
رئيس حوزه هنري كاش��ان از 
انتخاب شاعره نوجوان كاشاني 
به عنوان شاعر برگزيده همايش 
كش��وري »در ط��واف حري��م 
شهادت« خبر داد. محمد قنبري 
اظهار داش��ت: مهش��يد تجليان 

شاعره نوجوان كاشاني در بيست و سومين ...

معاون استاندار و فرماندار كاشان 
گف��ت: شهرس��تان كاش��ان در 
مطالعات صورت گرفته شركت 
آب منطقه اي تهران، در فهرست 
بهره ب��رداران س��د كوچ��ه ري 
»قمرود« قرار گرفت. حسينعلي 

حاجي اظهار داشت: در سفر دوم رئيس جمهور ...

در همايش در طواف حريم شهادت؛
شاعره كاشاني به عنوان شاعر 

برگزيده كشور معرفي شد

فرماندار كاشان: 
كاشان در فهرست بهره برداران

سد كوچه ري قرار گرفت
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 صفحه 8

 صفحه 4

مجلس به شهرداري ها مجوز داد

انتشار 16هزارميليارد ريال اوراق مشاركت 
براي توسعه قطار شهري درسال90

صفحه 2

20 عنوان كتاب از 15 تصويرگر 
ايراني از س��وي كانون پرورش 
فکري ك��ودكان و نوجوانان به 
تصويرگري  بين المللي  مسابقه 
براتيس��اوا در كش��ور چ��ک 
معرفي ش��د. به گزارش ايس��نا 

به نقل از روابط عموم��ي كانون، كار داوري داخلي كتاب هاي ايراني 
توسط كانون نماينده اين مسابقه در ايران به پايان رسيد...

حضور 15 ايراني در مسابقه 
بين المللي تصويرگري براتيسالوا 

 صفحه 4

در مجلس تصویب شد؛
افزايش 20 درصدی تعرفه
صدور گذرنامه

برگزاری جشنواره 
موسيقي زاگرس نشينان 
در چهار محال و بختياري 
پنجمي��ن جش��نواره موس��يقي محل��ي زاگرس  
نش��ينان ، مرداد ماه امسال در شهرستان بروجن 
از توابع چهارمحال و بختياري برگزار مي ش��ود. 
حسين گنجي، مديركل فرهنگ و ارشاد اسامي 
چهارمح��ال و بختي��اري در جم��ع خبرنگاران 
گفت: اين جش��نواره در دو بخش گروه  نوازي 

و تکنوازي برگزار مي  شود.
وي اف��زود: در بخ��ش گروه  ن��وازي گروه هاي 
ش��ركت كننده مي بايس��ت آثار خود را متناسب 
ب��ا موس��يقي محلي منطق��ه خود تنظي��م كرده 
 و ب��ه دبيرخان��ه ارس��ال كنن��د. گنجي ب��ا بيان

اين كه آثار ارس��ال ش��ده به دبيرخانه جشنواره 
بايد موس��يقي مقامي و محلي برگرفته ش��ده از 
همان منطقه باش��د، افزود: افراد ش��ركت  كننده 
در بخش تکنوازي ني��ز مي توانند در هر يک از 
بخش هاي س��ازهاي كوبه اي، كششي، مضرابي 
و ش��اهنامه خواني و مقام خواني ش��ركت كنند. 
وي 15 تيرم��اه را آخرين مهلت ارس��ال آثار به 
دبيرخانه اين جش��نواره اعام كرد و گفت: آثار 
ارس��الي بايد به صورت تصويري بوده و به آثار 

صوتي ترتيب اثر داده نخواهد شد.
همچنين گروه هاي شركت كننده بايد توجه داشته 
باش��ند كه از ارائه آثار تکراري خودداري كنند. 
مديركل فرهنگ و ارش��اد اسامي چهارمحال و 
بختياري تصريح كرد: در اين جشنواره هنرمندان 
اس��تان هاي آذربايجان ش��رقي، آذبايجان غربي، 
اصفهان، ايام، بوش��هر، چهارمحال و بختياري، 
خوزستان، فارس، كردستان، كرمانشاه، كهگيلويه 

و بويراحمد و هرمزگان حضور دارند.
گنج��ي اظهار داش��ت: هدف از برگ��زاري اين 
جش��نواره، شناس��ايي گنجينه ه��اي بازمانده از 
فرهنگ واالي ايران اسامي در مناطق و نواحي 
زاگرس  نشين كشور و حمايت و قدرشناسي از 
تاش هاي مؤثر هنرمندان فع��ال در اين عرصه 

است.

1- اطالعات مناقصه: 
دستگاه مناقصه گزار: شركت انتقال گاز- منطقه دو عملیات انتقال گاز

موضوع مناقصه: بازسازي و مرمت حصار شیرهاي بین راهي محدوده مركز بهره برداري خطوط لوله شهركرد
محل اجراي پروژه: محدوده خطوط لوله مركز بهره برداري شهركرد

 محل اخذ اسناد مناقصه: اصفهان- كیلومتر 17 جاده اصفهان- نجف آباد- اداره مركزي منطقه دو عملیات انتقال
گاز- واحد امور پیمان ها- تلفن/ نمابر: 0311-6281413

مدت اجراء پروژه: 6 ماه شمسي
مبلغ تضمین شركت در مناقصه: 29/000/000 ریال

مهلت جهت ارائه مدارك و اعالم آمادگي: حداكثر 7 روز از تاریخ انتشار آگهي
تاریخ دریافت و عودت پاكات مناقصه: در اسناد ذكر گردیده است.

پیمانكار بایستي توانایي ارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات، ضمانتنامه شركت در مناقصه و ضمانتنامه پیش پرداخت، 
مطابق با اسناد مناقصه دارا باشد.

محل، زمان، تاریخ گشایش پاكات، مبلغ و نوع تضمین شركت در مناقصه عیناً در اسناد مناقصه ذكر شده است.
محل تحویل پاكات مناقصه: منطقه دو عملیات انتقال گاز به نشاني فوق

فرایند مناقصه: یك مرحله اي- ارزیابي ساده
هزينه اسناد مناقصه بعهده برنده خواهد بود.

2- شرایط متقاضیان: 
  - ارائه اصل و یا تصویر برابر اصل گواهینامه صالحیت معتبر حداقل رتبه 5 رشته ساختمان از معاونت برنامه ریزي و   

    نظارت راهبردي و یا گواهینامه معتبر از مراجع ذیصالح جهت دریافت اسناد الزامي است.
  - ارائه كد اقتصادي و شناسه ملي الزامي است.

ضمنًا آگهي فوق در سايت هاي ذيل نيز قابل مشاهده مي باشد.

WWW.SHANA.IR
WWW.NIGC-NIGTC.IR
WWW.NIGC-DIST2.IR

روابط عمومي منطقه دو عمليات انتقال گاز

آگهی مناقصه عمومی
شماره 87300003

شماره مجوز: 32847

م الف: 1510

شركت انتقال گاز ايران
منطقه دو عمليات انتقال گاز

پيشنهاد كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي 
مجلس ش��وراي اس��امي در تخصيص 20 هزار 
ميليارد ريال از حس��اب ذخيره ارزي به حفاظت 
از منابع آب كشور در مجلس حاشيه ساز شد، اما 

سرانجام اين پيشنهاد به تصويب نرسيد.
 نمايندگان در جلس��ه علني مجلس، رس��يدگي 
به بنده��اي درآمدي الحاقي گزارش كميس��يون 
تلفيق از بودجه 1390 كل كش��ور را پايان دادند 
و بررس��ي پيش��نهادهاي درآمدي كميسيون ها و 
نماين��دگان ب��راي الحاق به اليح��ه بودجه را در 

دستور كار خود قرار دادند. 
عباس رجايي، رئيس كميسيون كشاورزي آب و 
منابع طبيعي مجلس، به نمايندگي از اعضاي اين 
كميسيون پيش��نهاد كرد كه مبلغ 20 هزار ميليارد 
ريال به فصل منابع آب اليحه بودجه اضافه شود. 
طرح اين پيش��نهاد تذكر رض��ا عبداللهي رئيس 

كميسيون تلفيق بودجه را به دنبال داشت.
 وي در بي��ان تذك��ر خ��ود اختص��اص دو هزار 
ميليارد تومان از حس��اب ذخيره ارزي را خاف 
قانون برنامه پنجم دانست. نماينده مردم ماهنشان 
در مجل��س گفت: ت��ا پايان س��ال 89 حتي يک 
 دالر هم در حس��اب ذخيره ارزي نداريم و حال

م��ي خواهيم ب��راي فصل منابع آب، از حس��اب 
ذخيره ارزي چک بي محل بکشيم!

 عبداللهي افزود: برداشت از حساب ذخيره ارزي 
خاف برنامه پنجم توسعه است، زيرا طبق برنامه 
پنجم 50 درصد موجودي اين حساب به صندوق 
توسعه ملي اختصاص يافته و 50 درصد باقيمانده 
نيز براي كسري احتمالي در بودجه هاي سنواتي 

كنار گذاشته شده است. 

مصطفي كواكبيان، نماينده س��منان در مجلس در 
مخالف��ت با اظهارات عبدالله��ي با تأكيد برحفظ 
 ش��أن و جاي��گاه مجلس، به هيأت رئيس��ه تذكر
آيين نام��ه اي داد. وي گفت: آقاي عبداللهي كه 
رئيس كميس��يون تلفيق اس��ت ب��راي هوا كردن 
پيشنهاد كميسيون كشاورزي، زيرآب  اين پيشنهاد 
 را زد و گفت كه پولي در حس��اب ذخيره ارزي

نداريم. 
كواكبي��ان اف��زود: رئي��س جمه��وري در هم��ه 
سفرهاي استاني خود در جريان مشکل آب قرار 
گرفته اس��ت. وي با يادآوري ديدار اخيراعضاي 
كميس��يون كش��اورزي مجل��س با رهب��ر معظم 
انق��اب، تأكي��د ك��رد: جنگ بع��دي جنگ آب 
 اس��ت و هرچه براي آب هزينه كنيم كار درستي

كرده ايم . 
عضو كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي 
مجل��س تأكيد كرد كه ذخاير ارزي كش��ور بنا بر 
آمار اعام ش��ده بالغ بر 100 ميليارد دالر است. 
121 نماينده از مجم��وع 194 نماينده حاضر در 
صحن علني ب��ه اين پيش��نهاد رأي مثبت دادند. 
اين پيش��نهاد 28 رأي مخال��ف و 13 رأي ممتنع 

داشت.

بحث هاي جنجالي نمايندگان؛
 بی نتيجه ماندن اختصاص 20 هزار ميليارد ريال به منابع آب كشور 

رئيس مجلس شوراي اسامي ضمن ابراز نگراني از وضعيت اسفبار انساني 
در بحرين، خواس��تار تش��کيل يک كميته حقيقت ياب بي طرف از س��وي 
اتحاديه بين المجالس و برگزاري اجاس فوق العاده بين المجالس اس��امي 

شد.
عل��ي الريجان��ي رئي��س مجلس ش��وراي اس��امي در گفتگ��وي تلفني با 
تئوب��ن گوريراب رئي��س اتحاديه بين المجالس جهان��ي )ipu( ضمن ابراز 
 نگراني از وضعيت اس��فبار انس��اني در بحرين، خواستار تشکيل يک كميته
حقيقت ياب بي طرف از سوي اتحاديه بين المجالس جهاني در سريع ترين 

زمان ممکن شد. 
وي كش��تار مردم، تجاوز ب��ه زنان و تخريب مس��اجد را از مصاديق موارد 
فاجعه آميز  و ضد حقوق انس��اني در بحرين دانست و بر لزوم اتخاذ موضع 
قاطع از س��وي اتحاديه بين المجالس به عنوان كانون تجمع نمايندگان مردم 

جهان تأكيد كرد. 
رئيس مجلس ش��وراي اس��امي در ادامه افزود: برخي كشورهاي منطقه با 
اع��زام ني��رو و اداوات نظامي به بحرين در عم��ل در قتل عامل مردم بي  پناه 
 اين كش��ور شريک هس��تند و اتحاديه بين المجالس در مقابل اين رفتارهاي

خود محورانه نبايد ساكت بماند. 
 در ادام��ه اي��ن گفتگوي تلفني همچني��ن تئوبن گوري��راب، رئيس اتحاديه
بين المجالس جهاني ابراز اميدواري كرد بر اساس پيشنهادات رئيس مجلس 
ش��وراي اسامي مبني بر تش��کيل يک گروه تحقيق در اين زمينه، كميته اي 
متش��کل از سازمان ها و كش��ورهاي بي طرف براي بررسي شرايط و اوضاع 

بحرين از سوي اتحاديه بين المجالس ايجاد شده و با ارائه اطاعات صحيح 
پيرامون وضعيت دشوار مردم در بحرين راهکاري براي مقابل با سركوب و 

نقض حقوق انساني آنها در اتحاديه فراهم شود.

براي بررسي فاجعه انساني در بحرين؛
الريجاني خواستار تشكيل كميته حقيقت ياب جهاني شد
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سراسری
جهان نما نصف النهار

در نشست شوراي امنيت
روسيه، چين و لبنان مانع از تصويب بيانيه 

عليه سوريه شدند
شوراي امنيت سازمان ملل در نشست خود با توجه به مخالفت روسيه، چين و 
لبنان با دخالت در امور داخلي سوريه، در تصويب بيانيه اي در محکوميت دولت 

سوريه ناكام ماند.
 به گزارش روزنامه وزگاد، شوراي امنيت سازمان ملل نتوانست بيانيه مربوط 
به محکوميت دولت سوريه را در مورد برخورد شديداللحن با اعتراض كنندگان 
خياباني تصويب كند. البته اين عدم توافق در س��طح شوراي امنيت مانع از آن 
نخواهد ش��د كه اتحاديه اروپا به صورت يک جانبه تحريم هايي را عليه دولت 
س��وريه اعمال كند. مباحثات دوساعته بين اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل 
نتوانست به يک موضع گيري واحد در خصوص اوضاع سوريه منجر شود. در 
نهايت شوراي امنيت مانند هفته گذشته در مورد يمن، نتوانست بيانيه ويژه اي در 

مورد اوضاع سوريه صادر كند.
 مبتکر اصلي برگزاري اين نشس��ت برخي كشورهاي غربي بودند كه درصدد 
محکوميت اقدامات دولت س��وريه در سركوب مخالفين در اين كشور بودند، 
ولي روسيه، چين و لبنان -تنها كشور عرب عضو غيردائم شوراي امنيت - با اين 
اقدام مخالفت كردند. الکساندر پانکين، معاون نماينده دائم روسيه در سازمان ملل 
متحد در سخنراني خود در اين نشست موضع كشورش را اينگونه تشريح كرد: 
به عقيده مقامات مسکو اوضاع كنوني در سوريه، به رغم وخامت آن و درگيري ها 
بين نيرو هاي مخالف و نظاميان دولتي، تهديدي براي صلح و امنيت بين المللي 
به شمار نمي رود و نيازي به دخالت بين المللي در امور داخلي اين كشور نيست. 
وي يادآور شد: نمي توان اين واقعيت را ناديده گرفت كه خشونت ها در سوريه 
جنبه يک جانبه نداشته و در برخي از شهرها حماتي به پست هاي نگهباني و 
مراكز نظامي صورت گرفته و نيروهاي پليس اين كشور هم در درگيري ها كشته 
شده اند. اين ديپلمات بلندپايه روس تأكيد كرد كه آنچه براي امنيت منطقه تهديد 
واقعي است، دخالت خارجي در اوضاع داخلي سوريه، به ويژه جانبداري از يک 

طرف اين مناقشه خواهد بود.

7هزار شغل در شركت نوكيا حذف مي شود
مسئوالن شركت توليد كننده تلفن هاي همراه نوكيا اعام كرده اند كه به خاطر 
تغيير ساختار اين شركت هفت هزار شغل را حذف خواهند كرد.  به گزارش 
پايگاه اطاع رساني بي بي سي، اين تعديل كه چهار هزار شغل آن اختصاص 
به شركت هاي تابعه نوكيا در سراسر جهان و 700 شغل نيز مختص به انگليس 
اس��ت، به خاطر برنامه ريزي جديد اين ش��ركت براي توليد تلفن هاي همراه 
هوشيار خواهد بود. گفته مي شود برنامه تغييرات اساسي در شركت نوكيا كه 
كاهش ش��غل هاي ايجاد شده از آن جمله است، از سال 2012 به مرحله اجرا 
 گذاشته خواهد شد. نوكيا در صدد است با ايجاد تغييراتي كه بيشتر به گستره
نرم افزاري و هوش��مند كردن تلفن هاي همراه اختصاص خواهد داشت، وارد 
بازار جديد تلفن هاي همراه و مقابله با اقدامات نوآورانه س��اير ش��ركت ها از 
جمله اپل شود. در اين راستا نوكيا تصميم دارد از فناوري جديد مايکروسافت در 

افزايش ظرفيت توليدات تلفن هاي هوشمند همراه خود استفاده كند. 
اس��تفان الوپ، رئيس نوكيا در اين خصوص گفت: با استفاده از فناوري جديد 
و همکاري هاي مستمر با مايکروسافت، ضرورت كاهش شغل هاي موجود و 
جايگزيني افرادي با تخصص هاي باالتر احساس مي شود. وي افزود: اما نبايد 
فرام��وش كرد كه براي ماندن در دنياي رقابت ه��ا بايد به فناوري هاي جديد 

مسلح شد.

رئيس جنبش عدالت جهاني مالزي:
اختالفات مذهبي، دام آمريكا و اسرائيل

رئيس جنبش عدالت جهاني مالزي با هش��دار نس��بت به توطئه هاي جديد 
آمريکا با همکاري صهيونيس��ت ها براي ايجاد رخنه در جهان اسام، گفت: 
اختافات مذهبي دام آمريکا و اسرائيل است كه با هدف انحطاط جهان اسام 
طراحي ش��ده است. پروفسور چاندرا مظفر از انديشمندان برجسته مالزيايي 
 در گفتگو با ايرنا، افزود: مس��لمانان امروز بيش از هر چيزي بايد مراقب دام

تفرقه افکني آمريکا و اسرائيل در صفوف خود باشند. 
وي تصريح كرد: در پش��ت قيام هاي كش��ورهاي عربي خاورميانه آمريکا و 
اسرائيل در تاش هستند تا با ايجاد تفرقه بين مسلمانان به منافع خود دست 

يابند.
 چاندرا مظفر تأكيد كرد: مس��لمانان نبايد اجازه دهند آمريکا با تفرقه افکني 
بين ش��يعه و س��ني دامي را پهن كرده كه در آينده از منافع آن اس��تفاده كند، 
زيرا اگر مس��لمانان در اين دام اسير شوند، آغاز انحطاطي براي جهان اسام 
 خواهد بود. رئيس جنبش عدالت جهاني مالزي تصريح كرد: شکي نيست كه
قيام هاي كش��ورهاي عربي در حال حاضر با آنچه كه ابتدا اتفاق افتاد كامًا 
متفاوت اس��ت. در آغاز اين قيام ها خواس��ته هاي مردم كامًا روشن بود به 
طوري كه مردم تونس و مصر توانستند حاكمان مستبد خود را بركنار كنند. 

چان��دار مظفر در ادامه گف��ت: اما وضعيتي كه در ليبي اتفاق افتاد با تونس و 
مصر متفاوت بود. بعضي از معترضان معمر قذافي از ابتدا مس��لح بودند و با 
 ساح توانستند برخي شهرها را تسخير كنند كه وجود ساح در اين حركات

نشان دهنده اين است كه اين حركات نمي تواند به دمکراسي ختم شود.
 وي در ادامه در مورد س��اح هاي گروه ها در ليبي، اظهار داش��ت: مداركي 
وجود دارد كه نشان مي دهد كه اين ساح ها توسط گروه ها از قبيل القاعده، 
سي.آي.اي و ساير گروه هاي غربي است كه نگران منافع خود در ليبي هستند 
تأمين مي شود. رئيس جنبش عدالت جهاني مالزي در ادامه خاطر نشان كرد: 
موقعيت اس��تراتژيک ليبي نيز از طرفي باعث مي شود كه كشورهاي غربي 
به ويژه كش��ورهايي كه منافع آنها در خطر است، با دخالت در خواسته هاي 

واقعي مردم ليبي، قيام مردم اين كشور را به سوي ديگري هدايت كنند. 
چاندار مظفر در ادامه با بيان اين مطلب كه چين امروز يکي از سرمايه گذاران 
اصل��ي در ليبي اس��ت به طوري كه بيش از 50 مورد س��رمايه گذاري كان 
 در بخش هاي نفت و گاز و زير س��اخت هاي اساس��ي اين كشور در دست
چيني هاس��ت، گفت: از طرفي ليبي نيز دروازه آفريقاس��ت كه از اين طريق 
كاالهاي اين كشور به آفريقا صادر مي شود و آمريکا با دخالت در امور ليبي 
قصد دارد با چين كه از رقباي اصلي آمريکاس��ت، مقابله كند. وي در ادامه 
اف��زود: ديکتات��ور ليبي و خانواده س��لطنتي وي در دوره طوالني مدت عمر 
حاكمي��ت خود به گونه اي عمل ك��رده اند كه مردم از عملکرد آنها ناراضي 
هس��تند، اما وي از حاميان تشکيل اتحاد آفريقا است كه آمريکا از اين مورد 
هراس دارد. چاندار در ادامه با اشاره به اتفاقات اخير سوريه نيز گفت: وضعيت 
سوريه نيز تا حدودي شبيه ليبي است و از آنجايي كه اين كشور با ايران روابط 
نزديکي دارد و آمريکا و اسرائيل از اين روابط خرسند نيستند، به همين دليل 
خواستار تغيير اساسي در اين كشور هستند تا از اين طريق بتوانند بر منطقه 

كنترل بيشتري داشته باشند و بر روابط اين كشور با ايران نيز تأثير بگذارند. 
رئيس جنبش عدالت جهاني مالزي در ادامه در مورد مسائل بحرين نيز گفت: 

حركات بحرين با ساير قيام هاي كشورهاي عربي متفاوت است. 
مردم اين كشور با تظاهرات مسالمت آميز خواستار برقراري دمکراسي در اين 
كش��ور شدند، اما با اعزام نيروهاي مداخله گر عربستاني سركوب شدند، در 
حالي كه حاميان غربي دمکراسي براي پشتيباني از مردم ليبي مداخله نظامي 
كردند، اما در مورد ارس��ال نيروي نظامي به بحرين مخالفتي از س��وي اين 

كشورها صورت نگرفت. 
وي در ادام��ه افزود: با توجه به اين كه بحري��ن از پايگاه هاي اصلي نظامي 
آمريکاس��ت، آمريکا خواهان ايجاد دموكراس��ي در اين كش��ور نيست و به 
خوبي آگاه اس��ت كه اگر دمکراس��ي در اين كشور ايجاد شود، به طور قطع 
 آمريکا ديگر نمي تواند از اين كش��ور به عنوان پايگاه نظامي خود اس��تفاده 

كند.

جهان نما نصف النهار

خليجی كه هميشه فارس خواهد ماند

جهان نما

   م . م

خليج فارس در عرص��ه جهانی امروز به 
صورت يک نماد پارس��ی برای هر ايرانی 
شناخته شده اس��ت؛ پهنه آبی و گرمی از 
آب ه��ای جنوبی ترين نقط��ه ايران كه از 
هر لحاظی كه بررس��ی شود مهم، حياتی 
و برای كش��ورمان با ارزش است. از طول 
و ع��رض و موقعيت جغرافياي��ی آن كه 
بگذريم آنچه بيشتر همه ما ايرانی ها را به 
خليج فارس حساس و متعهد كرده است، 
چشم طمعی است كه تقريباً تمام دنيا به آن

 

  دوخته اند، از كشورهای كوچک و ناقابل حوزه
خلي��ج ف��ارس گرفته ت��ا آمري��کا كه در 
آن س��ر دنيا كل��ی دريا و آب ه��ای آزاد 
 دارد. اهمي��ت خلي��ج ف��ارس در تعيين
سياست های جهانی و عرصه های گوناگون 
اقتصاد و روابط بين الملل آنقدر زياد است 
كه تقريباً در طول ساليان دراز شکل گيری 
 اس��تعمار هيچ��گاه از س��لطه  و حضور
ق��درت ه��ای جهان��ی خال��ی نب��وده 
 اس��ت. اي��ن منطقه به خص��وص پس از
ش��کل گيری انقاب اس��امی و رشد و 
گسترش مفاهيمی چون استقال، ملی گرايی 
و اتخاذ تدابير مبتنی بر منافع ملی،  به يک 
ناحيه پرخطر برای شرق و غرب بدل شد. 
 تسلط ايران بر مجمع الجزاير دفاعی واقع در
خليج ف��ارس مانند هرمز، الرک، قش��م، 
تنب ب��زرگ و كوچک موجب ايجاد يک 
خط دفاعی استراتژيک برای ايران در اين 
منطقه شده است. با توجه به اين كه ايران 
بر تنگه هرمز نيز تس��لط دارد، به طبع اين 
كشور نقشی تعيين كننده در حمل و نقل 
درياي��ی و مواصاتی اين منطقه دارد. اگر 
به تمام اين مزايا نفت فراوان و س��هولت 
و وسعت ترانزيت دريايی را هم بيفزاييم، 
ح��رص و طم��ع جهانيان ب��ه اين منطقه 
قاب��ل توجيه خواهد بود. با توجه به اقتدار 
نظام��ی و دفاعی ايران در خليج فارس كه 
به خوبی بعد از شکس��ت عراق در جنگ 
هش��ت س��اله به همگان ثابت شد و نيز 
پس از بلن��د پروازی های صدام در جنگ 
دوم خليج فارس و ناب��ودی تئوری های 
بعث در منطقه، نياز به يک مس��أله تفرقه 
افکن ب��رای ايجاد مانع در ش��کل گيری 
ي��ک همگرايی منطقه ای مي��ان اعراب و 
ايران، برای قدرت های متنفع مانند آمريکا 
 احساس ميشد و از اينجا داستان ادعاهای
گاه ب��ی گاه كش��ورهای كوچ��ک و تازه 
موجودي��ت يافته منطقه پررنگ تر ش��د. 
 ادعای امارات بر جزاير سه گانه ايران و نيز
 بی اعتنايی آشکار كشورهای شورای همکاری
خليج فارس نسبت به كشورمان و مهم ترين  
 و پر سرو صدا ترين آنها ادعای عربی بودن
خليج فارس، از اين دست تحركات است. 
سئوالی كه در اينجا مطرح می شود اين است 
كه توطئه تغيير نام خليج فارس از كجا شروع 
شد؟ پس از كشورسازی هايی كه استعمار 
 به ياری كشور جويای نامی مانند آمريکا در
دهه های قبل آغاز كرد، نياز به يک پايگاه 
و هويت تاريخی و فرهنگی احساس می 
شد تا به اين وسيله اين كشورها بتوانند در 
برابر فرهنگ كهن و نام آوری چون ايران 
مقابله كنند. همچني��ن زمانی كه انگليس 
اولين عقب نشينی بزرگ خود را در جريان 
ملی شدن صنعت نفت در برابر ايران انجام 
داد، ت��اش نمود تا به نوعی كش��ورهايی 
را كه تا آن زم��ان اثری از آنها در منطقه و 
جهان نبود، مطرح و دارای س��هم معرفی 
كند. اصطاح »خليج عربی« برای اولين بار 
از طرف يک ديپلمات بريتانيايی در منطقه 
خليج فارس عنوان شد. سرچارلز بلگريو 
كه بيش از سه دهه نماينده سياسی دولت 
بريتانيای كبير در خليج فارس بود، پس از 
مراجعت به لندن در س��ال 1345 هجری 
خورشيدی، كتابی درباره سواحل جنوبی 

خليج فارس منتش��ر ك��رد و در آن برای 
نخستين بار عنوان تازه و جعلی ای به خليج 
 فارس داد. پيروز مجتهدزاده در كتاب »نام
خليج فارس در ازای تاريخ« می نويس��د: 
»چارلز بلگريو در كتاب خ��ود ادعا كرده 
بود كه اعراب عاقه مندند خليج فارس را 
خليج عربی بنامند. نقل است كه بافاصله 
پس از انتش��ار »كتاب ساحل دزدان نامی« 
كه پيشتر به سواحل جنوبی خليج فارس 
 اطاق می شد، استفاده از اصطاح جعلی
»خليج عرب��ی« در مطبوعات منطقه آغاز 
ش��د و پس از چندی در مکاتبات رسمی 
 Arabian كشورهای حاشيه خليج فارس
Gulf به جای Persian Gulf نشست و 
پس از آن شروع به تحريک كشورهای عربی 
برای جعل نام ايرانی خليج فارس آغاز شد. 
اعراب به پشتيبانی آمريکا و البته به واسطه 
ديگر كشورهای مغرض، شروع به جعل و 
هوچيگری در زمينه نام خليج فارس كردند. 
كشورهای ثروتمند عربی هرساله هزاران 
دالر خرج خريد مؤسس��ات مطبوعاتی و 
پايگاه های اينترنتی و تلويزيونی می كنند تا 
به اين طريق ادعای دروغين خود را به اثبات 
برس��انند. يکی از اقدامات اعراب در اين 
مورد، ياری رساندن در انتشار اطلس مجله 
جغرافيايی و تغيير دادن نام خليج فارس و 
خريدن چندين هزار نسخه از آن اطلس و 
پخش آن در جه��ان بود. اين عمل جنگ 
روانی ش��ديدی را ميان اع��راب و ايرانيان 
ب��ه راه انداخت. اما به واقع چرا با اين همه 
 مدرک و سند تاريخی كه در اثبات حقانيت
آب های ايرانی وج��ود دارد، باز هم برای 
گرفتن حقمان اينقدر مشکل داريم؟درست 
اس��ت ك��ه اگر در س��ايتی ، مقال��ه ای يا 
گفتگويی ف��ارس از خليج ف��ارس كم و 
يا تبديل به خليج عربی ش��ود س��يل پيام 
و اعتراض، پيامک و توييت اس��ت كه در 
 دفاع از فارس بودن خليج فارس س��رازير

می شود. 
 خوانن��دگان م��ی خوانند، نويس��ندگان
می نويس��ند و هر ايرانی به سهم خود از 
فارس بودن خليج فارس دفاع می كند، اما 
حقيقت اين اس��ت كه ما زمانی می توانيم 
با اقتدار از حقمان دفاع كنيم كه س��هم ما 
از خلي��ج ف��ارس از ديگر همس��ايگان و 
س��هم داران از اين دريا بهتر و برتر باشد. 
امارات متحده عربي در حال حاضر بخش 
كوچکي از س��واحل خليج ف��ارس را كه 
ح��دود 60 كيلومتر اس��ت در اختيار دارد 
و در مقابل اي��ران دارنده يک هزار و 880 
كيلومتر از سواحل اين درياست. اما همين 
كشور كوچک با اجرای طرح های وسيع 
گردش��گری و توس��عه ای و ايجاد جزاير 
مصنوعی ب��رای خود، در منطقه اس��م و 
رسمی به هم زده است، در حالی كه سهم 
گردش��گری ايران در مقابل امارات ناچيز 

است.
از طرف ديگر مش��کات زيست محيطی 
كه س��واحل ايران با آن دس��ت به گريبان 
است، همچنان مشکل ساز بوده و اكولوژی 
اين دريا را با مشکل مواجه ساخته است. 
 مقايس��ه كلی س��هم س��احلی ما در كنار
خليج فارس با ديگر كشورهای ساحلی اين 
منطقه، كاستی های زيادی را آشکار می كند 
و اين مش��کات وجهه ايران را در مجامع 
بين المللی كمرنگ خواهد نمود. حقيقت 
اين اس��ت كه در دنيای امروز برای اثبات 
حقانيت يک حقيقت، تنه��ا حرف كافی 
نيس��ت، همانطور كه تنها پ��ول هم كافی 
نيست . در دنيای علمی امروز عقل، نوآوری 
و توان سياسی برای به كرسی نشاندن هر 
حرفی ضروری اس��ت، م��ا برای به عقب 
راندن هجمه دشمنان طماع كشورمان نياز به 
اقتدار داريم و برای اين كه خليج فارسمان 
هميشه فارس بماند، تنها حرف كافی نيست 

بايد مرد عمل باشيم!

