
پيشرفت 14 درصدي 
واحد توليدي ورق 

گالوانيزه فوالد شهركرد
مديركل صنايع و معاون چهارمحال و بختياري از 
پيشرفت فيزيكي 14 درصدي بزرگ ترين كارخانه 
توليد ورق گالوانيزه فوالدي كشور در اين استان خبر 
داد. رحمان كرمي اظهار داش��ت: صنايع ورق هاي 
پوش��ش دار از لح��اظ ظرفيت تولي��د بزرگ ترين 
توليدكننده ورق هاي گالوانيزه فوالدي و گالوالوم با 
ظرفيت ساالنه 330 هزار تن در شهركرد ايجاد شد.  
وي افزود: اين پروژه به منظور دريافت تسهيالت 
به مبلغ 300 ميلي��ارد ريال از محل اعتبارات طرح 
آمايش صنعت به بانك صنعت و معدن معرفي و 

عقد قرارداد شد.
كرمي پيش��رفت فيزيكي اين پروژه را 14 درصد 
اع��الم و تصري��ح كرد: اي��ن ط��رح در زميني به 
مساحت 7/5 هكتار و با سرمايه گذاري 716 ميليارد 
ريال زمينه اشتغال 200 نفر را فراهم مي كند. مديركل 
صنايع و معادن چهارمحال و بختياري خاطرنشان 
كرد: ورق ه��اي گالوانيزه ف��والدي و گالوالوم در 
ساختمان سازي، سوله سازي، ساندويچ پانل، كانتينر 
و كانكس سازي و لوازم خانگي مورد استفاده قرار 

مي گيرد.
وي خاطرنش��ان كرد: تخصيص طرح هاي ملي به 
اين اس��تان زمينه را براي جذب سرمايه گذاران در 
اين استان بيش از پيش فراهم و زمينه توسعه بيش 
از پيش استان را تسريع مي بخشد. كرمي ادامه داد: 
افزايش جاذبه هاي س��رمايه گذاري در اين استان، 
ارتقاي توانمندسازي مردم استان و توزيع عدالت در 
مناطق كمتر توسعه يافته كشور از مهم ترين مزاياي 

راه اندازي اين طرح در اين استان است.
وي در ادامه بر ضرورت استفاده از راهكارهاي مؤثر 
در راستاي ايجاد انگيزه سرمايه گذاري در اين استان 
تأكيد كرد و گفت:  بر همين اساس براي ايجاد انگيزه 
در راستاي سرمايه گذاري در اين استان معافيت هاي 
مالي، تسهيل در پرداخت تسهيالت، اعطاي شرايط 
ارزي ب��ا ن��رخ ارزان تر و تس��هيالت انرژي انجام 

مي شود. 

بزرگ ترين مس��جد دانشگاهي 
كشور با حضور عبداله جاسبي 
رئيس دانش��گاه آزاد اس��المي 
كشور در دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد كاشان بهره برداري رسيد.

مسجد چهارده معصوم دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد كاشان كه طي مراسمي ...

هفتمين جشنواره ملي فن آفريني 
ش��يخ بهايي با ه��دف تقدير از 
نوآوران توس��عه اقتصادي كشور 
بيس��ت و دوم ارديبهشت ماه در 

هتل عباسي اصفهان افتتاح شد.
در مراسم افتتاحيه اين جشنواره 

معاون پژوهش��ي و فناوري وزارت علوم تحقيقات و فن آوري گفت: در 
ايران جشنواره هاي مختلفي مثل فارابي، خوارزمي، شيخ بهايي و... برگزار 

مي شود كه البته جشنواره شيخ بهايي را  ...

با حضور جاسبي؛
بزرگ ترين مسجد دانشگاهي 

كشور در كاشان افتتاح شد 

جشنواره ملي فن آفريني شيخ بهايي 
برگزار شد

صفـحهصفـحه
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واكنش اشتون به نامه جلیلي؛
طرح ايران
 غافلگيركننده است
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کاشان ميزبان نخستين
صفحه 4جشنواره ملي گل و گالب 

انتظامي گفت:  ني��روي  فرمانده 
به منظور ثب��ت تخلفات صدور 
گواهينامه رانندگي غيرالكترونيكي 
متوقف شده و تا دو سال آينده نيز 
ضمن يك جدول زمان بندي تمام 
گواهينامه ها الكترونيكي مي شود.

اسماعيل احمدي مقدم با اشاره به قانون جديد...

احمدي مقدم:
گواهينامه هاي رانندگي
 الكترونيكي مي شود 

 شهرستان    صفحه 4

وزير مسكن:
حذف مشكل مسكن كشور
در سال 92

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي
نوبت دوم

مناقصه گذار: شركت آب و فاضالب شهري استان چهارمحال و بختياري

1- خري��د كنت��ور آب مولت��ي جت كالس c خش��ك با پوس��ته برنجي و رنگ 

اپوكسي 1/2 اينچ به تعداد 3600 دستگاه

2- مبلغ ضمانتنامه معتبر بانكي شركت در مناقصه 60.000.000 ريال

 از محل منابع عمراني شركت

3- نوع اعتبار از محل منابع عمراني شركت مي باشد- تاريخ واگذاري اسناد 

مناقصه 90/2/24 لغايت 90/2/27 ، تاريخ تحويل اسناد 90/3/8، تاريخ 

بازگشايي اسناد 90/3/9، تاريخ اعتبار پيشنهادات 90/8/30

4- ارائه فيش واريزي به مبلغ 200.000 ريال به حس��اب س��يبا ش��ماره 

0105547714007 الزامي مي باشد. مدت تحويل: 4 ماه 

آدرس درياف��ت اس��ناد مناقص��ه: ش��هركرد مي��دان ق��دس واح��د امور 

قراردادهاي شركت- تلفن تماس: 3342497 - 0381

ضمناً هزينه هاي آگهي روزنامه و هفته نامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

سايت انتشار آگهي

http//:iets.mporg.ir-www.abfa-chb.ir 

روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آب و فاضالب چهارمحال و بختياري

آگهي مناقصه دو مرحله اي
خريد لوله هاي آزبست و پلي اتيلن و محرك برقي

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طريق خريدهاي ذيل را مطابق جدول زير و موردنياز مناطق مختلف 
خود را از فروشنده ذيصالح خريداري نمايد.

مهلت تحويل اسناد فراخوان به دبيرخانه كارفرما:
 تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 90/3/7

گشايش پاكات فراخوان:
از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 90/3/8

محل دريافت اسناد فراخوان: 
WWW.abfa-esfahan.com پايگاه اينترنتي

تلفن تماس: 0311-6680030
www.iets.mporg.ir پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي
 نظارت كارگاهي بر حفاري 

و نصب انشعابات آب و فاضالب مناطق پنجگانه شهر اصفهان
شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد فراخوان نظارت كارگاهي بر حفاري و نصب انشعابات آب و فاضالب 

مناطق پنجگانه شهر اصفهان را از محل اعتبارات جاري به شرح جدول ذيل برگزار نمايد:

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه خريدار:
تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 90/3/7

گشايش پاكات مناقصه:
از ساعت 8/30 صبح روز يكشنبه مورخ 90/3/8، 

تلفن تماس: 0311-6680030
دريافت اسناد مناقصه:

www.abfa-esfahan.com پايگاه اينترنتي
www.iets.mporg.ir پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمين )ريال(بودجهشماره فراخوانفراخوانرديف

1
فراخوان نظارت كارگاهي بر حفاري و نصب انشعابات آب و 

فاضالب مناطق پنجگانه شهر اصفهان
----جاري90-1-102

مبلغ تضمين )ريال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

90-1-98
خريد لوله آزبست سيمان ضد سولفات آب شرب قطر 

100 تا 400 ميليمتر )ستاد و شهر اصفهان(
954/700/000جاري و عمراني

129/000/000عمرانيخريد محرك برقي شيرخانه هاي آبرساني اصفهان بزرگ90-1-99
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سراسری
جهان نماجهان نما

آينده روابط آمريكا- پاكستان
 در سايه موازنه گرايي جديد

جهان نما

ب��ا اعالم مرگ بن الدن از س��وي مقامات 
آمريكايي و اقدام يك جانبه آنها در پاكستان 
تنش در روابط اين دو كشور افزايش يافته 
است به طوري كه از اين منظر آينده روابط 
اي��االت متحده و پاكس��تان را مي توان در 
چارچوب منط��ق موازنه گرايي جديد در 
منطقه آسياي جنوب غربي تبيين كرد. در 
پي كش��ته شدن اس��امه بن الدن در خاك 
پاكستان، آينده روابط اين كشور با اياالت 
متحده به عنوان دو متحد اس��تراتژيك در 
مبارزه با تروريس��م، موضوعي اس��ت كه 
سوال هاي بسياري را در ارتباط با سياست 
خارجي و امنيتي اياالت متحده در منطقه 
آس��ياي جنوب غربي ايجاد كرده است. با 
اعالم خبر كشته شدن بن الدن و در خانه اي 
در ابوت آباد پاكستان آينده روابط دو كشور 
در وضعيت تازه اي قرار گرفته است و اين 
س��وال - دستكم در س��طح رسانه اي - از 
س��وي مقامات آمريكايي مطرح مي شود 
كه ب��ا وجود حمايت هاي لجس��تيكي و 
مالي آمريكا از اس��الم آباد در طول ده سال 
گذشته، نش��انه هايي از ايجاد محدوديت 
در فعاليت هاي گروه هاي تروريس��تي در 
پاكستان مشاهده نش��ده است. در همين 
زمينه برخ��ي از مقام هاي كنگره معتقدند 
كه كش��ته شدن بن الدن در پاكستان نشان 
از آن دارد كه اس��الم آباد ديگر نمي تواند 
شريكي مطمئن براي واشنگتن در مبارزه 
عليه تروريسم باشد. در اين زمينه سناتور 
فرانك التنبرگ، خواستار اعمال اقدامات 
س��ختگيرانه تري از جمله به تعليق افتادن 
كمك مالي واشنگتن به پاكستان شده اند. 
اين سناتور آمريكايي در مصاحبه با شبكه 
خبري س��ي ان ان گفت: م��ا قبل از واريز 
كردن يك سنت ديگر به حساب پاكستان، 
بايد بدانيم كه آيا واقعاً پاكستان در مبارزه 
عليه تروريسم با ما در يك جبهه قرار دارد 
يا خير؟ همچنين، اظهارات لئون پنتا رئيس 
سازمان سيا مبني بر قابل اعتماد نبودن ارتش 
و نيروهاي امنيتي پاكستان در عمليات عليه 
اسامه بن الدن، از عمق تنش  در روابط دو 
كشور خبر مي دهد. پنتا در مصاحبه با شبكه 
فاك��س نيوز گفته اس��ت؛ آمريكا مقامات 
پاكستاني را به اين دليل از عمليات يادشده 
مطلع نكرد كه احتمال دخالت آن ها در اين 
حمله وجود داش��ته اس��ت: اين در حالي 
است كه يوسف رضا گيالني نخست وزير 
پاكستان، 19 ارديبهشت ماه سال جاري در 
سخنراني پارلماني خود گفته بود سازمان 
اطالعات و امنيت پاكستان سرنخ هايي در 
خصوص محل اختفاي بن الدن به دست 
آورده بود كه در نهايت به شناسايي كامل 
محل اقامت او منجر ش��د. وي همچنين 
اتهامات مطرح شده در خصوص همدستي 
پاكس��تان با بن الدن يا ع��دم توانايي اين 
كشور براي دستگيري وي را به طور كامل 
نادرست توصيف كرد. سلمان بشير وزير 
امور خارجه پاكس��تان نيز، 14 ارديبهشت 
ماه س��ال جاري، اظهارات رئيس سازمان 
س��يا را ناراحت كننده دانس��ته است. وي 
در واكنش به اين اظهارات گفت: نيروهاي 
امنيتي ما مدت ها قبل، محل را شناس��ايي 
كرده و س��ازمان هاي امنيت��ي امريكا را در 
جريان يافته هاي خود قرار داده بودند. وي 
در عين حال گفت كه البته آن ها تجهيزات 
بسيار پيچيده تري براي بررسي و كشف 
جزئيات در اختيار دارند.اما اندرو وايلدر، 
از كارشناسان امور پاكستان در انستيتو صلح 
در آمريكا معتقد اس��ت كه اوضاع بين دو 
كش��ور در حال تغيير است. به اعتقاد وي 
اهميت مطرح شده در ارتباط دو كشور اين 
است كه آمريكا نمي تواند در رابطه اش با 
پاكستان در حالي كه هيچ گونه اعتمادي بين 
دو كشور وجود ندارد، همانند گذشته باشد. 
در ديگر س��و، جي كارني سخنگوي كاخ 
سفيد، تأكيد كرده كه پاكستان به مقابله با 
تروريسم كمك زيادي كرده است. كارني 
ارتباط آمريكا با پاكستان را مهم اما در عين 

حال پيچيده توصيف كرده است. 
روابط آمريكا- پاكستان پس از مرگ بن 

الدن 
مرگ ب��ن الدن رهبر گروه القاعده از نگاه 
آمريكايي ها برگ برنده اي اس��ت كه مؤيد 

موفقيت در تغيير سياس��ت امنيتي آمريكا 
در افغانس��تان و توجيه كنن��ده ضرورت 
ادام��ه حضور نيروه��اي اين كش��ور در 
 منطقه خاورميانه براي مبارزه با ترورسيم و

افراط گرايي است. 
در ش��رايطي كه روابط آمري��كا با دولت 
پاكس��تان در روزهاي اخير با كشته شدن 
بن الدن در خاك پاكستان و اقدام يك جانيه 
دولت آمريكا دچار تنش هاي رو به تزايدي 
شده بود با گسترش حمالت هوايي آمريكا 
به مناطق قبايلي پاكستان – تازه ترين حمله 
جنگنده هاي آمريكايي به وزيرستان پاكستان 
در 22 ارديبهش��ت ماه پنج كشته برجاي 
گذاش��ت، آينده اين روابط را در وضعيت 

ابهامي قرار داده است. 
در ديگر سو، روابط پاكستان با قدرت هاي 
بزرگ و منطقه اي، بدون ترديد بيشتر تحت 
تأثير مسأله مبارزه با تروريسم است. اما اين 
كشور در عين حال از شركاي مهم چين، 
اياالت متحده و اروپا در منطقه به حساب 
مي آي��د. در واقع پاكس��تان اگر چه رقيب 
بزرگ و ديرينه اي چون هند در كنار خود 
را دارد ام��ا از جان��ب ديگر با قدرت مهم 
ديگر منطقه يعني چين داراي روابط بسيار 
نزديك است. چين به داليل رقابت با هند و 
نگراني از رشد افراط گرايي ميان مسلمانان 
اويغور، پاكستان را به شدت تقويت مي كند 
و در مقابل پاكستان از بزرگترين خريداران 
توليدات چيني به ويژه جن��گ افزارهاي 

توليد چين است. 
اين در حالي است كه پس از يازدهم سپتامبر 
آمريكا به دليل ماهيت سياس��ت خارجي 
خود در مقابله با تروريسم، پاكستان را جزء 
ش��ركاي استراتژيك در اين زمينه قرار داد 
و ب��ا كمك 18 ميليارد دالري در طي دهه 
گذشته، عمالً تالش كرد تا وراي انتقاد تز 
ساخت سياست و حكومت در پاكستان، 
اهداف اس��تراتژيك خود در ارتباط با اين 
منطقه را دنب��ال كند. ام��ا از منظر اياالت 
متحده، حضور بن الدن و وجود تناقضات 
رفتاري در س��اخت سياس��ي پاكس��تان 
مي تواند عاملي ب��راي ايجاد نوعي موازنه 
گرايي جديد در منطقه آسياي جنوب غربي 
باشد. در منطق موازنه گرايي جديد، اياالت 
متحده تالش كرده است تا با افزايش نقش 
هند در مناسبات جهاني دو هدف را دنبال 
كند. براين اساس، از يك سو، نقش چين 
را به عنوان يكي از قدرت هاي جهاني در 
هماهنگي با تغييرات الگويي نظام بين الملل 
كم رنگ مي س��ازد و از ديگر س��و، سطح 
چالشگري هند در مقابل پاكستان را افزايش 
مي دهد. در اين ميان توافقنامه هاي امنيتي و 
قراردادهاي تسليحاتي آمريكا و هند كه در 
س��فر اوباما به هند در 17 آبان 1389 بسته 
شد در پديده ايي چنين رويكردي تأثيرگذار 

بوده است. 
در مقابل، دولت پاكستان با درك روندهاي 
سياس��ي جديد ت��الش مي كند ت��ا وراي 
تغييرات در چگونگي س��طوح موازنه از 
س��وي آمريكا، قدرت هاي بزرگ ديگري 
همچ��ون چين و روس��يه را ب��ه صفحه 

ژئوپلتيك منطقه آسياي غربي وارد سازد. 
همچنين پيام��ي كه اين الگ��وي رفتاري 
مي تواند براي اياالت متحده داش��ته باشد، 
براي��ن مبنا خواهد بود كه منطقه آس��ياي 
جنوب غرب��ي، منطق��ه اي منحصربه دو 
قدرت هند و پاكستان است از اين رو تمايل 
براي ايجاد تغييرات در چيدمان بازيگران و 
چگونگي موازنه از سوي آمريكا به عنوان 
موازنه دهنده سوم به نفع قدرت ديگر يعني 
هند مي تواند حضور موازنه گران ديگري 
همچون چين و روس��يه را ني��ز به همراه 
داشته باش��د. در نهايت، با واكاوي روابط 
اياالت متحده و پاكستان در دوره جديد و 
براساس منطق موازنه گرايي جديد مي توان 
رگه هايي از تداوم و تغيير را مشاهده كرد. 
تداوم��ي كه با كمك هاي نظامي و مالي به 
دليل ترس از ماهيت گسترش تروريسم در 
پاكس��تان، افغانستان و جهان از اين منطقه 
ادامه خواهد يافت و تغييري كه از استراتژي 
نظام��ي- امنيت��ي آمريكا آغ��از گرديده و 
 به ماهي��ت موازنه در اي��ن منطقه خواهد

انجاميد.

