 
روایات رس��ول اکرم و تشکر ویژه 
به خاط��ر حضور اس��تاد امیرخانی 
در جلس��ه و از ایش��ان ب��ه عن��وان 
میزب��ان جلس��ه یاد ک��رد و فرصتی 
طای��ی که از حض��ور این بزرگوار 
اس��تفاده بیش��تری کنیم و در ادامه 
گفت: کانون حسنات یک مجموعه 
فرهنگی در ح��وزه دینی و معارف 
اس��امی که در بخش های مختلف 
فرهنگی فعالیت داشته است. ایشان 
خاطرنش��ان ک��رد: بنیاد آموزش��ی، 
فرهنگی امام صادق، بنیاد کم نظیری 
در سطح استان و حتی کشور است 
و مجموعه س��خنرانی هایی که طی 
سالیان در این مکان داشته ایم هم به 
صورت کتاب و هم به صورت فیلم 
مورد استفاده عاقه مندان قرار گرفته 
و می گیرد، ضمن اینکه برای مدیران 
کان��ون تبلیغات فرهنگی که یکی از 
شاخه های آن تقدیر و تشکر از هنر 
و هنرمندان است در نظر گرفته شده 
که س��رمایه های عظیمی هستند که 
می توانند در رشد فرهنگ ، دینی و 
اجتماعی نقش بسزایی داشته باشند، 
س��رمایه هایی چون خط، موس��یقی 
و... آث��اری فرام��وش نش��دنی که 
هیچ گاه از اذهان خارج نمی ش��وند. 
مهمترین مشکلی که در کشور عیان 
است کمبود مس��ائل فرهنگی است 
و همین فرهنگ است که در کشور 
باعث تحول می شود و در پایان از 
خداون��د به خاطر مس��ائل فرهنگی 
توفیقات بیش��تری را خواستاریم و 
ب��رای هنرمندان آرزوی س��امتی و 

بهروزی داریم.
در ادام��ه پای س��خنان  اس��تاد 
فروزنده نشس��تیم که ب��ا تجلیل از 
اس��تاد امیرخانی ش��روع و سپس به 
ش��رح چگونگ��ی تش��کیل انجمن 

خوشنویسان و شکل گیری همایش 
خوشنویسی س��یره نبوی پرداختند. 
ام��ا از نکات جالب توجه س��خنان 
ایش��ان در ای��ن همایش، اش��اره به  
درس  مرحوم اس��تاد معین در یک 
اتاق تاریک و نمور در سالهای پیش 
بود که با دیدن این صحنه از س��وی 
مهن��دس موالیی  ایش��ان یک طبقه 
از س��اختمان الزه��را را به صورت 
رایگان در اختیار ای��ن انجمن قرار 

دادند. 
اس��تاد غامحس��ین امیرخان��ی 
استاد اس��تادان خط کشور سخنران 
بعدی جلس��ه بود، ک��ه از اصفهان، 

از مهد هنر، از مهد خوشنویس��ی و 
جایگاه رفیع هنر خوشنویسی گفت 
و امی��د داد که با مقام واالیی که این 
هن��ر دارد ب��ه جای��گاه واقعی خود 
برس��د و در ادامه افزود: همان طور 
ک��ه از صحبت ه��ا اس��تنباط ش��د، 
می خواهند این همایش جهانی شود، 
البته آن طور که شایسته دیدن است، 
اما ما محتاج تاریخ هستیم و تفکر و 

تأمل در ادبیات و معارف و فلس��فه و 
 آن زمان که با هنری چون خوشنویسی 
جذابیت پیدا می کند تأثیرگذاری آن 
دو چندان می شود و حتی در روزهایی 
که با سال شمسی نیز توأم است، با نام 
پیامبر باشد که هر روز، روز خدا است 
که به قول شمس، ایام همیشه مبارک 

و شما هم مبارک هستید.
ما باید ب��ه دنبال تارخ باش��یم، 
تاری��خ اس��ام، تاریخ ای��ران؛ تا به 
بینش برس��یم، تنها به دنبال ش��عار 
نباشیم. ایرانیان اسام را پذیرفتند به 
خاطر اخاق و انس��انیت و ما نیز به 
دنب��ال همین چیزها باش��یم و اما به 

دوس��تان هنرمند و اس��اتید  باید در 
برگزاری این همایش در این فرصت 
کم دست مریزاد گفت و  باید عرض 
کنم هرکس باید توش��ه ای با  خود  
بب��رد از این جمات قصار که قطره 
کوچکی اس��ت در اخاق نظری ما 
و بع��د از آنکه مخاط��ب از زیبایی 
خوشنویس��ی آن جدا ش��د، ببیند تا 
چه اندازه در ذهنش رس��وخ می کند 