جهان نمانصف النهار نصف النهار

ب��ه اس��امي  ش��وراي  مجل��س   نماين��دگان 
اج��راي ب��راي  دادن��د  اج��ازه  ه��ا   ش��هرداري 
طرح هاي قطارهاي ش��هري، 16 هزار ميليارد ريال 
اوراق مش��اركت ريالي منتش��ر كنن��د.  نمايندگان 
در جلس��ه علني مجل��س و در ادامه رس��يدگي به 
بنده��اي درآمدي اليحه بودجه 1390 كل كش��ور، 
بندهاي الحاقي 66، 67 و 70 اين اليحه را بررس��ي 
و تصويب نهايي كردند. نمايندگان مجلس در اين 
جلسه همچنين ماده 72 الحاقي را مراعا گذاشتند و 
اين ماده الحاقي را براي بررسي بيشتر به كميسيون 

تلفيق ارجاع دادند. 
ب��ا تصويب مجل��س به ش��هرداري ه��ا اجازه 
داده ش��د تا مبلغ 16 هزار ميلي��ارد ريال اوراق 
مش��اركت را براي اجراي طرح ه��اي قطارهاي 
 ش��هري منتش��ر كنند. براس��اس اي��ن مصوبه،
50 درصد از تضمين بازپرداخت اصل و س��ود 
اين اوراق با دولت اس��ت و ش��هرداري ها نيز 
تضمين بازپرداخت اصل و س��ود باقيمانده اين 

اوراق را برعهده دارند. 
بخش��ودگي جرائ��م رانندگ��ي در ص��ورت 

پرداخت در سال 90 
نمايندگان مجلس ش��وراي اسامي مقرر كردند 
كه از تاريخ الزم االجرا شدن قانون بودجه 1390 
و در صورت پرداخت و تسويه حساب قبوض 
جريمه هاي راهنمايي و رانندگي توس��ط مالکان 
خودرو در ش��ش ماهه اول سال 1390، جريمه 
ديركرد ناش��ي از عدم پرداخت آن تا پايان سال 

1389 بخشيده شود. 

كمك دولت براي مسكن جانبازان و آزادگان 
نماين��دگان مجلس دولت را مکل��ف كردند به 
تمام��ي جانبازان، آزادگان و خانواده ش��هدا كه 
داراي مسکن ناتمام و نامناسب يا در محيط هاي 
اجتماعي - فرهنگي نامناس��ب هس��تند و پيش 
از اي��ن وام هاي كمتر از س��قف وام مصوب در 
سال 1389 استفاده كرده اند، مابه التفاوت آن را با 
همان وثيقه قبلي يا وثيقه جديد پرداخت كنند. 

 بند مربوط به بيمه مشتركان برق، مراعا گذاشته 
شد. 

نمايندگان مجلس ش��وراي اس��امي ب��ه دليل 
وجود برخي ابه��ام ها در بند 72 الحاقي، آن را 

مراعا گذاشتند. 
بر اس��اس اين بند و در صورت تصويب نهايي، 
وزارت ني��رو مکل��ف مي ش��ود ب��ه نيابت از 
 مصرف كنندگان )بيمه گذاران( در هر دوره مبلغ
500 ريال از هر مش��ترک برق خانگي و تجاري 
ش��هري و مبل��غ 250 ريال از هر مش��ترک برق 
خانگي و تجاري روس��تايي به عنوان حق بيمه 

دريافت كند.

مجلس به شهرداري ها مجوز داد

انتشار 16 هزارميليارد ريال اوراق مشاركت
براي توسعه قطار شهري درسال90

نصف النهارنصف النهار
ازامروز ؛ 

همه كمربندهاي ايمني را ببنديد
از ش��نبه، دهم ارديبهش��ت م��اه ، تمامي 
سرنش��ينان خودروه��ا موظفن��د هنگام 
س��فر برون ش��هري كمربندهاي خود را 
 حتي آنهاي��ي كه درصندل��ي هاي عقب
مي نشينند، ببندند. در قانون جديد راهنمايي 
و رانندگ��ي يکي از نکاتي كه به آن توجه 
ويژه شده، ، بستن كمربند ايمني براي تمام 
سرنشينان خودروهاست. صاحبان خودرو 
هاي قديمي كه صندل��ي هاي عقب آنها 
 مجهز به كمربند ايمني نباش��د ، بر اساس
تصميم گيري صورت گرفته تا اول مهر ماه 
س��ال جاري مهلت دارند نسبت به مجهز 
كردن خودرو هاي خود به كمربند ايمني 
براي سرنشينان عقب اقدام كنند و از تاريخ 
ذكر ش��ده اين خودرو ها در صورت تردد 
در جاده و نداشتن كمربند ايمني سرنشين 
عقب ، جريمه خواهند شد. ايران با متوسط 
30 هزار كشته ساليانه در حوادث رانندگي 
طي سال هاي اخير، داراي يکي از باالترين 
آمار كشته ها در حوادث رانندگي در سطح 
جهان است. سردار  اسکندر مومني، رئيس 
پليس راهور نيروي انتظامي گفته كه اميدوار 

است قانون جديد كه بستن كمربند توسط 
سرنشينان عقب خودروها را نيز الزامي كرده 
است ، بتواند جلوي حوادث باالي رانندگي 
درايران را بگيرد. به گفته او در قانون جديد 
بسته هاي تش��ويقي براي پيش��گيري از 
تخلفات راهنمايي و رانندگي در نظر گرفته 
ش��ده است و اگر راننده اي در مرحله اول 
و دوم شش ماه مرتکب تخلف نشود، كليه 
نمرات منفي وي پاک مي شود. همچنين 
رانندگاني كه در مرحله س��وم نمره منفي 
قرار دارند اگريک سال مرتکب هيچگونه 
تخلفي نشوند، كليه نمرات منفي آنها پاک 
خواهد ش��د و اين نشان مي دهد هدف از 
قانون جديد پيشگيري و عدم تخلف است 
و تنه��ا آنهايي كه اصرار بر تخلف دارند و 
حادثه سازند، بايد از اين قانون نگران باشند 
و س��اير رانندگان طعم ش��يرين رانندگي 
 آرام را تجرب��ه مي كنند. طب��ق اين قانون
 جريمه ه��اي رانندگي باال خواهد رفت و
به عاوه گواهينامه راننده هايي كه رفتارهاي 
پر خطر حين رانندگي از خود نشان دهند ، 

توقيف مي شود. 

پایتختنصف النهار

س��خنگوي ش��وراي نگهبان قانون اساس��ي گفت كه مصوبه اصاح قانون 
انتخابات در جلس��ه شوراي نگهبان مغاير با شرع و قانون اساسي تشخيص 
داده نشد. عباسعلي كدخدايي، س��خنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي در 
گفتگو با فارس،  با اشاره به مصوبه اخير مجلس درباره اصاح ماده 28 قانون 
انتخابات 1378 و اصاحات بعدي گفت: اين مصوبه يک نوبت به ش��وراي 
نگهبان ارس��ال شد و ش��وراي نگهبان آن را مغاير با قانون اساسي تشخيص 

داد. 
وي افزود: مصوبه مذكور به تازگی توسط مجلس شوراي اسامي اصاح و 
در جلسه شوراي نگهبان مغاير با شرع و قانون اساسي تشخيص داده نشد. بر 
پايه اين گزارش، در اين مصوبه شرح نامزدي براي انتخابات مجلس، مدرک 
تحصيلي فوق ليسانس با پنج سال سابقه كار اجرايي و مديريتي لحاظ شده 
بود كه با ايراد شوراي نگهبان دوباره در مجلس اصاح و مقرر شد نامزدهاي 

انتخابات مجلس به ش��رط داشتن تنها مدرک تحصيلي فوق ليسانس در اين 
انتخابات كانديدا شوند كه بر همين اساس شوراي نگهبان اصاحات درآمده 
را مغاير با ش��رع و قانون اساسي تشخيص نداد. مجلس به منظور تأمين نظر 
ش��ورا نگهبان قانون اساس��ي تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس  را كه 
مدرک ليسانس با شرايط پنج سال سابقه اجرايي براي كانديداها مجاز دانسته 
بود، حذف و مصوب كردند كه سابقه نمايندگي مجلس يا حداقل پنج سال 
سابقه مديريت سياسي، حرفه اي، قضايي، اجرايي، آموزشي و پژوهشي پس از 
اخذ مدرک تحصيلي كارشناسي ارشد و يا معادل آن جزء شرايط كانديداهاي 
انتخابات مجلس اس��ت. بر اس��اس مصوبه مجل��س، كانديداهاي انتخابات 
مجلس با مدرک ليسانس و حتي با داشتن سابقه اجرايي پنج ساله نمي توانند 
به عنوان كانديدا در انتخابات مجلس ش��ركت كنند و مدرک فوق  ليسانس يا 

كارشناسي ارشد ماک كانديداهاي اين انتخابات شد.

كدخدايي خبر داد:
شوراي نگهبان اصالح قانون انتخابات را تأييد كرد

نماين��ده دائم ايران در س��ازمان مل��ل متحد با 
اش��اره ب��ه مخالفت برخي از كش��ورهاي عضو 
دائم ش��وراي امني��ت از جمله چين و روس��يه 
ب��ا درخواس��ت آمري��کا، انگلي��س و فرانس��ه 
ب��راي تصويب بياني��ه مطبوعاتي اين ش��ورا بر 
ض��د س��وريه، گفت: نشس��ت ش��وراي امنيت 
 نوع��ي شکس��ت و ناكام��ي ب��راي طراحان آن

 بود.
محمد خزاعي در پايان نشس��ت شوراي امنيت 
كه به تحوالت سوريه مربوط مي شد، در گفتگو 
ب��ا ايرنا اظهار داش��ت: طراحان نشس��ت امروز 
شوراي امنيت در حالي اتهاماتي را بر ضد ساير 
دولت ه��ا مطرح مي كنند ك��ه نيروهاي نظامي 
آنها عامل كش��ته ش��دن هزاران نفر در عراق و 

افغانستان هستند. 
وي اف��زود: اي��ن كش��ورها در حال��ي صحبت 
از مداخل��ه اي��ران در ام��ور س��اير كش��ورها 
م��ي كنند ك��ه خ��ود داراي پاي��گاه و نيروهاي 
نظام��ي در منطق��ه هس��تند و از دخالت نظامي 

 در ام��ور كش��ورهاي همس��ايه اي��ران حمايت
م��ي كنند. نماين��ده دائم ايران در س��ازمان ملل 
افزود: برخي از كش��ورهاي عضو دائم ش��وراي 
امني��ت در ام��ور داخلي كش��ورهاي خاورميانه 
دخالت كرده و چش��م خود را بر روي كش��تار 

مردم اين كشورها مي بندند. 

وي با اش��اره به نشست امروز ش��وراي امنيت 
گفت: اين نشس��ت شکس��تي براي طراحان آن 
ب��ود، زيرا يک نظ��ر واحد در م��ورد تحوالت 
مربوط به س��وريه وجود نداش��ت و تعداد قابل 
توجهي از اعضاي شورا مخالف نظرات آمريکا، 

انگليس و فرانسه بودند. 
نماينده دائم ايران در س��ازمان ملل با اش��اره به 
اظهارات واهي نماينده دائم آمريکا در س��ازمان 
مل��ل مبني بر كمک تهران به دمش��ق براي آرام 
ك��ردن اعتراض هاي داخلي اين كش��ور، گفت: 
اي��ن يک اتهام غير واقعي و بي اس��اس اس��ت. 
وي افزود: جمهوري اس��امي ايران در سياست 
خارجي خود هي��چ اعتقادي به دخالت در امور 

ساير كشورها ندارد.
خزاع��ي تأكيد كرد: در واقع اي��ن نوعي تاش 
ب��راي انح��راف اف��کار عموم��ي از دخال��ت 
 آمري��کا ، انگلي��س و فرانس��ه در ام��ور س��اير

كشورهاست.

خزاعي:
آمريكا، انگليس و فرانسه براي صدور بيانيه بر ضد سوريه ناكام ماندند

گاز ايران از طريق خط لوله گاز عربي به مصر صادر مي شود
سفيان العاو، وزير نفت و منابع معدني سوريه 
گفت: بر اس��اس طرح هاي موجود، در آينده 
خ��ط لوله گاز ايران از طريق عراق و س��وريه 
ب��ه خط لوله گاز عربي متصل ش��ده و امکان 

صدور گاز ايران به مصر فراهم مي شود.
 وي افزود: تهران، بغداد و دمش��ق با يکديگر 
درباره احداث خط لوله انتقال گاز از ايران به 
سوريه به طول دو هزار كيلومتر گفتگو و تبادل 
نظر كرده اند. وزير نفت و منابع معدني سوريه 
ادامه داد: 700 كيلومتر از اين خط لوله گاز در 
اي��ران ، 900 كيلومتر در عراق و 400 كيلومتر 

در سوريه كشيده خواهد شد.

 الع��او افزود: خ��ط لوله مزب��ور، گاز مورد 
نياز عراق و س��وريه را تأمين ك��رده و باعث 
صدور بخش��ي از گاز ايران ب��ه تركيه، اردن، 
 لبن��ان و مص��ر از طريق خط لول��ه گاز عربي

مي شود. 
وزير نفت و منابع معدني س��وريه يادآور شد: 
اي��ن يکي از طرح هاي هم��کاري بزرگ بين 

سوريه ، عراق و ايران است.
اين مقام س��وري در ادامه گفتگ��و با ايرنا در 
دمشق، با اش��اره به همکاري گسترده سوريه 
با ايران در زمينه نفت و گاز و تاش دمش��ق 
براي گس��ترش بيش از پيش اين همکاري ها، 

خاطرنش��ان كرد: طرح پااليشگاه الفرقلس در 
ش��رق ش��هر حمص در مركز سوريه كه سهم 
اي��ران از آن 26 درص��د و ظرفي��ت روزان��ه 
 آن 140 ه��زار بش��که اس��ت، يک��ي از اي��ن
همکاري هاي مش��ترک بين دو كشور است. 
وزير نفت س��وريه ب��ا تأكيد بر اي��ن كه اين 
پااليشگاه براي سوريه مهم مي باشد و مشتقات 
نفتي الزم را براي اين كش��ور تأمين مي كند، 
ادامه داد: هزينه اين ط��رح چهار ميليارد دالر 
اس��ت و مي توان سهم ايران را در آن افزايش 
داد و ب��ا اجراي اين ط��رح در آينده همکاري 

ميان دو كشور تقويت خواهد شد.

در مجلس تصويب شد؛

افزايش 20 درصدی تعرفه صدور گذرنامه
نمايندگان مجلس شورای اس��امی با افزايش 20 درصدی تعرفه مربوط به 
صدور گذرنامه موافقت كردند. در جلس��ه گذشته مجلس، در ادامه بررسی 
اليح��ه بودجه 90 با الحاق بن��د 53 به اليحه بودجه، تعرفه مربوط به صدور 
گذرنام��ه 20 درصد افزايش می يابد و تعرفه ص��دور گذرنامه برای افراد زير 
هجده سال 50 درصد افراد بزرگسال تعيين می شود. همچنين نمايندگان مجلس 
مقرر كردند وزارت دفاع و پشتيبانی و نيروهای مسلح،  درآمدهای حاصل از 
فروش اموال منقول و غيرمنقول خود را به خزانه واريز كنند. نمايندگان مجلس 
ش��ورای اسامی، در ادامه بررسی جزئيات درآمدی اليحه بودجه سال 1390 
كل كشور به وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و نيروهای مسلح اجازه 
دادند تا در صورت موافقت فرماندهی كل قوا و با رعايت قانون فروش و انتقال 
پادگان ها و ساير اماكن نيروهای مسلح به خارج از حريم شهرها، مصوب اول 
شهريور 88، مبالغ حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول ازجمله پادگان ها 

را به خزانه واريز كنند.

قائم مقام مجري طرح كارت هوشمند ملي :
لحاظ شدن امضاي ديجيتال و اثر انگشت در 

كارت هاي هوشمند ملي
قائم مقام مجري طرح كارت هوش��مند ملي گف��ت: امضاي ديجيتال، اثر 
انگش��ت، احراز هويت و غيره در كارت هاي هوش��مند ملي ديده شده 
است. محمدابراهيم طريقت در گردهمايي مديران ثبت احوال كل كشور 
كه در اس��تان كردستان برگزار شد، در خصوص صدور كارت هوشمند 
ملي گفت: مرحله طراحي پايلوت اين طرح را در س��ال گذش��ته انجام 
داده ايم و قرارداد مرحله ساخت نيز بسته شده است. وي ادامه داد: طرح 
كارت هوشمند ملي از طرح هاي بزرگ انفورماتيک است و با اجراي اين 
كار در جهت ايجاد دول��ت الکترونيک گام برمي داريم. قائم مقام مجري 
طرح كارت هوشمند ملي اضافه كرد: امضاي ديجيتال، اثر انگشت، احراز 
هويت و غيره در كارت هاي هوش��مند ملي ديده ش��ده اس��ت. به گفته 
طريقت، مراحل جمع آوري اطاعات با گذشته متفاوت است و مکانيزم 

خاصي براي آن در نظر گرفته شده است. 
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آژیر

نمايشگاه مد و آرايش در خيابان هاي 
شهر نش��ان مي دهد فاز جديد ناتوي 

فرهنگي در راه است. 
ان��گار موض��وع مبارزه ب��ا بدحجابي 
فصل��ي ش��ده و همه بهار و تابس��تان 
بدپوشش��ي ب��ا  مب��ارزه  فص��ل   را 

مي دانند.
اين تصور غلط يک بار براي هميش��ه 
باي��د از بين برود و مب��ارزه با معضل 
بدپوششي در تمام فصول سال به اجرا 

در آيد.
 اي��ن روزها دوباره خيابان هاي ش��هر 
به نمايش��گاه مد و آرايش تبديل شده 
است و مردم از اين وضعيت ناراحت 

و نگران هستند. 
البته اين روزها هوا خيلي هم تابستاني 
و داغ نش��ده اس��ت اما بدحجاب ها با 
خي��ل راح��ت در خيابان ه��ا جوالن 
اص��ول  و  ارزش ه��ا  و  مي دهن��د 
 اخاق��ي و اس��امي را ب��ه تمس��خر

مي گيرند. 
اي��ن روزها ه��ر روز ش��اهد كوتاهتر 
ش��دن و تنگ ش��دن لباس ها هستيم، 
فقط كافي اس��ت ب��راي خريد لباس 
به فروش��گاه هاي لباس مراجعه كنيد، 
امکان پيدا كردن لباسي ساده كه خيلي 
باعث جلب توجه نش��ود، كار آساني 
نيس��ت. اين موض��وع دغدغه جديد 

خانواده هاست.
گوي��ا آزادي فقط ب��راي بدحجاب ها 
و بدپوش��ش ها معن��ا دارد، پيدا كردن 
لباس هاي مرتب، شيک و ساده، كاري 
سخت ش��ده اس��ت. حفظ و تقويت 
حجاب يکي از خواس��ته هاي به حق 
مردم پس از انقاب اس��امي اس��ت. 
پ��س از س��ال هاي پي��روزي انقاب 
موضوع حجاب اس��امي و بدحجابي 
يک��ي از مباح��ث مهم و اساس��ي در 
حوزه مس��ائل اجتماع��ي، فرهنگي و 

سياسي بوده است. 
تردي��د رعاي��ت حج��اب و  ب��دون 
عفاف يک مس��أله قانوني، ش��رعي و 
از ضروريات دين اس��ت و از سويي 
ديگر بي حجابي و بدحجابي در قانون 

جرم است. 
در ماده 638 قانون مجازات اس��امي 

آماده اس��ت هر كس به طور عملی در 
انظار، اماكن عمومي و معابر تظاهر به 
عم��ل حرامي كند عاوه بر كيفر عمل 
ب��ه حبس از 10 روز ت��ا دو ماه يا 74 
ضربه ش��اق جريمه مي ش��ود و اگر 
مرتکب عملي شود كه نفس آن عمل 
داراي كيفر نباش��د ولي عفت عمومي 
را جريح��ه دار كند فق��ط به حبس از 
10 روز تا دو ماه يا 74 ضربه ش��اق 

محکوم مي شود.
بر اساس بندي از قانون مجازات هاي 
اس��امي مصوب س��ال 1365 )قانون 
نحوه رس��يدگي به تخلفات مجازات 
فروش��ندگان لباس هايي كه استفاده از 
آنها در ما عام خاف شرع بوده و يا 
عفت عموم��ي را جريحه دار مي كند( 
نح��وه مجازات توليد كنن��دگان، وارد 
كنن��دگان، توزيع كنندگان و اس��تفاده 
غي��ر ش��رعي لباس ه��اي   كنن��دگان 
اول تذك��ر و ارش��اد، دوم توبي��خ و 
سرزنش، سوم تهديد، چهارم تعطيلي 
 محل كس��ب به مدت س��ه ت��ا 6 ماه
ب��راي فروش��ندگان و توزيع كنندگان 
ب��راي نق��دي  جريم��ه  و   البس��ه 
وارد كنن��ده و توليد كننده و 10 تا 20 
ضربه ش��اق يا جريمه نق��دي براي 
اس��تفاده كننده از البس��ه غير ش��رعي 

است. 
اي��ن روزه��ا دوب��اره بد پوشش��ي و 
بدحجابي جامعه را مبتا كرده اس��ت 
و مردم از مس��ئوالن و نيروي انتظامي 
مي خواهن��د اقدامي قاطع و بلند مدت 
را در دس��تور كار ق��رار دهن��د. ه��ر 
چن��د پيش از اين اعام ش��ده بود كه 
بدحجابي در جامعه كاهش يافته است، 
اما اين خبر در زمستان مطرح شده بود 
كه بدحجاب ها به خاطر س��رماي هوا 

فرصت عرض اندام ندارند. 
بايد براي گس��ترش عفاف و حجاب 
چاره اي اساسي انديشيد و درمان هاي 
مقطع��ي را كن��ار گذاش��ت، موضوع 
حج��اب را بايد فراتر از جلس��ات و 

تشريفات اداري گريست.
تابستان ش��روع نشده اما آوار لباس ها 
و مانتوهاي تنگ و كوتاه نشان از آغاز 

فاز جديد ناتوي فرهنگي دارد...

جامعه

نمايشگاه مد و آرايش
در خيابان هاي شهر

زنان معتاد می شوند يا مردان؟

می توانيد كنترلش كنيد...
مه��ارت های كنترل عصبانيت را بياموزيد تا اس��ترس را در خود كاهش 
دهيد. يکی از بزرگ ترين موانع در راه تحقق موفقيت شخصی و شغلی 
 عصبانيت می باش��د. وقتی نمی توانيم عصبانيت خود را كنترل نماييم از 

چند جهت دچار آسيب می گرديم:
 عصبانيت توانايی ما را برای خوش��حالی از بين می برد، زيرا عصبانيت 

و خوشحالی در تضاد با يکديگر هستند.
 عصبانيت موجب خارج شدن روابط خانوادگی و ديگر روابط از مسير 

صحيحشان می گردد.
 عصباني��ت موجب كاهش مهارت های اجتماعی، س��ازش و مصالحه 

شده و ديگر روابط را نيز در معرض خطر قرار می دهد.
 عصبانيت به معنای از دست دادن كار است، زيرا روابط را نابود می كند. 
همچنين عصبانيت به معنای شکست در كاری است كه در صورت عدم 

عصبانيت و داشتن خلقی نرم تر می توان موفقيتی در پی داشت.
 عصبانيت منجر به افزايش فش��ار و اس��ترس می گ��ردد )و اين ارتباط 
دو طرفه اس��ت، عصبانيت منجر به افزايش اس��ترس و اس��ترس موجب 
عصبانيت بيش��تر اس��ت(در هنگام عصبان��ی بودن ما دچار اش��تباهات 
 بس��ياری می گرديم، زيرا پردازش اطاعات در آن هنگام برای ما مشکل

می باشد.
اكن��ون افراد از خط��رات عصبانيت و نياز برای مديري��ت و كنترل آن با 

آموختن مهارت ها و راهکارهای الزم آگاهی يافته اند. 
مهارت های كنترل عصبانیت را در خود رشد و توسعه دهید

افرادی كه كنترل عصبانيت در آنها سخت و دشوار است، نياز به برنامه ای 
برای كنترل عصبانيت دارند. نکته های زير، مسائل مهمی می باشند كه به 

ش��ما در كنترل عصبانيت كمک می كنند. اين نکته ها را به خاطر س��پرده 
و به كار بنديد.

نكته اول: اين س��ئوال را از خود بپرس��يد: آيا اين موضوع 10 سال ديگر 
 ه��م برايم مهم اس��ت؟ به اين وس��يله می توانيد مس��أله را از ديدگاهی

آرام تر بنگريد.
 نكته دوم: از خود بپرس��يد: بدترين نتيج��ه كاری كه من از آن عصبانی 
ش��ده ام چيست؟ اگر كس��ی در پای صندوق فروش��گاه از شما سبقت 

گرفت، سپری كردن سه دقيقه بيشتر، مسأله ای آنچنان مهم نمی باشد.

نكته س��وم : تصور كنيد كه خود ش��ما نيز همان كار )كاری كه موجب 
عصبانيتتان ش��ده اس��ت( را انجام می دهيد. با خود رو راس��ت باش��يد. 
قبول كنيد كه گاهی اوقات ش��ما نيز جلوی يک راننده ديگر درمی آييد، 
بعضی مواقع اين مس��أله تصادفی است. آيا نس��بت به خود نيز عصبانی 

می شويد؟
نكته چهارم: از خود بپرس��يد: آي��ا طرف مقابل اين كار را به طور عمدی 
نس��بت به من انجام داده است؟ در بسياری از مواقع متوجه خواهيد شد 
كه اين مسأله فقط در اثر بی دقتی و تعجيل رخ داده و كسی نمی خواسته 

شما را ناراحت كرده و بيازارد.
نكته پنجم: سعی كنيد قبل از گفتن هر كامی تا عدد 10 بشماريد. انجام 
اين كار ارتباط مستقيمی با عصبانيت ندارد، ولی می تواند صدمات ناشی 

از عصبانيت را به حداقل برساند.
  نكته شش��م : ش��مارش ت��ا 10 را با روش ه��ای جديد و بهت��ر انجام دهيد،
به عنوان مثال اين كار را با يک تنفس عميق بين هر شماره عملی سازيد.تنفس 

عميق - از ديافراگم - به افراد كمک می كند تا احساس راحتی كنند.
 نكت��ه هفتم :می توانيد س��رعت ش��مارش اعداد را كندتر س��ازيد. مثل 
ش��مارش ش��يوه قديمی، يک كش��تی بخار، دو كش��تی بخار و... شايد 
شمارش كشتی بخار زياد خوشايند نباشد، به جای آن می توانيد بشماريد 
يک شکات، دو شکات و... يا هر چيز ديگری كه برای شما خوشايند 

و خنده دار باشد.
نكته هشتم :تجربه ای آرامش بخش را تجسم نماييد. چشمانتان را ببنديد 
و در ذهن خود س��فر كنيد. اين كار را در مکان های اميدبخش و به دور 

از استرس انجام دهيد.

از خصوصيت های يک فيلم خوب اين 
است كه بتواند بيننده را مجذوب خود نگه 

دارد. اما اين چطور امکان پذير است؟ 
خيل��ی ها می گويند اين ب��ه ذات و نوع 
فيل��م بس��تگی دارد. در واق��ع يک فيلم 
خوب فيلمی اس��ت كه جذابيت و لذتی 
پش��ت لذت ديگر برای شما داشته باشد 
و ليس��ت چيزهايی كه می تواند بيننده را 
جذب كن��د يا به او لذت دهد بی نهايت 
است. لذتی توأم با حيرت، ترس، خنده، 
لذت جنسی، زيبايی شناختی، روانشناسی، 
بيمارگونه، عاقه به يک ش��یء، اتفاق يا 
فعاليت خاص، عشق ديدن و دنبال كردن 
يک فيلم ت��ا انتها، در مش��اهده پيروزی 
عدالت، به دست آوردن اطاعات جديد 
 و ... ام��ا پ��س از اتمام فيل��م چه اتفاقی

می افتد؟ 
بيننده برای هضم فيلم صحنه ها را بارها 
در فکر خود مرور می كند، رمز و راز های 
آن را دوب��اره در ذهنش حل و فصل می 
كند، زمان ها، اش��يا و ايده ها را بازنگری 
 می كند. اما اي��ن فرآيند جنبه هايی دارد: 
اين كه هر فيلمی قابليت شرطی كردن شما 
را دارد. فيلم می تواند با احساسات، افکار 
و منابع مختلف به تجربه شما از زندگی 
رنگ بدهد؛ اين اتفاق می افتد چه بخواهيد 
و چ��ه نخواهيد و اين حس را به ديگران 

هم منتقل می كنيد. 

 همچني��ن م��د از همي��ن ج��ا ش��روع
می ش��ود كه مردم آنچه را كه در فيلم ها 
می بينند، در الگوی ح��رف زدن خود و 
لباس پوشيدنشان تقليد می كنند و در طول 
تماش��ای فيلم درگير تصميم گيری های 
شخصيت ها می شوند و فعاالنه در مورد 

آن انتخاب ها فکر می كنند.
 از اي��ن واقعيت كه ما م��دام در مورد آن 
 انتخاب ها فکر و سئوال می كنيم و پاسخ های
آن را هضم می كنيم، سه خصوصيت كلی 

اخاق انسانی به دست می آيد:
1- اين كه ما همه قوانين و ارزش هايمان 
را از كتب آس��مانی و خان��واده مان نمی 
 گيريم. قسمت عمده ای از آن را از دنيای
اط��راف م��ان به دس��ت می آوري��م، از 

گفتگوهايمان، ايده های ديگران و هنر.
 2- اينک��ه اص��ول اخاق��ی زي��ادی را

می توان از تجربيات خاص گرفت )گرچه 
 برخی از اين تجربيات برجسته تر و به ياد

ماندنی تر از بقيه هستند(.
3- اين كه طبيعت ما عينی و محس��وس 
است، انتزاعی نيس��ت. اين كه آيا كشتن 
ديگ��ری درس��ت اس��ت؟ يا چ��ه مدل 
مويی به من می آيد؟ س��ئواالتی ش��بيه 
به هم هس��تند. اي��ن كه وقت��ی زمانش 
برس��د همه مش��کات در مواقع خاص 
 ب��ه چيزهايی واقع��ی و عمل��ی تبديل

می شوند.