جهان نما

مس��ئول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا به نامه دبير شوراي عالي امنيت 
ملي كشورمان واكنش نشان داد. مايا كوپيانچيك سخنگوي كاترين اشتون 
مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در واكنش به نامه سعيد جليلي دبير 
شوراي عالي امنيت ملي كشورمان مدعي شد كه اين نامه چيز جديدي را 
درباره برنامه هسته اي ايران در بر ندارد و به نظر مي رسد نياز به برگزاري 
نشس��ت جديد را توجيه نمي كند. طرف مذاكره كنن��ده اروپايي در زمينه 
برنامه هسته اي ايران كه به علت تغيير معادالت منطقه اي در شرايط كنوني 
در موضع ضعف قرار گرفته و نمي خواهد با اين ش��رايط وارد مذاكره در 
زمينه موضوع هس��ته اي ايران شود، مدعي ش��د كه اين نامه چيز جديدي 
را در ب��ر ندارد تا نياز به نشس��ت جديد را ايج��اد كند. وي با اين ادعا كه 
از طرح ايران براي از س��رگيري مذاكرات غافلگير ش��ده اس��ت، در عين 
رد درخواس��ت اي��ران براي آغاز مذاكرات گفت كه م��ا ارتباط با ايران را 
ب��راي ايجاد مبناي��ي براي گفتگوهاي جديد ادامه مي دهيم. س��عيد جليلي 
دبير ش��وراي عالي امنيت ملي در نامه خود به كاترين اشتون نماينده عالي 
اتحادي��ه اروپ��ا در امور خارجي و سياس��ت امنيتي كه در پاس��خ به نامه 
وي در فوريه گذش��ته نوشته شده، اظهار داش��ت: اراده ملت ها جايگزين 
مناس��بات اس��تبدادي در نظام بين الملل خواهد ش��د. دبير ش��وراي عالي 
امني��ت ملي در اين نامه تأكي��د كرد كه اصرار بيه��وده برخي دولت ها بر 
ت��داوم مناس��بات نابرابر در جهان و مقابله با خواس��ت ملت ها و حمايت 
آنها از حاكمان مس��تبد، ديگر نمي تواند ادامه داش��ته باشد. در اين نامه كه 

توس��ط س��فير جمهوري اس��المي ايران در اتحاديه اروپا به اشتون تسليم 
ش��د، جليلي در پاسخ به كاترين اش��تون گفت: از بازگشت شما به گفتگو 
براي همكاري حول نقاط مش��ترك استقبال مي كنم. وي احترام به حقوق 
 ملت ها و پرهيز از به كارگيري فش��ار را دو پايه اساس��ي براي همكاري ها

 دانست.

واكنش اشتون به نامه جليلي؛

طرح ايران غافلگيرکننده است
نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

دول��ت در راس��تاي افزايش مب��ادالت تجاري با 
كش��ورهاي منطقه، اجازه داد نس��بت به امضاي 
موافقتنامه تأس��يس كريدور حم��ل و نقل و گذر 
بي��ن المللي بين ايران و كش��ورهاي عمان، قطر، 
تركمنستان و ازبكستان موافقتنامه عشق آباد اقدام 

شود.
هيأت وزيران در اجراي ماده دو آيين نامه چگونگي 
تنظيم و انعقاد توافق ه��اي بين المللي - مصوب 
1371- به دس��تگاه ذي ربط اجازه داد نس��بت به 
امضاي موافقتنامه تأسيس كريدور حمل و نقل و 
گذر بين المللي بين ايران وكشورهاي عمان، قطر، 
تركمنستان و ازبكستان )موافقتنامه عشق آباد( اقدام 

شود.
بر اس��اس اين گ��زارش، طرف ه��اي متعاهد به 
استناد اين موافقتنامه،  كريدور حمل و نقل و گذر 
بين المللي كه كشورهاي آسياي مركزي را به بنادر 
دولت هاي واقع در خليج ف��ارس و درياي عمان 
متصل مي كند، تأسيس خواهند كرد كه از اين پس 
»كري��دور حمل و نقل و گ��ذر بين المللي« ناميده 

مي شود.

 اين مصوبه، موافقتنامه مذكور امور حمل و نقل و 
گذر بين المللي كاال و مسافر از طريق قلمرو ملي 
طرف هاي متعاهد به وس��يله هر يك از شيوه هاي 
حمل و نقل )زميني و دريايي( در طول مسيرهاي 
تصويب شده از طرف شوراي هماهنگي را تنظيم 
مي كند. بر اين اس��اس، طرف هاي متعاهد موظف 
مي شوند، نس��بت به ايجاد كريدور حمل و نقلي 
قابل اعتمادي به منظور گذر و حمل و نقل منظم 
كاال و مسافر بين كشورهاي آسياي مركزي و بنادر 
خليج فارس و درياي عمان و صادرات- واردات 
كاال از طريق كريدور حمل و نقل و گذر بين المللي 

اقدام كنند.
همچني��ن طرف ه��اي متعاه��د در اج��راي اين 
موافقتنامه، براس��اس قوانين ملي خود تسهيالت 
مؤثر در زمينه حمل و نقل و گذر بين المللي كاال و 
مسافر از طريق قلمرو كشور خود را فراهم خواهند 
كرد. گفتني است، هرگونه اختالف بين هر يك از 
طرف هاي متعاهد، ناش��ي از تفسير يا اجراي اين 
موافقتنام��ه از طريق مذاكره بين طرف هاي ذيربط 

حل و فصل خواهد شد.

تالش تروريست ها براي حمله 
به خط لوله نفتي بانياس در غرب سوريه

دو عضو يك گروه تروريستي مسلح در شهر ساحلي بانياس در غرب سوريه كه 
توسط ارتش و نيروهاي امنيتي دستگير شدند، اعتراف كردند كه درصدد اجراي 

نقشه براي هدف قرار دادن خط لوله نفت بانياس و پااليشگاه اين شهر بودند.
 آن��ان در اعتراف��ات خود تصري��ح كردند: عالوه بر پااليش��گاه بانياس، قصد 
 ه��دف ق��رار دادن خ��ط آهن و پ��ل اتوبان طرط��وس را ني��ز در برنامه خود

داشته اند.
صافي ياس��ين يكي از اعضاي اين گروه تروريستي با اش��اره به درگيري هاي 
شخصي گذشته خود و زنداني شدن در گذشته به اين علت، گفت: دو روز پس 
از آزادي از زندان شاهد تظاهرات از مساجد بودم كه ابتدا شعار آزادي و بعد از 
مدت كوتاهي شعارهايي عليه نظام و سقوط آن سر مي دادند و اغلب شيخ هاي 

مساجد مردم را براي اين تظاهرات بسيج مي كردند.
وي ادامه داد: ش��ماري  افراد از جمله انس ش��غري شيخ انس عيروط و محمد 
علي البياسي كه صدها ميليون وام از بانك ها دريافت كرده بودند، قصد داشتند با 
تحريك مردم، كشور را به نابودي بكشانند. ياسين افزود: بياسي در ميان تظاهرات 
مردمي ايستاد و در برابر همه گفت من شما را مسلح مي كنم و اسلحه هاي زيادي 
وجود دارد كه همه بايد براي جهاد و انفجار پااليشگاه و راه آهن بانياس آماده 

باشند.
اين عضو گروه ترويستي تأكيد كرد: اين سالح ها را كه از طريق عناصر خارجي 
از جمله عبدالحليم خدام )معاون سابق رئيس جمهوري سوريه كه پس از فرار 
در پاريس بسر مي برد( در اختيار طريق بياسي قرار مي گرفت، در داخل توزيع 
مي شد. ياسين ادامه داد: با وجود اين كه ارتش وارد شهر بانياس شد اما هيچ گونه 
تيراندازي به مردم نكرد و حتي ش��ماري از نيروهاي آنان كشته شدند و با اين 
وجود انس شغري در تماس با تلويزيون هاي ماهواره اي خبرهاي دروغ به آنها 

داد و به عنوان شاهد عيني با آنها گفتگو مي كرد.
وي ادامه داد: عده اي مانند شيخ احمد موسي ادعاي تشكيل امارت هاي اسالمي به 
طور سري داشتند. در جريان دستگيري اعضاي گروه تروريستي مزبور، يگان هاي 
ارتش و نيروهاي امنيتي سوريه موفق شدند مقادير زيادي اسلحه، مهمات و مواد 
منفجره كشف و ضبط كنند. يگان هاي مهندسي ارتش سوريه نيز موفق شدند با 
دستگيري و اعترافات افراد مزبور مواد منفجره زيادي را كه در خطوط نفتي، خط 
آهن بانياس، پل هاي منطقه و نيز در سطل هاي زباله نزديك مقر ارتش اخفا شده 

بود، كشف و خنثي كنند. 

با هدف حذف مخالفان؛
بحرين انتخابات مياندوره اي پارلماني برگزار مي كند

رژيم آل خليفه پس از اس��تعفاي تع��دادي از نمايندگان معارض كه به علت 
س��ركوبگري رژيم از س��مت خود كناره گيري كردند، اعالم كرد كه انتخابات 

مياندوره اي پارلماني را در ماه سپتامبر آينده برگزار مي كند.
ش��يخ خالد بن علي آل خليفه وزير دادگس��تري و امور اس��المي در اين باره 
گفت كه زمان برگزاري انتخابات پارلماني براي تعيين نمايندگان كرسي هاي 
خالي در تاريخ 24 سپتامبر آينده است. وي از همه مردم خواست تا به منظور 
حفظ دستاوردهاي ملي و پيشبرد اصالحات و قرار دادن زندگي دموكراتيك در 
مسير درست آن از طريق نهادهاي قانوني در اين انتخابات مشاركت گسترده 
داشته باشند. 27 فوريه گذشته 18نماينده پارلماني از فراكسيون الوفاق شيعي در 
اعتراض به كشته شدن هفت نفر از تظاهرات كنندگان توسط نيروهاي امنيتي آل 

خليفه استعفا دادند اما پارلمان با استعفاي تنها 11 نفر از آنها موافقت كرد.

نگراني ها افزايش يافت
برگ هاي چاي آلوده به راديو اكتيو نزديك توكيو
آلوده ش��دن برگ هاي گياه چاي نزديك توكيو پايتخت ژاپن، س��بب افزايش 
نگراني مردم و مس��ئوالن درباره دامنه تأثير، ش��دت و مان��دگاري پيامدهاي 
مشكالت نيروگاه اتمي فوكوشيما شده است كه در 280 كيلومتري محل كشف 

اين آلودگي قرار دارد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني روماندي نيوز سوئيس اعالم كرد: اين خبر در 
حالي توس��ط مسئوالن در ژاپن منتشر مي شود كه نشت مواد راديو اكتيوي از 
نيروگاه هسته اي فوكوشيما همچنان ادامه دارد. مقامات حوزه اداري اناگاوا در 
ژاپن پس از كشف 570 بكرل سزيم در هر كيلوگرم از برگ هاي چاي كاشته 
ش��ده در شهر مينامياشيگارا در جنوب غربي توكيو، فروش چاي را به حالت 
تعليق درآورده و چاي فروخته شده را نيز جمع آوري كردند. اين گزارش با بيان 
اين كه ميزان مجاز س��زيم 500 بكرل در هر كيلوگرم است، به نقل از مقامات 
كاناگاوا افزود: اين ميزان س��زيم موجود در چاي براي انس��ان ها مضر نيست. 
هيدتو فوناهاشي از مسئوالن اداره زراعت كاناگاوا، اعالم كرد: اين نخستين بار 
اس��ت كه وجود مواد راديو اكتيو بيش از حد مجاز در محصوالت زراعي اين 
منطقه مشاهده مي شود. وي با بيان اين كه هنوز منشاء اين آلودگي مشخص نشده 
است، افزود: نمي توان براي اين آلودگي دليلي جز نيروگاه فوكوشيما تصور كرد. 

پس از كشتن يك مرد و دخترش؛
نيروهاي خارجي زيورآالت يك خانواده افغان 

را به تاراج بردند
مقامات محلي در واليت ننگرهار از عمليات ش��بانه نيروهاي خارجي در اين 
واليت خبر دادند كه بر اثر اين عمليات دو عضو يك خانواده كش��ته شدند و 
رسانه هاي اين كشور خبر تاراج زيورآالت مقتوالن اين حادثه را مخابره كردند.

س��يدعلي اكبر فرماندار منطقه سرخ رود ننگرهار در گفتگو با فارس در كابل، 
ضمن تأييد عمليات نيروهاي خارجي و كشته شدن دو غيرنظامي اظهار داشت: 
اين عمليات توسط نيروهاي خارجي انجام شده است. اين مقام محلي افغان در 
مورد سرقت زيور آالت مقتوالن اظهار بي اطالعي كرد اما تلويزيون يك افغانستان 
به نقل از شاهدان عيني، لحظاتي پيش گزارش داد كه نيروهاي خارجي پس از 
كشتن يك مرد و دخترش زيور آالت اين خانواده را به سرقت بردند. مقامات 
افغان، به خصوص رئيس جمهور اين كشور بارها نسبت به كشتار غيرنظاميان 
و بازرسي شبانه منازل اعتراض كرده اند، اما نيروهاي خارجي بدون توجه به 
اين اعتراضات همانند سابق به كشتار غير نظاميان و بازرسي شبانه منازل ادامه 

مي دهند.

سفر برادر اوباما به اسرائيل 
برای  يافتن ريشه يهودي خود

برادر رئيس جمهور آمريكا براي يافتن سلسله تبار يهودي خود به سرزمين هاي 
اشغالي سفر كرده است. روزنامه صهيونيستي يديعوت  آحارونوت در خبري 
نوشت كه مارك اوباما برادر ناتني باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا هفته گذشته 
در س��فري محرمانه به دنبال يافتن ريشه يهودي خود به سرزمين هاي اشغالي 
رفته است. بر اساس اين گزارش، مارك به ديدار ديوار ندبه كه از اماكن زيارتي 
يهوديان است، رفته و با يونا ميتسجر خاخام ارشد صهيونيست نيز ديدار كرده 

است. 
وي فرزند زني يهودي و آمريكايي با اصالت ليتوانيايي اس��ت كه همسر سوم 
پدر باراك اوباما اس��ت. او در مورد اين سفر مي گويد: به اينجا آمده ام تا ريشه 
يهودي خود را بشناسم. مارك در سال 2009 در كتابي پدر خود و اوباما را مردي 
طاغوتي و خشن معرفي كرده است، مارك با يك زن چيني ازدواج كرده و االن 

در اين كشور زندگي مي كند. 

وزير مسكن:
حذف مشكل مسكن كشور در سال 92

وزير مسكن و شهرسازي و سرپرست وزارت 
راه و ترابري گفت: دولت در سال 92 مشكل 

مسكن مردم كشور را برطرف مي كند.
علي نيكزاد اظهار داشت: در حال حاضر ميزان 
فعاليت هاي عمراني كشور را به كارگاه بزرگ 

عمراني تبديل كرده است.
 وي ب��ا اش��اره ب��ه اين ك��ه ت��الش مضاعف 
مهم ترين هدف دولت است، افزود: دولت در 
راس��تاي منويات مقام معظم رهبري به دنبال 

تسهيل در زندگي مردم است.
وزي��ر مس��كن و شهرس��ازي با بي��ان اين كه 
وزارت مسكن و شهرس��ازي و راه و ترابري 
از جمل��ه دس��تگاه هاي زيرس��اختي دول��ت 
اس��ت، تصريح كرد: وظيفه ما اين اس��ت كه 
در راس��تاي رس��يدن به يك كش��ور توس��عه 
يافته اقدام هاي زيرس��اختي از جمله مس��كن 
 و راه را ب��راي م��ردم به نحو شايس��ته فراهم

كنيم.
وي خاطرنشان كرد: دولت در سال 92 تصميم 
دارد مش��كل مسكن مردم كش��ور را برطرف 

كند.

  زاینده رود
هفتمين جش��نواره ملي فن آفريني شيخ بهايي با 
هدف تقدير از نوآوران توس��عه اقتصادي كشور 
بيس��ت و دوم ارديبهش��ت ماه در هتل عباس��ي 

اصفهان افتتاح شد.
در مراس��م افتتاحي��ه اي��ن جش��نواره مع��اون 
پژوهش��ي و فناوري وزارت عل��وم تحقيقات و 
فن آوري گفت: در ايران جش��نواره هاي مختلفي 
مث��ل فارابي، خوارزمي، ش��يخ بهايي و... برگزار 
مي شود كه البته جشنواره شيخ بهايي را به عنوان 

يك جشنواره ملي مي شناسيم.
محمدمه��دي ن��ژاد نوري با بي��ان اين كه جهت 
گيري جشنواره ش��يخ بهايي كسب و كار دانش 
بنيان است خاطرنشان كرد: اين جشنواره فضايي 
را ب��راي تروي��ج، تش��ويق و ارتق��اي منزلت و 

اطالع رساني فراهم مي كند.