که اخاق نظری و اخاق عملی در 
کن��ار یکدیگر به س��رمنزل مقصود 

خود می رسند.
نیک��وکاری بای��د توأم ب��ا نیکو 
گفتاری باش��د که هر دو ریش��ه در 
تم��دن م��ا دارد. در مذهب طریقت 
خام��ی نش��انه کفر اس��ت و باید از 
گذشته خود درس بگیریم تا حرف 
و س��خن جهانی ب��ودن بزنیم، باید 
تدابی��ر در الیه های درونی انس��ان 
گرفته شود و هنرمندان را به جایگاه 
ویژه خود رساند تا امنیت در جامعه 
ایجاد ش��ود، جایگاه و منزلت هنر و 
هنرمند در کش��ور ما نباید اینچنین 
باشد. اس��تاد ادامه داد: آنهایی استاد 
هستند که سی یا چهل سال ریاضت 
کش��یده اند و یک عمر طلبه و معلم 
بوده ان��د و امروز قامتش��ان خمیده. 
امروز آثاری دیدم که می خواهم از 
آنها مش��ق کنم. دست آخر موضوع 
اس��تاد و ش��اگردی از دیرب��از بوده 
که اس��تاد ن��ه تنها  درس سرمش��ق 
ک��ه درس معرفت را نی��ز همزمان 
آموزش می داده اس��ت. تنها پاسخی 
ک��ه در جواب میرعم��اد و درویش 
می توانی��م بدهی��م این اس��ت، ما 
هنوز شاگر هس��تیم. بعد از سخنان 
اس��تاد امیرخانی به اساتیدی که در 
این نمایش��گاه حضور داشتند لوح 
و تندیس همایش اعطا ش��د. هیأت 
داوران اس��اتید، فروزنده، عسگری، 
رحیم��ی، فرزانه وکیلی و حس��ینی 
بودند. س��پس نفرات برت��ر جوایز 
خود را از دس��تان اس��اتیدی چون 
فروزن��ده  و  ش��یرازی  امیرخان��ی، 

دریافت کردند. 
نفرات اول تا سوم در رشته های 
نس��تعلیق، شکس��ته، ثلث و نس��خ 
ب��ه ترتیب دو عدد س��که تمام بهار 
آزادی، 3 عدد نیم سکه، 2 عدد نیم 
سکه بهار آزادی به همراه لوح تقدیر 
و نفر برگزیده در رشته گرایش نوین 
دو عدد سکه تمام بهار آزادی و لوح 

تقدیر دریافت کردند.
برگزیدگان��ی چون علی خیری، 
مجتبی شریفی، احمد احمدی، آقا میری، 
علیرض��ا ش��یری، امید گن��ج علی، 
ج��واد س��لطانی، ریحان��ه صفری، 
ش��هناز ملک��ی، مرضیه ش��ریعتی، 
غامرض��ا جهان ش��اهی، مصطفی 
رضای��ی، س��ید نظ��ری، مرتض��ی 
صدری، عباس هاش��می، یوس��ف 
دهقان، امید نمازیان و امیر جعفری 

از نفرات برگزیده بودند. 

نخس��تین و بزرگترین تابلو برف 
برجس��ته مینیاتوری ایران با موضوع 
»ظه��ر عاش��ورا« همزمان با س��الروز 
ش��هادت علی بن موس��ی الرضا )ع( 
در چهارمحال و بختیاری ترسیم شد. 
طراح و سرپرس��ت گ��روه تابلو برف 
برجس��ته ای��ران گفت: ای��ن تابلو با 
تلفیقی از برف های نشس��ته بر دامنه 
کوه کار و پستی ها و بلندی های تپه 
ماهور و موانع سنگاخی در کوه کار 
از سلسله کوههای زاگرس میانی شکل 
گرفت. س��یده مهرآیی��ن طباطبایی در 
گفتگو با زاینده رود افزود: این تابلو برف 
برجسته قرار بود به صورت تمام برفی 
ترسیم شود که به دلیل کمبود برف در 
ارتفاع��ات به صورت تلفیقی از برف 
و موانع طبیعی و س��نگی به صورت 
دو بعدی با پرس��پکتو )چشم انداز( 

نقش برجسته ترسیم شد. وی تصریح 
کرد: این تابلو برف برجسته در ارتفاع 
ی��ک هزار و 400 مت��ری کوه کار و 
مش��رف به تنگه س��یاه و برآفتاب در 
آستانه جنوب شرقی تاالب چغاخور 
طراحی و ترسیم ش��د. به گفته وی، 
این تابلو برجس��ته با حضور 20 نفر 
از هنرمندان رش��ته های تجس��می و 
عکاسی از استانهای تهران، اصفهان، 
فارس و شهرهای بروجن و شهرکرد 
در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد 
پی ریزی ش��د و به مدت چهار روز 
با سرپرس��تی س��ه هنرآموخته رشته 
مینیاتوری به آن ش��کل داده شد. وی 
یادآور ش��د: در این ایده هنری سعی 
شد تا تجربه مینیاتوریستها با ایده های 
دانشگاهی دانش آموختگان کارشناسی 
ارش��د عکاس��ی ترکی��ب ش��ود و