تأثيرات شگفت انگيز فيلم های سينمايی

پنجره

دث
حوا

تصور بيش��تر افراد جامعه در مورد اعتياد اين 
اس��ت كه مواد مخدر و س��وء مص��رف مواد 
بيشتر پديده ای مردانه است. به عبارتی اعتقاد 
بر اين است كه زن ها بسيار كمتر از مردها به 
اعتياد روی می آورند، به خصوص در كش��ور 
ما حتی سيگار كشيدن زنان و دختران تعجب 
اطرافيان را بر می انگيزد. شايد به دليل اين كه 
اعتياد با نقش آش��نای همسر و مادری مهربان 
و دلسوز در جامعه ايرانی همخوانی ندارد. اما 
آيا واقعاً اينگونه است؟ آيا زنان نسبت ناچيز و 
بی اهميتی از جمعيت معتادان را در كشور ما 
تشکيل می دهند؟ هر چند آمار دقيقی از ميزان 
جمعي��ت زنان معتاد در كش��ور وجود ندارد، 
اما بر اس��اس برخی پژوهش ها 6/9 درصد از 
معتادان كشور را زنان تشکيل می دهند. وزارت 
بهداش��ت نيز در آمار خود در مورد زنان معتاد 
از رقم يک زن معتاد به ازای هشت مرد معتاد 
گزارش می دهد. برخی گزارش ها هم بر اين 
ام��ر تأكيد دارد كه در مقابل هر 100 مرد معتاد 
هفت زن معتاد در كشور وجود دارد. از سوی 
ديگر به گفته مس��ئوالن زندان های كشور در 
ح��ال حاضر 50 درصد زندانيان زن در ارتباط 
با مواد مخدر و اعتياد در زندان هس��تند كه به 
نقل از همين مس��ئوالن اين آمار در سال های 
اخير افزايش نيز داشته است. جالب اين كه در 
بعد درمان پيش آگهی بهتری در زنان نس��بت 
به م��ردان وجود دارد و اين مس��أله اميدواری 
بيشتری در به نتيجه رسيدن اقدامات درمانی در 
زنان معتاد ايجاد می نمايد. پس با وجود اين آمار 
و اطاعات پراكنده و مقدماتی، ديگر نمی توان 
به راحتی گفت جمعيت اندكی از زنان گرفتار 
مواد مخدر و پيامدهای آن هستند، اين در حالی 
است كه بسياری از زنان و دختران نيز به دليل 
برچسب هايی كه به يک زن و دختر معتاد در 
جامعه ما زده می شود، كمتر تصور مراجعه به 
مراكز خود معرف را دارند؛ بنابراين اغلب، اعتياد 
در زنان و دختران پنه��ان مانده و بخش قابل 
توجهی از جمعيت معتادان زن كش��ور درآمار 
گنجانده نمی شوند. به نظر می رسد زنان معتاد 
بسيار آسيب پذيرتر از مردان معتاد باشند، چرا 
كه مصرف مواد در زنان اغلب با آس��يب های 
اجتماعی از جمله فرار از خانه، روس��پيگری 
و خش��ونت توأم اس��ت. از سوی ديگر وقتی 
يک زن گرفتار اعتياد می ش��ود، تنها او گرفتار 
پيامدهای فردی و اجتماعی سو مصرف نشده 
اس��ت، بلکه مصرف مواد در زنان، فرزندان و 

خانواده آنها را نيز تحت تاثير قرار می دهد. از 
 سويی نه تنها در فرهنگ ايرانی بلکه در بيشتر

فرهنگ های دنيا، به زنان معتاد به چشم افراد 
بی بند و بار و بی عفت نگريس��ته می شود و 
اگر چنين زنی خانواده نيز داشته باشد، خانواده 
وی نيز از برچسب ها مصون نخواهد بود. وقتی 
زن در يک خانواده دچار اعتياد می شود، اركان 
خانواده خيلی مستعد برای از هم پاشی می شود 
و فرزندان نيز به خصوص دختران خانواده در 
نتيجه همانند سازی با مادر و مشکات عاطفی 
ناشی از مصرف مواد توسط مهربان ترين عضو 
خانواده، دچار انحرافات و مسائل و پيامدهای 
جبران ناپذيری می شوند.  پس كمترين عارضه 
اجتماعی اعتياد در زنان، متاشی شدن خانواده 
اس��ت. بر اس��اس آمار جهانی، اعتياد در زنان 
عوارض خطرناک تری نسبت به مردان ايجاد 
می كند. به عناون مثال فاصله زمانی اولين تجربه 
مص��رف مواد تا تزريق م��واد در زنان، به طور 
متوسط دو س��ال طول می كشد، در حالی كه 
اين زمان در مردان حدود هش��ت سال است. 
با اين حساب زنان شش سال زودتر از مردان 
به ورطه وابستگی شديد، كه درمان آن به طبع 
سخت تر و عوارض جسمی - روانی اجتماعی 
ان نيز به مراتب بيشتر است كشانده می شوند. 
مرگ در اثر مصرف مواد نيز در زنان و دختران 
س��ريع تر رخ می دهد، به خصوص مصرف 
بيش از حد. خودكشی و تصادفات ناشی از آثار 
مصرف برخی مواد، علت اصلی مرگ و مير در 

زنان معتاد است. 
همچنين به دليل اين كه اعتياد در زنان زمينه ساز 
ساير انحرافات است، استفاده تزريقی از مواد 
و وجود سرنگ های مشترک، همچنين ارتباط 
جنسی پرخطر در اين زنان، خطر ابتای آنها به 
ايدز، هپاتيت و س��اير بيماری های مقاربتی را 
افزاي��ش می دهد. جالب اين كه در بعد درمان 
پي��ش آگهی بهتری در زنان نس��بت به مردان 
وجود دارد و اين مس��أله اميدواری بيش��تری 
در به نتيجه رس��يدن اقدامات درمانی در زنان 
معتاد ايجاد می نمايد. اما از س��وی ديگر يک 
س��ری موانع نيز در مقابل زنان جهت اقدام به 
درمان اعتياد وجود دارد كه بايستی به آنها توجه 
نمود. شايد مهم ترين مانع در اين بين باورها و 
نگرش های موج��ود در جامعه در مورد زنان 
معتاد باشد. اگر چه افراد جامعه می توانند اعتياد 
را در مردان يک نوع بيماری فرض كنند، اما در 
مورد زنان معتاد شرايط متفاوت است. متأسفانه 

اغل��ب افراد اعتي��اد را در زن��ان يک موضوع 
غيراخاقی در نظر می گيرند تا يک بيماری. در 
واقع نگرش های اجتماعی منفی موجود درباره 
رفتار غيراخاقی زنان معتاد، مانعی بزرگ در 
راه درمان اعتياد در آنان اس��ت، چرا كه زنان با 
درونی نمودن نگرش موجود در جامعه مبتنی 
بر اين كه اعتي��اد در واقع نوعی تزلزل اصول 
 اخاقی در آنهاس��ت، از درمان خود اجتناب
م��ی نمايند يا از معرفی خ��ود به عنوان معتاد 
در انظار و مجامع عمومی شرمسار می شوند. 
عاوه بر طرز نگرش و تفکرات افراد جامعه و 
تأثير آن در باور زنان و دختران معتاد در زمينه 
درمان اعتياد م��ی توان به موانع ديگری نيز به 

صورت فهرست وار اشاره نمود: 
- ارتباط با دوس��تان و به خصوص همسران 

معتاد و ممانعت آنها در ترک اعتياد زنان 
- مس��ئوليت های زندگی از جمله مراقبت از 

بچه ها و وظايف همسری 
- مش��کات مالی و هزينه های باالی درمان 

اعتياد 
- عدم تفکيک برنامه های درمانی با توجه به 
جنسيت و تمركز درمان بر مردان كه همانطور 
كه ذكر ش��د زنان نيازمند اقدامات اختصاصی 

درمانی هستند. 
 فق��دان مراكز مخص��وص بازپروری در 

زنان معتاد 
رفع موانع ذكر شده و ساير موانعی كه در اينجا 
به آنها اش��اره نشده، نيازمند برنامه ريزی های 
فرهنگی و حمايتی از زنان معتاد است. با توجه 
به موارد ذكر شده، به نظر می رسد ناديده گرفتن 
و يا توجه كمتر به بحث اعتياد زنان در آينده ای 
نه چن��دان دور، عواقب ناگواری را بر اجتماع 
تحميل می نمايد. امروزه در دنيا در حوزه های 
مختلف همچون پيشگيری، درمان، آموزش، 
پژوه��ش، بهداش��ت، رفاه اجتماع��ی و ... به 
بحث تفاوت های جنسيتی در برنامه ريزی ها 
توجه خاص می شود. هر چند توجه به بحث 
اعتياد زنان در گذشته به دليل تمركز بر اعتياد 
م��ردان مغفول مانده بود، ليکن رويکرد جديد 
ستاد مبارزه با مواد مخدر، نويد بخش تدارک 
اقداماتی جهت توجه به اعتياد زنان و دختران 
می باشد. در واقع در خصوص موضوع اعتياد 
در زن��ان می توان در ابع��اد مختلف اقدامات 
مؤث��ری ارائه داد كه از جمله می توان به موارد 

زير اشاره كرد: 
- ت��اش در جهت تغيير نگرش افراد جامعه 

نس��بت به اعتياد زنان و دختران كه آن را يک 
سوء رفتار اخاقی تلقی نکنند، بلکه اعتياد زنان 
نيز در جامعه به عنوان يک بيماری نگريس��ته 
شود تا با درمان اين مشکل، اجتماع از پيامدها 
و عوارض ناگ��وار، مهلک و جبران ناپذير آن 

در امان باشد. 
 - ل��زوم توجه ب��ه تفاوت های جنس��يتی در
برنامه های پيشگيرانه. همان طور كه اشاره شد 
به دليل تفاوت های جنس��يتی زنان و مردان، 
بايستی برنامه های پيشگيرانه در ابعاد مختلف 
ب��رای دو جنس با توجه ب��ه ويژگی های آنها 

طراحی و اجرا شود. 
- بررس��ی همه جانبه وضعيت اعتياد در زنان 

و دختران در كشور و عوامل مرتبط و مؤثر بر 
آن. در حقيقت به دلي��ل فقدان پژوهش های 
خاص در اين زمينه در كش��ور، بی شک يک 
 مطالعه همه جانبه در توصيف وضع موجود و

برنامه ريزی برای آينده مفيد خواهد بود. 
به هر حال بی توجهی به زنان در برنامه ريزی 
هايی كه در م��ورد اعتياد صورت می گيرد به 
طور قطع عواقب ناخوشايندی، چه بسا بيشتر 
از پيامدهای اعتياد مردان به دنبال دارد. بنابراين 
انتظار م��ی رود تا با درک اهميت موضوع، در 
آينده شاهد رويکردهای حساس به جنسيت در 
برنامه ريزی های مرتبط با اعتياد و مواد مخدر 

باشيم.

ماموران فرماندهي انتظامي شهرضا در بازرسي از دو 
دس��تگاه خودروي سواري متعلق به دو باجناق مقدار 

60كيلو گرم ترياک را كشف و ضبط كردند.
مصطف��ي صادقيان سرپرس��ت مركز اطاع رس��اني 
پليس اصفهان اظهار داش��ت: مام��وران پليس مبارزه 
با م��واد مخ��در فرمانده��ي انتظامي ش��هرضا حين 
كنت��رل خودروهاي عبوري به دو دس��تگاه خودروي 
 س��واري پژو و س��مند مش��کوک و آنه��ا را متوقف

كردند. 
وي اف��زود: ماموران در بازرس��ي از اي��ن خودرو ها 
مق��دار 60 كيو گرم مواد مخ��در از نوع ترياک را كه 
به طرز ماهرانه ايي در خودروها جاس��ازي شده بود 

كشف و ضبط كردند. 
اين مقام مسئول در ادامه از كشف بيش از 29 كيلوگرم 
حش��يش در شهرستان مباركه خبر داد و گفت: در پي 
كسب خبري مبني بر تهيه و توزيع مواد مخدر توسط 
فردي در يکي از مناطق شهرستان مباركه موضوع در 
دس��تور كار پليس مبارزه با مواد مخدر اين فرماندهي 

قرار گرفت. 
سرپرس��ت مرك��ز اطاع رس��اني پليس اس��تان بيان 
كرد: پ��س از انجام تحقيقات الزم و كس��ب اطمينان 

از درس��تي موض��وع ب��ا هماهنگ��ي مق��ام قضاي��ي 
مام��وران به محل اعزام و در بازرس��ي از محل مورد 
 نظ��ر مقدار 29 كيلو و700 گرم حش��يش كش��ف و

ضبط كردند. 
اي��ن مق��ام انتظام��ي اف��زود: در اي��ن عمليات ها در 
مجم��وع ش��ش زن و م��رد قاچاقچي دس��تگير و دو 
 خ��ودرو توقي��ف و ي��ک واح��د صنفي ني��ز پلمپ

شد. 
صادقيان در پايان با اش��اره به اين كه متهمان به همراه 
پرونده جهت س��ير مراح��ل قانون��ي تحويل مراجع 
قضايي شدند خاطر نشان كرد: امروزه سودهاي كان 
وكذايي ناش��ي از خريد و فروش مواد مخدر كه پس 
از فروش نفت و س��اح و مهمات بيش��ترين درآمد 
را به خود اختصاص داده باعث ش��ده تا س��وداگران 
مرگ بدون در نظر گرفتن هجمه ويرانگرمواد افيوني 
 بر نس��ل بش��ريت، با بکارگيري ش��گردهاي مختلف
در منح��رف ك��ردن ذهن پلي��س اقدام ب��ه ترانزيت 
 م��واد افيون��ي كنن��د، ولي باي��د به اين نکت��ه واقف
  باش��ند ك��ه چش��مان تي��ز بي��ن و ذه��ن هوش��يار 
پليس راه را بر آنان خواهد بس��ت و عاقبت همه آنها 

تباهي و نابودي است.

انهدام باند خانوادگي قاچاق مواد
وكشف بيش از 60 كيلوموادافيوني 

فرمانده انتظامي شهرس��تان اصفهان ب��ا مهم ارزيابي 
كردن جرايم خرد و آش��کار برخورد جدي و قاطعانه 
با اين گونه جراي��م را اولويت اول اين فرماندهي در 

سال 90 عنوان كرد. 
سرهنگ محمد علي بختياري فرمانده انتظامي اصفهان 
با بيان اين مطلب عنوان داش��ت: اي��ن فرماندهي در 
 س��ال جديد از تمام جهات در آمادگي كامل به س��ر
م��ي برد و نيروهاي آن هم از نظ��ر امکانات، علوم و 

فنون جديد به روز شده اند. 
وي مهم تري��ن برنامه اين فرماندهي را ايجاد آرامش 
و امنيت الزم در س��طح كانشهر اصفهان بيان كرد و 
افزود: برخورد با جرايم آش��کار و مظاهر علني فساد 
در اولويت اول برنامه هاي اين فرماندهي است كه در 

سال 90 خواهد بود. 
فرمانده انتظامي شهرس��تان برخورد با جرايم خرد و 
آش��کار را بس��يار مهم ارزيابي كرد و اظهار داش��ت: 
بس��ياري از جرايم س��ازمان يافته و مجرمان خش��ن 
در پش��ت جراي��م خرد پنهان مي ش��وند ك��ه وقتي 
اي��ن گونه مجرمان ببينند پلي��س از كنار كوچک ترين 
 و جزئ��ي تري��ن جراي��م در جامع��ه ب��ي تف��اوت
 نمي گ��ذرد ديگر فضا را براي ني��ات پليد خود امن

نخواهند ديد. 
انتظامي  مق��ام  اي��ن 
خاط��ر نش��ان كرد: 
 در اي��ن خص��وص
ط��رح ه��اي ويژه و 
جديدي در دس��تور 
كار قرار گرفته است 
اين  ب��ه زودي  ك��ه 
مرحله  ب��ه  ها  طرح 
اجرا خواهد رسيد. 

س��رهنگ بختي��اري 
در پايان مقابله با مجرمان خش��ن و محکومان فراري 
را از ديگ��ر اولوي��ت ه��اي كاري فرماندهي انتظامي 
شهرس��تان در س��ال جديد ذكر كرد و بيان داش��ت: 
 يک��ي از برنام��ه ه��اي پليس در س��ال جدي��د براي
برق��راري امني��ت برخ��ورد ب��ا مجرم��ان خش��ن و 
محکوم��ان ف��راري اس��ت ك��ه در اي��ن خص��وص 
 هماهنگ��ي ها با مس��ئوالن ص��ورت خواهد گرفت
ت��ا تمام��ي محکوماني كه حک��م قضاي��ي آنها اجرا 
 نشده به س��رعت دس��تگير و تحويل مراجع قضايي

شوند.

برخورد با جرايم آشكار
 اولويت اول پليس اصفهان در سال 90 

مع��اون مركز مل��ی مطالع��ات اعتياد 
غيراخاقی  فيلم های  تماش��ای  گفت: 
جنس��ی اعتيادآور است و در برخی از 
كش��ورها اين معتادان را به مراكز ترک 
اعتياد جنسی می برند. آذرخش مکری 
در گفتگو با فارس اظهار داشت:  جنبه 
آموزش��ی برای فيلم های پورنوگرافي 
مطرح نيس��ت و بيش��تر اينها را به اين 
دلي��ل آموزش��ی می گوين��د كه پخش 
آنها در كش��ورهای توليدكننده ممنوع 
است يا جامعه به آن با ديد منفی نگاه 
می كند بنابراين در خفای اين موضوع 
ك��ه مطلب��ی را آم��وزش می دهيم به 
تجارت می پردازند وگرنه آموزشی در 
كار نيس��ت. وی با بيان اين كه  خطری 
كه اي��ن فيلم ها دارد پدي��ده ای به نام 
اعتياد جنسی اس��ت افزود: به عبارت 

ديگر هم��ان طور كه م��ا می توانيم به 
م��واد مخدر معتاد ش��ويم و اين افراد 
كسانی هس��تند كه كار و زندگی خود 
را رها كردن��د و مواد مصرف می كنند 
و وقت��ی م��واد نباش��د كار ديگ��ری 
نمی توانن��د انج��ام دهند، ب��ه ظاهر به 
نظر می رس��د مغز بشر اين استعداد را 
دارد ك��ه به محرک های جنس��ی معتاد 
ش��ود و يک��ی از كانال ه��ای اين نوع 
اعتي��اد در معرض فيلم و رس��انه های 
پورنوگرافی قرار گرفتن است. عجيب 
 است كه زمينه های اعتياد به آن شبيه به
م��واد مخدر اس��ت بنابراي��ن بايد اين 
موضوع در قالب بيماری مطرح ش��ود 
چرا كه در برخی كش��ورهای دنيا اين 
افراد را مانند معتادان در مركز خاصی 

مجبور به ترک می كنند.

تماشای فيلم های غيراخالقی
 اعتيادآور است
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شهرستان )ویژه كاشان(
خبربزرگان کاشانص رئيس اداره بهبود توليدات گياهي كاشان:

كاشان رتبه سوم توليد گل محمدي كشور را دارد
رئيس اداره بهبود توليدات گياهي جهاد كش��اورزي كاش��ان گفت: اين شهرستان 
در زمينه توليد گل محمدي در رتبه سوم كشور قرار دارد. سيد مصطفي قمصري 
تصري��ح كرد: اس��تان هاي فارس با 4 هزار و 200 هکت��ار، كرمان با 2 هزار 860 
هکتار، اصفهان با يک هزار و 206 هکتار، آذربايجان با 742 هکتار و كرمانش��اه با 
343 هکتار س��طح زيركش��ت گل محمدي به ترتيب مقام هاي اول تا پنجم توليد 

گل محمدي در كشور را به خود اختصاص داده اند . 
وي بيش از 90 درصد ازس��طح زيركش��ت و توليد گل محمدي اس��تان اصفهان 
را در كاش��ان دانس��ت و افزود: سطح زير كش��ت محصول گل محمدي در اين 
شهرس��تان يک هزار و 460 هکتار اس��ت كه از اين ميزان يک هزار و 200 هکتار 
بارور و 260 هکتار به صورت نهال است. قمصري با اشاره به رتبه نخست توليد 
گاب كش��ور در كاشان اظهار داشت: واردات گل محمدي از استان هاي فارس، 
كرمان و آذربايجان به كاش��ان اين شهرس��تان را به بزرگ ترين توليدكننده گاب 

كشور تبديل كرده  است. 
رئيس اداره بهبود توليدات گياهي جهاد كش��اورزي كاش��ان خاطرنش��ان كرد: از 
س��طح يک هزار و 200 هکتار گلستان هاي بارور منطقه كاشان حدود 5 هزار تن 
گل تر و يک هزار و 250 تن گل خش��ک برداش��ت مي شود كه از 5 هزار تن گل 
مقدار 5 هزار تن گاب به عاوه 500 كيلوگرم اس��انس گل محمدي اس��تحصال 

مي شود. 
قمصري، از افزايش 70 هکتار س��طح زير كش��ت گل محمدي كاش��ان در سال 
جاري خبر داد و گفت: س��طح زير كشت اين محصول از يک هزار و 390 هکتار 

در سال گذشته به يک هزار و450 هکتار در سال جاري افزايش يافته  است. 
به گفته وي س��طح زيركشت گل بارور محمدي در كاشان نيز از يک هزار و 120 
هکتار در س��ال گذش��ته به يک هزار و 200 هکتار در س��ال جاري افزايش يافته 
 اس��ت. رئيس اداره بهبود توليدات گياهي جهاد كش��اورزي كاشان يادآور شد: از 
270 هکتار س��طح زير كشت نهال گل محمدي كاش��ان در سال گذشته به 250 

هکتار در سال جاري كاهش يافته  است. 

3 واحد از 800 واحد صنعتي كاشان با بحران روبه رو هستند

صبا ، شاعر كاشانی
و ملک الشعرای دوره قاجار

ملک الشعرا، فتحعلي خان ضرابي دنبلي، متخلص به »صبا« يکي از ستارگان 
درخشان شعر و ادب پارسي است كه در اواخر قرن دوازدهم و در اوايل قرن 

سيزدهم هجري در آسمان ادب ايران درخشيد. 
فتحعلي در س��ال 1144 شمسي در كاشان ديده به جهان گشود. جد اعای 
وی دنبلي بود ) امراي دنبلی مدت ها در آذربايجان، در حدود خوی و مراغه 
حکومت و امارت داشته اند(  كه در پايان روزگار پادشاهی كريم خان زند در 
ش��هر كاشان اقامت گزيد.فتحعلي از همان عنفوان جوانی، عاقه ای به ادامه 
ش��غل پدر نداش��ت و براي تحصيل علم و ادب و كسب كماالت كوشش 
زيادی كرد.  او نبوغ فطري و ذاتي اش را با شاگردي در محضر حاج سليمان 
صباحي بيدگلي از شعراي معروف زنديه شکوفا نمود.  فتحعلي  در جوانی به 
آقافتحعلی شهرت يافت. آقافتحعلی  و برادرش آقامحمد علی كه در روزگار 
زنديه مدح پادشاهان زند را می گفتند  در زمان سلطنِت آقامحمدخان قاجار به 
همين جرم  تحت تعقيب قرار گرفتند كه در اين روند و روال برادر فتحعلی به 
قتل رسيد. آقا فتحعلی هم كه گويا اشعاری در مدح لطفعلی خان زند سروده 
بود از بيم غضب شاه و ترس جان  آنها را از بين برد . آقافتحعلی در پی غضب 
آقامحمدخان متواری و مجبور شد به باباخان ) فتحعلی وليعهد آقامحمدخان 
( نزديک ش��ود و باباخان نيز چون خود شاعرپيشه بود آقافتحعلی را گرامی 
داش��ت. آقافتحعلی در سن 32 س��الگی  با شنيدن خبر مرگ آقا محمدخان 
نفس راحتی كشيد و در جشن تاجگذاری فتحعلی شاه )باباخان( كه پيشتر او 
را تفقد كرده بود شركت كرد و در آنجا  قصيده غرائي خواند كه شاه باسواد و 
شاعردوست  از اين قصيده لذت برد و صبا را به دربار دعوت كرد . صبا روز 
به روز، نزد ش��اه قاجار محبوب تر ش��د تا اين كه شاه وي را به عنوان »ملک 
الشعرا« ملقب كرد، عنوان »خان« به وی داد و منصب احتساب الممالکي را نيز 
به او سپرد. صبا،  مردی صريح و بی پروا بود. فتحعلی خان صبا چند سال با 
بی مهری های دربار كنار آمد تا اين كه تصميم گرفت شغل هاي حکومتي را 
كنار بگذارد. فتحعلي خان پس از كناره گيري از مناصب دولتي در سال 1196 
با سمت نديم خاص  و عنوان ملک الشعرايی در دربار فتحعلي شاه ماند. ملک 
الشعرا  صبا در انواع و اقسام شعر مهارت داشت و در هر رشته آثار ممتازي 
از خود به يادگار گذاشت كه نمودار وسعت معلومات و قدرت طبع و سخن 
پردازي اوس��ت. ملک الشعرا صبا بيش��تر  در سرودن قصيده و مثنوي تبحر 
داشت و آثارش اغلب در اين دو قالب است. مهم ترين و بهترين مثنوي هايي 
كه از ملک الشعرا صبا به جاي مانده شاهنشاه نامه در شرح سلطنت فتحعلي 
شاه قاجار و فتوحات عباس ميرزا است. صبا، اشعار زيادي در قالب غزل و 
مثنوي و رباعي و ترجيع بند س��روده ، اما هنر ديگر  او قصيده سرايي است. 
او در اين فن ، در عين پيروي از انوري، داراي س��بک و ش��يوه خاصي است 
كه بعداً قاآني و اديب الممالک فراهاني و بسياري از شعراي قرن سيزدهم از 
آن سبک و شيوه تقليد كردند. صبا در اشعار خود صنايع لفظي و معنوي را به 
دقت رعايت كرده است، حتي لغات و اصطاحات نامانوس و نامتجانس را در 
چکامه هاي خود با مهارت زياد به كار برده است. فتحعلي خان، همانند مشتاق 
و آذر و هاتف و صباحي و عبدالرزاق بيگ در جريان نهضت بازگشت ادبي 
نقش عمده ای ايفا كرد. پيروان اين نهضت كه ملک الشعراء بهار آن را بازگشت 
ادبي نام نهاده، به بازگشت شيوه استادان سبک عراقي و رها كردن شيوه هندي 
اعتقاد داشتند. اين نهضت موجب شد روح تازه اي در قالب شعر فارسي دميده 
شود. گلشن صبا از جمله بهترين اشعار ملک الشعرا فتحعلی خان است. ملک 
الشعرا فتحعلي خان صبا، الجرم در سال 1201 خورشيدي در سن 60 سالگي 

در تهران درگذشت. 

افزايش قيمت ها چالش جديد 
شركت هاي فرش ماشيني  كاشان

در نشست مديران شركت هاي تکميل فرش ماشيني كاشان افزايش قيمت مواد 
اوليه و انرژي، به عنوان مهم ترين مشکل پيش روي ادامه فعاليت اين شركت ها 
اعام شد. دبير انجمن نساجي ايران در كاشان در حاشيه اين نشست افزايش21 
درصدي يورودر ابتداي س��ال جاري را مهم ترين عامل افزايش قيمت هاي 
مواد اوليه اين ش��ركت ها اعام كرد وگف��ت: افزايش قيمت يورو، انرژي و 
مواد اوليه، مستنداتي است كه مي تواند سازمان حمايت از مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان را مجاب به پذيرش افزايش خدمات شركت هاي تکميل فرش 
ماشيني نمايد. محمد مروج گفت : افرايش قيمت خدمات شركت هاي تکميل 
فرش ماشيني تنها با مجوز سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان 

امکان پذير خواهد بود. 
وي  فروش نقدي توسط شركت هاي تکميل فرش ماشيني ، پيش از اعام 
افزايش قيمت ها از سوي سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
را  يکي از راهکارهاي اساس��ي ب��راي جبران افزايش قيمت مواد اوليه اعام 

كرد. 
دبير انجمن نساجي ايران،  فروش نقدي را به معناي 15 درصد افزايش قيمت 
دانس��ت و  افزود: فروش نقدي موجب خواهد ش��د تا فروش غيرنقدي به 
صورت قانوني افزايش يابد و جبران افزايش قيمت ها را داش��ته باش��د.وي 
درادامه با اشاره به دريافت بسته هاي حمايتي دولت توسط شركت ها از طريق 
وزات صنايع  گفت: نوع بسته هاي حمايتي دولت از طريق وزارت صنايع در 
سايت تحول مشخص شده است كه مي توان به دريافت وام براي پرداخت 

نيمي از مصرف برق اين شركت ها با كارمزد 4 درصد يکساله  اشاره كرد.

فرماندار كاشان:

كاشان در فهرست بهره برداران سد 
كوچه ري قرار گرفت

معاون استاندار و فرماندار كاشان گفت: شهرستان كاشان در مطالعات صورت 
گرفته ش��ركت آب منطقه اي تهران در فهرس��ت بهره برداران سد كوچه ري 
»قمرود« قرار گرفت. حس��ينعلي حاجي اظهار داش��ت: در س��فر دوم رئيس 
جمهور به استان اصفهان طرح مطالعاتي انتقال آب به كاشان از حوزه ديگري 
به غير از زاينده رود مصوب شد. وي با اشاره به جزئيات مصوبه هيأت دولت 
در س��فر رئيس  جمهور به استان اصفهان افزود: در اين مصوبه جدي گرفتن 
طرح مطالعاتي انتقال آب به حوزه كاشان توسط آب منطقه اي استان، افزايش 
ميزان ورودي آب زاينده رود به كاشان و سدسازي سه راهکار اساسي در تأمين 
آب اين شهرس��تان ذكر شده  است. فرماندار كاشان خاطرنشان كرد: در حالي 
پروژه انتقال آب زاينده به نام كاشان كليد خورده  است كه بيشتر شهرهاي مسير 
 از آن بهره مندند اما روس��تاهاي كاش��ان كه در مسير خط انتقال هستند از آن
بي بهره اند. حاجي با اشاره پيگيري مصوبه سفر دوم رياست جمهوري و اعام 
نتيجه مطالعات انجام ش��ده گفت: گزينه كوچه ري براي انتقال آب به حوزه 
كاشان بهترين گزينه است و انتقال آب از اين محل به كاشان تاكنون چند بار با 
مسئوالن وزارت نيرو در ميان گذاشته شده  است. به گفته وي تأييد اين گزينه 
نياز به زمان بيشتري دارد تا مسئوالن وزارت نيرو براي اين گزينه تصميم نهايي 
خود را اعام نمايند. وي با اش��اره به اين كه خط انتقال آب از كوچه ري به 
كاشان از مسير زاينده رود نزديک تر و با  صرفه بيشتر است، تصريح كرد: بهترين، 
نزديک ترين، باصرفه ترين و اقتصادي ترين مسيري كه مي تواند آب را به كاشان 

انتقال دهد مسير كوچه ري، گلپايگان از خط وركان به سمت كاشان است. 

در همايش »در طواف حريم شهادت«؛

شاعره كاشاني به عنوان شاعر 
برگزيده كشور معرفي شد

رئيس حوزه هنري كاش��ان از انتخاب شاعره نوجوان كاشاني به عنوان شاعر 
برگزيده همايش كش��وري »در طواف حريم شهادت« خبر داد. محمد قنبري 
اظهار داش��ت: مهش��يد تجليان شاعره نوجوان كاش��اني در بيست و سومين 
همايش ادبي كشوري در طواف حريم شهادت كه در اواخر فروردين ماه سال 
جاري در مشهد مقدس برگزار شد، به عنوان شاعر برگزيده كشور انتخاب و 
معرفي ش��د. وي افزود: اشعار ارس��ال شده به بيست و سومين همايش ادبي 
كشوري »در طواف حريم شهادت« در بخش هاي اهل بيت عصمت و طهارت، 
انتظار، دفاع مقدس و ايثار و شهادت، انقاب اسامي و واليت فقيه و حجاب 
و عفاف داوري شد. محمد قنبري يادآور شد: داوران اين همايش شعر لحظه 
ايثار در بخش دفاع مقدس و ايثار و شهادت، سروده خانم مهشيد تجليان عضو 

حوزه هنري كاشان را به عنوان شعر برگزيده اين بخش انتخاب كردند.
وي خاطرنشان كرد: مهشيد تجليان فراگيري شعر را در دوران راهنمايي شروع 
و در برنامه ها و جش��نواره هاي حوزه هنري كاش��ان حضوري فعال داشته و 
تاكنون دو مجموعه شعر با نام هاي ميناي مهشيد و ماه و مهشيد از اين شاعره 
به چاپ رسيده  است. وي با اشاره به پيشينه فرهنگي هنري كاشان اضافه كرد: 
استعدادهاي نهفته هنري بسياري در نوجوانان و جوان اين شهرستان نهفته است 

كه بايد براي شکوفايي آن بستری فراهم شود.