وي تصريح كرد: اين جش��نواره بايد زمينه س��از 
انعقاد قراردادهاي تج��اري بين عرضه كنندگان 

و متقاضيان باشد.
معاون پژوهشي فناوري وزارت علوم و تحقيقات 
و فن آوري افزود: بس��ياري از دانش��گاه ها مراكز 
رش��د دارند اما برخي استان ها پارك تحقيقات و 
فن آوري ندارند كه در دولت دهم اميد است اين 
پارك ها داير شود كه البته به تالش اين استان ها 

بستگي دارد.
مهدي ن��ژاد نوري گفت: برگزيدگان جش��نواره 
اس��تاني در اي��ن جش��نواره ش��ركت كردند كه 
برگزيدگان جشنواره شيخ بهايي برگزيدگان ملي 

محسوب مي شوند.
وي در خصوص طرح هاي ملي خاطرنشان كرد: 
طرحي كه ملي مي ش��ود منجر به ثروت س��ازي 
ب��راي كش��ور م��ي گ��ردد و در واق��ع بخ��ش 

خصوصي، دولتي،  دانش��گاهي و علمي بايد اين 
بخش را حمايت كنند.

مع��اون پژوهش��ي و فن��اوري وزارت عل��وم، 
تحقيق��ات و فن آوري همچنين تصريح كرد: اگر 
جش��نواره اي قرار باش��د برگزار شود كه موازي 
با جش��نواره ش��يخ بهايي باش��د توصيه مي كنيم 
اين كار انجام نش��ود چرا كه از بيت المال هزينه 
مي شود. در واقع بهتر است سعي كنيم جشنواره 
ش��يخ بهايي به كمال برسد و اگر پاسخگوي نياز 

ما نبود جشنواره جديدي برگزار كنيم.
شايان ذكر اس��ت: در حاشيه برگزاري جشنواره 
نمايش��گاهي در قال��ب 35 غرفه دس��تاوردهاي 
ش��ركت هاي دانش بنيان را به نمايش گذاش��ته 

است.
گفتني اس��ت: جشنواره شيخ بهايي امروز به كار 

خود پايان خواهد داد.

جشنواره ملي فن آفريني شيخ بهايي برگزار شد

هاشمی خبر داد:
1888 و 137 تهران ادغام می شوند

مع��اون برنامه ريزی و توس��عه ش��هری 
شهرداری تهران گفت:  با ادغام سامانه های 
1888 و 137، »سامانه ارتباطات مردمی« در 
زير مجموعه س��ازمان بازرسی شهرداری 
تهران ب��ه ارائه خدمات به ش��هروندان و 

كاركنان شهرداری می پردازد.
س��يد مناف هاش��می افزود: با انجام شدن 
اين ادغ��ام، هيچ خللی در برقراری ارتباط 
 ش��هروندان ب��ا ش��هرداری ته��ران ايجاد
نمی شود، افزود: سامانه ارتباطات مردمی 
پ��ل ارتباطی ميان ش��هروندان و مديريت 
ش��هری خواهد ب��ود و از طري��ق انتقال 

انتق��ادات و پيش��نهادات مردم��ی ميزان 
مشاركت شهروندان در تصميم گيری های 
مديريت ش��هری افزايش خواهد يافت و 
ساختار س��ازمانی و سازمان تفضيلی اين 
واحد پس از تصويب در ش��ورای اداری 
ابالغ و اجرايی خواهد ش��د. اين مسئول 
اظهار اميدواری ك��رد در آينده ای نزديك 
 شاهد اتخاذ تصميمات جديدی در راستای
چابك سازی شهرداری تهران باشيم و بتوانيم 
در راستای سياست های شهردار تهران در 
خصوص هوشمندسازی شهرداری تهران 

با سرعت بيشتری گام برداريم.

پایتختنصف النهارنصف النهارنصف النهار

امضا موافقتنامه تأسيس كريدور حمل و نقل
بين ايران و چهار كشور همسايه

معاون پژوهش و فناوري جهاد دانشگاهي:
نخستين دكل نفتي كشور احداث مي شود

معاون پژوهش و فناوري جهاد دانش��گاهي از احداث نخستين دكل نفتي 
در كش��ور خبر داد. س��عيد قاضي مغربي از س��اخت نخستين دكل نفتي 
در كش��ور خبر داد و افزود: به واس��طه مس��ائل تحري��م در حوزه نفت 
جه��اد دانش��گاهي به عنوان راهب��رد اصلي وارد صنعت نفت ش��ده و با 
حمايت مس��ئوالن پروژه هاي مناس��بي را پيش برده است. قاضي مغربي 
خاطرنش��ان كرد: نخس��تين فرس��تنده هاي راديويي و نخس��تين نيروگاه 

 بادي خورش��يدي از س��وي جهاد دانش��گاهي ب��ه بهره برداري رس��يده
است. 

وي تصري��ح كرد: بن��ا داريم اين نيروگاه را براي روس��تاهاي با جمعيت 
كمت��ر از 20 خان��وار نصب كنيم چ��را كه امكان برق رس��اني به اين نوع 
روس��تاها مقرون به صرفه نيس��ت و اين نيروگاه ه��ا مي تواند جايگزين 
مناس��بي باش��د. معاون پژوه��ش و فناوري جهاد دانش��گاهي با اش��اره 
ب��ه فعالي��ت در عرص��ه گياه��ان دارويي اذع��ان كرد: نخس��تين قرص 
ژالتيني در س��ه ماه آينده توليد مي ش��ود و در مدت 30 س��ال توانستيم 
 اي��ن ب��اور را ايجاد كنيم كه هر فعاليتي اراده ش��ود به ي��اري خدا انجام

مي شود.

احمدي مقدم:
گواهينامه هاي رانندگي الكترونيكي مي شود

فرمان��ده ني��روي انتظام��ي گف��ت: ب��ه منظور 
ثب��ت تخلف��ات ص��دور گواهينام��ه رانندگ��ي 
غيرالكترونيك��ي متوق��ف ش��ده و تا دو س��ال 
آين��ده نيز ضمن ي��ك ج��دول زمان بندي تمام 

گواهينامه ها الكترونيكي مي شود.
اس��ماعيل احمدي مقدم با اشاره به قانون جديد 
راهنمايي و رانندگي اظهار داشت: اين قانون از 
ظرفيت هاي بس��يار خوبي براي كنترل و كاهش 

تخلفات برخوردار است. 
وي از آگاه س��ازي رانن��دگان، فرهنگ س��ازي، 
رفتارهاي س��خت گيرانه تر پلي��س و نيز افزايش 
ق��درت بازدارندگي قانون به عنوان عوامل مؤثر 
در كاه��ش تخلفات رانندگي نام ب��رد و افزود: 
با توج��ه به افزاي��ش بازدارندگي هاي��ي كه در 
قان��ون جديد پيش بيني ش��ده ك��ه از جمله آن 
محروميت هاي رانندگان متخلف با جرائم مالي 
اس��ت، به نظر مي رس��د قانون جديد در كاهش 

جرائم و تصادفات مؤثر است. 
وي ادام��ه داد: با وجود اين ك��ه ما هنوز به طور 
جدي در اجراي كامل قانون وارد عمل نشده ايم 

و در گام اول بيش��تر س��عي در فرهنگ س��ازي، 
اخطار و همراه كردن مردم را با قوانين داشته ايم، 
اما اث��رات قانون جديد را در اي��ن مدت كوتاه 
در كاهش تخلفات ش��اهد بوده ايم. فرمانده ناجا 
ب��ه ديگر ويژگي هاي قان��ون جديد راهنمايي و 
رانندگي اشاره كرد و گفت: مأموران انتظامي نيز 
از اين قانون جديد مستثني نبوده و بخش هايي از 
آن به كاهش ضريب خطاي پليس در تشخيص 

تخلفات اختصاص يافته است. 
وي با اش��اره به درآمده��اي حاصل از تخفات 
رانندگ��ي گف��ت: بخش��ي از اي��ن درآمدها به 
مراقبتي  تخصصي ت��ر ك��ردن زيرس��اخت هاي 
ب��راي ورود دوربين ه��ا و ابزارهاي الكترونيكي 
اختص��اص مي يابد كه امكان تش��خيص خطا را 
تا صفر درصد كاهش داده و نيز امكان رسيدگي 
به ادعاهاي افراد مبني بر عدم انجام تخلفات را 

فراهم مي كند. 
رئي��س پليس كش��ور تصريح ك��رد: ورود اين 
دوربين ه��ا كمك مي كند ك��ه از طريق ابزارهاي 
وي دي.اي ك��ه توزيع آنها بين مأموان راهنمايي 

و رانندگي ش��روع ش��ده، امكان ثبت تخلفات 
فراهم ش��ده ك��ه از اين طريق و با ثبت ش��دن 
تخلف��ات از طريق دس��تگاه هاي الكترونيكي و 
ني��ز ثبت تخلف در گواهينامه هوش��مند، امكان 
اين كه كس��اني بخواهند با ادعاهاي بي جهت از 
مجازات فرار كند، سلب خواهند شد. وي افزود: 
در اين سيستم همچنين امكان خطاي ماموران به 
ش��دت كاهش يافته و اگر افسري با بي احتياطي 
مرتكب خطايي شد، امكان رديابي وجود داشته 
و همچنين امكان رسيدگي به اعتراضات مردمي 

نيز در اين سيستم فراهم است. 
احمدي مقدم ادامه داد: ما هيچ زماني نمي توانيم 
ادعا كنيم كه اشتباهات و تخلفات به صفر رسيده 
ام��ا با وجود اين قانون فكر مي كنيم درصد قابل 

توجهي از اشتباهات كاهش پيدا كند. 
وي خاطرنشان كرد: هنوز بخشي از آيين نامه هاي 
اين قانون ابالغ نش��ده است ولي  پيش نويس آن 
تهيه ش��ده كه امي��دوارم با تصوي��ب در هيأت 
 دول��ت بتواني��م تمام ظرفيت ه��اي آن را عملي

كنيم.
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يك��ی از عوامل اساس��ی انحرافات روان و ش��خصيت 
انس��ان، عقده حقارت اس��ت كه در عين حال، يكی از 
رايج تري��ن عارضه ه��ای روانی مردم زمان ماس��ت كه 
ش��ناخت آن می تواند در توجيه بس��ياری از انگيزه های 
رفت��اری اف��راد و پيون��د آنان با مس��ائل و مش��كالت 
جامعه، كمك مؤثری باش��د. در فرهنگ فارسی عميد، 
»عقده حق��ارت« به حالت س��ركوفتگی و افس��ردگی 
همراه ب��ا كينه توزی كه به  س��بب ناكامی و تحمل رنج 
و خفت و حقارت پديد می آيد، تعريف ش��ده اس��ت. 
با وجود تصورات مردم، عق��ده حقارت دارای ماهيت 
فطری نبوده و اختصاص به طبقه يا قش��ر معينی ندارد، 
بلك��ه عارضه ای اس��ت كه عل��ل پيداي��ش آن را بايد 
در تربي��ت و پ��رورش اوليه فرد و روابط و مناس��بات 
 متقاب��ل او با محيط در دوران كودكی تا بلوغ جس��تجو 

كرد. 
احس��اس حقارت، به خودی خود نش��انه ای از حقارت 
نفس نيس��ت، بلكه آن چه آن را به صورت يك عقده يا 
ضايعه دردناك روانی در می آورد، اين است كه از درك 
و پذيرش آن خودداری كنيم، از مواجهه با آن بهراس��يم 
و با پنهان س��اختن آن در اعماق ضمير خويش، س��عی 
كنيم از طريق واكنش های نادرست و غيرمعقول، آن را 

جبران كنيم. در احس��اس حقارت، شخص را می توان 
به س��هولت به طرف پيشرفت ها و پيروزی ها راهنمايی 
كرد، اما وقتی احساس حقارت به عقده حقارت تبديل 
ش��د، عالوه بر اين كه امكان اصالح و تبديل آن به يك 
قدرت سازنده مشكل خواهد بود، به قدرت مخربی نيز 
تبديل خواهد ش��د كه احتمال دارد شخص را به طرف 

جنايت و خيانت و خودكشی نيز سوق دهد. 
پي��اژه معتقد اس��ت اش��خاصی ك��ه از عق��ده حقارت 
رنج می برند، ممكن اس��ت كوش��ش كنن��د جنبه هايی 
ك��ه موجب ايجاد احس��اس حقارت در آنان می ش��ود 
را از ديگ��ران پنه��ان دارند و اين احس��اس را از ذهن 
خود محو كنند و س��عی داشته باش��ند وانمود كنند كه 
باالت��ر از هركس ديگری قرار دارند و بس��يار متكی به 
خود و متعهد به نفس باش��ند، ام��ا از آن جا كه واقعًا و 
باطنًا به خودش��ان اعتماد ندارن��د، در اين تظاهر مبالغه 

 

می كنند. 
برای اين اش��خاص، دنيا جای س��تيز و دشمنی است. 
ح��ال اگر عق��ده حق��ارت موجب غرور يا وحش��ت، 
دروغ گفتن يا اتكای ش��ديد به ديگران گردد، اين فرد 
هرگ��ز از روابط خود با ديگ��ران راضی نخواهد بود و 
هر وق��ت كه می خواهد ب��ه ديگران نزديك ش��ود، به 

 اندازه كافی نس��بت ب��ه آنان همدردی و تفاهم نش��ان 
نمی دهد.

علل ايجاد احساس حقارت
ــن: پيدايش صفات و  ــخت گیری والدي پرخاش و س
ويژگی ه��ای رفتاری هر ف��رد در س��نين باالتر، به نحو 
قاط��ع و مؤث��ری از رويداده��ای عاطف��ی و تج��ارب 
دوران طفولي��ت او ماي��ه می گيرد؛ يعن��ی همين وقايع 
و تج��ارب دوران كودك��ی هس��تند ك��ه عام��ل بنيانی 
 مس��موميت يا بيماری روان آدمی در سنين بعد به شمار 

می روند.
وقتی ك��ودك در مقابل ديگران به خص��وص در مقابل 
همساالن و همبازی های خود- مورد پرخاش و اهانت 
قرار می گيرد و اين كار تا جايی پيش می رود كه اطرافيان 
ه��م كم كم همي��ن رفتار را ب��ا او در پي��ش می گيرند، 
احساس حقارت در كودك شروع به جوانه زدن می كند. 
در واقع بس��ياری از زخم های روانی و نابه سامانی های 
روحی، از دوران طفوليت در كودك ايجاد می ش��ود و 
ش��ايد اغراق نباش��د اگر بگوييم انس��ان در گهواره اش 
س��اخته می شود! همان گونه كه اگر يك نهال كوچك را 
به هر ش��كل خم كنيم، آن خميدگی را در تمام مراحل 
رشد حفظ خواهد كرد، بنای شخصيت آدمی نيز چنان 
اس��ت كه بر پايه تربي��ت و ادراكات اوليه او پرداخته و 

استوار می گردد. 
ــص عضو: منظور از نقص ي��ا ضايعه، وجود هر نوع  نق
تغيير يا شرايط خاص در اعضا و اندام های بدن می باشد 
ك��ه آن را از ش��كل و وضع طبيعی خارج س��ازد. اين 
ضايع��ات ن��ه از جهت زيانی كه به وضع جس��مانی يا 
س��المت ش��خص وارد می س��ازد، بلكه به س��بب اثر 
نامطلوبی كه در برخوردها و روابط اجتماعی می گذارند، 
ش��خص را به سوی بيزاری از آدم ها، انزواطلبی و ترس 

درون سوق می دهند. 
ــرايط تربیت: كودكی كه در گلخانه امن و آس��وده  ش
خان��واده دور از مس��ئوليت ها و واقعي��ات زندگ��ی، 
نازپرورده ش��ده و در رويارويی ب��ا جامعه و مردمانش 
كه از يك س��و با تفاهم و درك متقابل نيازها و از سوی 
ديگر، با قبول ضرورت تنازع و رقابت، راه س��ازندگی 
و پيشرفت را هموار ساخته اند، جز شكست و تباهی و 

درك حقارت خويش، نصيبی نخواهد يافت. 
درمان حقارت 

درحقيق��ت، مش��كل اصلی اين نيس��ت كه چ��ه نقاط 
ضع��ف يا نقصی وج��ود دارد و يا در چ��ه زمينه هايی 
احس��اس حقارت می ش��ود، بلكه آن چه اهميت دارد، 
تلقی ش��خصی از اين مس��ائل و واكنش��ی است كه در 
قبال آنها از خود نش��ان می دهيم. هرگاه از پايگاه رفيع 
قدرت و ش��جاعت به پس��تی های ضع��ف و حقارت 
درون بنگريم و به نيروی خرد و اراده ،  آنها را از وجود 
خ��ود برانيم، به زودی افق زندگی ب��ه نور و نيك بختی 
و س��المت نفس، روشن خواهد ش��د، اما اگر احساس 
خ��واری و حق��ارت را به درون خوي��ش راه داده و بر 
اس��تيالی آن گردن نهيم، در زمانی كوتاه، شخصيت ما 
را به فساد و تباهی كشانده و جسم و روان مان را بيمار 
خواهد س��اخت؛ بنابراين برای عالج پيدايش حقارت 
در شخصی كه دچار ضعف يا ضايعه عضوی می باشد، 

باي��د با پرورش ذوق و اس��تعداد و توانايی او در ديگر 
زمينه ها، بتوانيم عرصه بروز و ظهور و ارزش های مثبت 