تابل��و برف باش��کوهی خلق ش��ود. 
طباطبای��ی ی��ادآور ش��د: ای��ن تابلو 
برجس��ته برف��ی در مس��احت یک 
ه��زار در یک ه��زار 145متر با رنگ 
قالب س��فید )برف( طراحی ش��د و 
برای عنصرپذیری بهتر به س��نگ ها 
و موانع طبیعی برجس��ته در تابلو از 
پودر رنگی اس��تفاده ش��ده است. به 
گفت��ه وی، پودرهای رنگ��ی به کار 
برده ش��ده در این تابلو برف برجسته 
از ن��وع خوراکی بودن��د که ضریب 
تجزی��ه آنها در طبیعت باال اس��ت و 
هیچ مش��کلی از نظ��ر آلودگی های 
زیست محیطی ندارند و در برخی از 
موارد نیز از برگ های خشک طبیعی 
و ش��اخه های درختان و پارچه های 
رنگی استفاده شد. وی گفت: هنرمندان 
در مسیر از روستاهای آورگان، سیبک، 

دستگرد، متوئی، خدرآباد، ساکی آباد، 
س��یف آباد و گلوگرد نی��ز عبور و از 
کانونهای طبیعی و خدادادی آن بازدید 
و س��یاحت کردند. طباطبایی یادآور 
ش��د: طرح این تابلو برف برجسته از 
طریق نرم اف��زار رایانه ای طراحی و 
ترس��یم شد و زمان مفید برای ترسیم 
آن سه روز در نظر گرفته شد که این 
طرح برگرفته از تابلو ظهر عاشورای 
اس��تاد محمود فرش��چیان با حاشیه 
بندی های اسلیمی بود. به گفته وی، 
شرکت کنندگان در این برنامه پس از 
ترسیم تابلو برف برجسته ظهر عاشورا 
پرچمهای کوچک جمهوری اسامی 
ای��ران را دور ت��ا دور آن ب��ه اهتزار 
درآوردند و با پایان یافتن زمان ترسیم 
آن، زیارت عاشورا و دعای توسل از 

سوی هنرمندان قرائت شد.

اختتامیه همایش سیره نبوی انجمن خوشنویسان با 
حضور استاد امیرخانی پررنگ تر شد

بزرگترین تابلو برف برجسته ایران در چهارمحال و بختیاری ترسیم شد

قیصری - شهردار خورزوق

تجدید آگهی مناقصه )نوبت دوم(  

عالقمندان می توانند تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 88/12/4 

جهت دريافت مدارک مناقصه به شهرداری خورزوق مراجعه نمايند. 

شهرداری خورزوق باستناد مصوبه شماره 1130/ ش مورخ 88/1/29 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد عملیات نازک کاری ساختمان شهرداری 
ــالجاری به  ــار 2/000/000/000 ريال از محل اعتبارات س را با اعتب

پیمانکار واجد شرايط واگذار نمايد

9721818

روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان

اتصال مستقیم به اينترنت
بدون نیاز به کلمه عبور و رمز

پرداخت از طريق قبض تلفن ثابت

 اينترنت هوشمند
 )شرکت مخابرات استان اصفهان(

»پرس و جو« درخصوص 
مشکالت هم استانی ها

مش��کات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم 
چهارمحال و بختیاری در »پرس و جو«  به تهیه کنندگی 

نایب صالحی بررسی می شود.
ب��ه گزارش روابط عمومی صدا و س��یمای مرکز 
چهارمحال و بختیاری »پرس و جو« برنامه ای رادیویی 
شامل بخش های تلفن مردمی، مصاحبه تلفنی، گفتار 
گوینده و موسیقی است که روزهای یکشنبه، سه شنبه 
و پنجشنبه از ساعت 8:40 به مدت 15 دقیقه از شبکه 
اس��تانی صدای مرکز چهارمح��ال و بختیاری پخش 
می شود. محتوای این برنامه طرح مشکات مردم استان 

از طریق پیامک یا تلفن و پاسخگویی مسئوالن است.

اولی��ن آلبوم گ��روه دارکوب اواس��ط اس��فند ماه به 
وسیله شرکت »ایران گام« منتشر می شود. همایون نصیری 
سرپرست و نوازند ه  این گروه گفت :  این آلبوم شامل 12 
قطعه جدید و تکراری اس��ت که 8 قطعه از این مجموعه 
بی کام و 4 قطعه هم با صدای »مهران مدیری « و »حامد 
بهداد « اجرا شده است. وی در ادامه در مورد کنسرت گروه 
دارکوب که قرار بود بعد از محرم و صفر منتشر شود، گفت: 
اجرای این کنسرت به بعد از عید موکول شده است. وی در 
ادامه در مورد حضور مهران مدیری و حامد بهداد هم در این 
کنسرت افزود:  هنوز حضور این دو هنرمند قطعی نشده 

است ولی احتمال حضور آنها در این کنسرت زیاد است.

اولین آلبوم گروه دارکوب با 
صدای مهران مدیری و حامد 

بهداد منتشر می شود 
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