مدير جهاد كشاورزي كاشان:

25 هكتار از اراضي كاشان
زيركشت انواع توت است

جواد امان پور بيان داشت: در مجموع 25 هکتار از اراضي منطقه كاشان زيركشت 
انواع توت سفيد، سياه و شاه توت است كه از اين ميزان 15 هکتار مربوط به شاه 
توت و 10 هکتار توت سفيد و سياه است. وي ميزان برداشت توت از هر هکتار 
اراضي بارور شاه توت در كاشان را 13 تن اعام و تصريح كرد: ميزان برداشت 
توت سفيد و سياه در كاشان 10 تن در هر هکتار است. به گفته وي توليد ساالنه 
توت در كاشان به طور ميانگين 100 تن در 10 هکتار از اراضي زيركشت اين 
محصول در منطقه كاشان است. مديرجهاد كشاورزي كاشان يادآور شد: عمده 
اراضي زير كش��ت توت سفيد و س��ياه در مناطق دشت و كوهپايه شهرستان 
كاش��ان قرار دارد. امان پور قيمت نوبرانه هركيلو توت س��فيد و سياه كاشان را 
حدود 3 هزار تومان دانس��ت و اظهار داشت: بخشي از توليد اين محصول به 
بازار فروش شهرستان هاي همجوار از جمله قم و تهران ارسال مي شود.وي با 
اشاره به توليد مرغوب ترين نوع شاه توت كشور در كاشان خاطرنشان كرد: نوع 
مرغوب ش��اه توت در منطقه برزک اين شهرستان است كه همه ساله در پايان 
تيرماه وارد بازار فروش مي شود. امان پور با اشاره به اين كه اين ميوه خوشمزه 
داراي آنتي اكسيداني به نام آنتوسيانيد است، يادآورد شد: آنتي اكسيدان موجود در 
اين ميوه فوايد بسياري براي سامت دارد كه يکي از آنها كاهش ميزان كلسترول 
بد خون و جلوگيري از ابتا به بيماري هاي قلبي و عروقي است. به گفته وي 
توت سفيد حاوي فيبر فراواني است و مصرف توت براي پيشگيري از سرطان 
توصيه مي شود ضمن اين كه ويتامين a موجود در توت سبب رشد ناخن ها و 
تقويت چشم مي شود و به علت داشتن انواع ويتامين هاي گروه b در كاهش و 

رفع ترس اضطراب و هيجان موثر است.

به مناسبت هفته معلم : 

نمايشگاه آثار شهيد مطهری
در كاشان برپا می شود

به گزارش روابط عمومی س��ازمان رفاهی تفريحی شهرداری كاشان همزمان 
با هفته معلم و س��الروز شهادت عامه شهيد مرتضی مطهری نمايشگاهی از 
 آثار اين شهيد واالمقام در نگارخانه مهتاب فرهنگسرای معراج اين سازمان برپا

می ش��ود. مدير فرهنگ س��رای معراج گفت: در اين نمايشگاه عاوه بر كتب 
 عامه ش��هيد مطهری محص��والت فرهنگی حاوی بيانات ام��ام راحل)ره( و
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و شهيد مطهری نيز به نمايش گذاشته می 
شود. اين نمايشگاه از 10 تا 16 ارديبهشت ماه در دو شيفت صبح و عصر برای 

بازديد عاقمندان داير است.

توزيع  روزانه 100 تن ميوه در كاشان
مس��ئول ميدان ميوه و تره بار شهرداري كاش��ان از توزيع روزانه حدود 100 تن 
ميوه در اين شهرستان خبر داد. محمدتقي نوش آبادي اظهار داشت: ميدان ميوه و 
تره بار اين شهردر دو فاز و با 60 غرفه مجزا به شهروندان خدمات رساني مي كنند. 
وي تفاوت قيمت ميوه هاي مختلف اين ميدان با مغازه هاي آزاد را حدود 20 تا 
30 درصد دانست و افزود: در فاز اول اين ميدان ميوه، سبزيجات و در فاز دوم، 

صيفي جات و خوار و بار عرضه مي شود.
مس��ئول ميدان ميوه و تره بار شهرداري كاش��ان تصريح كرد: حدود 20 درصد 
ش��هروندان كاشاني از ميدان ميوه و تره بار اين شهر خريد مي كنند. نوش آبادي 
خواستار رعايت نظافت توسط غرفه داران و عمل به تعهدات مالک و مستأجر 
شد و افزود: 15 درصد هزينه هاي اين مکان بايد توسط مستأجر پرداخت شود 

كه در حال حاضر انجام نمي شود.

معاون اس��تاندار و فرماندار كاش��ان گفت: 3 واحد 
از 800 واحد صنعتي فعال در شهرس��تان كاش��ان با 

بحران نقدينگي روبه رو هستند.
 حس��ينعلي حاج��ي اظه��ار داش��ت: از800 واحد 
صنعتي فعال در شهرستان كاشان تنها 3 كارخانجات 
ريس��ندگي و بافندگي، مخمل و ابريش��م و صنايع 

فرش راوندكاشان با مشکل روبه رو هستند.  
وي اف��زود: صناي��ع فرش راوند كاش��ان ب��ا تغيير 
مديريت و خريداري ش��ركت  توسط سرمايه گذار 
بوم��ي و متعهد كاش��اني درحال حاض��ر هيچگونه 
مشکلي سد راه فعاليت اين شركت نبوده و در حال 

فعاليت است.
ب��ه گفته وي 160 نفراز كارگران باس��ابقه ش��ركت 
صنايع فرش راوند توس��ط مديرعامل ش��ركت در 
حال مرخصي ب��وده و حقوق ماهيانه خود را نقدي 
و يا غيرنقدي با دريافت فرش از ش��ركت دريافت 

مي كنند.
حاجي يادآور ش��د: كارگران ش��ركت صنايع فرش 
راوند ش��ايد انتظاراتي از مديرعامل داشته باشند اما 
ب��ه دليل دريافت به موقع حقوق، از ش��رايط كنوني 

رضايت دارند.

ب��ه گفت��ه وي  300 نفركارگ��ر جديد ق��راردادي 
جايگزي��ن 160 نفر كارگر با س��ابقه اين ش��ركت 
 شده و اين ش��ركت با تمام قدرت در حال فعاليت

 است.
معاون اس��تاندار و فرماندار كاشان با اشاره به ادامه 
مش��کات كارخانجات مخمل و ابريش��م كاش��ان 
يادآور ش��د: ش��رايط كنوني كارخانج��ات مخمل 
و ابريش��م كاش��ان نيز به دليل ركود ب��ازار زمين و 
عدم فروش اماک اين شركت براي هزينه انتقال و 

بازسازي شركت در محل جديد است.
حاجي گفت: انتظارات هيأت مديره شركت مخمل 
و ابريش��م كاش��ان از فروش اماک شركت  جهت 
بازس��ازي هنوز عملي نش��ده و طلب كارگران نيز 

كامل پرداخت نشده است.
وي با اش��اره ب��ه حدود 400 نفر كارگر ش��اغل در 
كارخانجات مخمل و ابريش��م كاشان اظهار داشت: 
ب��ا بازنشس��تگي اين تع��داد كارگ��ران راهکارهاي 
 جدي��دي براي ادام��ه فعاليت جديد ش��ركت ارائه

خواهد شد.
مع��اون اس��تاندار و فرماندار كاش��ان در ادامه عدم 
مالکيت مشخص كارخانجات ريسندگي و بافندگي 

كاش��ان را مهم ترين مشکل اساس��ي برون رفت از 
مشکات پيش روي شركت خواند و گفت: از مدير 
عامل و هيأت مديره فعلي ش��ركت نيز به دليل عدم 

امنيت شغلي نمي توان انتظار معجزه داشت.
حاجي گف��ت: تاش هي��أت مدي��ره و مديرعامل 
شركت ريس��ندگي و بافندگي كاشان  تا پايان سال 
گذش��ته براي تأمين مواد اولي��ه و پرداخت هفتگي 

حقوق كارگران قابل تقدير است.
وي در ادامه از پرداخت 20 ميليارد ريال تسهيات 
بانکي به كارخانجات ريس��ندگي و بافندگي كاشان 
خب��رداد و گفت : از اين مبلغ به هريک از كارگران 
ش��ركت 650 ميليون تومان  به عن��وان عيدي پايان 
س��ال پرداخ��ت و مابقي ب��راي خريد م��واد اوليه 
اختصاص داده شد تا شركت بتواند به فعاليت خود 

ادامه دهد. 
حاجي گفت: تس��هيات ارائه شده براي خريد مواد 
اوليه به دليل عدم فرصت در پايان س��ال گذشته به 
بع��د از تعطيات نوروز موكول ش��د ت��ا با آغاز به 
كار دوباره ش��ركت در سال جاري، كارگران نيز در 
پاي��ان هفته حقوق خود را در حد راندمان ش��ركت 

دريافت كنند.

مجموعه تاريخي بازار
يکي از اه��م آثار تاريخي و ديدني كاش��ان، مجموعه 
تاريخي بازار است كه از تقاطع خيابان باباافضل و ميدان 

كمال الملک تا حدود دروازه دولت ادامه دارد.
قدمت ب��ازار را مربوط به دوران س��لجوقي مي دانند، 
لکن دوران اوج رواج بازار مربوط به زمان صفويه وبه 
خصوص دوران ش��اه عباس اول است. غالب سياحان 
و جهانگرداني كه در عصر صفويه و همچنين قاجاريه 
به ايران آمده و از كاش��ان هم ديدار كرده اند عظمت و 

شکوه و روايي بازار كاشان را ستايش كرده اند. 
در مجموع��ه تاريخي بازار عاوه بر راس��ته بازارهاي 
اصل��ي نظير: مس��گرها، زرگرها، كفاش ه��ا، بزازها و 
بازارچه ه��اي ميانچال، ملک، ضرابخان��ه و رنگرزها، 
مس��اجد، بقاع، كاروانسراها، تيمچه ها، حمام ها و آب 
انباره��اي متعدد و مختلفي وج��ود دارد كه هر يک از 
آنها در دوره خاص س��اخته ش��ده اس��ت. چنانچه از 
ط��رف مي��دان تاريخي في��ض و از جلوخان مس��جد 
زيب��ا و تاريخي ميرعماد وارد بازار ش��ويم در س��مت 
 شرقي، بازار مسگرها مشتمل بر كاروانسراي ذغالي ها
)888 ه.ق( و كاروانس��راي ميرپنج و سراي غفارپور و 
مسجد و حسينيه رباط قرار گرفته است. تا چندين سال 
قبل با ورود به بازار مس��گرها، صداي آهنگين پتکهاي 
مسگران گوشها را نوازش مي كرد ولي با جايگزين شدن 
فلزات سبک در ساخت ظروف خانگي و بي رونق شدن 
صنعت مسگري سنتي، اين بازار چهره اي متفاوت يافته 

اس��ت. از سمت غرب كه به بازار وارد شويم از ابتداي 
بازار تا انتهاي آن كه بازارچه پانخل ناميده مي شود بناهاي 
زيب��ا و تاريخي زير را در مجموعه بازار ديدن خواهيم 
 نمود: كاروانس��راي گمرک، كاروانس��راي نو، س��راي
نراقي ها، حمام خان، س��راي زركشها، سراي قمي ها، 
قيصريه، س��راي آب انبار، س��راي چهارگوش، تيمچه 
 حاج محم��د صادق، تيمچ��ه معروف زيب��ا و ديدني
امين الدوله، مدرسه و مسجد ميانچال ) آيت ا... العظمي 
مدني –ره-( مس��جد تبريزي ها، س��راي ملک، تيمچه 
سيد آقا)برقي( مسجد كفش دوزها، زيارت در زنجير، 
آب انبار درب زنجير، مدرس��ه و مس��جد امام خميني 
–ره-)س��لطاني سابق(، زيارت شاه س��ليمان، آب انبار 
گذر نو، مسجد گذر نو، حمام گذر نو، حسينيه پانخل 
و بقعه امام زاده قاس��م. در ضمن مراكز مختلف فرش 
فروش��ي و صنايع دستي و سوغات كاشان نيز در بازار 

وجود دارد.

اختصاص 10 ميليارد تومان   
 اعتبارات فرهنگي به كاشان

معاون اس��تاندار و فرماندار كاشان از 
اختصاص 10 ميليارد تومان اعتبارات 
فرهنگ��ي به شهرس��تان كاش��ان خبر 
داد. حس��ينعلي حاجي اظهار داش��ت: 
اي��ن مي��زان اعتب��ار ب��راي دو بخش 
فرهنگي  نرم افزاري  و  س��خت افزاري 
اين شهرستان براي سال جاري در نظر 
گرفته شده  است. وي افزود: اعتبارات 
بخش س��خت افزاري ب��راي دو طرح 
عمراني احداث مصاي بزرگ بقيه اله 
االعظم كاش��ان و احداث س��اختمان 
ايس��تگاه راديوي كاشان در نظر گرفته 

شده  است.
 ب��ه گفت��ه وي از 10 ميلي��ارد اعتبار 
براي  توم��ان  فرهنگ��ي، يک ميلي��ارد 
احداث مصاي ب��زرگ بقيه اله االعظم 
كاشان و 9 ميليارد تومان براي احداث 
راديوي كاش��ان در نظر گرفته ش��ده  

است. 
حاج��ي ب��ا اش��اره ب��ه اختص��اص 
فرهنگي  اعتب��ارات  تومان  يک ميليارد 
براي احداث در سال 89 گفت: از اين 

ميزان 300 ميليون تومان هزينه شده و 
200 ميلي��ون تومان نيز در حال هزينه 
ش��دن اس��ت و مابقي آن ني��ز تاكنون 

تخصيص داده نشده  است. 
معاون اس��تاندار و فرماندار كاش��ان با 
اش��اره ب��ه اعتبارات فرهنگي كاش��ان 
در بخ��ش نرم افزاري اظهار داش��ت: 
براي هر يک از طرح هاي ارائه ش��ده 
فرهنگ��ي توس��ط س��ازمان هاي مردم 
نهاد تا س��قف 7 ميلي��ارد تومان اعتبار 

پيش بيني شده  است. 
وي طرح ه��اي فرهنگ��ي اراده ش��ده 
توسط س��ازمان هاي مردم نهاد را 200 
ط��رح اعام كرد و گفت: از اين تعداد 
30 طرح در حال اباغ اس��ت. حاجي 
بخش ديگري از طرح هاي فرهنگي در 
بخش نرم افزاري را طرح هاي مشترک 
با شهرستان هاي استان اصفهان دانست 
و خاطرنشان كرد: تخصيص اعتبارات 
اين طرح ها اس��تاني اس��ت و س��هم 
هريک از شهرس��تان هاي استان مجزا 

پرداخت مي شود. 
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مسجد جامع
اين بنا واقع در خياب��ان باباافضل ومربوط به قرنهاي اوليه 
اس��امي اس��ت كه از ديگر بناهاي تاريخي كاشان داراي 
قدمت بيش��تري اس��ت. اين بنا داراي مناره آجري زيبائي 
 است كه داراي كتيبه آجري و به خط كوفي و داراي تاريخ
466 ه.ق است كه نشان دهنده اهميت و اعتبار مسجد در 
دوره سلجوقيان مي باشد. در اليه برداري هاي اخير از گچ 
بريهاي محراب عصر س��لجوقي، آثار و تزئيناتي متعلق به 
دوره آل بويه كش��ف و شناسائي ش��ده است. در شبستان 
تابستاني اين بناكه در زير شبستان زمستاني قرار دارد طرح 
هاي بسيار زيباي كاشيکاري ديده مي شود و در كف اين 
شبستان آثاري از كوره هاي پخت ظروف چيني به وسيله 
كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي كشف گرديده است. اين 
بنا داراي گنبدي آجري است كه پس از زلزله معروف سال 
1192 ه.ق كه مسجد آسيب فراوان ديد به وسيله عبدالرزاق 
خان كاش��ي به صورت اساسي تعمير گرديده است و اين 
موضوع در كتيبه خط ثلث در زير گنبد مسجد به سال 1207 

ه.ق مشخص گرديده است.

90 درصد فعاليت دستگاه هاي كاشان 
مطابق با قوانين است

معاون��ت  زيربناي��ي  گ��روه  رئي��س 
برنامه ريزي استان اصفهان گفت: بيش 
از 90 درص��د فعالي��ت دس��تگاه هاي 
كاش��ان مطابق ب��ا قواني��ن موجود در 
حال اجراس��ت. بهمن صادقي الريمي 
در كميت��ه برنامه ريزي اين شهرس��تان 
اظهار داش��ت : به روز ب��ودن ادارات و 
دستگاه هاي اجرايي كاشان سبب شده 
تا بي��ش از 90 درص��د از فعاليت آنان 
مطاب��ق ب��ا قوانين موجود باش��د. وي 
دستگاه هاي اجرايي را مکلف به اجراي 
قوانين و مق��ررات در انجام طرح هاي 
خ��ود دانس��ت و افزود: ب��ه روز بودن 
ادارات و دس��تگاه هاي اجرايي كاشان 
نشانه اهميت دادن به كميته برنامه ريزي 
شهرستان توسط فرمانداري ويژه كاشان 
و درخواست گزارش كار دستگاه هاي 
اجرايي كاشان توس��ط اين فرمانداري 
اس��ت. صادقي الريمي ب��ه روز بودن 
را موج��ب تعام��ل بي��ن دس��تگاه ها، 
شفاف س��ازي فعاليت ه��ا و ارزياب��ي 
فعاليت هاي ادارات شهرستان ذكر كرد. 

معاونت برنامه ريزي استانداري اصفهان 
يادآور ش��د: اين امر س��بب مي ش��ود 
بهتر  تصميم گيري ه��ا  در  فرمان��داري 
عمل نموده و دس��تگاه هاي اجرايي نيز 

با فرمانداري هماهنگ باشند. 
به گفت��ه وي فرمانداري ويژه كاش��ان 
جزو معدود فرمانداري هايي اس��ت كه 
خواس��تار گزارش كار مديران اجرايي 
خود در كميته برنامه ريزي شهرس��تان 

است. 
ب��ه گفت��ه وي برگ��زاري جلس��ات با 
حضور مديران دستگاه ها در فرمانداري 
و ارتب��اط با رس��انه ها طي چند س��ال 
گذشته، كار ارزشمند فرمانداري كاشان 
اس��ت كه در اس��تان و حتي در كشور 
مي توان��د كم نظير باش��د. رئيس گروه 
زيربناي��ي معاونت برنامه ريزي اس��تان 
همچني��ن كاش��ان را جزو ش��هرهاي 
پرجمعيت استان و همرديف با اصفهان 
عنوان و خاطرنشان كرد: كاشان شهري 
پويا، صنعتي و باستاني و با درآمدهاي 

قابل توجه است. 

تپه هاي باستاني سيلك
پس از فرونشس��تن آب درياچه مركزي و خش��ک شدن 
تدريجي آن، س��اكنان اط��راف آن مجبور ش��دند نواحي 
حاصلخيزي مانند اطراف فين كه همان منطقه »سيلک« باشد 
را جهت زندگي كردن و س��کونت اختيار كنند، ولي اين 
قدمت تا پيش از شصت سال پيش همچنان ناشناخته بود 
تا اين كه بر اساس بررسي هاي علمي پروفسور گريشمن 
در س��ال 1311 ش )1933 م( قدم��ت آثار به جا مانده در 
 اي��ن تپه ها به ه��زاره پنجم تا اول قبل از مياد منس��وب

گرديد. 
آثاري از اين تپه ها در موزه هاي لوور فرانسه، ملي ايران و 

باغ فين موجود مي باشد.
اين تپه در مغرب مس��ير كاشان- فين و در مجاورت جاده 
قرار دارد. سيلک در حال حاضر مشتمل بر يک تپه شمالي 
و يک تپه جنوبي است كه به فاصله 500 متر از يکديگر قرار 
دارند. و در جلو اين تپه ها گورستانهائي از انسان هاي ماقبل 

تاريخ وجود دارد.
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علم و صنعت

 آتش عبارت از یک س��ری عملیات ش��یمیایی و اکسیداس��یون 
 سریع حرارت زای مواد قابل اشتعال است. وقوع هر آتش نیاز به
زمینه های فیزیکی و ش��یمیایی محل وقوع دارد. برای ایجاد یک 
آتش سوزی باید سه عامل حرارت، ماده قابل سوخت و اکسیژن 
کافی در محل حضور داشته باشند تا یک مثلث کامل تشکیل دهند 

. حریق با کامل شدن مثلث حریق به وجود می آید. 
علل و شرایط بروز  

مهم ترین عوامل عبارتند از: 
- آتش گیری مستقیم مانند نزدیک نمودن شعله به مواد سوختنی 

- افزایش تدریجی دما: افزایش دما در یک توده زغال سنگ یا مواد 
آلی یا حیوانی که به تدریج دمای آنها در اثر فشار و فعل و انفعاالت 

باال رفته و شروع به سوختن می کند. 
- واکنش های ش��یمیایی: واکنش هایی نظیر ترکیب آب و اسید، 
پتاس��یم و آب، فسفر با اکس��یژن هوا و .... می تواند عامل شروع 

حریق باشد. 
- اصطکاک: مالش بین دو جسم آتش گیر مانند دو قطعه چوب 

خشک و ... 
● دسته بندی انواع حریق 

برای سهولت در پیش��گیری و کنترل آتش سوزی ، حریق ها را 
برحسب ماهیت مواد سوختنی به دسته های مختلفی تقسیم بندی 

می کنند. 
۱( طبقه A: مواد جامد و خشک که خاکستر به جا می گذارند مانند 

چوب و کاغذ و پالستیک و ... 
۲( طبقه B: مواد نفتی و مایعات قابل اشتعال 

۳( طبق��ه C: گازها و مایعات یا مخلوطی از آنها، گاز مایع و گاز 
شوی 

۴( طبقه D: ناشی از فلزات که به سرعت اکسید می شوند مانند 
منیزیم، پتاسیم و ... 

۵( طبقه E: شامل حریق های الکتریکی 
روش های عمومی اطفای حریق 

اصوالً اگر بتوان یکی از اضالع هرم حریق ) حرارت ، اکس��یژن ، 
ماده سوختنی ( را کنترل و محدود نموده یا قطع کرد، حریق مهار 

می شود: 
س��ردکردن: این عمل عمدتاً به وس��یله آب انجام می گیرد. این 

روش برای حریق های دسته A مناسب هستند. 
خفه کردن: پوش��اندن روی آتش با موادی است که مانع رسیدن 

اکسیژن به محوطه آتش گردد. 
حذف ماده سوختنی: این روش در ابتدای بروز حریق امکانپذیر 
بوده و با قطع جریان، جابه جا کردن مواد و جدا کردن منابعی که 

تاکنون حریق به آنها نرسیده است. 
مواد خاموش کننده آتش: 

 )co۲ الف: مواد سرد کننده ) آب، گاز
ب: مواد خفه کننده ) کف co۲، خاک، ماسه و شن( 

 )co۲ و N۲( ج: مواد رقیق کننده هوا
آب 

اس��تفاده از آب برای کنترل حریق، یکی از ساده ترین و در عین 
حال مؤثرترین روشی است که تمام افراد با آن آشنا هستند. همان 

اندازه که اس��تفاده از آب م��ی تواند در خاموش کردن آتش مفید 
باشد به همان اندازه هم می تواند در استفاده نابه جا ایجاد مخاطره 
و گس��ترش حریق یا خسارت نماید. در آتش سوزی هایی که از 
خود خاکس��تر بر جا می گذارند )گروه A(، ماده اولیه برای اطفا، 

آب می باشد. 
کف آتش نشانی: 

کف به صورت محلول تهیه می گردد. کف در هنگام استفاده، با 
گسترش فراوانی که دارد می تواند روی حریق را پوشانده و مانع 
رسیدن اکسیژن و صعود گازهای ناشی از حریق گردد. در حریق 
نوع B می توانیم از کف آتش نشانی استفاده کنیم که باعث خفه 

کردن حریق می شود. 
 :co2 گاز دی اکسید کربن

دی اکسید کربن گازی است غیرقابل احتراق ، بی بو ، غیر سمی 
و س��نگین تر از هوا و عالوه بر آن حاوی الکتریس��ته نیز نیست. 

مکانیسم آن هنگام حریق به سه صورت است : 
اول خفه کردن آتش با تش��کیل یک الیه سنگین مقاوم در مقابل 
عبور هوا ، دوم رقیق کردن اکسیژن هوا در اطراف محوطه حریق 
و سوم سرد کرد ن آتش. از دیگر خصوصیات گاز co۲ این است 
 co۲ .که باعث خسارت به مواد موجود در محیط حریق نمی شود
برای حریق های الکتریکی بسیار مناسب است، زیرا به دلیل عدم 
هدایت برق و عدم وجود مواد باقی مانده، باعث اتصال یا خرابی 
در سیس��تم های حساس نمی گردد. برای خاموش نمودن آتش، 

تراکم co۲ در هوا متناسب با ماده در حال اشتعال است. 
پودرهای خاموش کننده: 

اس��تفاده از پودر برخی از مواد ش��یمیایی که دارای بنیان کربنات، 
س��ولفات یا فسفات می باش��ند، یکی از راه های متداول و ساده 
خاموش کردن آتش از طریق خفه کردن آن اس��ت، این ترکیبات 
به راحتی جهت اطفاء انواع حریق های A,B,C به کار می روند، 
به همین دلیل در استفاده های عمومی این ترکیب خاموش کننده 
توصیه می گردد. به این ترکیبات پودر شیمیایی گفته می شود. نام 
ذکر شده نباید با پودر خشک اشتباه گرفته شود زیرا پودر خشک 
دارای ترکیبات متفاوت و استفاده از آن برای اطفاء حریق فلزات 
است. پودرهای شیمیایی تحت فشار ازت یا co۲ در سطح قاعده 
حری��ق به صورت جارویی پاش��یده ش��ده و در صورتی که فرد 

آموزش کافی دیده باشد، به راحتی آتش را خاموش می کند. 
پودر خشک: 

ای��ن پودر برای خاموش کردن حریق فلزات قابل اش��تعال مانند 
سدیم، پتاسیم، منیزیم و مانند آن به کار می رود. 

تجهیزات خاموش کننده: 
براس��اس ش��یوه اطفاءحریق ، گس��ترش حریق و ن��وع حریق، 
تجهیزات متنوعی وجود دارد. انواع این تجهیزات شامل دو گروه 

عمده است.
تجهیزات متحرک: 

-  وسایل ساده مانند شن، سطل آب، پتوی خیس و... 
-  خاموش کننده های دستی با حداکثر ظرفیت ۱۴ کیلوگرم یا ۱۴ 

لیتر خاموش کننده در انواع مختلف 
-  خاموش کننده چرخدار ) تا ظرفیت ۹۰ کیلوگرم ( 

-  خاموش کننده های بزرگ خودرویی 
تجهیزات ثابت: 

-  جعبه اطفاء حریق ) شلنگ با آب تحت فشار ( 
-  شبکه ثابت خاموش کننده مبتنی بر آب، co۲، پودر 

-  شیرهای برداشت آب آتش نشانی 
خاموش کننده های دستی: 

فراگیرترین وسیله خاموش کننده شامل این دسته می باشد و این 
دس��تگاه های ساده و ارزان در دسترس می باشند، نیاز به آموزش 
پیچی��ده ندارند و در اطفاء حریق های کوچک یا ش��روع حریق 
 های بزرگ مناسب هستند. تمام خاموش کننده های دستی به طور
قرار دادی باید دارای مش��خصاتی باشند تا تشخیص و استفاده از 
آنه��ا برای افراد به راحتی صورت گرفت��ه و در کوتاه ترین زمان 

ممکن، آتش سوزی مهار گردد. 
ظرفیت خاموش کننده : 

حداکثر ظرفیت ماده خاموش کننده در نوع دس��تی ۱۴ کیلوگرم 
ی��ا ۱۴ لیتر اس��ت به طوری که یک نفر ب��ه راحتی قادر به حمل 
و اس��تفاده از آن باشد. خاموش کننده های دستی به طبقات زیر 

تقسیم می شوند: 
الف( خاموش کننده های محتوی آب 
ب( خاموش کننده های محتوی کف 

ج( خاموش کنننده های محتوی پودر شیمیایی 
 co۲ د( خاموش کننده های محتوی گاز

خاموش کننده های پودر و گاز 
این خاموش کننده دارای یک محفظه اس��توانه ای می باش��د که 
مقدار معینی پودر در آن ریخته و تحت فش��ار یک گاز مناس��ب 
به خارج رانده می ش��ود. فشار الزم برای عمل دستگاه با استفاده 
از گاز ازت یا co۲ تأمین می گردد. برای نشان دادن فشار از یک 
عقربه فشار سنج استفاده می گردد. عقربه بر روی شیر آن نصب 
ش��ده و صفحه آن به صورت مدرج به مقادیر فش��ار یا محدوده 
 رنگ است )س��بز برای فش��ار کافی و قرمز برای فشار ناکافی.(
به طور معمول وضعیت مطلوب عقربه بعد از موقعیت ساعت ۱۲ 
است. این دستگاه دارای شیلنگ و سر لوله ساده بوده و راه اندازی 
آن توس��ط یک اهرم صورت می گیرد . با فشردن آن یک سوزن 
که مجرای خروج پودر را بسته است، آزاد می گردد و تحت فشار 

گاز، پودر به خارج پاشیده می شود. 
خاموش کننده پودر و گاز بالن دار 

منبع تأمین فشار در این خاموش کننده گاز co۲ مایع شده است. 
این نوع خاموش کننده ها بر دو نوعند: 

الف( بالن داخل ب( بالن خارج 
خام��وش کننده پودر و گاز بالن داخل به گونه ای طراحی ش��ده 
است که هنگام عمل با فشار دادن یک اهرم یا زدن ضربه به یک 
صفحه ، سوزن مربوط به آن محافظ، مجرای بالن را سوراخ نموده 
و باعث آزاد شدن گاز co۲ شده و آن هم به نوبه خود باعث اعمال 
فشار وراندن پودر به خارج می شود. خاموش کننده پودر گاز بالن 
خارج نیز شامل یک محفظه استوانه ای حاوی پودر و یک کپسول 
یا بالن کوچک co۲ است که هنگام عمل، شیر بالن توسط استفاده 
کننده باز شده و فشار الزم برای پاشیدن مواد تأمین می گردد. نکته 

مهم در به کارگیری این کپسول ها این است که اگر به دالیلی پودر 
داخل دستگاه کلوخه شده باشد، دستگاه کارایی ندارد. معموالً این 
کلوخه به علت وجود رطوبت و در س��طح پودر به مرور زمان به 
وجود می آید. بنابراین بهتر است هربار قبل از استفاده با احتیاط 
کپسول محتوی مواد خاموش کننده سر و ته شود و سپس مورد 
استفاده قرار گیرد. مورد استفاده این خاموش کننده ها حریق های 

دسته A,B,C است. 
 co2 خاموش کننده حاوی

خاموش کننده co۲ ب��ه دلیل قابلیت باالی خنک کنندگی، خفه 
کنندگی آتش، رقیق کنندگی اکس��یژن هوای اطراف حریق، عدم 
صدمه مکانیکی به تجهیزات بس��یار مناسب است تنها عیب این 

سیستم قیمت باالی آن نسبت به پودر است. 
این دستگاه ها از یک سیلندر حاوی co۲ مایع و یک شیر فلکه، 

شیلنگ و سرلوله تشکیل شده است. 
علت ش��یپور بودن سرلوله، جلوگیری از یخ زدگی گاز در هنگام 
عبور از مسیر می باشد. این خاموش کننده برای حریق های دسته 

A,B,C,E مناسب است. 
نکته های مهم در به کارگیری خاموش کننده های دستی: 
تعداد آنها باید متناسب با نوع حریق و فضای مورد نیاز باشد. 