و پيروزی هايش را شكوفا سازيم. 
همچنين در مورد كودك نازپرورده نيز بايد هنگامی كه به 
دوره بلوغ و جوانی رسيد، به هر نحو كه شده، اين موضوع 
را بپذيرد و درك كند كه او آدمی اس��ت مانند همه آدم ها 
و به هيچ عنوان منحصر به فرد و بهترين نمی باش��د. بايد 
اين را به درس��تی بفهمد كه افراد جامعه در هيچ شرايطی 
ملزم نيس��تند كه هم چون پدر و مادرش به خواس��ته های 
او تمكين كنند، خودكامگی اش را بپذيرند، خطاهايش را 
به آسانی ببخشايند و در همه حال، به تحسين و ستايش اش 
زبان بگشايند. او بايد بياموزد كه با شجاعت و استقامت و 
بردباری، واقعيات زندگی را پذيرا گردد و به ياری تفاهم 
و دوس��تی و همكاری، به نيك بختی واقعی دس��ت يابد. 
همين مطالبی كه در مورد كودكان نازپرورده بيان كرديم، 
در مورد كس��انی كه در دوران طفوليت، گرفتار بيزاری و 
نف��رت اطرافيان بوده اند نيز صادق اس��ت. انعكاس رفتار 
ظالمانه محيط، از اين كودكان معصوم، ش��خصيت هايی 
بدبين و كينه توز و عاری از عشق و خصايل نيك انسانی 
می آفريند و ارتباط آنان را با جامعه در سن نسبی خطرناك 
قرار می دهد. بازگش��ت چنين فردی به زندگی س��الم و 
ثمربخش، در گرو بازآفرينی ش��خصيت و صفات كاملی 
اس��ت كه بتواند دوس��تی و احترام ديگران را به سوی او 
جلب كرده و اعتماد و اعتقاد او را به شايس��تگی خويش 
افزايش و استحكام بخش��د؛ بنابراين بايد به اين واقعيت 
رهنم��ون گ��ردد كه اگر در كودكی از عش��ق و مالطفت 
بی نصي��ب مانده، می تواند با گذش��ت و خويش��تنداری، 
شجاعت، كوشش و استقامت، در بزرگی چنان گردد كه 
همه به او به ديده تحس��ين و س��تايش بنگرند و دس��ت 

دوستی به جانبش دراز كنند.
بنابراين برای آن كه بتوان با عقده حقارت، به سازش��ی 
منطقی رسيد يا آن را از وجود خويش دور ساخت، الزم 
است درباره آن شناسايی كافی پيدا كرد. وقتی انسان در 
گزينش هدف ه��ای زندگی خود، انديش��ه های خام و 
بی حاصل می پرورد يا س��عی می كن��د با محال درآويزد 
و ي��ا تنها تمايالت و منافع ش��خصی را وجهه همت و 
كوش��ش خويش قرار می دهد، مفهوم اش اين است كه 
راه گريز خود را در شكس��ت و نوميدی می جويد، چرا 
كه احس��اس حقارت و ترس از قبول تعهد و مسئوليت 
اس��ت كه ما را از انتخاب هدف هايی كه مستلزم ايجاد 
ارتباط منطقی با جامعه و تالش مشترك و دسته جمعی 
است، برحذر می دارد. پس آن جا كه هدف ها بی سرانجام 
می مانند و تالش ها در بيهودگی پايان می گيرند، ضعف 
و حقارت، موجه و پيروز می ش��وند و احساس می شود 
كه شكس��ت و نامرادی، سرنوش��ت مقدر انسان است 
و س��تيز با آن چه مقدر ش��ده، بی فايده است؛ برعكس، 
تالش و پيكار به خاطر تحقق هدف های عالی انس��انی 
هرگز شكس��ت و دلسردی در پی نخواهد داشت، زيرا 
در اين رهگذر، ش��رط موفقي��ت، تنها وصول به هدف 
نيس��ت، بلك��ه درك و احراز آن فضائ��ل و ارزش های 
معنوی اس��ت كه فرد را به كوشش برمی انگيزد و تعالی 
شخصيت فرد، خود باالترين پاداش و توفيقی است كه 

به اين كوشش داده می شود.

آژیر

ب��ه تازگ��ی برخ��ی جرائم در س��طح 
ش��هر افزاي��ش يافته اند ) كي��ف قاپی، 
زورگيری، سرقت سيستم پخش صوت 
و موزيك خودروها، سرقت خودروها، 
قتل و تج��اوز و...( بوي��ژه از خودروها 
 حت��ی خودروهاي��ی ك��ه در پاركينگ 

بوده اند. 
همچنين طبق اظهار نظر نيروی انتظامی 

شاهد افزايش خانه فساد هستيم. 
بنابراين به اختصار و مفيد توصيه هايی 
ايمن��ی و امنيت��ی به منظ��ور جلوگيری 
 و كاه��ش عوارض س��رقت ب��ه اطالع 

می رسد:
 از باز نمودن درب اصلی س��اختمان 
 ب��رای اف��رادی ك��ه نم��ی شناس��يد به 
طور جدی خودداری نماييد. به ياد داشته 
باشيد سارقين اغلب خود را مأمور برق، 
گاز، آب، تلفن، و يا پيك و پس��تچی و 
پيك اغذيه فروش��ی و ي��ا حتی يكی از 
س��اكنين س��اختمان همچنين فقير و ... 

معرفی می كنند.
 هرچن��د مدت ي��ك بار قف��ل های 
ساختمان و واحدهای مسكونی خود را 

بازديد و تعويض نماييد.
 چنانچه كليدتان در قفل در ساختمان 
و يا واحد مسكونی تان جا ماند نسبت به 

تعويض قفل حتماً اقدام كنيد.
 از ق��رار دادن ص��دای آژي��ر دزدگير 
خودرو و منزلت��ان در وضعيت چراغ و 

سكوت جداً خودداری نماييد.
 هرگون��ه ت��ردد اف��راد مش��كوك در 
ساختمانتان و كوچه و محله را به سرعت 
ب��ه پلي��س 110 گزارش كني��د و ديگر 
همسايگان را نيز مطلع نماييد و ساكنين 
محله و كوچه را از طريق نصب اطالعيه 

آگاه كنيد.
 فرم��ان خودروی خ��ود را نه تنها در 
كوچه، بلكه در پاركينگ و حياط نيز قفل 

و بست نماييد.
 مراقب موتور س��يكلت س��وارهای 
عبوری باشيد تا كيفتان و گوشی موبايلتان 
و هرآنچه كه برايتان عزيز است را نتواند 

بقاپد.
 بر روی در آپارتم��ان خود يك عدد 

چشمی نصب كنيد.
 م��ارك و مدل و س��ريال نامبر اموال 

ب��ا ارزش خ��ود را در كاغ��ذی ثبت و 
درجايی مخفی نگهداريد.

 از تنها گذاشتن فرزندان كوچك خود 
در منزل خودداری نماييد.

 از دادن اطالعاتی كه سرقت آنها برايتان 
دردناك خواهد بود به ديگران خودداری 
كنيد، چرا كه آنها ناخواسته ممكن است 

اطالعات شما را به سارقان بدهند.
 مواظب اعمال مشكوك ديگر ساكنان 

در كوچه باشيد.
 درب های پش��ت بام را مجهز به قفل 
نمايي��د تا برای س��ارق ام��كان ورود و 

خروج آسان وجود نداشته باشد.
 درهای ساختمان و پاركينگ و واحد 
مس��كونی خود را ش��ب قفل كنيد. اگر 
ساختمان ش��ما مجتمعی چند واحدی 
اس��ت، با هماهنگی قبل��ی اين عمل در 
اينگونه س��اختمان ها هم حتم��اً انجام 

شود.
 نس��بت به نصب دوربين مدار بس��ته 
كه حتی االمكان غير قابل رؤيت باشد با 
حافظه ثبت و ضبط خودكار در پاركينگ 

و حياط و ... اقدام نماييد.
 هنگام پياده ش��دن برای باز و بس��تن 
در پاركينگ مراقب اموال داخل خودرو 
و خودروی روش��نتان باشيد. بهتر است 

سوئيچ را برداريد.
 در داخ��ل خودرو و منزلتان يك ميله 

آهنی و يا چوبی داشته باشيد.
 از بس��تن زيور آالت زي��اد به خود و 

فرزندانتان خودداری نماييد.
 از تأسيس��ات ساختمانی محافظ اعم 
از نرده ها و محافظ های آهنی س��وراخ 
مغزی قفل ها، ل��والی درب ها و ... هر 
هفته بازديد نماييد تا دستكاری احتمالی 
آنها توسط س��ارقان همچنين خرابی و 

سستی آنها را مشاهده كنيد.
 مواظب باش��يد تا كليدت��ان در داخل 
خودرو و يا قفل درب های س��اختمان 
و واحد مس��كونيتان جا نمان��د، در اين 
صورت نس��بت به تعوي��ض قفل درب 
واحد مس��كونی اقدام نماييد و درمورد 
 جا ماندن كليد در قفل س��اختمان های 
چند واحدی، موضوع را به مدير ساختمان 
اطالع دهيد ودرخواست نماييد نسبت به 

تعويض فوری قفل ها اقدام كند.

جامعه

 توصيه های ايمنی برای جلوگيری 
و كاهش عوارض سرقت

1- زمان در حال گذر است: 
يعن��ی به هي��چ وجه نمی ت��وان آن را 
ذخي��ره نمود. به عب��ارت ديگر، زمان 
را فق��ط می توان اس��تفاده كرد و تنها 
تصميم��ی كه در م��ورد آن می توانيم 
بگيريم، اين اس��ت كه چگونه از وقت 

خود استفاده كنيم. 
م��ا م��ی توانيم وق��ت خ��ود را برای 
كاره��ای كم ارزش يا امور ارزش��مند 
ص��رف كنيم.  در هر صورت زمانی كه 
می گذرد،  برای هميش��ه از دست رفته 

است. 
ــر قابل اجتناب  ــرف زمان غی 2- ص

است: 
قان��ون دوم اي��ن اس��ت ك��ه ص��رف 
زم��ان، غي��ر قاب��ل اجتن��اب اس��ت. 
 ه��ر كاری ني��از ب��ه ص��رف زم��ان 
دارد. فرق��ی نم��ی كن��د كه اي��ن كار 
نگاه ك��ردن از پنجره به بيرون باش��د 
 ي��ا چن��د دقيق��ه خوابيدن بيش��تر در 

رختخواب. 
در هر صورت ه��ر كدام از اين كارها 
مقدار مش��خصی از زم��ان را به خود 

اختصاص می دهد . 
طبق قانون 10/90 ، اگر شما 10 درصد 
 از وق��ت خود را ص��رف برنامه ريزی 
 ب��رای كاره��ای خود بكني��د، موجب

90 درص��د صرف��ه جوي��ی در ميزان 
تالش الزم برای رس��يدن به اهدافتان 

خواهد  شد. 
۳- زمان بی همتاست: 

قانون س��وم اين اس��ت ك��ه زمان بی 
همتاس��ت و هيچ چيز نمی تواند جای 

آن را بگيرد. 
اين موض��وع، به خص��وص در مورد 
ارتباط��ات و ارتباط ش��ما ب��ا ديگران 
صادق اس��ت. صرف وق��ت،  تنها پول 
راي��ج و ارزش��مند در روابط ش��ما با 
اف��راد خان��واده ، دوس��تان، مش��تريان 
 و همكارانت��ان اس��ت و هي��چ چي��ز 
 نم����ی توان�����د ج���ايگزي���ن آن 

شود. 
اف����راد مؤث��ر و ك��ارآمد، هميش��ه 
 در تالش����ند كه موقعي����ت ه��ای
زمان��ی خاصی را ايجاد كنند تا بتوانند 
وقت خود را با افرادی كه در زندگيشان 

با اهميتند،  صرف نمايند. 
ش��ما  عش��ق  فرزن��دان  نظ��ر  از 
معن��ا  آنه��ا  ب��ا  زم��ان  ص��رف   ب��ا 

می شود. 

اين موض��وع در مورد همس��رتان نيز 
صادق است. 

ما ديگران را به همان اندازه ای دوست 
 داري��م ك��ه وقت خود را ص��رف آنها 
می كنيم. هر چه بيش��تر وقت خود را 
با فرد ديگری )به خصوص با اعضای 
خانواده تان( بگذراني��د، درك متقابل 
شما از يكديگر بيشتر شده و روابطتان 
 گس��ترش و عم��ق بيش��تری خواهند 

يافت. 
اگ��ر آن قدر گرفتار باش��يد كه نتوانيد 
ب��رای فرزندتان وقت بگذاريد، كم كم 
ارتباط او با ش��ما قطع خواهد ش��د و 
به دنيای شخصی خودش پناه خواهد 

برد. 
ــت: قانون  4- زمان كلید تكامل اس
چهارم اين اس��ت كه برای كامل شدن 
در هر كار و رس��يدن ب��ه نقطه پايانی 
اهدافت��ان، ناگزي��ر از ص��رف وق��ت 

هستيد. 
 ب����ه عب����ارت ديگ����ر، يك���ی از 
مه��م تري��ن كارهاي��ی ك��ه در مورد 
اهدافتان بايد انجام دهيد،  اين است كه 
با دقت، ميزان وقتی كه برای رس��يدن 
به آن هدف الزم است را محاسبه كرده 

و به آن اختصاص دهيد. 
اگ��ر چنين زمانی را ب��ه آن اختصاص 
ندهيد، نتيجه اي��ن خواهد بود كه كار 
را نيمه كاره و قبل از رسيدن به هدف 
رها خواهيد كرد. پس بايد اين زمان را 

با دقت محاسبه كنيد. 
تمرين عملی 

از امروز تصميم بگيريد كه زمان خود 
را ب��ه جای كارهای كم ارزش، صرف 
امور با ارزش كنيد و اين تصميم را به 

اجرا در آوريد. 
برنام��ه ای بريزي��د ك��ه بتوانيد وقت 
بيش��تری را با افرادی كه در زندگيتان 
 مه��م محس��وب م��ی ش��وند، صرف 

كنيد.  

چهار قانون در ارتباط با  زمان  

پنجره
وقت��ی از كودك آزاری صحبت به ميان مي آيد، بيش��تر افراد 
به سوءرفتارهای فيزيكی مانند كتك زدن بچه ها و پرخاش 

و يا هر نوع آزارجسمی آنها مي انديشند. البته بعضی هم هستند كه مي دانند 
نوع ديگری از آن، مثل س��وءرفتار جنسی نيز وجود دارد. اما به راستی چند 
درصد از ش��ما با س��وءرفتار عاطفی يا روانی آشنا هس��تيد و همواره دقت 
مي كني��د كه مب��ادا ديگران، به ويژه كودكان را مورد س��وءرفتار عاطفی قرار 
دهيد؟ در اين يادداشت سعی مي كنيم شما را با سوءرفتار عاطفی آشنا كنيم. 
بس��ياری از كودكان و بزرگس��االن به دليل ناآگاهی مورد اين سوءرفتار قرار 
مي گيرند. هرچند نمونه هايی ناش��ی از تعمد در اين كار، گاه ديده مي شود. 
همه سوءرفتارها چه جسمی، چه جنسی و چه عاطفی آثار مخربی بر سالمت 
روان و رشد و نمو جسمی و روانی دارند، اما در اين بين، سوءرفتار عاطفی 
از اثرات نامطلوب بيشتری برخوردار است. در واقع به حالت شديد و مداوم 
آزار هيجانی، كالمی و طرد كردن كه باعث مختل ش��دن رش��د جس��می و 
امكان نرس��يدن كودك به قابليت های گوناگون وجود او ش��ود، سوءرفتار 

عاطفی مي گوييم. 
محققان عن��وان كردند قرار گرفتن در وضعيت بدرفتاری در دوران كودكی، 
سبب پيری زودرس سلول ها مي ش��ود. آنها معتقدند كودكانی كه در دوران 
كودكی مورد بدرفتاری جس��می و روحی قرار مي گيرند، پس از بلوغ بيش 
از ديگ��ران در مع��رض خطر پيری زودرس س��لولی قرار دارن��د. به گفته 
 محققان آزارهای روحی دوران كودكی موجب كوچك شدن بخش هايی از 
كروموزم های مس��ئول سالمت سلولی مي شوند و در نتيجه در دوران بلوغ 

سلول ها در معرض پيری زودرس قرار مي گيرند. 
فقدان آگاهی های روانشناسانه عمومی و اوليه در شيوه های تربيتی فرزندان 
از سوی پدران و مادران، يكی از عمده ترين داليل اين نوع از كودك آزاری 
محس��وب می شود، به نحوی كه بس��ياری از والدين وقتی متوجه مي شوند 

اينگون��ه برخورده��ا نيز از مصاديق بارز و خطرناك آزار كودكان اس��ت، به 
دشواری مي توانند آن را بپذيرند. اما متأسفانه بايد اين حقيقت تلخ را پذيرفت 
و در رفع و حذف اين روش ها از محيط خانواده كوشيد. برخی از شايع ترين 

اينگونه آزار رسانی های روحی عبارتند از:
تهديد و ترساندن كودک: اين نوع رفتار با بيان جمالتی چون، اگر اين كار 

را بكنی مي كشمت/خفه ات مي كنم/ و ...
احساس گناه دادن به فرزند: با بيان جمالتی چون اگر به من گوش ندهی 
س��كته می كنم و مي ميرم، تمام بيماری های من به خاطر رفتار شماست، من 
به خاطر ش��ما بود كه همه عمر با پدرت��ان )يا مادرتان( زندگی كردم وگرنه 
اگر بچه های خوبی بوديد اين اتفاق پيش نمی آمد، جوانی من پای شما هدر 

رفت و...
احساس شرم و حقارت بخشیدن به فرزند: با گفتن جمالت معترضه ای كه 
باعث مي شود فرزند ش��ما احساس بد بودن كند و اين كه وجودش و رفتار 
ش يا س��ليقه اش باعث خجالت است. جمالتی چون اين چه لباسی است 
كه پوش��يده ای، آبروی مرا مي بری، اين چه رفتاری است كه تو داری؟، اين 
چه طرز حرف زدن اس��ت، راه رفتن هم بلد نيس��تی، اين چه قيافه ای است 
برای خودت درس��ت كرده ای، چقدر تو دير فهمی، يا كودنی يا... . فرزندی 
كه دچار احساس ش��رم از خود مي شود، به تدريج در ضمير ناخودآگاهش 
خواهد پذيرفت كه آدم بدی است و اليق داشتن يك زندگی خوب يا رابطه 
موفق و خوب نيس��ت. نتيجه اين كه حس ش��رم و فق��دان حرمت نفس در 
كودكان از آنان بچه هايی گوشه گير، منزوی، خجالتی و غيراجتماعی خواهد 
س��اخت. ش��ما با انجام هر يك از كارهای زير كودكان خ��ود را مورد آزار 

عاطفی قرار مي دهيد:
جلوگيری از ارتباط با همتاها و عدم اجازه برای بازی، سپردن مسئوليت های 

خارج از توان، تبعيض بين فرزندان، خشونت و مشاجره های 
خانگی و... .

به طور حتم نوع رفتار والدين با فرزندان مي تواند آثار مفيد يا ناخوشايندی 
را در بر داش��ته باشد. شخصيت كودكان ما از نحوه برخورد ها و شيوه هايی 
كه با آنها در پی مي گيريم س��اخته مي شود. بنابراين اگر آزارهای روحی در 
 خان��واده ترويج ش��ود و پدر و م��ادر روش های مس��تبدانه و تحكم آميز را 
پ��ي در پي ب��ه كار برند، به ايجاد بيماری ها و اخت��الالت روانی فراوانی در 

كودك كمك نموده اند.
نشانه های سوء رفتار عاطفی در كودكان

الف( كناره گيری مي كند، افسرده است و عواطف مناسب نشان نمی دهد.
ب( رفتارهای ناس��ازگارانه از خود نشان مي دهد و باعث مزاحمت ديگران 

مي شود.
ج( در زمينه های گوناگون پيشرفتی نشان نمی دهد. )قادر به انجام اعمال ياد گرفته 

شده مناسب سن خودش نيست و مثالً راه نمی رود، حرف نمی زند و...(
د( رفتارهای پرخاشگرانه و ضد اجتماعی از خود نشان مي دهد. مثاًل فرار از 

خانه، دزدی، دروغگويی و...
و( رفتارهای ناس��ازگارانه و نامتعادل از خود نش��ان مي دهد. درون خود را 

مي آزارد، تالش بيهوده مي كند و احساس خأل در زندگی مي كند.
ه���( لكنت زب��ان در طفوليت، بی بند و باری اخالق��ی در دوران نوجوانی، 
بی روح ش��دن، صحبت نكردن يا گنگی انتخابی و عدم تمايل به شركت در 

بازی و بعدها در امور اجتماعی.
ی( بروز عقب ماندگی های روانی، ضعف قدرت ابتكار و هوش، نداش��تن 

دقت كافی، عدم تعادل در رفتار با ديگران، بی جرأتی و امثال آنها.
ر( گاه ممكن اس��ت كودك برای جلب توجه بزرگ ترهای خود )مثل معلم، 

همسايه ها و...( مرتب باعث مزاحمت و آزار آنان شود.

دث
حوا

در بررسي پرونده هاي قتل كه از ابتداي سال جاري تاكنون رخ داده ردپاي اعتياد 
به مواد مخدر را در 50 درصد از قتل ها مي توان مشاهده كرد. 

كاش��ان  شهرس��تان  انتظام��ي  فرمان��ده  صفاي��ي،  منوچه��ر   س��رهنگ 
گفت: بين اعتياد و بزهكاري ارتباط بسيار نزديكي وجود دارد و كساني كه معتاد 

هستند به نوعي در افزايش جرم و جنايت در جامعه نقش دارند. 
امس��ال  ابت��داي  از  ك��ه  قت��ل  پرونده ه��اي  بررس��ي  ب��ا  مي��ان،   اي��ن   در 
 تاكنون در شهرستان كاشان تشكيل شده است ردپاي اعتياد به مواد مخدر را در 

50 درصد از قتل ها مي توان مشاهده  كرد. 
خبرهاي زيادي را هر روز در صفحه هاي حوادث شاهد هستيم كه فرد مجرم به 
منظور فراهم كردن پول الزم براي تهيه مواد مخدر خود دس��ت به جنايت هايي 

مي زند كه بسيار تأسف بار است. مواد مخدر از هر نوعي كه باشد خطري اساسي 
براي امنيت جامعه به شمار مي آيد كه بي توجهي به اين موضوع آثار منفي فراواني 

را در بر دارد. 
ــاند،  ــش را به قتل رس ــاد مادربزرگ ــده، نوه معت ــر به قتل ش ــاد منج اعتی
ــت و صدها ماج��راي قتلي را ك��ه بر اثر  ــتش را كش ــه اي دوس ــرد شیش م
اعتي��اد ب��ه مواد مخ��در رخ داده اس��ت، ه��ر روز در ميان صفح��ات حوادث 
مطبوعات ش��اهد  هس��تيم. س��رهنگ منوچهر صفايي افزود: ب��ا روي آوردن 
فرد به اس��تعمال مواد مخدر، وي ب��راي تأمين هزينه مواد مصرفي خود، ابتدا از 
 ف��روش لوازم زندگي اش آغاز مي كند و س��پس دس��ت ب��ه كارهاي خطرناك 
مي زند. وي ادامه داد: در اين گير و دار، اختالف شديد خانوادگي براي فرد معتاد 
پيش مي آيد كه باعث جدايي زن و شوهر و از هم پاشيده شدن خانواده فرد مبتال به 
اعتياد مي شود.  وي بيان كرد: يكي از مواردي كه زمينه گرايش افراد به سوي بزه و 
اعمال نادرست را فراهم مي كند، معضل اعتياد است. سرهنگ صفايي تصريح كرد: 
موارد زيادي وجود دارد كه فرد مجرم به منظور فراهم كردن پول الزم براي مصرف 
مواد مخدر همچون شيشه، حتي به قتل يكي از اعضاي خانواده خود دست زده 
است. وي اضافه كرد: اعتياد شديد به مواد مخدر حتي اگر منجر به وقوع قتل هم 
نشود، زمينه س��از حركت فرد معتاد به سوي ارتكاب جرائمي همچون سرقت 
است.  سرهنگ صفايي با اشاره به اين كه پرداختن به اين موضوع براي جلوگيري 
از گسترش چنين معضالتي در جامعه از اهميت فراواني برخوردار است، گفت: 

بي توجهي به اين موارد آثار منفي زيادي را براي جامعه در بر دارد. 
فرمانده انتظامي شهرستان كاشان در پايان خاطرنشان كرد: مواد مخدر از هر نوعي 

كه باشد، خطري اساسي براي امنيت جامعه به شمار مي آيد.

سارقی كه وس��ايل داخل خودروي 70 شهروند اصفهاني را سرقت 
كرده بود، توس��ط مأموران پليس آگاهي اس��تان اصفهان شناسايي و 

دستگير شد. 
س��رهنگ حس��ين حس��ين زاده رئيس پليس آگاهي اصفهان اظهار 
داش��ت: در پي وقوع چند فقره س��رقت از داخل خودرو شهروندان 
 اصفهاني، موضوع در دستور كار مأموران پايگاه جنوب اين پليس قرار 
گرف��ت. وي تصري��ح ك��رد: با تش��كيل اكيپ هاي محس��وس و 
نامحس��وس و پوش��ش مناطق آلوده، يكي از واحدهاي گش��تي به 
 فردي كه اطراف خودروهاي پارك ش��ده مظنون و وي را دس��تگير 

كردند. 
اي��ن مقام مس��ئول اف��زود: متهم كه »غالمحس��ين- ص« ن��ام دارد 
 در تحقيق��ات اولي��ه و در مواج��ه ب��ا ادل��ه و م��دارك موجود به 
70 فقره س��رقت از داخل خودروي ش��هروندان اق��رار كرد.  رئيس 
پليس آگاهي اس��تان گفت: با هماهنگي مقام قضاي��ي از منزل اين 
س��ارق بازرس��ي به عمل آمد ك��ه در نتيجه تعداد زيادي اس��ناد و 
 مدارك مس��روقه كش��ف كه با شناس��ايي مالباختگان، تحويل آنان 

شد. 
سرهنگ حسين زاده در پايان با بيان اين كه متهم به همراه پرونده جهت 
سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شد، به شهروندان توصيه 
كرد: از پارك خودرو در محل هاي تاريك و كم تردد خودداري كرده 
و حتي االمكان خودروي خود را به سيستم هاي ايمني و دزدگير تجهيز 

كنند .

پرونده سرقت با 70 شاكيردپاي اعتياد به مواد مخدر  در 50 درصد قتل ها

آزار عاطفی، تنبيه مخفی

من حقير نيستم!
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Saturday 14 MAY 2011 )شهرستان )ويژه كاشان

خبربزرگان کاشانص
كاشان ميزبان نخستين جشنواره ملي گل و گالب 

ش��هردار قمصر از برگزاري نخستين جشنواره ملي گل و گالب در قمصر كاشان 
خبر داد. 

وحيد فرخ تبار در كاش��ان اظهار داشت: نخس��تين جشنواره ملي گل و گالب به 
مدت س��ه روز در اواخر ارديبهش��ت ماه سال جاري در س��ايت جشنواره گل و 

گالب قمصر كاشان برگزار مي شود. 
وي افزود: مجوز برگزاري جشنواره گل و گالب طي چند جلسه نشست مسئوالن 
كاش��ان و استان اصفهان براي شهرهاي قمصر، نياس��ر، برزك از توابع شهرستان 

كاشان و فعال در صنعت گل و گالب كسب شده  است. 
فرخ تب��ار نقطه عطف نخس��تين جش��نواره مل��ي گل و گالب را برگ��زاري اين 
جشنواره با محوريت دانشگاه كاشان ذكر و تصريح كرد: پژوهشكده اسانس هاي 
طبيعي قمصر وابس��ته به دانشگاه كاشان با مس��ئوليت ابراهيم آبادي رئيس كانون 
 گل و گالب اي��ران، نخس��تين جش��نواره مل��ي گل و گالب را در قمصر برگزار 

مي كند. 
وي يادآور ش��د: نخستيين جشنواره ملي گل و گالب در قمصر كاشان و دومين 
جش��نواره در يكي از ش��هرهاي ديگر كش��ور كه در اين صنعت فعاليت دارند، 

برگزار مي شود. 
ش��هردار قمصر با اش��اره به ايجاد دبيرخانه دائمي جشنواره ملي گل و گالب در 
قمصر كاشان اظهار داشت: دبيرخانه دائمي جشنواره ملي گل و گالب در قمصر 
كاشان توس��ط مسئول پژوهشكده اس��انس هاي طبيعي قمصر وابسته به دانشگاه 

كاشان فعاليت دارد. 
به گفته وي، نخس��تين جش��نواره مل��ي گل و گالب در قمصر كاش��ان همزمان 
با يكمين س��ال تأسيس پژوهشكده اس��انس هاي طبيعي قمصر برگزار مي شود و 

جشنواره هاي بعدي به صورت منطقه اي ادامه دارد. 
فرخ تب��ار بر علمي ش��دن اي��ن صنعت در كاش��ان تأكي��د و اضافه ك��رد: براي 
ارتق��اي صنع��ت گالب در ح��وزه فن��اوري و علم، پژوهش��كده اس��انس هاي 
 طبيع��ي قمص��ر وابس��ته ب��ه دانش��گاه كاش��ان مي تواند نق��ش موثري داش��ته 

باشد. 

وي هويت بخش��ي به صنعت گالب و تالش ب��راي ارتقاي علمي و اقتصادي در 
حوزه صنعت گالب را از جمله اهداف اين جش��نواره برش��مرد و يادآور ش��د: 
با رونق صنعت گالب در كاش��ان ديگر صنايع مرتبط با اين صنعت نيز ش��كوفا 

مي شود. 
جش��نواره گل و گالب كاشان از س��ال 80 آغاز شده و امسال نخستين جشنواره 
ملي گل و گالب همراه با نهمين جش��نواره از سلس��له جش��نواره گل و گالب 

كاشان برگزار مي شود.

سرپرست سازمان عمران و بهسازی شهرداری كاشان گفت:

 48 ميليارد ريال بودجه پيشنهادی سازمان عمران و بهسازی

عبد الغفور )وفات 1321 هـ . ق(
 شيخ عبد الغفور فرزند شيخ ابوالقاسم بن شيخ ابوسعيد امام جمعه، از علماي 
بزرگ كاشان در روزگار قاجار است كه تحصيالت خود را در اين شهر نزد 
حاج ماّل احمد فاضل نراقي، حاج س��يّد محّمدتقي پش��ت مشهدي و ديگر 
علماي اين ديار به انجام رسانيد. وي همچنين از محضر شيخ مرتضي انصاري 
كسب فيض كرده است. شيخ عبد الغفور در بين عوام و خواص از مقامي باال 

برخوردار بود و به )شيخ العلماء( شهرت داشت.
 در تاريخ كاشان آمده است: )جناب مستطاب شريعتمدار آقا شيخ عبدالغفور 
مجتهد زيد فضله و ايشان را سه ورق است: شيخ آقا و آقا شيخ حسن و شيخ 
جالل الّدين( شيخ عبد الغفور در محّلة پشت عمارت كاشان سكونت داشت 
و پس از عمري طوالني در 112 سالگي در 26 رمضان 1321 درگذشت و در 

مزار شيخان قم به خاك سپرده شد.

بابا افضل كاشانی 
 افضل الدين  محمد بن  حسن  َمَرقی  كاشانی ، حكيم ، عارف  و شاعر ايرانی  نيمة 
دوم  سدة 6 و نيمة نخست  سدة 7ق . وی  به ويژه  به  سبب  داشتن  آثار فلسفی  به  
زبان  فارسی  و نيز سروده هايش ، در ايران  آوازه ای  بلند دارد، با اين همه ، شرح  

زندگانی  وی  چندان  آشكار نيست .
ن��ام  او به ظاهر نخس��تين بار در برخ��ی  آثار خواجه  نصيرالدين  طوس��ی  )د 
672ق /1273م ( آمده  كه  خود را شاگرد يكی  از شاگردان  بابا، يعنی  كمال الدين  
محمد حاسب  رياضی دان  دانسته  اس��ت  )نك: »سير و سلوك «، 38(؛ وی  در 
ش��رح  االش��ارات  خود نيز كه  آن  را پيش  از 644ق /1246م  نوشته  است ، در 
نق��ل  يكی  از آراء بابا افضل  از او با تعبير »رحمه ال��ه « ياد می كند )455/1(، و 
اي��ن  قرينه ای  دربارة تاريخ  وفات  او به  دس��ت  می دهد؛ ام��ا در يكی  از منابع  
كهن  و معتبر دربارة او كه  رساله ای  است  با عنوان  »مختصر فی  ذكر الحكماء 
اليونانيين  و المليين« )متعلق  به  اواخر سدة 7 يا اوايل  سدة 8ق (، درگذشت  او 
حدود س��ال  610ق / 1213م  آمده  است  )ص  322-323؛ قس : بهار، 162/3(. 
بر اين  اس��اس ، با توج��ه  به  اين كه  باباافضل  در نامه ای  به  60 س��الگی  خود 
 اش��اره  كرده  اس��ت و می توان  گفت  كه  تولد او پيش  از 550ق /1155م  بوده  
است .آرامگاه  وی  در روستای  مرق  در 42 كيلومتری  شمال  غرب  كاشان  است  
كه  محراب  گچ بری  منقوش  با آيه هايی  به  خط ثلث  گرداگرد آن  از نمونه های  
ارزش��مند هنر دوران  مغول ، و صندوقچة چوبی  مشبك  آن  به  شيوة »آلت  و 

لغت« با تاريخ  912ق  در شمار بهترين  آثار هنری  عصر صفوی  است .
سرگذشت  ابهام آميز بابا افضل  موجب  شده  است  كه  دربارة او افسانه ها ساخته  
و پرداخته  شود: خويشی  خواجه  نصيرالدين  طوسی  با وی  و دور ماندن  كاشان  
از گزند مغوالن  با ميانجيگری  خواجة طوسی  به  احترام  بابا افضل الدين ، شيفتگی  
پادشاه  زنگبار نسبت  به  بابا كه  در خدمت  او به  لباس  درويشی  درآمد و پس  
از مرگ  وی  معتكف  آرامگاهش  گرديد، ديدار شيخ  سعدی  با بابا افضل ، مقام  
واالی  او نزد سلطان  محمود غزنوی ، و تعلق  خاطر بابا به  پسری  خياط پيشه ، و 
در نتيجه  عزلت گزينی  وی  در پايان  عمر، از آن  جمله اند كه  هيچ يك  پذيرفتنی  
نيست ، در عين  آنكه  از شخصيت  تأثيرگذار او حكايت  دارد. سهم  بابا افضل  
در خدمت  به  فرهنگ  ايرانی  بيش  از همه  در حوزة ادبيات  است . وی  يكی  از 
بزرگ ترين  شاعران  در ميان  حكمای  مسلمان  به  شمار می رود و می توان  او را 
يكی  از دو يا سه تن  از برجسته ترين  رباعی سرايان  دانست . برخی  رباعيات  او 
را به  ابوسعيد ابوالخير، عمر خيام ، اوحدالدين  كرمانی ، مولوی ، خواجه  عبداله  
انصاری ، عطار و ديگران  نس��بت  داده ان��د. او در رباعياتش  چند جا تخلص  