فاصله دو کپس��ول نباید از ۳۰ متر بیشتر باشد و به عبارت دیگر 
فاصله دسترس��ی افراد به خاموش کننده نباید از ۳۰ متر بیش��تر 

باشد. 
ارتفاع قرار گیری نباید خیلی باال یا نزدیک زمین باشد . بهتر است 
ارتفاع قاعده کپسول از سطح زمین ۱/۱ متر بوده و بیشتر از متوسط 

ارتفاع آرنج افراد نباشد. 
برای هر محل بیش از یک دستگاه خاموش کننده پیش بینی شود. 
بالفاصله پس از هر بار استفاده از کپسول ها باید آن را شارژ نمود. 
شرکت مرتبط که کپسول ها را برای شارژ تحویل می گیرد، باید 
به تعداد مناس��ب جایگزین موقت در محل های مناسب نصب 
نماید تا در صورت بروز هر گونه حادثه مشکلی از نظر دسترسی 

به وجود نیاید. 

هنگام استفاده از خاموش کننده برای اطفاء حریق ، بایستی پاشش 
مواد به صورت جارویی در سطح قاعده حریق انجام گردد. 
اپراتور هنگام خاموش نمودن حریق باید پشت به باد باشد. 

 پرس��نل تیم عملیاتی ی��ا کارکنانی که برای اطف��اء در نظر گرفته
ش��ده اند باید تحت آم��وز ش مداوم و تمرین��ات دوره ای قرار 

گیرند. 
بازرسی و آزمایش خاموش کننده های دستی: 

برای اطمینان از صحت کار دس��تگاه های خاموش کننده دستی، 
الزم است که این دستگاه ها به طور مرتب و طی یک برنامه معین، 
تحت بازرس��ی و آزمون قرار گیرند. بهتر است که برای بازرسی 
کپس��ول ها یک چک لیست مناسب تهیه و براساس آن بازرسی 

انجام گیرد. 
بازرسی مورد نظر در ۳ مرحله انجام می گیرد: 

 ال��ف( بازرس��ی ماهیانه که این بازرس��ی ش��امل ب��از بینی کلیه
کپسول هاست و نکته های مهم برای تست دستگاه های مانومتردار 
توجه به عقربه و در نوع پودری، تکان دادن یا سرازیر کردن کپسول 

برای باز شدن کلوخه های احتمالی است. 
بازدید محل نصب به دیوار، وضعیت بدنه مخزن و اجزای دستگاه 
شامل شیر، اهرم، شیلنگ و بازدید سرلوله برای اطمینان از عدم النه 

گزینی حشرات از موارد مهم است. 
ب( بازرسی و آزمون شش ماه یک بار برخی از دستگاه ها به طور 

تصادفی در یک حریق آزمایشی 
ج( بازرس��ی و آزمون سالیانه که شامل باز کردن و تخلیه دستگاه 
و جدا نمودن اجزای آن و اطمینان از س��المت بدنه و متعلقات و 
تعویض اتصاالت و واشرهای الستیکی ، وزن نمودن بالن حاوی 
گاز و در صورتی که بیش از وزن آن کم ش��ده باشد شارژ نمودن 
دوباره آنها می شود. در مورد پودر، الزم است دوباره الک و توزین 

شده و به وزن مناسب برسد. 
د( آزمون دو یا پنج س��اله و این آزمون باید استحکام سیلندر در 
برابر فش��ار تأیید نماید برای این کار تست هیدرولیکی فشار به 

عمل می آید.  

حریق چیست و چگونه کنترل می شود؟  

ابالغ
۱۰/۱۹7 ش��ماره درخواست: 8۹۱۰۴6۰۳۵۰6۰۰۰۴۲، ش��ماره پرونده: 8۹۰۹۹8۰۳۵۰6۰۱۰۳۵، 
ش��ماره بایگاني شعبه: 8۹۱۰۵۰، خواهان ستاد اجرایي فرمان امام دادخواستي به طرفیت خوانده 
مجه��ول المالک و مجهول المکان به خواس��ته تعیین تکلیف اموال تقدی��م دادگاه هاي عمومي 
شهرس��تان اصفهان جهت رسیدگي به شعبه شش��م دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال- خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تري کل استان اصهفان 
طبق��ه ۳ اتاق ش��ماره ۳۱۰ ارجاع و به کالس��ه پرون��ده 8۹۰۹۹8۰۳۵۰6۰۱۰۳۵ ثبت گردیده و 
وقت رس��یدگي آن ۱۳۹۰/۰۳/۱7 و س��اعت ۱۱ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس��ت خواه��ان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرس��ي دادگا ه هاي عمومي و 
انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتش��ار آگهي 
مي ش��ودتا خوانده پس از نش��ر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني 
 کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي

حاضر گردد.
م الف/ ۱۳۳8۰                                          فاني- مدیر دفتر شعبه ششم حقوقي اصفهان

 
ابالغ وقت دادرسي

۱۱/۲۰8 آگهي ابالغ وقت دادرسي به حسنعلي مساح موضوع دادخواست مؤسسه قوامین مبني 
بر مطالبه مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال وجه یک فقره چک که تحت کالسه ۳۹8-8۹ 
ح/ ۹ ثبت شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان شده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت 
خوانده درخواست ابالغ به وسیله نشر آگهي شده است که مراتب طبق ماده 7۳ براي یک نوبت 
در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار محلي درج و منتش��ر مي گردد بدینوس��یله به نامبرده ابالغ 
مي ش��ود که در تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱8  س��اعت ۱۰/۳۰ صبح جهت رس��یدگي در شعبه نهم دادگاه 
عمومي حقوقي اصفهان حاضر شوید در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه وکیل 

دادگاه غیاباً رسیدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود.
م الف/ ۱۵۵۰7                                  مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
احضار

۱۱/۳۰8 چ��ون گزارش ش��کایتي علیه آقاي داوود کاویاني فرزن��د ناصر مبني بر بي احتیاطي در 
ام��ر رانندگي منجر به صدمه بدن��ي غیرعمدي مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 8۹۱۴۴۲ 
ک ۱۰۲ ای��ن دادگاه ثب��ت، وقت رس��یدگي ب��راي روز ۱۳۹۰/۳/۱7 س��اعت ۹/۳۰ صبح تعیین 
ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان مي باش��د، لذا حس��ب ماده ۱8۰ قانون آیین دادرس��ي 
کیف��ري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي ش��ود و 
از مته��م مذک��ور دعوت ب��ه عمل مي آید جه��ت رس��یدگي در وقت مقرر فوق حاضر ش��ود 
 و در ص��ورت ع��دم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقي و دادگاه تصمی��م مقتضي اتخاذ خواهد

نمود. 
م الف/ ۱6۰۴۱                                         دفتر شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
ابالغ وقت دادرسي

۱/۱۱۹ کالس��ه پرونده: 88-۱۱۰۵ ح/ ۱۰، وقت رس��یدگي: ۱۳۹۰/۳/۱7 ساعت 8/۳۰، خواهان: 
وزارت دف��اع، خوان��ده: علي،  ناصر،  رضا ش��هرت طاهري، خواس��ته: اعاده دادرس��ي، خواهان 
دادخواس��تي تس��لیم دادگاه هاي عمومي نموده که جهت رسیدگي به ش��عبه ۱۰ ارجاع گردیده 
و وقت رس��یدگي تعیین ش��ده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و 
دستور دادگاه و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یکي از جراید 
کثیراالنتش��ار محلي آگهي مي ش��ود تا خوانده از تاریخ نش��ر آگهي ظرف یک ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در 

وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور به هم رساند.
م الف/ 8۳                                        مدیر دفتر شعبه ۱۰ دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
ابالغ وقت دادرسي

۱/۱۲8 کالسه پرونده: 8۹۰۵۳۰ ک ۱۱۱، وقت رسیدگي: ۱۳۹۰/۳/۱7 ساعت 8/۳۰ صبح، خواهان: 
مجید تباشیري فرزند محمدعلي با وکالت فرزانه اگمافر به نشاني اصفهان خ حکیم نظامي نرسیده 
به چهارراه شریعتي- جنب مؤسسه مالي اعتباري انصار، خوانده: علیرضا جابري، خواسته: الزام 
به پرداخت مبلغ چک هاي مندرج در دادخواست، کلیه خسارات دادرسي و خسارت تأخیر تأدیه 
دین، خواهان دادخواستي تسلیم دادگاه هاي عمومي نموده که جهت رسیدگي به شعبه ۱۱۱ دادگاه 
کیفري اصفهان ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده 

به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسي مدني مراتب یک 
نوبت در یکي از جراید کثیراالنتش��ار محلي آگهي مي ش��ود تا خوانده از تاریخ نشر آگهي ظرف 
یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور به هم رساند.
م الف/ 7۴                             ادیبي- مدیر دفتر شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومي کیفري اصفهان

 
ابالغ وقت دادرسي

۱/۱۳۲ کالسه پرونده: 8۹۱۲۰۳ ح ۱۹، وقت رسیدگي: ۱۳۹۰/۳/۱8 ساعت 8/۳۰، خواهان: آقاي 
رسول سرشوق فرزند محمود، خوانده: خانم زهرا ابوطالب پور، خواسته: ازدواج مجدد، خواهان 
دادخواستي تسلیم دادگاه هاي عمومي نموده که جهت رسیدگي به شعبه ۱۹ دادگاه حقوقي ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و دستور دادگاه و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یکي از جراید 
کثیراالنتش��ار محلي آگهي مي ش��ود تا خوانده از تاریخ نش��ر آگهي ظرف یک ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در 

وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور به هم رساند.
م الف/ 6۹                             پیرامون- مدیر دفتر شعبه ۱۹ دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ رأي
۲/۱۵7 کالسه پرونده: 8۹-۱۰6۳، شماره دادنامه: ۲۳-۹۰/۱/۳۱، مرجع رسیدگي: شعبه ۱6 شوراي 
حل اختالف اصفهان، خواهان: مجتبي هنري فرد، نشاني: اصفهان- خ رباط اول- روبروي کوچه 
مس��جد حجت موبایل متین، خوانده: محمد رهنما حسن آبادي مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه یک فقره چک به مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پرداخت هزینه دادرسي، پرداخت خسارت تأخیر 
تأدیه از سر رسید چک لغایت اجراي حکم و بدواً صدور قرار تأمین خواسته، با عنایت به محتویات 
 پرونده و نظریه مش��ورتي اعضا شورا ختم رس��یدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور

رأي مي نماید.
رأي قاضي شورا

دعوي خواهان آقاي مجتبي هنري فرد بطرفیت خوانده آقاي محمد رهنما حسن آبادي بخواسته 
مطالب��ه مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه چک ش��ماره ۱887۱8-86/7/۲ ج-۴6 عهده بانک س��په 
)چ��ک طالیي( به انضمام مطلق خس��ارات قانون��ي- با توجه به بقاي اصول مس��تندات در ید 
خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از سوي بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ قانوني نشر 
آگهي در روزنامه زاینده رود به تاریخ پنج ش��نبه 8۹/۱۱/7 در جلس��ه رس��یدگي حاضر نگردیده 
و الیحه دفاعیه اي به این ش��عبه ارائه ننموده بر ش��ورا ثابت است لذا به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ 
قان��ون تجارت و ۱۹8 و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرس��ي مدني حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخ��ت مبل��غ ده میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرس��ي و 
همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ 
اعالمي از س��وي بانک مرکزي برعهده اجراي احکام مي باش��د در ح��ق خواهان صادر و اعالم 
 م��ي نماید. رأي صادره غیابي و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این ش��عبه

مي باشد.
 شعبه ۱6 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان 

 فقدان سند مالكيت
۲/۱۱6 ش��ماره: ۱۱۲8 ورثه آقاي محمود عس��گري نیا فرزند حاجي مال احمد باستناد دو برگ 
استش��هاد محلي که هویت و امضاء  شهود رس��ماً گواهي شده مدعي است که سند مالکیت سه 
دانگ مش��اع از شش��دانگ یکباب خانه پالک شماره ۲۳۲ و ۱/۲۳۱ واقع در اوره بخش ۹ که در 
صفحه ۴6۹ دفتر ۱۲۲ امالک ذیل ثبت ۱۵۰۹۰ بنام محمود عسگري نیا فرزند حاجي مال احمد 
ثبت و صادر و تس��لیم گردیده و در اثر اس��باب کشي مفقود شده است چون درخواست صدور 
المثني س��ند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره ی��ک اصالحي ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهي مي شود که هر کس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذکر شده( نسبت 
به آن یا وجود س��ند مالکیت مزبور نزد خود باش��د از تاریخ انتش��ار این آگهي تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و س��ند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل س��ند یا ارائه کننده مسترد گردد. اگر طرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرس��د یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالکیت مرقوم صادر به متقاضي 

تسلیم خواهد شد.
م الف/ ۵۲                                                    شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

فقدان سند مالكيت
۲/۱۱7 شماره: ۱۱۲8 ورثه خانم خاور فردوسي اوره فرزند سید عباس باستناد دو برگ استشهاد 
محلي که هویت و امضاء شهود رسماً گواهي شده مدعي است که سند مالکیت سه دانگ مشاع 
از شش��دانگ یکباب خانه پالک ش��ماره ۲۳۲ و ۱/۲۳۱ واقع در اوره بخش ۹ که در صفحه ۴7۲ 
دفتر ۱۲۲ امالک ذیل ثبت ۱۵۰۹۰ بنام خاور فردوس��ي اوره فرزند س��ید عباس ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده و در اثر اسباب کشي مفقود شده است چون درخواست صدور المثني سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحي ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي ش��ود 
که هر کس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتباً ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد. اگر طرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت اعتراض 

اصل سند ارائه نشود المثني سند مالکیت مرقوم صادر به متقاضي تسلیم خواهد شد.
م الف/ ۵۵                                                      شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
 

فقدان سند مالكيت
۲/۱۳۴ ش��ماره: ۱۱6۲ ورثه آقاي علي آقا صمدي طاري فرزند غالم باس��تناد دو برگ استش��هاد 
محلي که هویت و امضاء ش��هود رس��ماً گواهي شده مدعي است که سند مالکیت ۱۹ حبه مشاع 
از 7۲ حبه شش��دانگ یکدرب خانه و باغچه پالک ش��ماره ۱/۴۹۱ واقع در طار بخش ۱۱ که در 
صفحه ۴۹۳ دفتر ۱۱ امالک ذیل ثبت بنام ۱۵۱۴ علي آقا صمدي طاري فرزند غالم ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده و در اثر اسباب کشي مفقود شده است چون درخواست صدور المثني سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحي ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي ش��ود 
که هر کس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتباً ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد. اگر طرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت اعتراض 

اصل سند ارائه نشود المثني سند مالکیت مرقوم صادر به متقاضي تسلیم خواهد شد.
م الف/ ۵6                                                      شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
 

ابالغ دادخواست تجديدنظر
۲/۲۱۱ شماره: 8۹۱۴۵۱ ح/ ۱۹ آقاي بابک گل باغ مهیاري با وکالت آقاي حمید قلخاني دادخواست 
تجدیدنظرخواهي از دادنامه شماره ۲۱۳۴-8۹/۱۲/۱۴ به طرفیت خانم سودابه طوقي عشقي به این 
دفتر تقدیم که به کالسه ۲۴/۹۰ تجدیدنظر ثبت و به لحاظ مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده 
و تقاضاي تجدیدنظرخواه و به استناد ماده 7۳ قانون آئین دادرسي مدني مراتب در یک نوبت در 
یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي چاپ و منتشر و از تجدیدنظرخواه دعوت مي گردد، ظرف 
مدت ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و پس از دریافت نسخه ثاني دادخواست و ضمائم تجدیدنظر، 

الیحه دفاعیه خود را جهت ارسال به مرجع تجدیدنظر تقدیم دفتر دادگاه نماید.
م الف/ ۱۴۹۴                        پیرامون- مدیر دفتر شعبه یازده دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ
۲/۲۱۲ نظربه اینکه آقاي غالمرضا متقي فرزند عبدالرس��ول مالک س��ه دانگ  مش��اع به استثناء 
ثمنیه اعیاني وطلعت س��بزواري فرزند حیدر مالک مالک س��ه دانگ مشاع باستثناء ثمنیه  اعیاني 
ازششدانگ پالک ۲۵۵۴ / ۱ و ۲۵۵۳ / ۱ واقع در شهرضا یک اصلي بخش یک شهرضادر اجراي 
تبص��ره یک م��اده ۱۰۵آیین نامه اصالحي قانون ثبت طي درخواس��ت وارده به ش��ماره ۱87۳۲ 
– ۱6 / ۹ / 8۹ خواس��تارپرداخت بهاء ثمنیه اعیاني شش��دانگ پ��الک مذکوررانموده اندکه ثمنیه 
اعیاني شش��دانگ طبق ثبت دفترامالک بنام عالیه بیگم دباغ فرزند س��ید جعفر مي باش��د لذا در 
اج��راي تبصره یک مادة ۱۰۵آیین نامه اصالح��ي قانون ثبت موضوع جهت ارزیابي ثمنیه اعیاني 
شش��دانگ پالک فوق توسط کارشناس رسمي دادگستري طي شمارة ۱۹6۱8 – ۲۹ / ۹ / 8۹  به 
کانون کارش��ناس رسمي استان اصفهان اعالم که کانون کارشناس رسمي دادگستري مذکور طي 
نامةش��مارة ۰۱ / 68۹ / ۱۱۲ – ۲8 / ۱ / ۹۰ باارس��ال گزارش ارزیابي کارش��ناس مربوطه ثمنیه 
اعیاني شش��دانگ پالک فوق راطبق گزارش ارزیابي مذکور کاًل به مبلغ پنج میلیون ریال ارزیابي 
کرده که مبلغ مذکور توس��ط متقاضیان بموجب فیش ش��ماره ۹67۴7 – ۲8 / ۱ / ۹۰ به حساب 
ش��ماره ۲۱7۱۳۲۰۳۱6۰۰6 سپرده این اداره بنام عالیه بیگم دباغ فرزندسیدجعفر واریزشده است 
که در اجراي تبصره یک مادة ۱۰۵مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود که ذینفع )عالیه بیگم دباغ( 
جهت اخذ سپرده مذکور به این اداره مراجعه نماید ودرصورتیکه مدعي تضییع حقي ازخودمیباشد 
ظرف  یک ماه پس از انتشارآگهي مي تواند به دادگاه صالحه مراجعه وگواهي طرح دعوي رابه این 

اداره ارائه نماید هرگاه ظرف مدت مقررگواهي طرح دعوي ارائه نشوداداره ثبت شهرضانسبت به 
حذف ثمنیه اعیاني اقدام خواهدنمودودرصورت وصول گواهي طرح دعوي درمدت مذکورحذف 

استسناء بهاء ثمنیه اعیاني موکول به صدور حکم نهایي مي باشد.
میرمحمدي- رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا
 

فقدان سند مالكيت
۲/۲۱۳ نظ��ر به اینکه آقاي مصطفي تیرگیر مال خلیفه باارائه دو برگ استش��هادمحلي که هویت 
شهود رسماًگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین  شماره 666 فرعي 
از ۱۰۰ اصلي ش��ده اس��ت  که س��ندمذکوردرصفحه ۳۲۵ دفتر ۲۹۰ به نام بهزادرحیمي دهاقاني 
ثبت وسندصادرشده سپس نامبرده بموجب سند رسمي شماره ۹۳۱۵۴ – 6 / ۱۲ / 76 دفتر یک 
ش��هرضا تمامت شش��دانگ رابه مالکیت خودرابه مصطفي تیرگیر مال خلیفه فرزندشیرزادانتقال 
داده که آقاي مصطفي تیرگیر مال خلیفه هم به موجب س��ند رهني ش��ماره ۹۰۱۵8- ۳ / 8 / 8۰ 
دفترچهارشهرضا شش��دانگ رادررهن بانک مسکن شعبه مرکزي شهرضا قرارداده اینک نامبرده 
تقاضاي  صدورس��ندمالکیت المثني نموده اس��ت لذادراجراي ماده ۱۲۰آئین نامه اصالحي قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که 
درفوق به آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف 
مدت ده روز پس از انتش��ار این آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
س��ند مالکیت یا سند معامله تس��لیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر 
وبه متقاضي تسلیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني 
بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم ویک نس��خه آن به متقاضي المثني واصل س��ند به 

ارائه دهنده مسترد مي شود.
میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
 

ابالغ
۲/۲۱۴ نظربه اینکه آقاي محمدمهدي متقي فرزند عبدالرسول مالک چهاردانگ  مشاع به استثناء 
ثمنیه اعیاني وعصمت آغاصالح فرزند اس��داله مالک مالک دو دانگ مشاع باستثناء ثمنیه  اعیاني 
ازششدانگ پالک ۲۵۵6 / ۱ و ۲۵۵۵ / ۱ واقع در شهرضا یک اصلي بخش یک شهرضادر اجراي 
تبصره یک ماده ۱۰۵آیین نامه اصالحي قانون ثبت طي درخواست وارده به شماره ۱87۳7 – ۱6 
/ ۹ / 8۹ خواس��تارپرداخت بهاء ثمنیه اعیاني شش��دانگ پالک مذکوررانموده اندکه ثمنیه اعیاني 
شش��دانگ پالک مذکور طبق ثبت دفترامالک بنام عالیه بیگم دباغ فرزند سید جعفر مي باشد لذا 
در اجراي تبصره یک مادة ۱۰۵آیین نامه اصالحي قانون ثبت موضوع جهت ارزیابي ثمنیه اعیاني 
شش��دانگ پالک فوق توسط کارشناس رسمي دادگستري طي شمارة ۱۹6۱7 – ۲۹ / ۹ / 8۹  به 
کانون کارش��ناس رسمي استان اصفهان اعالم که کانون کارشناس رسمي دادگستري مذکور طي 
نامةش��مارة ۰۱ / 6۹۰ / ۱۱۲ – ۲8 / ۱ / ۹۰ باارس��ال گزارش ارزیابي کارش��ناس مربوطه ثمنیه 
اعیاني ششدانگ پالک فوق راطبق گزارش ارزیابي مذکور کاًل به مبلغ هفت میلیون ریال ارزیابي 
کرده که مبلغ مذکور توس��ط متقاضیان بموجب فیش ش��ماره ۹67۴8 – ۲۹ / ۱ / ۹۰ به حساب 
ش��ماره ۲۱7۱۳۲۰۳۱6۰۰6 سپرده این اداره بنام عالیه بیگم دباغ فرزندسیدجعفر واریزشده است 
که در اجراي تبصره یک مادة ۱۰۵مراتب یک نوبت آگهي مي شود که ذینفع ) عالیه بیگم دباغ ( 
جهت اخذ سپرده مذکور به این اداره مراجعه نماید ودرصورتیکه مدعي تضییع حقي ازخودمیباشد 
ظرف  یک ماه پس از انتشارآگهي مي تواند به دادگاه صالحه مراجعه وگواهي طرح دعوي رابه این 
اداره ارائه نماید هرگاه ظرف مدت مقررگواهي طرح دعوي ارائه نشوداداره ثبت شهرضانسبت به 
حذف ثمنیه اعیاني اقدام خواهدنمودودرصورت وصول گواهي طرح دعوي درمدت مذکورحذف 

استسناء بهاء ثمنیه اعیاني موکول به صدور حکم نهایي مي باشد.
میرمحمدي- رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا
 

ابالغ وقت رسيدگي
۲/۲۱۵ در خصوص پرونده کالس��ه ۹۰-۱7۲ خواهان شهرام شفیعي با وکالت جلیل پیران مبني 
ب��ر انتقال س��ند خودرو هیوندا س��وناتا مدل ۲۰۰۹ به ش��ماره ۴۱۴ ن 86 ای��ران-۱۳ به طرفیت 
محمدحسین عابدي چهل خانه تقدیم نموده است. وقت رسیدگي براي مورخ ۹۰/۵/8 ساعت ۱۱ 
صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشاني جنب 
بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 

در صورت عدم حضور وقت رسیدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ ۱۵68              دفتر شعبه ۱۲ حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Saturday 30 APRIL 2011 سالمت

کم��ردرد و ع��وارض ناش��ی از آن ، از جمل��ه 
مش��کالت رایج کنونی در سرتاسر جهان است. 
طب��ق آخرین آمار  6۰ تا ۹۰ درصد مردم به طور 
مزم��ن از ای��ن درد رنج می برن��د . برخی تن به 
عمل های جراحی می دهند و بعضی با این درد 
س��ال ها س��ر می کنند که عالوه ب��ر هزینه های 
س��نگین درمان و تس��کین ، فرصت شرکت در 
فعالیت ه��ای جس��مانی ، ورزش و لذت از آن 
را نیز از دس��ت م��ی دهند . علل زیادی س��بب 
ایجاد کمردرد می ش��ود. که در نهایت اگر مداوا 
نشود، ممکن است شخص حتی قادر به پوشیدن 
لباس های خود نیز نباش��د! متأسفانه بیشتر مردم 
ای��ن درد را جدی نگرفته و همچنان س��ال ها به 
فعالیت ه��ای عادی خود م��ی پردازند. عواملی 
چون تصادفات یا فعالیت های جس��می ش��دید 
در جوانی ، حمل وس��ایل س��نگین و ... تا نحوه 
غلط خوابیدن، ایس��تادن، نشس��تن، برنامه غلط 
غذایی، اس��ترس های روزمره و ... بیشترین تأثیر 
را در وقوع کمر درد دارند. با راهنمایی و رعایت 
نکات اش��اره ش��ده در این مقاله، می توانید این 
اش��تباهات را اصالح و از کمردرد و عواقب آن 

جلوگیری کنید:
نحوه خوابیدن 

شاید فکر کنید که احتمال وقوع کمردرد به هنگام 
خواب به دلیل این که عضالت کمر و نواحی آن 
در حال اس��تراحت هستند بس��یار کم است، این 
در حالی است که حدود هشت ساعت بدن شما 
بی حرکت روی تختخواب اس��ت ، بنابراین در 
صورت عدم راحت��ی آن، صبح ها با کمر درد و 

کوفتگی بیدار می شوید.
از استاندارد بودن تختخواب و تشک آن مطمئن 

شوید. 
نحوه بیدار شدن از خواب

صبح ها با چه حالتی از خواب بیدار می شوید؟ 
س��عی کنید ب��ه هنگام برخواس��تن از جای خود 
بدون اس��ترس و آهس��ته بلند ش��وید، در هنگام 
شس��تن دس��ت و صوت و مس��واک زدن خیلی 

خمیده نایستید.
کفش هایی راحت

از راحت��ی و اس��تاندارد بودن کف��ش های خود 
مطمئن شوید. یکی از دالیل ایجاد کمردرد های 
مزمن، استفاده از کفش های غیر استاندارد است، 
چرا که ش��ما تم��ام روز را مجبورید با آنها س��ر 

کنید. 
رانندگی 

ب��ه هن��گام رانندگی، از س��الم ب��ودن صندلی و 
درجه راحتی آن مطمئن شوید. به آرامی و بدون 
استرس سوار ماشین شده و به همان آرامی پیاده 

شوید. از رانندگی های طوالنی مدت خودداری 
کنید. در صورت اجبار ، هر چند س��اعت زمانی 

را برای استراحت تعیین کنید . 
مراقبت های محیط کار

از آنجایی که امروزه بیش��تر س��اعات روز را در 
محل کار حتی بیش��تر از منزل س��پری می کنیم، 
از راحتی میز، صندل��ی، نحوه قرارگیری صحیح 
مانیت��ور، کیب��ورد و زاویه دید صحی��ح خود و 
کمرتان به آنها مطمئن شوید. یکی از دالیل عمده 

کمردرد، عدم توجه به موارد فوق است.
به هنگام ورزش 

رابط��ه ورزش با کمردرد به گونه ای اس��ت که 
عدم ورزش، خود باعث ایجاد کمردرد و ضعیفی 
عضالت آن می ش��ود، از طرفی انجام تمرینات 
اش��تباه نیز موجب کمردرد ه��ای جدی و مزمن 
 خواه��د ش��د، البته حت��ی اگر از کم��ردرد رنج
می برید با مشورت یک مربی، با انجام تمرینات 
صحی��ح و بدون فش��ار ب��ه کمر خود ، ب��ا ادامه 
ورزش های سبک، از تشدید کمردرد جلوگیری 

کنید. 
نحوه قرارگیری ستون فقرات 

همواره از نشس��تن یا ایس��تادن ب��ه طور خمیده 
خودداری کنید، س��عی کنید با قرار دادن س��تون 
فقرات در حالتی راس��ت و قائم، فش��ار کمتری 
به کم��ر خود وارد کنی��د. باید بدانی��د که نحوه 
 غل��ط قرارگی��ری عضالت س��تون فق��رات ، به
 درده��ای کمر، لگن، ران و رباط های زانو منجر
می شود. بنابراین الزم است با تمرینات مالیم و 
 مداوم ناحیه کم��ر ، عالوه بر تقویت عضالت و
ماهیچ��ه های کمر ، از صدمات احتمالی به دیگر 

اعضا نیز جلوگیری کنید. 

حمل وسایل 
به هنگام بلند کردن و حمل وس��ایل، به صورت 
خمیده راه نروید و با کمک از دیگر اعضای خود 
)دس��ت، بازو ها و ...(، از فش��ار مستقیم بر کمر 

خودداری کنید.
هول دادن یا کشیدن وسایل

به هنگام هول دادن یا کشیدن اشیا، به آرامی و بدون 
استرس این کار را انجام دهید. برای جابه جایی اجسام، 
 می توانید از وس��ایل مخصوص، مثل، چرخ های
مخص��وص حمل، فرغون و ... اس��تفاده کنید تا از 

بروز صدمات وارده به کمر جلوگیری کنید. 
برنامه غذایی 

 هم��واره اضاف��ه وزن ، ب��ر عض��الت کم��ر و
رباط های آن فش��ار وارد می کند، بنابراین سعی 
کنید با مشورت یک کارشناس تغذیه، وزن اضافی 
خ��ود را کم کنی��د. عالوه بر آن ب��ا عدم رعایت 
یک برنامه غذایی صحیح و سرشار از ویتامین و 
انرژی، همواره با ضعف شدید، مجبور می شوید 
فشار بیش��تری بر دیگر اعضا، به خصوص کمر، 
 برای انج��ام فعالیت های روزان��ه مثل راه رفتن
و ... وارد کنید . با رعایت یک برنامه غذایی کامل 

و مفید ، نیروی خود را افزایش دهید.
استرس 

اضط��راب و اس��ترس باع��ث گرفتگی عضالت 
ب��دن از جمله کمر می ش��وند. در اثر اس��ترس، 
با گرفتگی ماهیچه های نواحی ش��انه و پش��ت 
 و در نتیج��ه فش��ار ب��ه عض��الت کم��ر، دچار
کم��ردرد ه��ای مزمن خواهید ش��د. ب��ه هنگام 
اس��ترس و عصبی شدن، سعی کنید با استراحتی 
هر چند کم و کسب آرامشی مجدد، فعالیت های 

خود را شروع کنید.

خواص شفادهنده كدو حلوايي

نوشيدن شير قبل از خواب
برگشت معده را افزايش مي دهد

ضرباننسخه گیاهی

کدو حلوایي به دلی��ل دارا بودن مقادیر 
 باالي بتاکاروتن که در میوه ها و سبزي هاي

نارنج��ي رن��گ مث��ل هویج و ک��دو به 
وف��ور یاف��ت مي ش��ود، از پوس��ت در 
برابر تشعشعات ماوراء بنفش محافظت 
مي کن��د و مص��رف عص��اره آن به طور 
 روزان��ه حت��ي تأثی��ر محافظت��ي ک��رم
مي ده��د.  افزای��ش  را  آفت��اب  ض��د   
کدوحلوایي یک��ي از نیروگاه هاي تولید 
ریزمغذي ه��اي حیات بخش در طبیعت 
اس��ت که با بی��ش از یکصد ماده مغذي 
و ش��فابخش بسته بندي شده و در عین 
حال براي حفظ زیبایي نیز بس��یار مفید 

است.
به گزارش ایس��نا، اگر مثل بیش��تر زنان 
در س��ال خیل��ي به ن��درت به ی��اد این 
محصول جالیزي مي افتی��د، باید بدانید 
که سرش��ار از خواص آنتي اکس��یداني 
است که سالمت بدن را تقویت مي کند، 
در حفاظ��ت از پوس��ت مؤث��ر اس��ت 
و خاصی��ت بیم��اري زدایي نی��ز دارد. 
 متخصصان پوس��ت تأکی��د مي کنند که
کدو حلوایي در زمینه مراقبت از پوست 

قدرتمند و بي نظیر است.
این گی��اه خوراکي حاوي اکس��ید هاي 
قدرتمن��د آنتي هیدروکس��ي اس��ت که 
ی��ک اس��ید طبیع��ي در میوه اس��ت و 
سلول هاي مرده پوست را برطرف کرده 
و پوس��ت را درخشان مي کند. همچنین 
ح��اوي ویتامین A اس��ت که ب��ه تولید 

 س��لول هاي پوس��تي جدی��د و نرم تر و
جوان تر شدن این بافت کمک مي کند.

ک��دو حلوای��ي ب��ا داش��تن غني تری��ن 
ریزمغذي ها، مجهز به س��الح هایي مؤثر 

براي مقابله با بیماري هاست.
ویلیام کلوور � متخصص انس��تیتو ملي 
س��رطان آمریکا� در این ب��اره مي گوید: 
کدو حلوایي به دلیل داشتن مقادیر باالي 
کاروتنوئید،۳۰ درصد از بروز تمام انواع 

سرطان ها پیشگیري مي کند.
به ع��الوه عصاره ک��دو حلوای��ي الیه 
براب��ر  در  پوس��ت  روي  محافظت��ي 
فاکتوره��اي محیط زیس��تي دیگر مثل 
آلودگ��ي هوا، اس��ترس و دود س��یگار 

ایجاد مي کند.
ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش، تخمه هاي 
کدوحلوایي به دلیل این که منابع سرشار 
از عنصر روي و اس��یدهاي چرب امگا 
� ۳ هس��تند، مه��ارت و توان مغز را باال 
ب��رده و به ش��ما کمک مي کن��د بهتر و 
س��ریع تر فکر کنید، ذهن ش��ما را تیزتر 
کرده و در عین حال سبب تقویت تراکم 

استخوان هاي سالم مي شود. 
ک��دو حلوایي عالوه بر اینها سرش��ار از 
ویتامین C اس��ت. همچنین کارشناسان 
مي گوین��د: اگر ب��ه هنگام پخ��ت و پز 
اندکي از روغن تخم کدو استفاده کنید، 
در تقویت بهداش��ت دهان و دندان شما 
و پیشگیري از پوسیدگي دندان ها بسیار 

مؤثر است.

 GERD بیماري ریفالکس ی��ا به اختصار
ناشي از برگشت محتویات معده و دئودنوم 
به داخل مري است. یک متخصص تغذیه 
گفت: مصرف ش��کالت و کاکائو، نعناع و 
عرق نعناع، آب گوجه فرنگي، آب مرکبات، 
غذاهاي پر ادویه و تند و نوشیدن شیر قبل 
از خواب شب، ریفالکس معده را افزایش 
مي دهد. سارا عابدیني در گفتگو با  فارس، 
اف��زود: بیم��اري ریفالکس یا ب��ه اختصار 
GERD ناشي از برگشت محتویات معده 
و دئودنوم به داخل مري اس��ت. وي گفت: 
علت بازگشت مکرر محتویات معده به مري 
در افراد مبتال، اختالل در اس��فنگتر تحتاني 
مري اس��ت که مربوط به تونیس��یته پایین 
اسفنگتر تحتاني مري مبتالیان نسبت به افراد 
طبیعي است. مشکل شایع تر در این بیماران 
این است که اسفنگتر تحتاني مري در نبود 

بلع یا اتساع مري به وسیله مایعات ریفالکس 
شده به طور گذرا شل مي شود.

رژی��م درمان کلینیک نو اندیش��ان تغذیه، 
اضافه کرد: در بیم��اران مبتال به ریفالکس 
معده حذف اس��ید از مري نسبت به افراد 
س��الم با کفایت کمتري ص��ورت مي گیرد 
 و اس��ید و پپس��ین معده نقش مهمي را در
بیماري زایي ریفالک��س ایفا مي کنند و در 
بیماراني که اس��ید در محتویات ریفالکس 
ش��ده به مري آنها وجود ندارد، نمک هاي 
صف��راوي و آنزیم ه��اي پانکراس��ي عامل 
بیماري زایي است. عابدیني گفت: مصرف 
شکالت و کاکائو، نعناع و عرق نعناع، پونه و 
سوسنبر، چاي، قهوه، نوشیدني هاي کوال دار، 
آب گوجه فرنگ��ي، آب مرکبات، غذاهاي 
پرادویه و تند، نوش��یدن شیر قبل از خواب 

شب ریفالکس معده را افزایش مي دهد.

راه های جلوگیری از کمردرد

استفاده از لنز چشمی ديگران عفونت چشم را به همراه دارد

خبر

امكان درمان همزمان آب مرواريد و آستيگماتيسم چشم
یک ف��وق تخصص پیوند قرنیه گف��ت: با ورود 
امکانات، تجهیزات و ش��یوه هاي نوین جراحي، 
ام��کان درم��ان آب مرواری��د و اص��الح عیوب 
انکس��اري مانند نزدیک بین��ي، دوربیني و حتي 
آستیگماتیسم به طور همزمان فراهم شده است. 

حس��ین محمدربیع، با بیان این که در درمان آب 
مرواری��د فقط کدورت عدس��ي چش��م برطرف 
مي شد، اظهار کرد: امروزه با استفاده از تکنیک هاي 
نوی��ن، آب مروارید درمان و عدس��ي مصنوعي 
 از جن��س آکریلی��ک ی��ا س��یلیکون هیدروفوب
)آب گریز( متناس��ب با نیاز بینای��ي بیمار داخل 

چشم وي کار گذاشته مي شود.
وي درباره عمل فیکو نیز توضیح داد: فیکو روشي 
براي درم��ان جراحي آب مروارید )کاتاراکت( با 
استفاده از امواج اولتراسوند و تیتانیوم است، ابتدا 
ب��ا چاقوي الماس��ه برش کوچک��ي در حد ۲/۲ 
تا س��ه میل��ي متر و بدون نیاز به بخیه در س��طح 
چشم ایجاد مي شود، سپس به وسیله فیکو، هسته 
عدسي چشم امولسیه )پنبه اي و کف آلود( شده و 
با ساکشن )ایجاد فشار منفي و مکش( عدسي از 
داخل چشم خارج مي شود و براي اصالح عیوب 
انکساري لنز چندکانونه به جاي عدسي قبلي کار 

گذاشته مي شود.
مس��ئول کارگاه اصالح آستیگماتیسم حین عمل 
جراحي فیکو، در بیستمین کنگره سراسري چشم 

پزش��کي  با بی��ان این که این ش��یوه درمان اغلب 
ممنوعیتي ن��دارد، ادامه داد: البت��ه در افراد مبتال 
ب��ه دیابت و گلوکوم )آب س��یاه( به علت ایجاد 
التهاب، س��لول هاي حاصل از رون��د التهاب بر 
روي لنز رس��وب و س��بب کدورت آن مي شوند 
که این عارضه با استفاده از قطره هاي استروییدي 
نظی��ر بتامتازون برطرف مي ش��ود. این دانش��یار 
دانشگاه علوم پزشکي ش��هید بهشتي ضمن بیان 
ای��ن که با اس��تفاده از این روش، ف��رد بالفاصله 
پس از عمل فیکو مي تواند از بیمارستان مرخص 
ش��ود، گفت: امروزه با بي حسي موضعي، بیمار 
درمان و بالفاصله از بیمارستان مرخص مي شود. 
وي کدورت کپس��ول خلفي پش��ت عدسي را از 
عوارض عمل آب مروارید در گذش��ته برش��مرد 

و اف��زود: البته این عارضه با لیزر درمان مي ش��د، 
اما در ش��یوه جدید میزان بروز این عارضه نیز به 

حداقل رسیده است. 
محمد ربی��ع، عفون��ت را از عوارض ن��ادر این 
ش��یوه درماني عنوان و اظهار کرد: جدا ش��دگي 
 ش��بکیه، عارضه اي اس��ت ک��ه اغل��ب در افراد
نزدیک بین ایجاد مي ش��ود که افت شدید بینایي 
پس از عمل از مهم ترین نش��انه هاي آن است که 
با تش��خیص و درمان به موقع مي توان دید بیمار 
را بهتر کرد. وي گفت: چش��م شماري از بیماران 
 ع��الوه ب��ر آب مروارید ممکن اس��ت تا حدود
۱۵ درصد آس��تیگمات باش��د، بنابرای��ن پس از 
درمان جراحي کاتاراکت، آس��تیگمات مانع دید 
کامل بیمار مي شود، چنانچه این اشکال دید بیش 
از 7۵ درصد باشد، بیمار پس از عمل جراحي به 

کاهش دید دچار مي شود.
رئیس بخش چش��م بیمارس��تان امام حسین)ع( 
اف��زود: ب��راي جلوگی��ري از بروز ای��ن عارضه 
مي توان از تکنیک هاي مختلفي اس��تفاده کرد که 
از آن جمل��ه مي توان به ایجاد برش وس��یع تر بر 
روي چش��م، برش اضافه غیر از برش اولیه و یا 
کارگذاري لنز »توریک« )لنز اس��توانه اي به جاي 
مدور( اش��اره ک��رد که هر جراح بس��ته به میزان 
مه��ارت از یکي از این س��ه روش براي اصالح 

عیب آستیگمات چشم بیمار استفاده مي کند.

اس��تادیار دانشگاه علوم پزشکي ش��هید بهشتي گفت: لنز نیز مانند مسواک 
جزء وس��ایل ش��خصي اس��ت و اس��تفاده از لنزهاي رنگي مش��ترک در 
انستیتوهاي زیبایي، عفونت و کاهش دید را در پي دارد. به گزارش فارس، 
محمدمه��دي صدوقي، فوق تخصص قرنیه، افزود: لنزهاي تماس��ي رنگي 
که با هدف زیبایي در آرایش��گاه ها استفاده مي شوند، گاه براي چندین نفر 
کار گذاشته مي شوند، از این رو عفونت هاي چشمي از شایع ترین عوارض 
این لنزهاس��ت و حتي در صورت درمان دیرهنگام، موجب کاهش شدید 

بینایي فرد مي شود.
وي بر رعایت بهداش��ت فردي ب��ه عنوان مهم ترین اصل در اس��تفاده از 
لنزهاي تماس��ي تأکید کرد و افزود: لنز، جس��مي خارجي است که عوامل 
عفون��ي چون دو میکروب س��ودومونا و آکانته موب��ه آ را جذب مي کند و 
موجب عفونت هاي چش��مي مي ش��ود. عضو هیأت علمي بیستمین کنگره 
سراس��ري چشم پزش��کي ایران با بیان این که میکروب سودومونا طي دو 
روز مي تواند س��بب ب��روز عفونت و پارگي قرنیه ش��ود، گفت: میکروب 

آکانته موبه آ نیز مي تواند صدمات جبران ناپذیري به چشم وارد کند.
این اس��تادیار دانشگاه علوم پزشکي شهید بهش��تي با بیان این که لنزهاي 
تماسي یکي از ش��یوه هاي اصالح عیوب انکساري س��اده مانند دوربیني، 
نزدیک بیني و آستیگماتیسم هستند، افزود: اگر چه هنوز استفاده از عینک 
ساده ترین، ارزان ترین و بي خطرترین وسیله براي اصالح عیوب انکساري 
اس��ت، ام��ا متخصصان، لنزهاي تماس��ي را ب��راي ک��ودکان مبتال به آب 
مرواری��د )کاتاراکت مادرزادي( و برخي ورزش��کاران، افرادي با قوزقرنیه 
)کراتوکونوس( یا مبتالیان به دوربیني و نزدیک بیني با آستیگماتیسم شدید 

توصیه مي کنند.
صدوقي با بیان این که لنزهاي تماس��ي دو نوع نرم و سخت دارند، گفت: 

اکسیژن رساني به قرنیه چشم، از طریق هوا و الیه اشکي سطح چشم انجام 
مي ش��ود و لنزها گاهي اوقات به عنوان یک جس��م خارجي با قرار گرفتن 
بر روي س��طح قرنیه میزان اکسیژن  رساني را کاهش مي دهند. وي هشدار 
داد: ه��ر چند در لنزهاي جدی��د با تکنولوژي برتر میزان اکسیژن رس��اني 
افزایش یافته، اما لنز ممکن اس��ت در س��طح قرنیه خراش ایجاد کند و به 
تدریج موجب ایجاد زخم و عفونت در چش��م  شود. چنین شرایطي حتي 
با درمان به موقع عفونت و التیام زخم، س��بب کدورت قرنیه و کاهش دید 

فرد مي شود.
این اس��تادیار دانش��گاه علوم پزش��کي شهید بهش��تي با بیان این که حتي 
در مواردي پس از درمان عفونت چش��مي، ناگزیر به برداش��ت بخشي از 
قرنیه هستیم، افزود: در این صورت پیوند قرنیه، آخرین مرحله درمان این 

بیماران است.
صدوقي ش��ایع ترین کاربرد لنزهاي تماسي را براي افراد مبتال به قوزقرنیه 
)کراتوکون��وس( عنوان کرد و افزود: با این حال چش��م پزش��کان همواره 
توصیه مي کنند اس��تفاده ا ز عینک براي اصالح عیوب انکس��اري، بهترین 

شیوه درمان است.
وي با توصیه به ش��هروندان مبني بر این که لنزهاي تماس��ي اعم از طبي، 
رنگ��ي و یا طبي - رنگ��ي را به هیچ وجه از انس��تیتوهاي زیبایي و حتي 
داروخانه ها تهیه نکنند، یادآور ش��د: چش��م پزش��کان پس از معاینه چشم 
بیمار و تجویز لنزهاي مناس��ب، بر رعایت بهداشت فردي تأکید مي کنند و 
نکته های ضروري را از جمله نخوابیدن با لنز، پرهیز از استحمام و نرفتن 
به اس��تخر با لنزهاي تماسي و مراجعه به پزشک در صورت بروز عالئم و 

نشانه هایي چون قرمزي و احساس درد در چشم را یادآور مي شوند.

8 روش مؤثر
در بازسازی حافظه

ش��ماره تلفن منزل خ��ود را فراموش م��ی کنید؟ نگران نباش��ید! 
متخصص��ان معتقدن��د که اس��ترس ه��ای روزمره تا ح��دی مغز 
 انس��ان را تح��ت تأثیر قرار می دهند که ک��م حافظگی را به وجود

می آورد.
موز بهترین دوست حافظه: ویتامین B، بهترین تغذیه حافظه است 

و موز دارای این منبع غنی می باشد.
مهربان��ی با خویش��تن: انجام کار های مورد عالق��ه مانند خریدن 
یک ش��اخه گل، کت��اب رمان، مالقات دوس��تان قدیم��ی ، باعث 
افزای��ش ترش��ح هورمون دوپامین می ش��ود که احس��اس خوبی 
را در ف��رد ب��ه وج��ود م��ی آورد و این افزای��ش، تأثی��ر مثبتی بر 
 سلس��له اعص��اب و آن بخ��ش از مغز که مس��ئول حافظه اس��ت

می گذارد.
ق��دم بزنید: زنان یا مردانی که به طور مرتب قدم می زنند، بس��یار 
کمتر دچار فراموشی می شوند. چرا؟ تحقیقات نشان داده است که 
فعالیت، ارتباط مغزی را در بخش��ی که ذهن مس��ئول حافظه است 

گسترش می دهد.
غذای س��س دار نخورید: بر اساس تحقیقات انجام شده بر روی 
عادت غذایی بیش از هش��ت هزار نفر، استفاده از این نوع سس ها 

و غذا های سویا دار باعث کاهش قدرت حافظه می شود. 
علت آن اس��ت که یک ماده ش��یمیایی موجود در این نوع سس ها 
و س��ویا که گفته می شود ضد سرطان و بیماری قلبی است، دقیقًا 

عکس این خواص را با خود دارد . 
 ب��ا این ح��ال ی��ک ب��ار خ��وردن آن در هفت��ه چندان مش��کلی

ندارد.
خواب به موقع: یک اس��تراحت خوب مغز، م��ی تواند اطالعات 
بیش��تر و بهتری را به حافظه شما باز گرداند تا مغزی که تمام روز 

را بدون استراحت گذرانده باشد.
بیش��تر به خودت��ان برس��ید: تحقیقات نش��ان می ده��د افرادی 
ک��ه رژیم ه��ای غذای��ی بس��یار ک��م کال��ری در برنام��ه روزانه 
 خ��ود دارند نه تنها پروس��ه اطالع رس��انی را بس��یار کن��د انجام
می دهند، بلکه از دیگر افراد هم س��ن و س��ال خود که این رژیم 
را ندارن��د نیز کمت��ر قادر به اس��تفاده از حافظه خود می باش��ند؛ 
 بنابرای��ن به فکر خود باش��ید و رژیم های غی��ر موجه را فراموش

کنید.
چای گیاهی بنوش��ید: آهن برای عملکرد صحیح حافظه ضروری 
اس��ت و نوش��یدنی های کافئین دار به علت دارا ب��ودن موادی به 
 نام تانن )اس��ید تانیک(، 7۵ درص��د آهن موجود در بدن را از بین

می برند.
خوردن قند و ش��کر مصنوعی را کاهش دهی��د: این امر ممکن 
اس��ت در کاهش وزن به ش��ما کمک کند، اما نوشیدن بیش از یک 
ی��ا دو نوش��یدنی رژیمی در طول روز، حافظه دراز مدت ش��ما را 

تخریب می کند. 
خوشبختانه تأثیرات منفی این مسأله دائمی نیست و شما به راحتی 
می توانید با قطع مصرف ش��یرینی های مصنوع��ی دوباره حافظه 

خود را اصالح کنید.

30 درصد ايرانيان
مستعد چاقي هستند

ایراني ه��ا به وی��ژه  زنان زمینه  ژنتیک براي ابت��ال به چاقي موضعي 
دارن��د و از حدود ۳۰ س��الگي به بعد افزای��ش وزن آنها در ناحیه 

شکم و لگن نمودار مي شود.
ی��ک فوق تخصص گ��وارش و کبد گفت:۲۰ درص��د مردم تهران 
دچ��ار رفالکس هس��تند. این افراد ب��ه علت ناتوان��ي در مصرف 
میوه ه��اي ت��رش مي توانند مجموع��ه اي از میوه و س��بزیجاتي که 
 با خ��وردن آنها دچار مش��کل گوارش��ي نمي ش��وند را اس��تفاده

کنند.
رض��ا مل��ک زاده در گفتگ��و ب��ا ایس��نا، اف��زود: تن��وع میوه ها و 
س��بزیجات در ای��ران، فرصتي را ب��راي بیماران گوارش��ي فراهم 
کرده اس��ت تا آن��ان بتوانند میوه ها و س��بزیجاتي را براي خوردن 
انتخ��اب کنند که با وضعیت جسمي ش��ان س��ازگارتر اس��ت. به 
عن��وان مثال ای��ن افراد مي توانن��د به جاي مص��رف پرتقال ترش 
 ش��مال، پرتق��ال ش��یرین جن��وب را در برنامه غذایي خ��ود قرار

دهند.
رئیس مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانش��گاه علوم پزشکي تهران 
درب��اره تأثی��ر چاقي موضع��ي در ابتال به بیماري ه��اي گوارش و 
 کب��د گفت: ابتال به این ن��وع چاقي یکي از مس��ائل مهم در ایران

 است.
چاقي موضعي، بدترین نوع چاقي اس��ت. افرادي که دور ش��کم و 
لگن آنان بزرگ اس��ت، شانس بیش��تري براي ابتال به بیماري کبد 
چ��رب و ناراحتي هاي قلبي دارند. با این حال بدترین درمان چاقي 
موضعي، لیپوساکش��ن اس��ت، چرا که درماني غیر علمي و غلطي 

است.
ملک زاده درباره راه هاي پیش��گیري از چاقي موضعي گفت: رژیم 
غذایي مناسب همراه با انجام حرکت های ورزشي از سنین جواني 
به بعد براي پیش��گیري از چاقي موضعي الزم است. بنابراین افراد 
باید از دوران جواني ورزش ش��کم انجام دهند، تناسب اندام خود 
را حفظ کنند و با افزایش س��ن و کاهش تحرک، مقدار غذاي خود 
را کم کنند، این در حالي اس��ت که متأس��فانه آنان به ویژه  زنان در 
س��ن باال غذاهاي چرب را بیش��تر مي خورند و در آشپزخانه مواد 
مختلفي را مصرف مي کنند که چربي هاي حاصل از آنها در ش��کم 

انباشته مي شود.
وزیر اسبق بهداش��ت در پاسخ به این پرسش که آیا معده انسان با 
میوه ها و س��بزیجات سازگارتر اس��ت یا مواد حیواني، اظهار کرد: 
بدن انس��ان به ترکیب��ي از لبنیات، غذاهاي گیاه��ي و حیواني نیاز 
دارد، بنابراین همه این مواد باید در حد احتیاج مصرف ش��وند. در 
نتیجه افرادي که به طور مطلق گیاهخواري مي کنند دچار مشکالتي 

مي شوند، اما پرخوري
 غذاهاي حیواني نسبت
 به مصرف زیاد غذاي

 گیاهي، ضرر بسیار
 بیشتري براي بدن 

انسان دارد.
وي درباره اختالل های متابولیک

در چاقي گفت: ۳۰ درصد مردم ایران
از نظر ژنتیک مستعد چاقي هستند،

البته این افراد هم
در صورت ورزش

 کردن و رعایت رژیم
غذایي مناسب،

 چاق نمي شوند. 

حساسيت چشمی
در فصل بهار افزايش می يابد

استاد دانش��گاه علوم پزشکی تهران گفت: 
بروز حساس��یت چش��می در فصل بهار 
به دلیل وجود گرده ه��ای گیاهان در هوا، 
شیوع فراوانی دارد. سوسن مقدسی پور در 
گفتگو با ایرنا افزود: قرمزی چشم و خارش 
از جمله نشانه های حساسیت فصلی بوده 
که معموالً این عارضه از سنین پنج سالگی 
شروع می شود و در پسرها بیشتر از دخترها 
شایع است. وی درباره راه های پیشگیری از 
ابتال ب��ه این عارضه گفت: دوری از مناطق 
دارای گرده گیاهان و همچنین اس��تفاده از 
عینک های آفتابی در هنگام خروج از منزل، 
در عدم تشدید حساسیت های فصل بهار 
مؤثر است. مقدسی پور، شستشوی مرتب 
چش��م با آب خنک و اس��تفاده از کمپرس 
یخ را در درمان حساس��یت چشمی فصل 
بهار بسیار موثر دانست. به گفته وی، چشم 
دریچ��ه ای به جهان خارج اس��ت و وقتی 
چشم ها باز است، ملتحمه )بافت پوششی 
مخاطی کره چشم ( در تماس مستقیم با مواد 
حساس��یتزای موجود در هوا قرار می گیرد 
که این وضعیت می تواند این عارضه را در 
چشم انسان به وجود آورد. این متخصص 

)التهاب  چش��م گفت: کراتوکنژنکتیویت 
ملتحمه و قرنیه( بهاره نیز در مناطق روستایی 
گرمسیر و در نوجوانان به ویژه پسرها اتفاق 
 می افتد و قبل از ۲۰ سالگی به تدریج بهبود
می یابد. مقدس��ی پور اف��زود: در این نوع 
بیماری، چش��م ها دچار خارش ش��دید و 
پلک ه��ا نیز متورم و س��نگین می ش��ود و 
در م��واردی نیز ف��رد ظاهر خ��واب آلوده 
پی��دا می کند. در این حالت ممکن اس��ت 
حساس��یت به نور ایجاد ش��ود و معموالً 
ترشحات شیری رنگ چسبناک در گوشه 
چشم ها جمع می شود. این متخصص چشم، 
مؤثرترین درمان این بیماری را اس��تفاده از 
قطره های اس��تروئید چشمی )برای مدت 
کوتاه و زیر نظر چشم پزشک( عنوان کرد 
و افزود: همچنی��ن می توان برای کمک به 
 کنترل این بیماری و جلوگیری از عود آن از
قطره ه��ای آنتی هیس��تامین موضعی نیز 
استفاده کرد. مقدسی پور توصیه کرد  استفاده 
 از عین��ک ه��ای آفتابی با شیش��ه بزرگ و
دسته های ضخیم )که از ورود گرد و خاک 
به چش��م جلوگیری می کند(، می تواند به 

کنترل بیماری کمک کند.

كنترل ديابت خطر ابتال به سرطان را 
كاهش می دهد

پیش��گیری و کنترل دیاب��ت خطر ابتال به 
سرطان را کاهش می دهد. نتیجه یک مطالعه 
در مؤسسه ملی بهداشت آمریکا نشان داد 
که بیماری دیابت به جز سرطان پروستات 
در مردان، خطر ابتال به سرطان های دیگر 

را در مردان و زنان افزایش می دهد.
 به گزارش فارس ، نتیجه مطالعات حوزه 
س��المت و رژی��م غذایی س��ازمان ملی 
بهداشت آمریکا نشان داد که بیماری دیابت 
به غیر از سرطان پروستات در مردان خطر 
ابتال به سایر سرطان ها در مردان و زنان را 
افزایش می دهد. بر اساس داده های حاصل 
از یکصد و دومین همایش ساالنه سازمان 
ملی بهداش��ت آمریکا در فلوریدا، دیابت 
ن��رخ مرگ و میر حاصل از س��رطان ها را 

باال می برد. 

مطالعات اپیدمیولوژیک قبلی نش��ان داده 
بود که دیابت خطر ابتال به س��رطان هایی 
نظی��ر روده ب��زرگ، کب��د و لوزالمعده را 

افزایش می دهد.
 ب��ه گزارش دیلی س��اینس، گا بریل الی، 
عضو مؤسسه پیشگیری از سرطان گفت: 
 تحقیقات ما نشان می دهد گلوکز و انسولین
غیر طبیعی ممکن است به ابتال و گسترش 
سرطان کمک کند همچنین جلوگیری از 
دیاب��ت از طری��ق ورزش،  رژیم غذایی و 
حفظ وزن مناسب بدن، مزایای زیادی از 
جمله کم ش��دن خطر ابتال به س��رطان را 
به همراه دارد. وی همچنین بیان کرد: این 
مطالعه، مزایای دیگ��ری از جمله کاهش 
شیوع سرطان و مرگ و میرناشی از دیابت 

را نشان می دهد.
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ورزش

مسي
در يک قدمي 
ركورد نيستلروي 

بن همام
براي جلب حمايت 
آفريقا به قاره 
سياه رفت

مصطفي غالمي:
باختيم، چون 
خسته بوديم

لیونل مس��ي با دو گلي که در بازي رف��ت دور نیمه نهایي لیگ 
قهرمانان اروپا به ثمر رساند، آمار گل هاي خود را در این فصل به 
عدد ۱۱ رساند. او اکنون با رکورد ۱۲ گل رود فان نیستلروي تنها 
یک گام فاصله دارد. مهاجم آرژانتیني بارس��ا در این فصل ۱۱ بار 
دروازه حریفان آبي – اناري ها را در لیگ قهرمانان اروپا باز کرده 
است. مسي با یک گل دیگر مي تواند به رکورد بیشترین گل زده 
در این رقابتها که از آن »رود فان نیستلروي« است، برسد. مهاجم 
کنوني هامبورگ در فصل ۲۰۰۳ – ۲۰۰۲ با شیاطین سرخ ۱۲ گل 
را به ثمر رساند که تا به امروز رکورد به شمار مي آید. آخرین بار 
کاکا، مهاجم کنوني رئال مادرید و سال هاي پیش میالن در فصل 
۲۰۰7 – ۲۰۰6 توانس��ته بود، بیش از ۱۰ گل را در یک فصل از 
رقابتهاي لیگ قهرمانان اروپا به ثمر برساند.مسي همچنین مي تواند 

به رکورد دیگر نیستلروي برسد. 
مرد هلندي در ۳ فصل از لیگ قهرمانان اروپا توانسته بود، عنوان 
بهترین گلزن را از آن خود کند. مسي در صورت رسیدن به عنوان 
آقاي گلي در سال جاري هم به نیستلروي خواهد رسید و هم به 

گرد مولر. 

محمد ب��ن همام براي جلب حمایت کش��ورهاي آفریقایي در 
انتخابات ریاست فدراسیون بین المللي فوتبال )فیفا(، به این قاره 
رفت. رئیس قطري کنفدراسیون فوتبال آسیا در آستانه انتخابات 
ریاست فیفا تالش مي کند آراء بیشتري را نسبت به سپ بالتر 
رئیس کنوني فیفا و تنها رقیب خود در این انتخابات جمع کند. 
وي ک��ه به همین منظور به آفریقا رفته اس��ت پ��س از دیدار با 
مقامات فوتبال گینه نو به چاد رفت و س��فرهایي هم به روآندا، 

گامبیا، گابن و کامرون داشت. 
بن همام در این سفر وعده داده است در صورتي که ریاست فیفا 
را به دست بیاورد، کمک هاي مالي فدراسیون جهاني فوتبال به 
آفریقا را افزایش دهد. وي گفت: در حال حاضر فیفا سالیانه مبلغ 
۲۵۰ هزار دالر به فدراس��یون ها کمک مي کند. من این مبلغ را 
به ۵۰۰ هزار دالر افزایش خواهم داد. به نظرم این حداقل کاري 
اس��ت که مي توانم براي آفریقا انجام بدهم اما برنامه هاي زیاد 
دیگري هم مثل آموزش داوران، مربیان و مدیران دارم. انتخابات 
ریاس��ت فیفا روز ۱ ژوئن )۱۱ خ��رداد( در مقر فیفا در زوریخ 

برگزار مي شود. 

تیم هندبال فوالد نوین سپاهان در جریان مسابقات لیگ برتر 
با نتیجه ۲۴ بر ۲7 از پارسیان تهران شکست خورد.

 مصطف��ي غالمي س��رمربي تیم هندبال فوالد نوین س��پاهان 
اصفه��ان گف��ت: از آنجا که قرار ب��ود تیم روز پنجش��نبه با 
پارسیان تهران بازي کند برنامه ریزي ما بر همین اساس انجام 
ش��ده بود اما اعالم کردند به دلیل پخش زنده تلویزیوني این 
مسابقه یکروز زودتر یعني چهارش��نبه برگزار خواهد شد به 
همین علت تیم ما فقط یک روز براي تمرین فرصت داش��ت 
و مجبور شد به صورت زمیني و با اتوبوس راهي تهران شود. 
غالمي خاطرنش��ان کرد: متأسفانه بازیکنان تیم ما به دلیل راه 
طوالني و خس��تگي ناشي از آن و نیز نداشتن تمرین کافي در 
ف��رم ایده آل خود نبودند و فش��ردگي رقاب��ت ها و انجام دو 
مس��ابقه در عرض چهار روز باعث کم شدن انرژي الزم آنها 
 شده بود. وي افزود: برنامه جدید فدراسیون براي رقابت هاي
لی��گ برتر تی��م هایي نظیر تیم ما که تع��داد بازیکن خوب و 
کلیدي آن زیاد نیس��ت هیچ سودي نداشته و فقط به ضرر ما 

بوده است.