خويش  را »افضل » آورده  است . 
قديم ترين  مأخذ اش��عار فارسی  بابا افضل  مجموعة مونس  االحرار فی  دقايق  
االشعار تأليف  محمد بن  بدر جاجرمی  )741ق /1340م ( است  كه  شش غزل  
نيز به  نام  افضل الدين  كاشانی  ثبت  كرده  است.  بيشتر رباعيها و اشعار او بيان  
انديشه های  ِحكمی ، به  ويژه  هشدار به  ناپايداری  جهان  و ذكر حقايق  عرفانی  
است . وی  در سروده هايش  برخالف  ديدگاه  نسبی گرای  خيام ، از منظر يقينی  
س��خن  می گويد كه  حاصل  دانشی  يگانه  است .از ويژگيهای  برجستة كار بابا 
افضل  اين كه  آثارش  را يا از آغاز به  فارس��ی  روان  نوشته ، يا آثار اندكی  را كه  
نخس��ت  به  عربی  پرداخته  بوده ، بعدها به  فارسی  برگردانده  است . وی  برخی  
از آثار عربی  حكيمان  پيش��ين  را نيز به  فارسی  در آورده  است . فارسی نويسی  
او برخالف  فيلس��وفانی  مانند خواجه  نصيرالدين  و ابن  سينا، از روی  ترجيح  

شخصی ، و نه  به  خواست  ديگران  بوده  است . 
شيوه پخته  و روان  او نزديك  به  سبك  و اسلوب  پيشينيان  است ، چنانكه  به  كار 
بردن  گزاره های  كوتاه ، خ��ودداری  نكردن  از تكرار يك  واژه  هنگام  ضرورت  
و اس��تفاده اندك  از ضمير و واژه ه��ای  مترادف  كه  همگی  از ويژگی های  نثر 
كهن  است ، در نوش��ته های  فصيح  وی  فراوان  به  چشم  می خورد. در ترجمه  
و جايگزينی  واژه های  فلس��فی  به  زبان  فارسی ، كار او با كوشش  ابن  سينا در 
دانشنامه عاليی  قابل  مقايسه  اس��ت ؛ با اين  تفاوت  كه  باباافضل  به  جنبه های  
زيبايی  شناس��انه كاربرد واژه ها اهتمام  بيشتری  نشان  داده  است . در اين  ميان ، 
ترجمه او از رساله نفس  ارسطو را می توان  نمونه ممتازی  از ترجمه  و نگارش  

فلسفی  به  زبان  فارسی  به  شمار آورد.

كتاب ويترين مديران
 در كاشان به چاپ رسيد

»ويتري��ن مدي��ران« ب��ا موضوع ف��وت و فن مدي��ر دفتری توس��ط كارمند 
ش��هرداری كاشان چاپ و منتشر شد. صابر تفرشی نويسنده اين كتاب گفت: 
 كت��اب »ويترين مديران« با ه��دف ارائه اصول و فنون، شناس��ايی وظايف و 
مسئوليت های منش��ی ها و مسئول دفتران تدوين شده كه در صورت به كار 
بس��تن اين راهكارها و فرامين به صورت مستقيم و غير مستقيم نقش مهم و 
تاثيرگ��ذاری در بهبود عملكرد مديران ايفا كن��د. وی تصريح كرد: چاپ اول 
كت��اب ويترين مدي��ران در قطع وزيری با دو هزار تي��راژ در اختيار مديران و 
كاركنان ش��هرداری و فروش��گاه های فروش كتاب قرار گرفته است. به گفته 
وی از آنجا كه بيشترين وقت مديران صرف كارهايی از قبيل تصميم گيری ها، 
نظارت بر چگونگی اجرا، برنامه ريزی جهت ديدارها ، مذاكرات تلفنی و تهيه 
پيش نويس مكاتبات می شود مسئوالن دفاتر با مطالعه اين كتاب و به كاربستن 
راه های فنی مديريتی می توانند نقش سازنده و موثری در كاهش اتالف وقت 
و افزايش بهينه از زمان در اجرای امور اداری به ويژه رسيدگی به امور ارباب 

رجوع و بازدهی در سال جهاد اقتصادی را داشته باشند.

عضو هيات مديره اتوبوس رانی های كشور:

بودجه 75 ميليارد ريالی سازمان 
اتوبوس رانی شهرداری كاشان

 عضو هيات مديره اتحاديه اتوبوس رانی های كش��ور و مدير عامل  سازمان 
اتوبوس رانی ش��هرداری كاشان از تصويب بودجه 75 ميليارد و 340 ميليون 
ريالی س��ازمان اتوبوس رانی شهرداری كاش��ان در شورای اسالمی اين شهر 
خبر داد. محس��ن عرفان با اعالم اين خبرگفت: بودجه سازمان اتوبوسراني با 
درآمدهاي حاصل از فروش بليط، سرويس دربستي، تبليغات، كمك شهرداري، 
فروش اموال، كمك وزارت كشور و ساير درآمدهای پيش بيني شده است كه 
شامل هزينه هاي پرسنلي، هزينه هاي اداري، هزينه هاي سرمايه اي و هزينه هاي 
انتقالي مي باشد. وی مديريت بر هزينه ها را سياست اصلی سازمان دانست و 
گفت: با مديريت بر هزينه می توان درآمد های بودجه سال 90 بازدهی و راندمان 
سازمان را افزايش داد. وی احداث فروشگاه تعاونی مصرف كاركنان سازمان 
اتوبوس رانی و حومه، احداث نمازخانه، پيگيری و اجرای طرح ايستگاه های 
هوشمند، اجرای طرح لباس يكنواخت رانندگان و باجه داران، اجرای طرح راديو 
شهروند در اتوبوس ها با همكاری بخش خصوصی، برگزاری مسابقات مختلف 
 فرهنگی با موضوع حمل و نقل عمومی و ش��هروندان و برگزاری دوره های
آموزش��ی مختلف جهت رانندگان در زمينه ه��ای مختلف )رعايت مقررات 
 راهنماي��ی و رانندگی، تكريم ارب��اب رجوع.( را از جمله برنامه های س��ال 
90 عنوان كرد. عرفان با اشاره به افزايش قيمت حامل های انرژی به ويژه گازوئيل 
و نيز افزايش قيمت لوازم يدكی، الستيك، حقوق و دستمزد، كمبود نقدينگی 
را از مهم ترين مشكالت اين سازمان عنوان كرد و در ادامه خواستار همكاری 
 و مس��اعدت شهرداری كاش��ان و دولت خدمتگزار در خصوص كمك های
 مالی ش��د. به گفته وی، در حال حاضر س��ازمان اتوبوس��راني كاشان داراي 
159 دس��تگاه اتوبوس ملكي، 34 دستگاه اتوبوس خصوصي، 534  ايستگاه 

اتوبوس، 19 كيوسك تهيه بليط، 42 سايبان و 14 خط فعال است.

مدير عامل سازمان تاكسيرانی كاشان:

نصب سيستم GPS تاكسی بی سيم 
مدير عامل سازمان تاكسيرانی شهرداری كاشان از نصب و راه اندازی سيستم 

GPS در تاكسی بی سيم 133 اين شهر خبر داد.
اكبر وطن خواه گفت: تاكنون 120 تاكسی  بی سيم به اين سيستم مجهز شده كه 
تا پايان سال جاری تمامی تاكسی های سطح شهر به اين سيستم مجهز خواهند 
شد. به گفته وی، شناسايی موقعيت جغرافيايی تاكسيداران سطح شهر و اطمينان 
از فعاليت آنها در مس��يرهای مشخص شده و رضايت شهروندان و رانندگان 
 می باش��د. وطن خواه در ادامه از افزايش و توس��عه ناوگان تاكس��ی بی سيم

اين شهر خبر داد و گفت: تا پايان امسال تعداد 60 دستگاه خودرو به ناوگان 
تاكسی بی سيم اين سازمان اضافه خواهد شد. گفتنی است: دستگاه هاي رهياب 
به طور خالصه موقعيت ياب و نقشه خواني هستند كه به شما در يافتن محل 

و مسير حركت بهينه به شما كمك مي كنند.

چهارمين همايش مديريت انرژی 
در كاشان برگزار می شود

شهردار كاشان، ترويج شيوه های نوين ساخت و ساز با رويكرد صرفه جويی در 
مصرف انرژی و ارائه روش ها و راهكارهای نوين در سطح كالن و گسترش آن 
به عموم شهروندان  را از اهداف برگزاری اين همايش عنوان كرد. سعيد مدرس 
زاده خاطر نشان كرد: در ادامه برپايی اين همايش  سه كارگاه تخصصی سه روزه 
كه از مهم ترين تغييرات اين همايش نسبت به دوره های پيشين اين همايش در 
سال های گذشته است برگزار می شود. به گفته وی برپايی نمايشگاه »فن آوری 
نوين ساخت و ساز« به مدت چهار روز از برنامه های جانبی همايش مديريت 
انرژی دانست.گفتنی است چهارمين همايش مديريت انرژی در 30  ارديبهشت 
ماه سال جاری در فرهنگسرای مهر شهرداری كاشان با همكاری سازمان بهره 
وری انرژی ايران، دفتر نظام مهندسی كاشان و مركز علوم تحقيقات و مسكن 
ساختمان برگزار می شود.همچنين ثبت از شركت كنندگان در كارگاه های اين 
هماي��ش و دريافت مقاالت به صورت اينترنتی از پورتال اينترنتی ش��هرداری 

كاشان صورت می پذيريد.

بزرگ ترين مسجد دانشگاهي كشور 
در كاشان افتتاح شد 

بزرگ ترين مسجد دانشگاهي كشور با حضور عبداله جاسبي رئيس دانشگاه آزاد 
اسالمي كشور در دانشگاه آزاد اسالمي واحد كاشان بهره برداري رسيد.

مسجد چهارده معصوم دانشگاه آزاد اسالمي واحد كاشان كه طي مراسمي افتتاح 
شد با هزينه اي بيش از يك ميليارد تومان از محل اعتبارات دانشگاه در زميني به 
مساحت دو هزار و 500 مترمربع و سه هزار و600 متر مربع زيربنا در دو طبقه 

احداث شده  است. 
مسجد چهارده معصوم دانش��گاه آزاد كاشان داراي 14 گنبد كوچك با سبك 
معماري اس��المي و يك گنبد بزرگ 30 دهانه 11 متري با دو پوشش مجزا با 
مقرنس داخل و سه رويي با مقرنس هاي مجزا است. اين مسجد داراي سيستم 
تهويه سرمايشي و گرمايشي، موتورخانه، چيلرو بويلراست كه عمليات ساخت 
آن از سال 82 آغاز شده است. پس از اين مراسم مجموعه فرهنگي تاالر سپيده 
كاش��اني نيز با حضور دكتر جاسبي در دانشگاه آزاد اسالمي واحد كاشان طي 

مراسمي افتتاح و به بهره برداري رسيد. 
همچنين تاالر چند منظوره فرهنگي سپيده كاشاني در زميني به مساحت يك هزار 
و 400 مترمربع احداث ش��ده و تاكن��ون 730 ميليون تومان از محل اعتبارات 

دانشگاه براي آن هزينه شده  است. 

 سرپرست سازمان عمران و بهسازی شهرداری كاشان 
گفت: بودجه پيش��نهادی س��ال 90 س��ازمان عمران و 
بهسازی شهرداری كاشان با پيش بينی 48 ميليارد ريال 
درآمد در شورای اسالمی شهر كاشان در حال تصويب 
است. مهندس محمود مسچيان با اعالم اين خبر گفت: 
27 ميلي��ارد ريال س��هم  بودجه از مح��ل درآمد های 
حاصل از فروش محصوالت كارخانه آسفالت و مصالح 
سنگين، 970 ميليون ريال،  از محل درآمد های حاصل 
از مش��اركت با بهره بردار خصوصی كارخانه بلوك، و  
1/4 ميليارد ريال از محل درآمد های حاصل از مشاركت 
با بهره بردار خصوصی تاسيس��ات ماس��ه شويی و 19 
 ميليارد ريال آن نيز از محل درآمد های حاصل از اجرای 
پروژه های عمرانی محقق خواهد ش��د. وی با اشاره به 
اين كه اين ميزان بودجه  سر فصل های مشخصی هزينه 
می شود گفت:  كاهش بودجه سال جاری اين سازمان را 

نسبت به سال گذشته يادآور شد و گفت: بودجه سال 89 
اين سازمان  با مبلغ  68 ميليارد پيش بينی و مصوب شده 
بود كه بر اساس گزارش مالی سازمان در سال گذشته 25 

درصد آن محقق شده است. 
وی مديريت بر هزينه ها را سياس��ت اصلی س��ازمان 
دانس��ت و گفت: با مديريت بر هزينه می توان حتی با 
وجود كاهش در پيش بينی درآمد های بودجه سال 90 
بازدهی و راندمان سازمان را افزايش داد. مسچيان كمبود 
نقدينگی اين س��ازمان را ياد آور ش��د و گفت: با وجود 
اين كمبود كارخانه های توليد مصالح سنگين و آسفالت  
سازمان نمی توانند ميزان توليد را افزايش دهد. وی يكی 
از راهكارهای  افزايش ميزان توليد و رفع مشكل كمبود 
نقدينگی را كنترل و كاهش هزينه های جاری عنوان كرد 
و گفت: با مديريت بر هزينه ها و تمركز سرمايه گذاری 
م��ی توانيم فعاليت های عمرانی را توس��عه دهيم. وی، 

مشكل هزينه های سنگين قير، گازوئيل و خريد نقدی 
اين مواد را ياد آور شد و گفت: فروش آسفالت  اعتباری 
از ديگر مشكالت سازمان عمران و بهسازی شهرداری 

كاشان است.
سرپرست س��ازمان عمران و بهسازی شهرداری كاشان 
اظهار كرد اين سازمان  توانست از طريق فروش مستقيم 
مصالح س��نگی توليدی طی سه ماهه گذشته بخشی از 
چك های معوق سازمان را تامين نمايد. مسچيان با تاكيد 
بر وجود قراردادهای متعدد تس��ويه نش��ده مالی افزود: 
 از پيامد ه��ای منفی صورت وضعيت های معوق برای 
قراردادها، عدم تامين به موقع وجه الزم جهت چك های 
وعده دار صادره توسط مديريت اسبق سازمان می باشد 
كه باعث تنزل سنگين اعتبار بانكی اين سازمان شده و 
معضل كمبود نقدينگی سازمان را به شدت حاد ساخته 

است. 

مجموعه تاريخی عباسيان

اين  بنای  تاريخی  در حدود س��ال های  1245 تا 1250 ه ق  
توسط  مرحوم سيداباهيم تاجر كاشانی پدربزرگ  آيت  ا... 
سيد محمد علوی  بروجرودی  ساخته شده است. مساحت  
اين  مجموعه  حدود پنج هزار متر مربع  است  كه  پنج  طبقة  
پس  س��رداب ، س��رداب ، همكف ، باال و به��ار خواب  را 
ش��امل  می شود و به  دليل  تعدد طبقات ، مساحت  زيربنای  
آن  از مساحت  زمين  خانه  بيشتر است  )حدود هفت هزار 
مترمربع ( كل  مجموعه ، شامل پنج حياط  بيرونی ، اندرونی ، 
باغ ، خدمه  و حوضخانه  است  كه  هر يك  كاربرد ويژه  خود 

را داشته  به  اين  ترتيب  كه :
بخش بیرونی : محل  كار و مهمانپذير صاحبخانه  و محل  
پذيرايی  از مهمانان  تجاری به  شمار می آمده  است  و شامل 
اتاق آئينه، تاالر سرپوشيده، ايوان، اتاق های سه دری و پنج 

دری و ساير فضاهاست. 
اندرونی : محل  اسكان  صاحبخانه  و خانواده اش  بوده  كه  از 

بخش  بيرونی  به طور كامل جدا بوده  است. 
حیاط  باغ : محل  برگزاری  نماز جماعت  به  امامت  آيت  ا... 
س��يد محمد علوی  بروجردی  بوده  كه  از اين  رو ايشان  به  

سيد باغ  شهرت  يافته اند. 
حیاط  حوضخانه : محل  تدريس  سيد باغ  بوده  است . 

حیاط  خدمه : محل  اسكان  خدمه  بوده  كه  از طريق  مطبخ  
به  خانه  راه  داشته  است . 

كل  مجموعه  دارای  دو بادگير و دو حلقه  چاه  است  كه  يكی  
از چاه ها به  عنوان  مخزن  آب  خانه  به  شمار می رفته  است .