هوادارانی که پا را فراتر گذاشتندخبر

پرتاب صندلی به داخل زمین در حضور مرد عنكبوتی!
در پایان دیدار تیم های والیبال پیکان و باریج اسانس هواداران 
کاشانی صندلی ها را شکسته و به داخل زمین پرتاب کردند. 
دیدار تیم های والیبال پیکان و باریج اسانس کاشان از مرحله 
نیمه نهایی پلی آف لیگ برتر باش��گاه های ایران از س��اعت 
۱۵:۵۰ دقیقه در خانه والیبال تهران آغاز شد که در این جدال 
شاهد اتفاقات عجیبی بودیم؛ اتفاقاتی که تاکنون کمتر در یک 

مسابقه والیبال پیش آمده بود.
* در جری��ان بازی و زمانی که مه��دی بازارگرد، بازیکن 
پیکان قصد داشت بطری را که تماشاگران کاشان به داخل 

زمین پرت��اب کرده ان��د از زمین 
خارج کند آن را ش��وت کرد که 
این بط��ری از کنار صورت خط 
نگه دار مسابقه عبور کرد. در پی 
این اتفاق بازارگرد از خط  نگه دار 

عذرخواهی کرد.
* یکی از تماشاگران کاشانی که به 
میله های سقف سالن آویزان شده 
بود و به سبک »مرد عنکبوتی » در 
حال حرکت به این س��مت و آن 
سمت بود با درخواست بازیکنان 
و تماشاگران تیم باریج اسانس از 

ادامه کار خود منصرف شد.
* تماشاگران کاشانی در جریان 
مسابقه اشیای مختلفی مانند پیچ 
صندلی ه��ا، بط��ری آب معدنی 
و تخم��ه به داخ��ل زمین پرتاب 

می کردند که این اتفاق با اعتراض پیکانی ها همراه بود.
* هواداران تیم های پیکان و باریج اسانس در لحظه هایی از 
بازی با هم درگیری فیزیکی پیدا می کردند که با وس��اطت 

ماموران این درگیری ها خاتمه پیدا می کرد.
* یکی از تماش��اگران پیکان که با آویزان شدن از میله های 
مخصوص محوطه تماشاگران قصد ورود به زمین مسابقه 
را داش��ت توس��ط ماموران انتظامی بازداشت و به بیرون از 

زمین برده شد.
* پس از گیم دوم و زمانی که تیم ها قصد داشتند زمین های 

خود را تعویض کنند علی حسینی، لیبروی پیکان با مصطفی 
ش��جاعی، سرمربی تیم باریج اس��انس درگیری لفظی پیدا 

کرد.
 * تماش��اگران کاش��انی ک��ه از حرکات بازیکن��ان پیکان 
 ب��رای توق��ف در جری��ان بازی به س��طوح آم��ده بودند
 ب��ا ش��عار »پیکان حاشیه س��از » اعت��راض خ��ود را اعالم 

کردند.
* در پایان مس��ابقه کاشانی ها که از شکست ۳ بر صفر تیم 
خود به ش��دت ناراحت بودند صندلی های س��الن را کنده 
و ب��ه داخل زمین پرت��اب کردند. 
پیکانی ه��ا ه��م که از دی��دن این 
صحنه ها ترسیده بودند به سرعت 
سالن مس��ابقه را ترک کردند و به 

رختکن رفتند.
* ماموران حراس��ت که در پایان 
مسابقه ش��اهد تجمع تماشاگران 
دو تی��م در خیابان محل اس��تقرار 
سالن بودند به بانوان اجازه خروج 
ندادند و پ��س از حدود ۲۰ دقیقه 
آنها را در حالی که اسکورت کرده 
 بودند به خارج از س��الن هدایت 

کردند. 
تی��م والیب��ال پی��کان در دیداری 
جنجالی با نتیجه ۳ بر صفر باریج 
اسانس کاشان را شکست داد و به 
دیدار پایانی لیگ برتر راه پیدا کرد. 

يك باشگاه فوتبال در هلند با کودکي 
يكساله قرارداد امضا کرد

یک باشگاه فوتبال در هلند پس از انتشار فیلمي از یک کودک ۱8 ماهه 
در اینترن��ت ک��ه با توپ بازي مي کرد، تصمی��م گرفت با وي قرارداد 

۱۰ ساله امضا کند.
به گزارش روزنام��ه تلگراف این فیلم که از بائرک فان در میج کودک 
هلندي در اینترنت منتش��ر شده است، نشان مي دهد وي با پا به توپ 
لگد زده و آن را به س��ینه عروسکش مي کوبد. مسئوالن باشگاه دسته 
اولي اما در آس��تانه س��قوط ›VVV-Venlo‹ نیز پس از تماشاي آن 
تصمی��م گرفتن��د، قراردادي حرفه اي به مدت ۱۰ س��ال با این کودک 

امضا کنند. 
ای��ن کودک نوپ��ا قبل از این که قراردادش را امض��ا کند، در تمرینات 
تی��م ونلو حاضر ش��د و در کنار ›کن لیمنز‹ س��تاره ای��ن تیم به بازي 
پرداخت. باش��گاه VVV-Venlo اعالم کرده اس��ت، پست مناسب 
بازیکن جدید آنها هنوز مش��خص نشده است ولي وي بازیکن راست 
 پایي است که ضربه هاي تکنیکي بسیار خوبي مي زند و از همه مهم تر
از پدربزرگ��ش ژن فوتبال را به ارث برده اس��ت. پدربزرگ بائرک در 
گذشته براي این باشگاه بازي مي کرده است و خانواده او هنوز هم در 

شهر ونلو زندگي مي کنند.

فوتبال ایران، بیمار است و این بیماری به همه جای آن 
سرایت کرده است. بیماری فوتبال ایران بسیار پیشرفته 
است و اگر هرچه سریع تر آسیب شناسی نشود ممکن 
اس��ت جلوی رشد فوتبال را بگیرد. پس از جام جهانی 
۲۰۰6 آلمان، متوجه شدیم که تا وقتی وضعیت فرهنگی 
فوتبال مان حل نشود، نمی توانیم به رشد فوتبال امید داشته 
باش��یم. با رویدادهای اخیر، من به این اعتقاد راس��خ تر 
ش��ده ام. فرهنگ را نمی توانیم از فوتبال جدا کنیم، تمام 
این نابسامانی ها که همه هفته در فوتبال ما رخ می دهد 
به دالی��ل دوری ما از فرهنگ اس��ت. هم اکنون کمیته 
انضباطی فدراسیون فوتبال، یکی از فعال ترین کمیته های 
این فدراسیون اس��ت که نشانه بسیار بدی است. فعال 
بودن این کمیته ب��ه دلیل همین ناهنجاری های موجود 
در فوتبال است. محرومیت  پشت محرومیت و جریمه 
پش��ت جریمه است که فوتبال ما را در بر گرفته است. 
باید فوتبال را آسیب شناسی کنیم. آسیب شناسی فوتبال 
باید با حضور متخصصان همه رشته ها شکل بگیرد و نه 
فقط اهالی فوتبال. شرایط اجتماعی روی اوضاع فوتبال 
اثرگذار است چرا که فوتبال هم از متن جامعه به وجود 

آمده است. فوتبال ما با کمبود فرهنگ مواجه است و این 
کمبود اساسی به آن لطمه می زند. من با توجه به شغلم هر 
هفته در یک ورزشگاه هستم و چیزهایی را لمس می کنم 

که شاید دیگران به راحتی نبینند. 
چندی پی��ش آمار فارغ التحصی��الن کالس های درجه 
A، B و C را دیدم. متاس��فانه در گزینش مربیان بسیار 
آسان گرفته می ش��ود. باید دانست که برای مربی شدن 
تنها مدرک مربیگری کافی نیست و باید جایگاه فرد در 
اجتماع، میزان خوشنامی او، سوابق تحصیلی و اخالقش 

در این کار منظور شود. 
سختگیری در گزینش مربیان امری است که باید انجام 
ش��ود و به ویژه در رده های س��نی پایه بیشتر باید نمود 
داش��ته باشد. مربیان در رده های پایه با یک نهال روبه رو 
هستند که باید به درستی آن را پرورش دهند. متاسفانه 
در حال حاضر مربیانی در لیگ برتر که باالترین سطح 
فوتب��ال ما پس از تیم ملی اس��ت، کار می کنند که ده ها 
مساله در حواشی آنها وجود دارد. در حال حاضر ممکن 
است یک مربی را به دالیلی محروم کنند و به دسته های 
پایین تر بفرستند. اگر فردی برای مربیگری در لیگ برتر 

غیرموجه تش��خیص داده شده است، بنابراین برای کار 
در هم��ه جا غیرموجه اس��ت. همان گونه که اگر فردی 
صالحیت تدریس ندارد، هم در مدرسه و هم در دانشگاه 

نباید تدریس کند. 
هرچه حرف از پهلوانی در ورزش زده می شود، غیرواقعی 
اس��ت. چیزی که اکنون قابل مشاهده است، نفاق و ریا 
و تظاهر اس��ت و اثری از روح پهلوانی در فوتبال دیده 
نمی ش��ود. البته برخی در این میان کورسویی از پاکی و 
س��المت را دارند، ولی متاسفانه آن قدر نیست که بتوان 

درباره اش حرف زد. 
گاهی اوقات مسائلی وجود دارند که حس می شوند، ولی 
نمی توان آنها را ثابت کرد. اوضاع فوتبال ما شبیه فیلم های 
پلیسی شده است که یک بازرس باید با جستجوی زیاد 
خالفکار را پیدا کند. باید بگویم در حال حاضر اوضاع 
فوتبال ما از این هم بدتر ش��ده است. ما با یک هزار تو 
روبه رو هستیم که هر چه در آن جلو می رویم با قفل های 
بیش��تری مواجه می ش��ویم. آنها که دم از فوتبال پاک و 
ناپاک می زنند، خودشان در این فوتبال چه کرده اند که به 

رشد فوتبال پاک کمک کند!

ورزش در برزخ بالتكليفي
ورزش ای��ران درحالي دومین ماه از س��ال جدید را آغاز 
کرده اس��ت که دربدترین شرایط خود طي دوران حیاتش 
به س��ر مي برد و اگر سري به س��اختمان سئول و سپس 
چند فدراس��یون ورزشي بزنید به خوبي شاهد این دوران 
فطرت خواهید شد.مجلس شوراي اسالمي به عنوان نهاد 
قانون گذار درایران اس��المي بیش از ۴ ماه اس��ت که راي 
به تاس��یس وزارت ورزش و جوانان داده و این در حالي 
است که دولت این مهم را بر نمي تابد و معتقد است که 
 ورزش ایران به خصوص در این چند س��ال گذش��ته راه 
رو به رش��د خود را پیاده کرده و همین سیس��تم فعلي به 
خوبي پاس��خگوي انتظارات ورزش قهرماني و همگاني 
خواهد بود. اتفاقا یک ماه بعد از این که وزارت ورزش و 
جوانان در مجلس شوراي اسالمي راي آورد مرکز پژوهش 
هاي مجلس در گزارشي به نقد آن پرداخت و نتیجه گیري 
کرد که وزارت ورزش و جوانان مشکلي را حل نمي کند 
و نمي تواند بر آورنده انتظارات ورزش باش��د و ورزش 
ایران با سیس��تم س��ازمان تربیت بدني به خوبي اداره مي 
شود.موافقان و مخالفان ورزشي و غیر ورزشي نیز هر کدام 
به نوبه خود دراین خص��وص مطالبي را مطرح کرده اند 
اما آنچه که مس��لم است این نکته که اغلب ورزشي ها و 
کارشناسان ورزش با استدالل هاي خود با تشکیل وزارت 
ورزش مخالفند و این دو علت عمده دارد:یا سیستم فعلي 
برایشان به شکل عادت در آمده و خیلي سخت است که 
با شکلي جدید بخواهند به کار در این سیستم ادامه دهند 
یا این که چون از همه بیشتر و نزدیک تر در بطن ورزش 
قرار دارند با ادله هایي محکم و متقن از سیستم فعلي دفاع 
مي کنند. یکي از ادله هاي محکمي که کارشناس��ان بیان 
مي کنند و وزارت ورزش را دواي درد ورزش نمي دانند 
نداشتن طرح و برنامه مشخص و یک استراتژي مشخص 
براي وزارت ورزش اس��ت به عبارتي اول وزارت ورزش 
تصویب ش��ده و حاال به فکر تشکیالت و قوانین و نحوه 
قالب بندي آن هستند تا ورزش را در قالبي جدید بریزند.
این که چه جواب خواهد داد و چه چیزي از این قالبي که 
نامشخص است بیرون خواهد آمد نیاز به یک دوره آزمون 
و خطا دارد. به طور مثال تکلیف فدراسیون هاي ورزشي 
در سیس��تم وزارت ورزش چیست و آنها به کدام سمت 

و سو بروند؟!
تکلی��ف ۱۲ هزار هی��ات و انجمن و اداره و س��ایر امور 

ورزش در بخش ها و شهرها چه خواهد شد؟ 
مگر هدف نهایي اصل ۴۴ کوچک کردن دولت نیست؟

اگر این گونه اس��ت که وزارت ورزش به چاق و چله تر 
شدن دولت کمک زیادي خواهد کرد!

همه این ها به کنار بماند که عده ایي در این گیرو دار نه با 
مجلسند و نه با دولت و نه با ورزش و برآنند تا از این کاله 
 نمدي براي خود بس��ازند و از این رو هر از گاهي آفتابي

مي شوند و با استفاده از فضاي موجود عرض اندامي مي 
کنند و آب را به ضرر ورزش و به س��ود منافع ش��خصي 

خودشان گل آلود مي کنند
امروز ورزش ما در آس��تانه المپیک ۲۰۱۲ قرار دارد و این 
س��ردرگمي مانند خوره به جان همه اجزاي ورزش افتاده 
و روس��اي فدراس��یونها و اهالي ورزش نیز خون دل مي 
خورن��د چه این که باید اکنون برنام��ه هاي خود را براي 
المپیک و سایرعرصه ها آماده کنند اما نه از بودجه خبري 
هس��ت و نه دل به کار دارند چرا که به واقع این س��ردر 
گمي و سرگرداني همه را کالفه کرده است. به طور یقین 
راهي براي ب��رون رفت ازاین وضعیت بغرنج وجود دارد 
که بزرگان و تصمیم گیرندگان دولت و مجلس مي توانند 
ب��ا تعامل و همدلي آن را حل کنند تا ورزش بیش از این 

سردرگم نباشد.

مورينيو:
 فهميدم هيچ تيمي مقابل بارسا 

شانس ندارد!
س��رمربي تیم فوتبال رئال مادرید گفت: رئال ش��خصیت 
بس��یار باالیي دارد و خجالت آور اس��ت که مانند بارسا و 

سرمربي این تیم قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شویم.
خوزه مورینیو پس از باخت ۲ بر صفر خانگي تیمش در 
دیدار شب گذش��ته مقابل کاتاالني ها با تلخ کامي و انتقاد 
ش��دید از داور آلماني اظهار داشت: در شرایطي که بازي 
با نتیجه تساوي در جریان بود، داور با تصمیمش آرامش 
بازي را بر هم ریخت و باعث ش��د در ادامه با نابرابري به 
ادامه بازي بپردازیم. مورینیو افزود: بارس��لونا تیمي بزرگ 

در اختیار دارد. 
ولي همین جا بگویم بدون اخراج بازیکن تیم من، محال 
ب��ود گلي بزنند. آنها در ش��رایط ده نفره ش��دن ما، خیلي 
راحت تر عمل کردند. با این نتیجه ما باید در بازي برگشت 
از غیرممکن، ممکن بس��ازیم. وي گفت: مش��خص شد 
که هیچ تیمي مقابل بارس��ا شانسي نخواهد داشت و من 
خجالت مي کشم که مثل این تیم و گواردیوال قهرمان لیگ 

قهرمانان اروپا شوم.  
مي فهم و برایم جاي س��وال اس��ت که چرا س��ایر تیم ها 
نمي توانند در مقابل بارسا نتیجه بگیرند و امیدوارم روزي 
جواب این سوالم داده شود؟ شاید به خاطر تبلیغ یونیسف 

و شاید آن ها خیلي مهربان هستند! 

یادداشت

عشايری: با مقصرين جنجال برخورد جدی مي کنيم
رئیس هیات والیبال استان اصفهان گفت: با مقصرین جنجال دیدار پیکان و باریج اسانس برخورد می کنیم.  
هوشنگ عشایری در ارتباط با جنجال و حوادثي که در جریان دیدار باریج اسانس کاشان و پیکان تهران رخ 
داد گفت: در پایان بازی تیمهای باریج اسانس کاشان و پیکان تهران شاهد اعمال ناشایست و دور از ذهن از 
تماشاچیان حاضر در سالن بودیم که به واقع دور از شان ورزش و مردم بود. وی بیان داشت: بایستی مراتب 
کار جهت بررسی و پیدا کردن مصوب اصلی این ناآرامی پیدا شود. عشایری خاطر نشان کرد: هیات والیبال 
استان اصفهان در صورتی که مشخص شود تماشاگران کاشان مقصرین جنجال این بازی بودند با آنها برخورد 

جدی خواهد کرد و نمی گذارد که تعدادی تماشاگر نما به ورزش والیبال لطمه وارد کنند.
رئیس هیات والیبال استان اصفهان با اشاره به این که  ورزش والیبال یک ورزش دانشگاهی است و نباید 
کس��ی یا کسانی باعث شوند که این رش��ته محبوب مورد انتقاد قرار گیرد تصریح کرد: این رشته ورزشي 
 همانند دیگر رشته ها حاشیه ساز نبوده و باید گفت که ورزش والیبال آبروی جامعه ورزشی ایران در مجامع 

بین المللی است.
وی ادامه داد: این در حالي اس��ت که در طی س��ال های اخیر با رشد این ورزش و بارور شدن استعدادهای 
نهفته در رشته والیبال ما به مقاطعی دست یافتیم که توانستیم قله های پیروزی در جهان را فتح کنیم و اسم 

کشور خود را جزء ۳ تیم برتر دنیا ثبت کنیم.

علی پروین در آخرین اظهارنظری که در خصوص اتفاقات اخیر فوتبال ایران با یکی 
از س��ایت های خبری گفتگو کرده و گفته که تیم س��پاهان ی��ا همان بهتر که بگوییم 
تیم یار قدیم از ش��انس باالیی برای قهرمانی برخوردار است وپرسپولیسی ها رو هم 
دل��داری داده که برای فصل آینده خود را آماده کنن��د که دیگر مجالی برای قهرمانی 

ندارند....
 عل��ي پروین درخص��وص کناره گیری تیم اس��تیل آذین از لیگ گفت: اس��تیل آذین 
مي توانست یکي از قطب هاي فوتبال ایران شود تیمي که سوداي این کار را در سر 
داش��ت مي توانست بر جذابیت فوتبال ایران اضافه کند ولي افسوس عده اي مانع از 
این کار شدند و نگذاشتند مدیران استیل آذین به هدف خود برسند. دلم براي این تیم 

و پول هاي هدایتي مي سوزد که به نتیجه نرسید.
وی که به مالقات هدایتی در بیمارس��تان رفته بود در این باره اظهار داش��ت:  مالک 
استیل آذین از دوستان قدیمي من است صرف نظر از روابط کاري که با یکدیگر در 
این تیم داریم از بچه محل هاي قدیمي یکدیگر هستیم او این روزها بیمار است و از 
درد قلب رنج مي برد وظیفه داشتم براي دیدن او به بیمارستان بروم این کار را انجام 

دادم امیدوارم وي هرچه سریع تر سالمتي خود را پیدا کند.
وی به عملکرد پرس��پولیس در لیگ اش��اره کرد وگفت: ش��اگردان دایي در لیگ برتر 
امتیازات زیادي را از دست دادند امتیازاتي که مي توانست این روزها گره از کار آنها 
باز کند آنها لیگ دهم را با بي دقتي خودش��ان از دس��ت دادند و گرنه قهرمان نشدند 
خودش��ان مقصر هس��تند ولي تیم دایي از شانس باالیي براي قهرماني در جام حذفي 
برخوردار است. آنها باید عزم خود را در این جام جزم کنند تا ضمن به دست آوردن 

دل هواداران بتوانند سهمیه لیگ قهرمانان را کسب کنند.
پروین افزود: رقابت در باال و پایین جدول رده بندي فوق العاده حساس است، پایین 
جدول��ي ها ب��راي ماندن تالش مي کنند و باالي جدولي ها براي قهرماني و کس��ب 
سهمیه قهرمانان در باالي جدول سه تیم سپاهان، استقالل و ذوب آهن براي قهرماني 
مي جنگند که به نظر مي رس��د با توجه به ش��رایط تیمي و تجربه باالي سپاهاني ها، 
تیم قلعه نوعي بتواند قهرمان لیگ ایران شود. البته هنوز چیزي مشخص نیست و این 

اتفاق در حد پیش بیني است.
پروین خطاب به مدیران پرس��پولیس گفت: اگر مدیران پرسپولیس منتظر پایان فصل 
هس��تند تا براي فصل بعد تدارک ببینند سخت در اشتباهند. چون همه تیم ها از حاال 
به فکر بس��تن تیم فصل بعد خود هستند. دنیاي رقابت بر فوتبال ایران حاکم است و 

اگر غفلت کني بازي را باختي، مدیران پرسپولیس باید از همین امروز با بازیکنان برتر 
فوتبال ایران مذاکره کنند تا رضایت آنها را براي حضور در پرسپولیس جذب نمایند. 
یک روز غفلت هزاران پش��یماني به هم��راه دارد. هواداران طاقت دو فصل ناکامي را 

ندارند و نباید با تعلل آنها را آزار دهیم.
 علي پروین اظهار داشت: محمد در بهترین شرایط بدني قرار دارد و دچار مصدومیت 
ش��ده این آس��یب او را از رس��یدن به اهدافش دور مي کند. با این حال او حرفه اي 
فکر کرد و پذیرفت که مصدومیت جزئي از فوتبال اس��ت او این روزهاي س��خت را 
س��پري کرد تا کم کم به مرز آمادگي برس��د. وي از هفته آینده نرم دویدن را در زمین 
آغاز مي کند، او این فصل را از دس��ت داد ولي امیدوارم با رس��یدن به شرایط ایده ال 

براي فصل بعد آماده شود.
عل��ی پروی��ن در این اظهار نظرها ک��ی روش رو هم بی نصیب نگذاش��ته وگفته که 
فدراسیون تا جام جهاني آینده به سرمربي تیم ملي فرصت داده است و او باید در این 
فرصت زیر ساخت هاي فوتبال ایران را قوي کند. خوشبختانه همه شرایط براي این 

مربي پرتغالي فراهم است و او باید از این فرصت بهترین بهره را بگیرد.

پرسپوليسي ها به فكر فصل بعد باشند

علي پروين: تيم قلعه نوعی قهرمان می شود

ضعف فرهنگی فوتبال ناشی از شرايط اجتماعی است

بسكتباليست بوسنيايي
به تيم شهرکرد پيوست

سرپرس��ت تیم بس��کتبال هیات ش��هرکرد، از پیوس��تن ی��ک بازیکن 
بوسنیایي به این تیم خبر داد.  کمال مبیني افزود: ایمر زمیچ اهل بوسني 
و هرزگوین، س��ابقه بازي در لیگ هاي معتبر اروپایي و لیگ قهرمانان 
باش��گاه هاي اروپا را در کارنامه خ��ود دارد. وي گفت:این بازیکن در 
پست پنج براي تیم شهرکرد در دیدار هاي پلي آف به میدان مي رود و 
در ریباد زیر حلقه یکي از حرفه ایی هاي لیگ ایران خواهد بود. مبیني 
یادآور ش��د:ایمر زمیچ در دیدار با تیم حفاري ملي اهواز عملکرد قابل 
قبولي داشت و رضایت کادر فني تیم هیات بسکتبال شهرکرد را جلب 
کرد. دیدار تیم هاي بسکتبال هیات شهرکرد و حفاري اهواز با حساب 

68بر 6۵به سود تیم شهرکرد خاتمه یافت.

نخستين تصميم مرد پر تغالي
 و انتظار براي واکنش ها 

مید  ا اميد نمازي دستيار ايراني کي روش شد 
 نمازي به عنوان دستیار ایراني کارلوس کي روش انتخاب شد. پس از این که

 اسامي مختلفي براي حضور در کنار کارلوس کي روش روي نیمکت تیم ملي 
ایران مطرح شد، سرانجام کي روش امید نمازي را به عنوان دستیار ایراني اش 

انتخاب کرد. نمازي این خبر را تائید کرد. 
 نم��ازي دوره مربیگري را در امریکا پشت س��ر گذاش��ته و گفته مي ش��ود 
ارتباط نزدیکي با دن گاسپار دستیار کي روش دارد. او از زمان حضور محمد 
 خاکپور در تیم اس��تیل آذین به این تیم اضافه ش��د و در حال حاضر هم در
 ای��ن تیم فعالی��ت دارد. مولر از این گذش��ته ۴ بار توانس��ت عنوان بهترین 
گلزن باش��گاه هاي اروپا را به دس��ت بیاورد که این هم رکوردي به نام خود 

اوست. 
رکورد بیشترین گل زده در یک فصل از جام باشگاه هاي اروپا – پدر لیگ 
قهرمانان کنوني – همچنان از آن ژوزه آلتافیني مهاجم دهه 6۰ میالن است 
که در فصل ۱۹6۳ – ۱۹6۲ توانست ۱۴ گل را براي قرمز و مشکي پوشان 

به ثمر برساند.

يك اتفاق نادر :
 فدراسيون فوتبال 8 روز است از تيم ملی 

نوجوانان در قزاقستان خبر ندارد!
8 روز از سفر تیم فوتبال نوجوانان به قزاقستان می گذرد اما همچنان فدراسیون 
فوتبال از وضعیت این تیم در این کش��ور بی خبر است. تیم نوجوانان برای 
ش��رکت در تورنمنت هشت جانبه راهی این کش��ور شده بود اما مسئوالن 
فدراسیون نمی دانند شاگردان علی دوستی تاکنون به چه نتایجی در این رقابت 

ها دست پیدا کرده اند. 
کمیته تیم های ملی روز گذشته تصمیم گرفت، پس از بازگشت این تیم از 
قزاقس��تان گزارش کاملی از شرایط نوجوانان در این تورنمنت بگیرد و این 

توضیح را بخواهد چرا خبری به فدراسیون نداده اند. 

مسابقات آزاد پينگ پنگ - لوکزامبورگ
ايران در ديدار فينال حاضر به رويارويي

با رژيم صهيونيستي نشد
تیم دوبل ایران در دیدار پایاني رقابت هاي آزاد پینگ پنگ لوکزامبورگ حاضر 
به رویارویي با رژیم اشغالگر قدس نشد و مدال نقره را از آِن خود کرد. تیم 
»الف « ایران متشکل از افشین نوروزي و نوشاد عالمیان براي اولین بار پس 
از پیروزي انقالب اسالمي با شکست حریفاني از کشورهاي فرانسه، کانادا و 
اسپانیا به مرحله نیمه نهایي رقابت هاي جهاني آزاد صعود کرد و در این مرحله 
نیز موفق شد سوئد را شکست دهد و به فینال این رقابت ها راه یابد. تیم ایران 
در دیدار فینال حاضر به رویارویي با اسرائیل نشد و به مدال نقره این مسابقات 
بسنده کرد. تیم ملي »ب« ایران نیز تا مرحله یک چهارم نهایي صعود کرد، اما 
با توجه به این که در این مرحله حاضر به رقابت با رژیم اشغالگر قدس نشد 

از دور مسابقات حذف شد.
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شنبه 10 اردیبهشت 1390/ 26 جمادی االولی1432/ شماره Saturday 30  APRIL 2011  508  )گستره فعاليت اصفهان، چهارمحال و بختياری(

پيامبر اکرم )ص(:
هم نشين خوب، از تنهايی 
بهتر است و تنهايی
از هم نشين بد بهتر است.

نوش��تن و قلم زدن براي آث��ار اصغر فرهادي برایم 
سخت تر و سخت تر مي شود. چه بسا اگر عنان قلم 
را به دست نگیرم، نوشته ام به ستایش نامه اي کامل 
در م��دح او تبدیل مي گردد. این یادداش��ت حاوي 
نکات تازه اي نیس��ت، چرا که بزرگان در زیباترین 
صورت ها از فیلم گفته اند و نوش��ته اند. این نوشته 

تنها اداي دیني است به »جدایي نادر از سیمین«.
درب��اره روایت: فرهادي ک��ه در »درباره الي« و در 
سکانس نفس گیر آشپزخانه س��پیده را به دادگاهي 
سخت کش��انده بود، این بار در عرصه اي سخت تر 
نادر و راضیه و حجت را پاي میز محاکمه کش��اند. 
در مهلک��ه قضاوتي که خود را ن��ه تنها در جایگاه 
قاضي و دادستان ننشاند، بلکه خود نیز یک تماشاگر 
 این دادگاه بود؛ تماشاگري که خود از تلخي بي پایان
راویان این داس��تان پیش از پای��ان دادگاه و صدور 
حکم، از جلسه خارج مي ش��ود. فرهادي هم توان 
رستگار کردن انسان هایش را ندارد. سکانس ابتداي 
فیلم که با نم��اي نقطه نظر)pov( آغاز مي ش��ود، 
اصلي ترین نشانه وارد شدن روایت را به ما مي دهد. 
ما از ابتداي داس��تان در جایگاه دادس��تان و قاضي 

مي نشینیم.
ب��ا آنکه بي ش��ک اخ��الق و انس��انیت دو مفهوم 
جدایي ناپذیر هس��تند، »جدایي نادر از س��یمین« با 
»درباره الي« تفاوتي مهم پی��دا مي کند. فرهادي در 
فیلم قبلي خود، تمرکز خود را بر قضاوت و وجوه 
اخالقي آن ق��رار داد، حال آنکه در این فیلم تالش 
و تمرکز اصلي معطوف وجوه انساني این موضوع 
گشته است. آغاز داستان را به یاد آوریم. اصلي ترین 
دلیلي که س��یمین در دادگاه به اس��تناد آن تقاضاي 
جدایي مي کند، همراه نش��دن نادر با او و فرزندش 

در مهاجرت است. اما دفاع نادر چیست؟
 پدر، پدر سالخورده و بیمارش که توان رها کردن او 
را ندارد. »ش��هر زیبا« را به یاد آورید. اعال و فیروزه 
هرکدام در موقعیتي انساني و پیچیده قرار مي گیرند 
که تنها قاضي آنها، وجدان انسانیش��ان است. اعال 
عش��ق فیروزه را براي نجات ج��ان اکبر وا مي نهد. 
»رقص در غبار« هم جدا از این دو نیست. پسرجوان 
به نیت تهیه مهریه همسر خود )که اصرار بر نگرفتن 

آن دارد(، عازم بیابان و صحرا و مارگیري مي شود.
 موقعیت هایي که هر فرد به رغم نبودن ناظر خارجي 
)در اینجا برخالف »چهارشنبه سوري« و شخصیت 
روحي ک��ه خیانت مرتضي به م��ژده را مي فهمد(، 
تنهاي تنهاس��ت. تنها با درون خود و فاجعه اي که 
در پس شکس��تن آن س��ازه اخالقي، او را لحظه اي 

رها نخواهد کرد. 
ش��خصیت هاي فرهادي اصول گراین��د و حتي به 
قیمت از دس��ت دادن همه چی��ز، اصول اخالقي و 
مس��لک خود را زیر پا نمي گذارند. اعالي »ش��هر 
زیبا«، نادر و راضیه »جدایي نادر از سیمین« هر کدام 
در بزن��گاه زندگي خود اص��ول را بر منفعت خود 
ترجیح مي دهند. نادر حاضر نمي ش��ود تا از اشتباه 
خود مطمئن نش��ده پول را به خانواده حجت بدهد 
و راضیه در انتها با وجود این که حتي همسر او هم 
از اص��ول خود پایین آم��د، باورهاي خود را زیر پا 
نمي گ��ذارد؛ اصول گرایي که به فاجعه اي بس تلخ 

منجر مي شود.
درب��اره اجرا:  کارگرداني اس��تادانه اصغر فرهادي 
در خل��ق این فضاي پیچیده انس��اني حیرت انگیز 
است. صحنه هاي دادگاه و دادسرا که به طور کامل 
در یک مدرس��ه بازسازي شده اس��ت، دقت او در 
انتخاب خانه اي پر پنجره )که نمادي از رویارویي 
شخصیت ها با درون خود است(، سکانس نفس گیر 
تعقیب ن��ادر به دنبال خانم قهرای��ي در خیابان که 
تعلیق و فشار س��کانس بي نظیر غرق شدن الي را 
در »درباره الي« به یاد مي آورد، جزئیات بازي ها که 
بي شک مرهون شخصیت پردازي هاي استادانه او و 

توضیحات دقیق فرهادي در قبل و حین فیلمبرداري 
در معرفي شخصیت هاست، تنها جزئي کوچک از 
آن مي باش��د. وي ب��ه زیبایي ایده مع��روف اجراي 

بزرگ در دیده نشدن است را زنده مي کند.
فیلمبرداري خی��ره کننده محمود کالري هم همراه 

این واقع گرایي کشنده مي شود. 
دوربین سیال کالري ما را بي رحمانه به درون ماجرا 
س��وق مي دهد. رابطه نادر و ترمه، رابطه نادر و پدر 
از فرط واقعي بودن، نفس هامان را در س��ینه حبس 
مي کند. سکانس شستن پدر در حمام را که فراموش 

نکرده ایم؟
درب��اره بازي ه��ا: بي نظیر. بي نظی��ر. جز این چه 
مي ت��وان گفت؟ تصور این که س��اره بیات به رغم 
فاصله بس��یار زیاد در طبقه اجتماعي با شخصیت 
راضی��ه در زندگ��ي واقع��ي، نقش خ��ود را با آن 
ظرافت هاي طبقاتي و عقیدتي همانند قسم خوردن 
به هنگام اس��تیصال، عدم نزدیک ش��دن به همسر 
خ��ود در حضور دیگ��ران و ... به تصویر بکش��د، 
حیرت آور است. ش��هاب حسیني که با چرخشي 
کامل در ف��رم بازي، از احمد درون گ��راي »درباره 
الي« به حجت برون گراي این فیلم مي رس��د، فصل 
جدی��دي را در کارنامه هنري خ��ود آغاز مي کند. 
سکانس دادگاه و مشاجره او با قاضي و نادر که در 
لحظاتي بازي زیباي او را در »پرسه در مه« به ذهن 
متبادر مي ساخت )پلک زدن هاي متوالي و اضطراب 
دروني(، از ماندگارترین سکانس هاي سینماي ایران 
از حیث بازي تبدیل مي ش��ود. سارینا فرهادي هم 
 در اولی��ن تجربه جدي خود در س��ینما به ش��کل
حی��رت آوري نقش کودکي با همه ویژگي هاي آن 
سن  را به تصویر مي کشد. اشک ها، اوج درماندگي 
او در لحظه آخرین رفتن سیمین از خانه و دیالوگ 
کش��نده »تو که گفتي جدي نیس��ت بابا ...«، لبخند 
بي نظیر او در ماش��ین به پدر بعد از گرفتن پول از 
متصدي پمپ بنزین و ش��اهکار او اشک ها و تبسم 
همزمانش در مقابل قاضي دادگاه در هنگام تصمیم 
نهایي. در فیلم فرهادي استاد علي اصغر شهبازي با 

88 سال سن هم در اوج است.
س��یمین س��یمین گفتنش، ب��ازي پر از س��کوتش 
و ن��گاه به یاد ماندنیش به نادر در حین بازس��ازي 
صحن��ه حادثه. لی��ال حاتمي هم که مثل همیش��ه 
خوب اس��ت )واقعاً بازیش ج��اي صحبتي را باقي

 

نمي گذارد(. 
حت��ي کیمیا حس��یني کوچک هم بي نظیر اس��ت. 
نگاه هاي س��میه را به ترم��ه در خانه حجت به یاد 
داریم ؟ اما این فیلم براي من بي ش��ک فیلم پیمان 
معادي است. معادي در تنها دومین تجربه بازیگري 

خود، به چن��ان اجراي حیرت آوري دس��ت یافته 
که گویي سال هاست مش��غول بازي است. نگاه ها، 
سکوت ها، حرکات دس��تانش در سکانس ابتدایي 
در مقابل قاضي دادگاه، نمایش عش��ق و عالقه اش 
به پدرش، غرور همراه با محبت نس��بت به ترمه و 
استیصال و درماندگي او در نیمه داستان در دادگاه؛ 
آنج��ا که بعد از آنکه قاضي قرار بازداش��ت موقت 
را مي نویس��د، با غروري در هم شکس��ته و بغض 
مي گوید: »من نمي رم بازداشت. من نمي رم. آقاي 
قاضي همه زندگیم نابود میش��ه ...«.  سکانس بازي  
او در حمام و اش��ک هایش که بماند براي سال هاي 

بعد. سکانسي براي یک عمر...!
درباره نگاه: فیلم، فیلم نگاه است. نگاه ها و هراس ها، 
نگاه ها و س��کوت ها. نگاه پدر ب��ه نادر که در حال 
بازس��ازي صحنه اتفاق براي پلیس است، نگاه نادر 
به پدر در حال بازکردن دکمه هاي لباسش در مطب 
دکتر، نگاه نادر به ترمه در حال حل مسأله، نگاه پدر 
به سیمین و س��کوتش و همه نگاه هاي معصومانه 
سمیه که شاید بعد از »جدایي نادر از سیمین«، اثري 

از آن معصومیت در آنها نباشد... .
درباره پایان: روال ثانیه ها و حرکت آنها که خبر از 
فاجعه اي مي دهند؛ فاجع��ه اي که بارها و بارها از 

مرگ پدر دردناک تر است.
 انس��ان هایي ک��ه در راهروهاي بي انته��اي دادگاه 
مي آیند و مي روند و هریک در تالش��ي براي رفتن  
و جدایي)همانند آن قسمت به یاد ماندني »داستان 
یک شهر« با بازي افسون افشار(. نادر و سیمین هم 
منتظر تصمی��م ترمه مي مانند. ترمه مدت ها پیش از 
ای��ن تصمیمش را گرفته بود. آنج��ا که پدر و مادر 

را  دید که... .
درباره جدایي نادر از س��یمین: تراژدي شکس��تن 
 معصومیت. تلنگر که نه، نهیب و فریادي بر جامعه اي
که معصومیت کودکان خود را مي شکند. جامعه اي 
ک��ه کودک ۱۱ س��اله اش رفتن و جدایي را مش��ق 
مي کند و کودک چهار ساله اش بند را...، جامعه اي 
که انسان هایش همدیگر را دوست دارند، اما از هم 
جدا مي شوند. جامعه اي که هر کس، حدیث نفسي 

بس تلخ دارد... .
درباره ترمه و س��میه: کودکاني که پس از جدایي 

نادر از سیمین دیگر کودک نبودند...
و درب��اره او: فرهادي ب��زرگ. بزرگمرد اخالق و 
انس��انیت. مردي که باز به یادم آورد سینما چیست. 
پرده بزرگ را چه مي گویند. مردي که اش��ک هایم 
را در تاریکي هاي س��ینما طلب ک��رد. مردي که از 
انس��انیت و شرافت گفت. مردي که انسان بودن را 

به یادم آورد...!

فراخوان هشتمین جشنواره »بسم ا...« که مرداد ماه 
سال جاري برگزار مي شود، منتشر شد. به گزارش 
ایسنا، در فراخوان این دوره از جشنواره ایجاد زمینه اي 
مناس��ب براي ارتباط فرهنگي و تبادل تجربه هاي 
هنري میان هنرمندان جوامع اس��المي و سایر ادیان 
توحیدي، بسترسازي براي حضور هنرمندان سراسر 
جهان در عرصه قرآني و ارائه و رقابت همزمان آثار 
آنان، ارج نهادن به تالش هاي خالقانه هنرمندان در 
عرصه هنرهاي معنوي، شناس��ایي آثار برتر جهت 
حضور در مجامع هنري بین المللي، تقویت بنیان هاي 
هنري در عرصه هاي قرآني، ایجاد زمینه مناسب براي 
حضور همزمان اساتید صاحب نام عرصه گرافیک 
معاصر ایران و هنرمندان جوان عالقه مند، از جمله این 
اهداف معرفي شده است. این جشنواره در هشتمین 
دوره خود بخش هایي همچون پوستر و لوگوتایپ 
)آیه بسم ا... ، اسماء الحسني و اسماء متبرکه(، پوستر 
رمضان )روزي حالل- سفره افطاري(، پوستر مقاومت 
 )ایس��تادگي- پایداري- ایثار- صلح – حماس��ه(،

پوستر عاشورا )کل یوم عاشورا و کل ارض کربال(، 
پوس��تر انتظار )مهدویت، انتظار در ادیان توحیدي( 
و پوس��تر جهاني نوروز را در برمي گیرد. بر اساس 
فراخوان جشنواره نیز این آثار باید از سال 8۹ به بعد 
خلق شده باشد و هنرمند نسبت به چاپ و یا شرکت 
در مسابقات قبل مسئول باشند. هنرمندان مي توانند 
در هر بخش حداکثر س��ه اثر خ��ود را به دبیرخانه 
ارسال کنند. شرکت کنندگان موظفند آثار خود را به 
 Tiffبا فرمت CD صورت فایل کامپیوتري بر روي

CMYK، و دقت ۳۰۰pdi به همراه یک فایل متني 
مشخصات اثر و هنرمند )نام و نام خانوادگي، آدرس، 
 A۴ تلفن و ...( و پرینت اثر با کیفیت مناسب در قطع
به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. آثار ارسالي که به 
صورت CD و پرینت باش��د، عودت داده نخواهد 
شد. قطع آثار ارسالي نیز باید در بخش پوستر )کادر 
عمودي 7۰×۱۰۰ سانتي متر – کادر افقي 7۰× ۱۰۰ 
سانتي متر( و در بخش لوگوتایپ ۳۰× ۳۰ سانتي متر 
باشد. ارسال آثار به منزله پذیرفته شدن در جشنواره 
نیس��ت. دبیرخانه مجاز اس��ت از آثار ارس��الي در 
تبلیغات، س��ایت، چاپ کتاب ، تقویم و ... استفاده 
کند. همچنین هنرمندان خارجي براي ارس��ال آثار 
خود باید در سایت جشنواره عضو شده، سپس به 
 قسمت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره »بسم ا... «
 مراجعه کرده و مشخصات فرم را به همراه حداکثر 
س��ه اثر خود ارسال کنند. عالقه مندان باید تا هفتم 
خرداد ماه آثار خود را ارس��ال کنند. داوري آثار نیز 
در تاری��خ ۱7 خرداد ماه انجام مي ش��ود و همچون 
دوره هاي گذشته این جشنواره مردادماه و همزمان با 
ماه مبارک رمضان برگزار مي شود. بر اساس فراخوان، 
نفر اول هر بخش تندیس، لوح افتخار و هفت میلیون 
 ریال، نف��ر دوم هر بخش تندیس، ل��وح افتخار و 
پنج میلیون ریال و نفر سوم هر بخش تندیس، لوح 
افتخار و سه میلیون ریال دریافت خواهند کرد. جایزه 
مؤسس��ه به یک اثر ویژه نیز ۱۰ میلیون ریال است. 
 این نمایشگاه به صورت دوره اي در مجامع هنري و

بین المللي به نمایش گذاشته خواهد شد. 

به گزارش س��ینمانگار، با مش��خص شدن تمام 
عوام��ل پیش تولید فیلم »گیرن��ده« که از اواخر 
سال گذش��ته آغاز ش��ده بود به پایان رسیده و 
فیلمب��رداري آن آغ��از مي ش��ود. در ای��ن فیلم 
بازیگرانی چون سعید راد، محمدرضا شریفی نیا، 
پردیس افکاری، نیما شاهرخ ش��اهی، س��یامک 
 اطلس��ی، باقر صحرارودی، چکام��ه چمن ماه،

میرطاه��ر مظلوم��ی، محمدرضا غف��اری و ... 
نق��ش آفرین��ی خواهند کرد.گفتنی اس��ت پس 
از پیوس��تن س��عید راد به این پروژه، مسئولیت 

 انتخاب بازیگران فیلم را محمدرضا ش��ریفی  نیا
بر عهده داشته است.فیلم سینمایی»گیرنده« یک 
فیلم اجتماعی- جاد ه ای با درون مایه طنز اس��ت 
 که به همراه بازیگران اصلی حدود ۳۰۰ بازیگر
فرع��ی نی��ز در آن حضور خواهند داش��ت. به 
گزارش س��ینمانگار، فیلمنامه این فیلم توس��ط 
مهرداد غفارزاده، مهرداد موفق یامی، محمدرضا 
باباگلی و اکبر روح نوشته شده است. »گیرنده« 
با مش��ارکت مرکز گسترش س��ینمای مستند و 

تجربی تولید می شود.

هشتمين جشنواره بسم ا...
 مرداد ماه برگزار مي شود 

 پيش توليد گيرنده به پايان رسيد

يادداشتي بر فيلم جدايي نادر از سيمين

بغض مدام
آيا عمدی در کار بود؟

نگاهی به تركيب اكران 
فيلم های نوروزی

فیلم های اکران نوروزی امس��ال هم مانند هر 
سال، هزار حرف و حدیث را با خود به همراه 
داش��ت. به بخش اداری ماجرا یعنی تصویب 
و ارائ��ه آیین نامه نمایش س��ال ۹۰ از س��وی 
خانه س��ینما، کنار کشیدن )یا گذاشته شدن؟!( 
ش��ورای صنفی از پروس��ه اکران و ورود اداره 
کل نظ��ارت و ارزش��یابی به می��دان و تعیین 
فیلم های این نوبت اک��ران کاری ندارم، چون 
ماجرا آنقدر بیهوده، پیچیده و بغرنج ش��ده که 
احتم��االً هرگونه اظهار نظری در این مورد، به 

گره خوردن هر چه بیشتر قضیه می انجامد.
آنچه می خواهم در این یادداشت به آن بپردازم، 
ترکیب و نحوه چینش فیلم های برگزیده شده 
برای اکران نوروزي بود. جدایی نادر از سیمین، 
جرم، ورود آقایان ممن��وع، اخراجی های ۳ و 
ش��یش و ب��ش فیلم هایي بود که ب��رای اکران 
نوروزی امسال در نظر گرفته شدند. خوشبختانه 
کیفیت هن��ری فیلم های به نمایش در آمده در 
جشنواره بیس��ت و نهم فجر به قدر کافی باال 
بود تا ش��اهد اکرانی پر رونق تر از اکران سرد 
و بی روح س��ال 8۹ در س��ینماها باش��یم. هر 
 مخاطب بالقوه س��ینما با هر نوع س��لیقه ای،
به احتمال فراوان فیلم هایی نزدیک به روحیات 
و سلیقه خود مي دید که می توانست به تماشای 
آنها بنش��یند. با این تفاصی��ل چه اصراری بود 
ک��ه تعدادی از فیلم های خ��وب و با ارزش را 
در ترافیک اکران نوروزی بگنجانیم و به نوعی 
آنه��ا را خرج موقعیتی کنیم که به خودی خود 
کش��ش کافی ب��رای جذب مخاطب داش��ت 
و بع��د در نوبت های آینده اکران، دس��تمان را 
از فیلم هایی ک��ه قابلیت جذب مخاطب حتی 
در فصل ه��ای به اصطالح مرده اکران را دارند 

خالی کنیم؟
نکت��ه بعدی، س��لیقه به کار رفت��ه در چینش 
فیلم های نوروزی است. البته معتقدم که اکران 
نوروز به معنی انباش��تن س��الن ها از فیلم های 
کمدی و تنها ش��اد و س��رخوش نیس��ت، اما 
نمای��ش فیلمی تل��خ و ملتهب مث��ل »جدایی 
 نادر از س��یمین« در ایام عید و سال نو، نه تنها 
بدس��لیقگی ب��ود ک��ه فرصتی مناس��ب برای 
برقراری ارتباط با توده مخاطب را از این فیلم 

فوق العاده ستاند.
زمانی ک��ه »اخراجی های ۳« اکران می ش��ود، 
مش��خص اس��ت که توده مخاطب سینما رو 
به س��مت این فیلم سرازیر می شود. آن وقت 
انتظ��ار داری��م مخاطبی که در ح��ال و هوای 
مفرح تعطیالت عید به دنبال فیلم های کمیک 
و طنزآلود می گردد، نیم نگاهی هم به »جدایی 
نادر از س��یمین« داش��ته باش��د؟ اکران فیلم با 
ارزش و فوق الع��اده ای چون »جدایی نادر از 
سیمین« در ایام نوروز نهایت بد سلیقگی بود. 
این فیلم در میان قشر نخبه و روشنفکر جامعه، 
مخاطب��ان خاص و ویژه خود را داش��ت. مهم 
اقش��ار دیگر جامعه بودند که می ش��د با دامن 
زدن به حواشی جذاب و مثبت فیلم، نظر آنها 
را ه��م جلب کرد. چنی��ن وضعیتی برای فیلم 
»جرم« هم بیش و کم حکمفرما بود. طرفداران 
مسعود کیمیایی تحت هر شرایطی از فیلم های 
او اس��تقبال می کنند و فروشی تثبیت شده را 
برای ای��ن فیلم رقم می زنند. ام��ا »جرم« این 
قابلیت را داشت تا تماشاگر قهر کرده و خسته 
از فیلم های اخیر کیمیایی را به تماش��ای فیلم 
مسعود کیمیایی بنشاند. ولی این فرصت هم در 
ایام نوروز و با اکران »اخراجی های ۳« و »ورود 
آقایان ممنوع« از دس��ت می رود. جمع آوری 
چند فیلم پر مخاطب در یک نوبت، نه تنها به 
نفع کلیت سینما و جریان اکران نیست، بلکه به 

نوعی فیلم سوزی هم تبدیل می شود. 
»جدای��ی نادر از س��یمین« در هر نوبتی به جز 
اکران ن��وروز قابلیت دس��تیابی ب��ه رکوردی 
ماندگار در نمایش فیلم های جدی و اجتماعی 
را داش��ت. »جرم« هم می توانس��ت در نوبتی 
دیگ��ر، به پر فروش ترین و پ��ر مخاطب ترین 
فیلم مس��عود کیمیای��ی در س��ال های پس از 
انقالب تبدیل ش��ود. آیا عمدی در کار بود که 
این دو فیلم در هیاهوی ب��ازار و اقبال فراگیر 
نسبت به فیلم های کمدی، تا حد امکان نادیده 

باقی بمانند؟!

خبر

مشاور اجرايي معاونت سينمايي پيشنهاد داد؛
تدوين آيين نامه تعيين و نحوه پرداخت دستمزد بازيگران 

بابک خانیان مش��اور اجرایي معاونت س��ینمایي که امور حقوقي نیز ذیل مسئولیت وي تعریف شده، به 
مدیر کل اداره نظارت و ارزش��یابي پیش��نهاد داد تا با کمک صنوف مختلف س��ینمایي، تدوین آیین نامه 
تعیین و نحوه پرداخت دس��تمزدهاي بازیگران صورت گیرد تا در این زمینه دیگر ش��اهد مش��کالت 
نباشیم. بابک خانیان، مشاور اجرایي معاونت سینمایي در گفتگو با فارس درباره نبود قانون لغو دستمزد 
از سوي معاونت سینمایي، گفت: در حوزه آسیب هاي موجود در رویدادهاي صنفي سینما، ما معتقد به 
پیشگیري هستیم. براي حصول پیشگیري از مشکالت موجود، باید زیرساخت هاي قانوني ایجاد شود. 
من به عنوان مشاور اجرایي معاونت سینمایي که امور حقوقي ذیل مسئولیت من تعریف شده، به مدیر 
 کل اداره نظارت و ارزش��یابي پیش��نهاد مي دهم تا با کمک صنوف مختلف س��ینمایي تدوین آیین نامه
تعیین و نحوه پرداخت دس��تمزدهاي بازیگران صورت گیرد تا ما ش��اهد مش��کالت در این خصوص 
نباش��یم. وي گفت: تدوین آیین نامه و مقررات مذکور با همراهي و همکاري صنوف مختلف از جمله 
انجمن بازیگران، اتحادیه تهیه کنندگان و شوراي مرکزي کانون کارگردانان امکان پذیر خواهد بود و ما از 
همکاري صنوف دراین باره استقبال خواهیم کرد. وي در خاتمه افزود: امسال رویکرد معاونت سینمایي 
س��اماندهي به امور صنفي سینماست. این در دستور کار ما به صورت ویژه و اخص قرارگرفته است و 

براي رسیدن به این امر مهم، تدوین و ساماندهي قوانین و مقررات را در دستور کار قرار داده ایم.

حضور 15 ايراني
 در مسابقه بين المللي تصويرگري براتيسالوا 

۲۰ عنوان کتاب از ۱۵ تصویرگر ایراني از سوي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان به مسابقه بین المللي 
تصویرگري براتیسالوا در کشور چک معرفي شد. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومي کانون، کار داوري 
داخلي کتاب هاي ایراني توسط کانون نماینده این مسابقه در ایران به پایان رسید و در نهایت این ۲۰ عنوان 
کتاب به عنوان آثار منتخب داوران، به مسابقه تصویرگري براتیسالوا معرفي شدند. بر این اساس نام کتاب هاي 
شاهزاده بابل با تصویرگري پیمان رحیمي زاده و مجموعه شعر با تصویرگري پژمان رحیمي زاده از انتشارات 
منادي تربیت، پیشي خانم و بچه ها اثر آزاده مدني، شنیدار و پندار اثر علي بوذري، هزار سال نگاه اثر پوپک 
مقبلي و ش��اهزاده خانم اثر فرشته نجفي از انتشارات ش��باویز، موج دریا و اگر من شهردار بودم اثر راشین 
خیریه از نشر چشمه و یک ناشر کره اي و جم جمک اثر فرشید شفیعي از نشر نظر، شنل قرمزي اثر حسن 
عامه کن از ناشر پرتغالي و این سر دنیا، آن سر دنیا اثر محمد علي بني اسدي از انتشارات به نشر و دوستي گم 
نمي شود، دشمني هم، اثر پژمان رحیمي زاده از انتشارات نیستان در این فهرست به چشم مي خورد. همچنین 
از کتاب هاي کانون نیز هشت عنوان  کتاب با نام هاي داستان پیاده و سواره اثر پیمان رحیمي زاده، مور و زنبور 
اثر حسن عامه کن، من و یک گلدان خالي اثر لیدا طاهري، بوي جوي مولیان اثر کمال طباطبایي، آقاي تابستان 
اثر عاطفه ملکي جو، یخي که عاشق خورشید شد و دزد آتش اثر میثم موسوي و سفر در شب اثر مهکامه 

شعباني در این فهرست قرار دارد. 

نمايش فيلم هاي کوتاه هفت کشور جهان
 در جشنواره منطقه اي الموت

فیلم هاي کوتاه هفت کشور جهان در جشنواره منطقه اي الموت به نمایش گذاشته مي شود. به گزارش 
ایس��نا از روابط عمومي انجمن س��ینماي جوانان ایران، در جش��نواره منطقه اي الموت - فصل یک- 
فیلم هاي هفت کشور آمریکا، فرانسه، تونس، اتیوپي، لیبي، لبنان و آفریقاي جنوبي در سه بخش زاویه 
پنهان، دنیاي پیرامون و فیلم هاي برگزیده جش��نواره کارتاج تونس ۲۰۱۰، به نمایش گذاش��ته خواهد 
شد. در بخش زاویه پنهان، هشت فیلم کوتاه از روز سه شنبه،۲۰ اردیبهشت ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰ صبح 

در سینما قزوین اکران خواهد شد. 
در بخش دنیاي پیرامون، ۱۱ فیلم کوتاه از روز چهارش��نبه ۲۱ اردیبهش��ت از ساعت ۱7:۳۰ تا ۱۹ در 
س��ینما حافظ به روي پرده خواهد رفت و در بخش فیلم هاي برگزیده جشنواره کارتاج تونس ۲۰۱۰ 
که از روز ۲۱ اردیبهش��ت از س��اعت ۱۵:۳۰ تا ۱7 در بخش فیلم هاي کوتاه تونس اکران مي ش��ود، 
فیلم هاي پنج کشور تونس، اتیوپي، لیبي، لبنان و آفریقاي جنوبي در سینما حافظ به نمایش درخواهد 
آمد. یادآور مي ش��ود یازدهمین جش��نواره منطقه اي الموت -فصل یک- از ۲۰ تا ۲۲ اردیبهش��ت با 
حضور نه اس��تان کشور در ش��هر قزوین برگزار مي شود. اس��امي راه  یافتگان به جشنواره یازدهمین 
جش��نواره منطقه اي سینماي جوان –فصل یک- الموت در بخش هاي فیلمنامه ، عکس، پوستر و فیلم 

از سوي انجمن سینماي جوانان ایران اعالم شد. 

عضو هیأت رئیس��ه مجلس ش��وراي اس��المي، 
مطبوعات را ملزم به رعایت قوانین و چارچوب هاي 
قانوني دانس��ت و تأکید کرد: رسانه ها باید ضمن 
حفظ اس��تقالل و نگاه منتقدانه خ��ود، در جهت 

تحکیم وحدت و انسجام ملي حرکت کنند.
به گزارش موج، محس��ن کوهکن ریزي با اشاره 
به فرمایش��ات مقام معظم رهبري مبني بر این که 
مطبوعات و رس��انه ها نباید تنش و اختالف را در 
جامعه القا کنند، اظهار داشت: رسانه هاي متعهد و 
مسئول باید ضمن داشتن نگاه انتقادي و تالش براي 
اصالح ایرادات و مشکالت جامعه، از بزرگ نمایي 
مسائل حاشیه اي و اختالفات جزئي پرهیز کنند و 
تحکیم بخش وحدت و اتحاد ملي باشند. نماینده 
مردم لنجان در مجلس، عملکرد رسانه ها را در رفع 
و اصالح مش��کالت کشور نقش آفرین دانست و 
تأکید کرد: آنچه که مقام معظم رهبري از رسانه ها 
انتظار دارند، کارکرد و خروجي مثبت خبررساني 

رسانه است.
وي اف��زود: اگ��ر انع��کاس حقای��ق و پیگی��ري 
موضوعات از سوي رس��انه ها منجر به اصالح و 
بهبود و پیش��رفت ش��ود، طبیعي است که مردم و 
مس��ئوالن از عملک��رد متعهدانه رس��انه ها راضي 
خواهن��د بود.کوهک��ن با تأکید بر ای��ن که تعهد 
اخالقي رس��انه ها به حفظ وحدت ملي، منافاتي 
ب��ا آزادي بی��ان و انعکاس وقایع ن��دارد، تصریح 
کرد: هنگامي که اتفاقي در کش��ور بیفتد که ضرر 
و زیاني براي کش��ور داشته باش��د یا اگر اقدامي 
بر خالف قانوني صورت گیرد، رسانه ها موظفند 
چنین مس��ائلي را نقد کنند و بازتاب خبري دهند 
تا م��ردم و عموم جامعه از آن آگاه باش��ند.عضو 
کمیسیون صنایع و معادن وجود نگاه اصالحي و 
خیرخواهانه را در اخبار رسانه ها ضروري توصیف 

کرد و گفت: زماني که رس��انه اي مش��کلي را نقد 
مي کند و یا اشکالي را گوشزد مي نماید، باید آهنگ 
و الفاظي را به کار برد که هر خواننده متوجه نگاه 
اصالحي و مثبت آن رسانه بشود و ذهن خواننده 

با ابهام رو به رو نشود.
وي رس��انه اي شدن برخي از اشکاالت و ابهامات 
را موج��ب ایج��اد فضاي ابه��ام در اذهان جامعه 
دانس��ت و ادامه داد: رس��انه ها نباید با رس��انه اي 
ک��ردن اختالف��ات جزئي و بزرگ نمایي مس��ائل 
حاشیه اي، زمینه سوء استفاده بیگانگان از آن مسأله 
را فراه��م کنند و از این طریق امنیت ملي و اتحاد 
و وحدت ملي کش��ور را متزلزل نمایند.کوهکن، 
آنارشیس��م خبري و اطالع رس��اني بي قیدوبند را 
ناپسند توصیف کرد و اظهار داشت: همان طور که 
قانون و اخالق حرفه اي رسانه ها، سانسور خبري 
را مجاز نمي داند، بي قانوني و خبررساني خارج از 

چارچوب را نیز نمي پذیرد و تأیید نمي کند.
 عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به اصول قانون 
مطبوعات کشور، تأکید کرد: در قانون مطبوعاتي 
که در مجلس پنجم اصالح شده است، اگر فردي 
رسانه اي را مجبور به اعمال سانسور خبري بکند، 
مس��ئولیت دارد و ب��راي آن مج��ازات پیش بیني 
ش��ده اس��ت. همچنین از طرف دیگر اگر مطلبي 
به نش��ریه اي داده ش��ود و آن نشریه بر آن مطلب 
سانسور اعمال کند، خالف است و مجازات دارد.

کوهکن در پایان بر ضرورت نگاه انتقادي رسانه ها 
ب��ه طرح ها و لوایح مط��رح در مجلس تأکید کرد 
و گفت: رس��انه ها بای��د درباره طرح ه��ا و لوایح 
مطرح ش��ده در مجلس، بح��ث و تبادل نظر کنند 
و مش��کالت و نواقص این طرح ها را بررس��ي و 
موش��کافي کنند تا روند قانونگذاري کشور ارتقا 

یابد.

تعهد اخالقي رسانه ها منافاتي با آزادي بيان ندارد

لغو قرارداد یک میلیارد توماني محمدرضا گلزار از س��وي معاونت سینمایي 
با واکنش هاي متفاوتي مواجه ش��د. در حالي که برخي از اهالي سینما همسو 
با نگاه معاونت س��ینمایي قرارداد میلیاردي گلزار را به زیان س��ینماي ایران 

ارزیابي مي کنند، برخي نیز اعتقاد دیگري دارد. 
نکته اي که در این میان به فراموشي سپرده مي شود، ماهیت قرارداد بسته شده 
میان گلزار و آقاگلیان است؛ قراردادي که شامل همکاري در سه پروژه )یک 
سریال و دو فیلم سینمایي( و با شرط همراهي اسپانسري است که سه میلیارد 

در اختیار تهیه کننده مي گذارد. 

به این ترتیب با چنین پیش ش��رط هایي دریافت مبلغ یک میلیارد تومان شاید 
منطقي هم جلوه کند!

سینماي ایران نیازمند جذب س��رمایه بخش خصوصي است و اگر بازیگري 
ب��ه پش��توانه محبوبیت و موقعیتش در گیش��ه مي تواند فع��االن اقتصادي را 
عالقه مند به س��رمایه گذاري در حوزه س��ینما کند، باید از آن اس��تقبال کرد. 
ش��اید هم واکنش معاونت س��ینمایي نسبت به این ماجرا تا اندازه اي ناشي از 
ش��یوه اطالع رساني باش��د که در یک برنامه زنده تلویزیوني و در میانه بحث 

دستمزدهاي بازیگران صورت گرفت.

آيا دستمزدهاي نجومي به کليت سينما لطمه مي زند؟
لغو قرارداد ميلياردي ستاره پولساز؛ تداوم واكنش ها
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