 مهم ترين  قسمت های  مجموعه  عباسیان:
1- آينه، زيباترين  اتاق  خانه  واقع  در حياط  بيرونی  كه  محل  
پذيرايی از مهمانان  خاص  بوده  است كه دارای تزئينات آئينه 

كاری وگچ بری زيباست.
2- اتاق  شاهنشين  واقع  در حياط  اندرونی  

3- اتاق  پنج  دری  )تاالر مركزی ( كه  به  دليل  اشراف  بر دو 
حياط  بيرونی  و اندرونی ، بيشتر مورد استفاده  صاحبخانه  

بوده  است . 
4- دو تاالر سرپوش��يده  ب��زرگ  )واقع  در حياط  بيرونی ( 
و كوچ��ك  )واقع  در حد فاصل  حياط  بيرونی  و اندرونی ، 
در امت��داد تاالر مركزی ( كه  اولی  محل  برگزاريی جش��ن  
و عزاداری  عمومی و دومی  محل  برگزاريی مراس��م های  

خانوادگی  خصوصی  بوده  است . 
نكته  قابل  توجه، نورگير زيبای  تاالر سرپوشيده  بزرگ  است  
كه  به  دليل  شباهتش  به  كاله  سربازان  فرنگی  دوره  قاجار به  

نورگير كاله  فرنگی  معروف  است . 
پس  از مرگ  حاج  سيد محمد ابراهيم ، خانه  پس  از مدتی  

تفكيك  شده  و به  فروش  رسيد به  اين  ترتيب : 
بيرونی  )عباسيان (، اندرونی  )مس��عودی  فر(، حوضخانه  

)حقانی (، خدمه  )عباسی (، باغ  )تقوی ( 
وجه  تسمیه: حدود صد سال  پيش، حياط   بيرونی  به  يكی  
از تاجران  معروف  كاشان  به  نام  عباسيان  فروخته  شد؛ كه  به  
دليل  هنگفت  بودن  اين  بها در آن  زمان  ، تا مدتها اين  خبر، 
نقل  محافل  ش��هر بود و اين  باعث  ش��د كه  به  تدريج  كل  

مجموعه  به  نام  عباسيان  شناخته  شود.
معمار و هنرمندان  بنا نامعلومند. اما مرمت  بنا از سال 1374 
آغاز ش��د. از پنج حياط ، س��ه  حياط  بيرون��ی ، اندرونی  و 
حوضخانه  و حياط  باغ  30 درصد مرمت  شده ولی  حياط  
خدمه  هنور خريداری  نشده  است . اين  بنای  ارزشمند در 

محلة  سلطان  اميراحمد واقع  شده  است .

مجموعه تاريخی طباطبايی ها

از ديدن��ی ترين  بناهای  قديمی  كاش��ان ، خانه  طباطبايی  
است  كه  در محله  سلطان  اميراحمد قرار دارد. 

اين  خانه  توس��ط  مرحوم  س��يد جعف��ر طباطبايی  كه  از 
تجار معروف  فرش  بوده  در س��ال )1250 ه ق ( س��اخته  
شده  است . معمار، طراح  و سازنده  استاد علی  مريم  بوده  
اس��ت  كه  با اس��تفاده  از نبوغ  ذاتی  و قدرت  خالقيت  و 
ابت��كار خود عالوه  بر خانه  طباطبايی  تيمچه  امين  الدوله  
و خان��ه  بروج��رودی  را نيز از خود به  يادگار گذاش��ته  
 اس��ت  ك��ه  مدت  س��اخت  اين  بن��ا را بيش  از ده  س��ال  

دانسته اند. 
نقاش��ی های  خانه  و طرح  گچبری  آن  با نظارت  مرحوم  
ميرزا ابوالحس��ن  غفاری  كاشانی  ملقب  به  صنيع  الملك  
)عموی  كمال  الملك  و بنيانگذار اولين  مدرسه  نقاشی  در 

ايران ( انجام  گرفته  است . 
خانه  طباطبايی  مشتمل  بر سه  بخش  اندرونی ، بيرونی  و 

خدمه  است . 
اندرونی  عمارت  ضلع  شمالی  بنا می باشد كه  صاحب  خانه  
و خانواده اش  در آن  زندگی  می كرده اند. بيرونی عمارت ، 
ضلع  جنوبی  خانه  است  كه  در اين  قسمت  از مهمانان  و 
مراجعين  پذيرائی  می كرده اند و همچنين  جايگاه  برگزاری  
مراسم  مذهبی  و جشن ها بوده  است . بخش  خدمه  ضلع 
غربی خانه  بوده  و شامل  مطبخ ، اصطبل ، بهاربند، انبارهای  
سوخت  و مواد غذای  می باشد. خانه  طباطبايی  با 4700 
متر مربع  وس��عت  دارای 40 باب  اتاق ، چهار حياط ، دو 
حياط  خلوت ، چهار سرداب ، سه بادگير و دو رشته  قنات  

می باشد. 
معماری  خانه  به  شيوه  حجاب  دار، گودال  باغچه  متقارن  
و درون  گراس��ت ، معماران  كاشان  در روزگار گذشته  با 
توجه  به  پای  بندی  مردم  كاشان  به  اعتقادات  دينی ، خانه ها 
را در عي��ن  حال  كه  داراي فضای  باز، گس��ترده  و روح  
بخش  می باش��د طوری  طراحی  می نموده اند كه  از نوعی  

حجاب  و طرح  محفوظ  نيز برخوردار باش��د به  شكلی  
كه  داخل  خانه  مطلقاً از بيرون  رويت  نمی شود و از پشت  
ب��ام  خانه های  اطراف  نيز داخل  و قس��مت های  ديگر از 

بخش های  مختلف  قابل  ديدن  نيست . 
ب��ا توجه  به  وضعيت  جغرافياي��ی  و آب  و هوايي  منطقه  
كويری  ، خانه ها را گود می س��اختند تا بنا عايق  حرارت  
و صدا بوده  و دسترس��ی  به  آب  قنات  ه��م  راحتر و در 
مقابل  زلزله  مقاوم تر باش��د. خصوصيت  ديگر معماری  
خان��ه  طباطبايی  متق��ارن  بودن  آن  اس��ت  ك��ه  در عين  
تقارن ، با اس��تفاده  از فصول  مختلف  سال  متناسب  است  
به  طوری  كه  در تابس��تان  با اس��تفاده  از بادگيرها، هوای  
بسيار مطبوع  و خنك  به  طور طبيعي  و دائمي  در سردابها 
جريان  دارد و در زمس��تان  اتاق ها روبه  آفتاب  با وسايل  
 بس��يار ساده ، زندگی  در آن  را به  راحتی  امكان  می ساخته 

است . 
عظمت  و زيبائی  خانه  نيز به  درون  خانه  برمی  گردد نمای  
خارجی  آن  )معماری  درون  گرا( و همچنين  پنجرة  اتاقها 
به  طرف  حياط  باز و از حياط  مركزی  نور می گيرد و هيچ  
پنجره ای  به  س��مت  كوچه  باز نمی شود. خانه  طباطبايی  
نشانه  يك  معماری  زيبا و كم  نظير ايرانی است  كه  انسان  
را متحول ، متفكر و آشنا با اصالت  گذشته  می نمايد. اين  
خانه  به  ش��ماره  1504 در فهرست  آثار ملی  ايران  به  ثبت  

رسيده  است .

معاون عمرانی شهرداری كاشان:   

پيشر فت فيزيكی 70 درصد فاز سوم پارک الله كاشان
معاون عمرانی ش��هرداری كاش��ان گفت: عمليات اجرايي اين پارك از س��ال 
گذش��ته آغاز شده  و تاكنون 70 درصد پيش��رفت فيزيكي حاصل شده است. 
مهندس غالمرضا بخش��نده فرگفت:  فاز س��وم اين پارك با مساحت 11 هزار 
مت��ر و650 متر مربع آبنما و رس��تورانی به مس��احت 895 مت��ر مربع در حال 
اتمام  اس��ت. وی با اش��اره به اين كه  فضای سبز اين  پارك  8200 متر مربع 
 همراه با ساير فضاهای خدماتی شامل نمازخانه و وضوخانه عنوان است: زمان 

بهره برداری از اين طرح تا پايان شش ماهه نخست امسال خواهد بود.  
بخش��نده فر توس��عه فضای س��بز را از الزامات زندگی شهرنش��ينی دانست و 
گفت: توس��عه اين  فضاها عالوه بر ارزش های جايگزين شدن محيط زيست 
مانند تلطيف هوا و تعديل دما، در زيبا س��ازی ش��هر و حفظ آرامش و شادابی 
ش��هروندان هم تاثير مس��تقيم دارد.  ب��ه گفته وی ترويج فرهنگ اس��تفاده از 
فضاي س��بز، توس��عه فضاي س��بز پايدار و گس��ترش آموزش فضاي سبز در 
 اليه ه��اي مختلف ش��هر به طور كاربردي در دس��تور كار اي��ن معاونت  قرار 

دارد.
همچنين معاون عمرانی ش��هرداری كاش��ان خاطر نش��ان كرد: پ��ارك بانوان 

 كاش��ان با 80 درصد پيش��رفت فيزيكی واقع در پارك مدنی اين شهر احداث 
می شود.

مهندس غالمرضا بخشنده فر، اعتبار پيش بينی شده تا تكميل اجرای اين طرح 
را مبلغ چهار ميليارد ريال  از محل اعتبارت عمرانی ش��هرداری كاشان دانست 
و افزود: زمان افتتاح و بهره برداری از اين طرح همزمان با گراميداش��ت هفته 
دولت می باش��د. وی در ادامه ضرورت اس��تقالل و اس��تفاده آزادانه بانوان از 
برنامه هاي عمراني ش��هرها و ضرورت ارتباط برنامه ريزي ش��هري با سطوح 
فرهنگي بانوان را خاطر نشان كرد و افزود: تامين فضاي تفريحي ورزشي ويژه 
بانوان، تقويت روحيه ش��ادي و نش��اط در بانوان به خصوص دختران جوان، 
حفظ سالمت جسمي و روحي زنان را از ديگر اهداف اجرای اين طرح است. 
وی با اشاره به اين كه اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی شهرداری كاشان 
در قالب طرح های مطالعاتی و اتمام پروژه های نيمه تمام برنامه ريزی ش��ده 
اس��ت گفت: با توجه به فرمايش مقام معظم رهبری كه س��ال 90 را سال جهاد 
اقص��ادی نامگ��ذاری نمودند گفت: پروژه ها و طرح های عمرانی ش��هرداری 

كاشان در سال جاری با عنوان جهاد  نام گذاری شده است.
خی

اری
ار ت

آث
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اطالع رساني
تأسيس

2/407 ش��ماره: 489/ ث 90/103 آگهي تأسيس ش��ركت خدماتي بازرگاني كيان آرمان كوير 
س��هامي خاص. ش��ركت فوق در تاري��خ 1390/2/12 تحت ش��ماره 43812 و شناس��ه ملي 
10260617048 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1390/2/12 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر 
تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي 
و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: انجام امور خدماتي نظير تأمين 
نيروي انساني موقت- موارد تعمير و نگهداري- امور آشپزخانه و رستوران- كليه امور پشتيباني- 
امور تأسيسات باغباني و فضاي سبز- انبارداري- انجام كليه خدمات تخليه و بارگيري در محل- 
صفاف��ي و عمليات كاال- انجام كليه امور خدمات در زمينه تأمين- تعمير و نگهداري ماش��ين 
آالت س��بك و سنگين و نيمه سنگين- انجام خدمات خاكبرداري و خاكريزي- جاده سازي و 
راه س��ازي- ساخت و نصب اس��كلت فلزي و تجهيزات دريايي- خريد و فروش- صادرات و 
واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني- تحصيل وام و اعتبارات بانك هاي داخلي و خارجي صرفًا 
جهت تحقق موضوع شركت- عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي- شركت در مزايدات و 
مناقصات دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي نمايندگي در داخل و خارج از كشور و هر آنچه با 
موضوع شركت مرتبط باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي 
ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خيابان كاوه جنوبي- روبروي دبيرستان سادات- 
مجتمع تجاري اداري ماه نوش- بلوك س��ي- طبقه اول- واحد 34- كدپستي 8148998575، 
4- س��رمايه ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد س��هم 10/000 ريالي كه تعداد 
يكصد س��هم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 
226/12-3 م��ورخ 1390/01/28 نزد بانك صادرات ش��عبه چهارباغ اصفهان پرداخت گرديده 
اس��ت و الباقي س��رمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي 
محمود محمدي به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي يونس محمدي به سمت نائب رئيس 
هيئت مديره. 3-5- آقاي مهدي كيانيان به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي مهدي كيانيان 
به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و 
اس��ناد مالي تعهدآور شركت با امضاي مديرعامل و يكي از اعضاي هيأت مديره متفقاً و با مهر 
شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. 
8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- خانم فاطمه منظري به عنوان بازرس اصلي. 2-8- خانم 

پروين محمدي به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 2098/1               آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

 
تأسيس

2/408 ش��ماره: 494/ ث 90/103 آگهي تأسيس ش��ركت شايان گستر اسپادانا سهامي خاص. 
شركت فوق در تاريخ 1390/2/12 تحت شماره 43820 و شناسه ملي 10260617090 در اين 
اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1390/2/12 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه 
اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار زاينده رود 
آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: انجام خدماتي نظير تهيه، طبخ و توزيع غذا، نيروي انساني 
موقت، تنظيفات عمومي، حفظ و نگهداري فضاي سبز،  زيباسازي معابر، آسفالت، جدول كشي 
و جدول بندي، رنگ آميزي و س��ند بالست، بنيه و محوطه سازي،  قالب بندي، اسكلت بندي، 
جوشكاري و حفاري، خاكبرداري و خاكريزي،  لوله كشي ساختمان، خريد و فروش و صادرات 
و كلي��ه كاالهاي مجاز بازرگاني، تحصيل وام و اعتبارات بانكي داخلي و خارجي صرفاً جهت 
تحقق موضوع ش��ركت، عقد قرارداد با اش��خاص حقيقي و حقوقي، ش��ركت در مزايدات و 
مناقصات دولتي و خصوصي، اخذ و اعطاي نمايندگي در داخل و خارج كشور و هر آنچه كه 
با موضوع شركت مرتبط مي باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز 
اصلي شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خيابان خاقاني- كوچه محمديه- بن بست 
رحيم منش- پالك 102، 4- س��رمايه ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 
10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طي 
گواهي بانكي شماره 9232020 مورخ 1390/02/04 نزد بانك ملت شعبه خيابان توحيد اصفهان 
پرداخت گرديده اس��ت و الباقي س��رمايه در تعهد صاحبان سهام مي باش��د. 5- اولين مديران 
شركت: 1-5- آقاي محمدرضا درخشنده چالشتري به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي 
محمدعلي آراسته به سمت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- خانم بهاره درخشنده چالشتري به 
سمت عضو هيئت مديره. 4-5- خانم بهاره درخشنده چالشتري به سمت مديرعامل به مدت 
2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي تعهدآور با امضاي 
رئيس هيأت مديره و با مهر شركت معتبر مي باشد. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجري 
مصوبات هيأت مديره مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي منوهر بغدادي به 

عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي حسين سيامكي به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 2098/2               آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تأسيس

2/409 ش��ماره: 462/ ث 90/103 آگهي تأس��يس شركت پرند سيس��تم گستر آيريك سهامي 
خاص. شركت فوق در تاريخ 1390/2/11 تحت شماره 43776 و شناسه ملي 10260616811 
در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/2/11 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده 
و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار 
زاينده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: اجرا، نصب و راه اندازي كليه سيس��تم هاي 
الكتريكي، الكترونيكي نظير درب هاي اتوماتيك و برقي و آيفون هاي تصويري،  دس��تگاه هاي 
حضور و غياب، نصب و راه اندازي موتورهاي صنعتي )شامل اينورتر، سافت استارترها( طراحي 
و مونتاژ تابلوهاي برق، برق صنعتي ش��امل شبكه هاي فش��ار قوي و متوسط انتقال برق،  ارائه 
خدمات تعمير و نگهداري و بهره برداري از پروژه هاي صنعتي،  عمراني و خطوط توليد در زمينه 
برق، الكترونيك، كامپيوتر، اتوماس��يون صنعتي و مشاوره در امر طراحي و مهندسي، فروش و 
نصب سيستم هاي حفاظتي صوت و تصوير )دوربين هاي مدار بسته- تجهيزات صوت و تصوير 
س��الن هاي كنفرانس و خدمات و فروش وسايل ويدئو، ديتا پروژكتور و پرده نمايش مربوطه، 
فروش و طراحي و نصب و راه اندازي سيستم هاي شبكه كامپيوتري، تأمين نيروي انساني موقت، 
خريد و فروش و صادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني، تحصيل وام و اعتبارات بانك 
هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت موضوع شركت، عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي، 
شركت در مزايدات و مناقصات دولتي و خصوِصي، اخذ و اعطاي نمايندگي در داخل و خارج 
از كش��ور و هر آنچه با موضوع ش��ركت مرتبط باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت 
نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خيابان طالقاني- بازار 
بزرگ طالقاني- طبقه س��وم- واحد 182، 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به 
يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 ريال توسط 
مؤسس��ين طي گواهي بانكي شماره 9217/69 مورخ 1390/01/21 نزد بانك ملت شعبه چهار 
راه ارديبهشت اصفهان پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 
5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- آقاي اصغر مهرابي به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي 
عليرضا اسدي به سمت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي احمدرضا اسدي به سمت عضو 
هيئت مديره. 4-5- آقاي احمدرضا اسدي به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 
6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت با امضاي مديرعامل و با مهر 
شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. 
8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- خانم پروانه غضنفري به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي 

عليرضا امامي به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف/ 2127                  آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان
 

احضار
2/410 در پرونده كالسه 890388 ب 15 اصفهان آقاي يداله ماهراني متهم است به ايراد ضرب 
و ج��رح عم��دي با قداره لذا با توجه به متواري و نامعلوم بودن آدرس متهم، و به اس��تناد ماده 
115 قانون آئين دادرس��ي مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار يا محلي درج 
و منتشر مي شود و از متهم موصوف دعوت به عمل مي آيد تا براي رسيدگي به اتهامش ظرف 
مدت 30 روز پس از نش��ر در اين ش��عبه بازپرسي )واقع در مجتمع شماره 2 دادسراي عمومي 
اصفهان- خ كهندژ( حاضر گردد. ضمناً در صورت عدم حضور غياباً  رسيدگي و اتخاذ تصميم 

خواهد شد.
م الف/ 2174                  انتشاري- مدير دفتر شعبه 15 دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

 
ابالغ رأي

2/411 شماره دادنامه: 9009970353500153، شماره پرونده: 8909980364601297، شماره 
بايگاني شعبه: 891075، شاكي: خانم عفت شيراني به نشاني خ رباط خ شهيدان شيراني بعد از 
تعميرگاه بوتان ك صبا 2 سمت شرق منزل سوم، متهم: آقاي حسين اميرآبادي به نشاني مجهول 
المكان، اتهام ها: 1- فحاشي 2- افترا، گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم دادرسي 

را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه 

در خصوص اتهامات متهم حسين اميرآبادي دائر بر فحاشي و افتراء نسبت به همسرش عفت 
شيراني، از توجه به مفاد كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقالب اصفهان و با عنايت 

به شكوائيه شاكي و مالحظه اظهارات شهود و مطلعين امر و اينكه متهم نيز عليرغم ابالغ قانوني 
اخطاريه در مرحله تحقيقات مقدماتي دادس��را و عليرغم ابالغ قانوني وقت رسيدگي از طريق 
جرايد در جلسه دادرسي مورخه 1390/2/7 اين دادگاه حضور نيافته و اليحه دفاعيه اي نيز در 
دفاع از خود تقديم ننموده اس��ت لذا وقوع و انتس��اب بزه هاي فوق به متهم موصوف محرز و 
مسلم مي باشد. دادگاه مستنداً به مواد 47 و 608 و 697 قانون مجازات اسالمي متهم را به علت 
ارتكاب بزه فحاش��ي به پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال جزاي نقدي در حق دولت و به علت 
ارتكاب بزه افتراء به تحمل چهل ضربه شالق به صورت متعارف محكوم مي نمايد. رأي صادره 

غيابي و ظرف ده روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در همين دادگاه است.
م الف/ 2173                           كليشادي- رئيس شعبه 109 دادگاه عمومي جزائي اصفهان
 

ابالغ رأي
2/412 شماره دادنامه: 9009970353700143، شماره پرونده: 8909980362202427، شماره 
بايگاني شعبه: 891343، شاكي: آقاي عباس يزداني به نشاني اصفهان- خ شيخ صدوق شمالي 
ك��وي حكيم نظامي كوچه س��عدي پ 28، متهم: آقاي محمد كاظم باقري به نش��اني مجهول 
المكان، اتهام: صدور چك بالمحل، گردش��كار: دادگاه ختم رس��يدگي را اعالم و به شرح ذيل 

مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي محمد كاظم باقري شاهزاده علي اكبر فرزند غالمعباس داير بر صدور 
يك فقره چك بالمحل به ش��ماره 083524 مورخ 89/4/25 عهده بانك صادرات ايران به مبلغ 
هفتاد و پنج ميليون ريال دادگاه با بررسي مجموع محتويات پرونده و با عنايت به شكايت شاكي 
خصوص��ي عباس يزداني و گواهينامه عدم پرداخت بانك محال عليه و بقاء چك موصوف در 
يد شاكي و ساير قرائن و امارات منعكس در پرونده بزهكاري متهم نامبرده محرز و مسلم بوده 
مس��تنداً به مواد 3-22 قانون اصالح موادي از قانون صدور چك مصوب 1382/6/2 نامبرده را 
به يك س��ال حبس و محروميت از داش��تن دسته چك به مدت دو سال محكوم مي نمايد. اين 
رأي غيابي محسوب و ظرف ده روز از تاريخ ابالغ واقعي قابل واخواهي در همين دادگاه بوده 
و پ��س از انقضاء مهلت واخواهي وفق قانون قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه هاي تجديدنظر 

استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 2172                            نم نبات- رئيس شعبه 111 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

ابالغ رأي
2/413 شماره دادنامه: 9009970352800172، شماره پرونده: 8909980358100748، شماره 
بايگاني شعبه: 891298، شاكي: آقاي نويد شمس به نشاني اصفهان اميريه خ اول فرعي چهارم 
پ 13، متهم: آقاي مقصود كاه كش ساماني به نشاني مجهول المكان، اتهام: تحصيل مال از طريق 
نامش��روع، گردشكار: دادگاه با بررس��ي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و بشرح ذيل 

مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي مقصود كاه كش س��اماني معروف به اصغر س��اماني كه بلحاظ متواري 
بودن مشخصات بيشتري از وي در اختيار نمي باشد مبني بر تحصيل مال بطريق نامشروع بدين 
نحو كه براساس شكايت آقاي نويد شمس متهم با انجام مانور متقلبانه كارمند شركت خدمات 
كش��اورزي مبلغ چهل و ش��ش ميليون ريال از ش��اكي تحصيل نموده تا براي وي يكدستگاه 
خودرو كاميونت ايس��وزو 3 تن تهيه نمايد. دادگاه با عنايت به شكايت شاكي و لحاظ گزارش 
مأمورين انتظامي و متواري بودن متهم و قدر متيقن حاصل از اظهارات شهود و مطلعين و مؤيداً 
به ساير قرائن و امارات قويه منعكس در پرونده مجرميت وي را ثابت تشخيص فلذا با انطباق 
عملكردش با ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبرداري مشاراليه 
را عالوه بر رد مال اصل مأخوذه مبلغ چهل و شش ميليون ريال به شاكي به تحمل مدت يك 
سال حبس و پرداخت مبلغ نود و دو ميليون ريال معادل دو برابر مال مأخوذه بعنوان جزاي نقدي 
تعزيراً در حق صندوق دولت محكوم مي نمايد. رأي صادره غيابي و مهلت ده روز پس از ابالغ 
قابل واخواهي در اين دادگاه و س��پس وفق مقررات قانوني در مهلت بيس��ت روز پس از ابالغ 

قابل رسيدگي تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر مركز استان مي باشد.
م الف/ 2171                          حمصيان- رئيس شعبه 102 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

 
احضار

2/414 ش��ماره: 900253 د 37 نظر به اينكه آقاي س��عيد دورعلي به اتهام خيانت در امانت از 
طرف اين ش��عبه 37 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممكن نگرديده اس��ت بدين وس��يله در اجراي ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف حداكثر يكماه از تاريخ نش��ر آ گهي در شعبه 37 دادسراي اصفهان جهت 
پاسخگويي به اتهام خود حاضر، در صورت عدم حضور بعد از مهلت فوق اقدام قانوني بعمل 

خواهد آمد.
م الف/ 2168                           دفتر شعبه 37 دادياري دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

ابالغ رأي
2/416 شماره دادنامه: 8809970354601502، شماره پرونده: 8809980358700870، شماره 
بايگاني ش��عبه: 880854، ش��اكي: آقاي جالل زندي به نشاني اصفهان- قهجاورستان- شهرك 
بهار- فاز 5- منزل مرتضي زندي، متهم: آقاي ناصر اش��وري مجهول المكان، اتهام: ايراد جرح 
عمدي با چاقو، گردش��كار: دادگاه ختم رسيدگي را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي 

مي نمايد.
رأي دادگاه

اتهام آقاي ناصر آش��وري )عاشوري( دائر بر جرح عمدي با چاقو نسبت به شاكي آقاي جالل 
زندي از توجه به تحقيقات انجام ش��ده و مس��تندات ضميمه و دالئل ابرازي و گواهي گواهان 
و س��اير قرائن و شواهد موجود در پرونده و اينكه متهم عليرغم ابالغ قانوني و انتظار كافي در 
جلس��ه دادگاه حضور نيافته و اليحه دفاعيه اي نيز ارائه ننموده است محرز است عليهذا دادگاه 
نامب��رده را در اجراي م��واد 302 و 480 و 482 و 367 و 437 و 614 قانون مجازات اس��المي 
به تحمل يكس��ال حبس و پرداخت ميزان يك س��وم ديه كامل بابت جائفه و پنج درصد بابت 
شكستگي دنده و ارش عمل جراحي و نيز به پرداخت يك هزارم ديه بابت داميه انگشت دست 
چپ در حق ش��اكي محكوم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف مدت ده روز از تاريخ ابالغ 

قابل واخواهي در همين دادگاه مي باشد.
م الف/ 2170                             اعظمي- رئيس شعبه 120 دادگاه عمومي جزائي اصفهان
 

ابالغ رأي
2/417 شماره دادنامه: 9009970354500151، شماره پرونده: 8809980362701036، شماره 
بايگاني شعبه: 891308، شاكي: خانم فريبا كريمي به نشاني خميني شهر ارغوان مجتمع مجلسي 
واحد بي 12 طبقه سوم پ 34، متهم: آقاي عبدالحسين زاهدي به نشاني مجهول المكان، اتهام: 
ايراد جرح عمدي با چاقو، گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي اعالم و 

به شرح زير مبادرت به اصدار رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي عبدالحس��ين زاهدي فرزند عبيد داير بر ايراد ضرب و جرح عمدي با 
چاقو موضوع شكايت همسرش خانم فريبا كريمي فرزند حسين با توجه به محتويات پرونده، 
تحقيقات انجام شده، گزارش مأمورين انتظامي، گواهي پزشكي قانوني، اظهارات فرزند مشترك 
طرفين، عدم حضور و دفاع مؤثر از ناحيه متهم و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده اتهامش 
را به شرح فوق محرز تشخيص و مشاراليه را به استناد مواد 495-637 بندهاي 1 و 2 و 5 ماده 
480 و 481 قانون مجازات اس��المي و بند 5 ماده 614 همان قانون به پرداخت       ديه كامل 
9                                                             ديه كامل )بابت داميه در گونه چپ- سمت گردن و 

100
)بابت موضحه در بيني( و پرداخت 

1 ديه كامل )بابت حارصه س��مت راست گردن( و پرداخت 
100

روي دس��ت چپ( و پرداخت 
1 ديه كامل )بعنوان ارش 

100
1/5 ديه كامل )بابت متالحمه زير بغل دست راست( و پرداخت 

100
2 ديه كامل )بابت س��محاق كف دس��ت راست( 

بريدگي رگ عصب زير بغل( و پرداخت 100
1 ديه كامل )بعنوان ارش بريدگي رباط هاي انگش��تان 3 و 4 دس��ت راس��ت( و 

و پرداخت 100
1 ديه كامل 

100
2 ديه كامل )بعنوان ارش نقص عضو در انگشتان مذكور( و پرداخت 

100
پرداخت 

)بعنوان ارش نقص زيبايي( ظرف يكس��ال از تاريخ وقوع بزه در حق ش��اكيه و تحمل يكسال 
حبس تعزيري محكوم مي نمايد. رأي صادره غيابي اس��ت و ظرف ده روز از تاريخ ابالغ قابل 

واخواهي در همين دادگاه مي باشد.
م الف/ 2209             رستم پور- رئيس شعبه 119 دادگاه عمومي جزايي شهرستان اصفهان

 
ابالغ اجرائيه

2/422 آگهي ابالغ اجرائيه پرونده كالس��ه 6360-90/2/14-2/842-353 بدينوس��يله به آقاي 
مه��دي فتحيان به آدرس اصفهان خيابان امام خميني جنب س��اختمان تأمين اجتماعي مجتمع 
تجاري الماس طبقه 5 واحد 513 بدهكار پرونده كه برابر گزارش مأمور مربوطه نشاني فوق 
ابالغ واقعي ميس��ر نگرديده ابالغ مي گردد كه برابر س��ند رهني ش��ماره 86/2/29-129850 
تنظيمي در دفترخانه يك اصفهان، بس��تانكار مبادرت به صدور اجرائيه كالس��ه فوق را نموده 

كه برابر آن مبلغ 272/400/000 ريال اصل طلب بدهكار مي باشيد لذا طبق ماده 18 آئين نامه 
اجراي مفاد اس��ناد رس��مي مراتب فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان جهت 
اطالع ش��ما درج و منتش��ر و از زمان درج در روزنامه اجرائيه ابالغ ش��ده محسوب مي گردد 
چنانچ��ه ظرف مدت مقرر در ماده 34 اصالحي قانون ثب��ت مصوب 1351 و حذف ماده 34 
مكرر آن نس��بت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمائيد بنا به تقاضاي بس��تانكار پس از ارزياي 
تمام��ي م��ورد وثيقه و قطعي��ت آن حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاري��خ قطعيت ارزيابي و با 
برگزاري مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتي اقدام خواهد شد و جز آگهي 

مزايده آگهي ديگري منتشر نخواهد شد.
م الف/ 2184                                 اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
2/423 در خصوص پرونده كالسه 90-266 ش ح 45 خواهان سجاد كريميان نژاد دادخواستي 
مبني برمطالبه وجه چك به ش��ماره 585308 به طرفيت قدمعلي صالحي تقديم نموده اس��ت. 
وقت رس��يدگي براي روز 90/3/25 ساعت 9 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
به اين ش��عبه واقع در خيابان محتشم كاش��انی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره يك اصفهان 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نمايد. در ص��ورت عدم حضور وقت 

رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف/ 2265          دفتر شعبه 45 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
2/424 در خصوص پرونده كالس��ه 90-270 خواهان محمد حسين خيام حقيقي دادخواستي 
مبن��ي بر مطالبه 2 فقره چك به مبلغ 16/430/000 ريال به ش��ماره هاي 30512-89/10/28 و 
030513-89/12/15 بانضمام خس��ارات دادرسي و تأخير و تأديه به طرفيت مرتضي كريمي 
تقديم نموده اس��ت. وقت رسيدگي براي روز سه شنبه مورخ 90/4/7 ساعت 10 صبح تعيين 
گردي��ده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه 
ايران – مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در 

صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف/ 2289          دفتر شعبه 32 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

 
ابالغ رأي

2/425 كالس��ه پرونده: 1228/89، ش��ماره دادنامه: 74-90/2/6، مرجع رس��يدگي: شعبه 18 
شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: مجتبي هنري فرد فرزند مهدي نشاني: اصفهان خ رباط 
اول روبروي كوچه مس��جد حجت موبايل متين، خوان��ده: حميدرضا مناجاتي فرزند محمود 
مجهول المكان، خواسته: مطالبه وجه چك، با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي 
اعضاي محترم ش��ورا، ضمن اعالم ختم رسيدگي با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح آتي 

مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

در خص��وص دعواي مجتبي هن��ري فرد فرزند مهدي به طرفي��ت حميدرضا مناجاتي فرزند 
محمود به خواسته مطالبه مبلغ 16/870/000 ريال وجه چك شماره 397828 عهده بانك ملت 
به انضمام مطلق خس��ارات قانوني با عنايت به بقاي اصول مستندات در يد خواهان و گواهي 
عدم پرداخت صادره از س��وي بانك محال عليه كه ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگي و مصون ماندن 
خواس��ته از هر گونه تعرض و تكذيب، شورا دعواي مطروحه را وارد و ثابت تشخيص داده، 
ل��ذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و م��واد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آيين 
دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ 16/870/000 ريال بابت اصل خواسته و نشر آگهي و هزينه دادرسي 150/000 ريال بابت 
هزينه دادرس��ي و همچنين خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چك لغايت تاريخ وصول 
كه محاس��به آن براساس نرخ اعالمي از س��وي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران برعهده 
اجراي محترم احكام مي باش��د، در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد. رأي صادره غيابي و 
ظرف بيس��ت روز پس از ابالغ واقعي به خوانده قابل واخواهي در اين ش��ورا و ظرف بيست 
روز پ��س از انقضاي مهلت واخواهي قاب��ل تجديدنظرخواهي در دادگاه هاي عمومي حقوقي 

اصفهان مي باشد.
 ترنج مهرگان- قاضي شعبه هجدهم شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
2/426 كالس��ه پرونده: 89-1619، شماره دادنامه: 111-90/2/14، مرجع رسيدگي: شعبه 22 
ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: مجتبي هنري فرد فرزند مهدي، آدرس خ رباط اول، 
روبروي كوچه مسجد حجت موبايل متين، خوانده: اميد اميدزاده مجهول المكان، با عنايت به 
محتويات پرونده و نظريه مشورتي اعضا شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت 

به صدور رأي مي نمايد:
رأي قاضي شورا

دعوي مجتبي هنري فرد بطرفيت اميد اميدزاده بخواسته مطالبه مبلغ سي ميليون ريال وجه چك 
ش��ماره 687799 مورخه 86/7/5 عهده بانك ملت جام به انضمام مطلق خس��ارات قانوني- با 
توجه به بقاي اصول مس��تندات در يد خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از س��وي بانك 
محال عليه كه ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد 
و اينكه خوانده در جلسه به هر دليلي حضور نيافته و دليلي كه اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء 
نمايد ابراز نداش��ته، بر شورا ثابت است لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 
و 519 و 522 قانون آئين دادرس��ي مدني حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ س��ي 
ميليون ريال بابت اصل خواس��ته و هزينه نش��ر آگهي و چهل هزار ريال بابت هزينه دادرسي 
و همچنين خس��ارت تأخير و تأديه از تاريخ سررسيد 86/7/5 تا تاريخ وصول كه محاسبه آن 
براس��اس نرخ اعالمي از س��وي بانك مركزي برعهده اجراي احكام مي باشد در حق خواهان 
ص��ادر و اع��الم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف 20 روز پ��س از ابالغ قابل واخواهي به 

اين مرجع خواهد بود.
شعبه 22 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

احضار
2/427 چون آقاي نويد رنجبر فرزند رضا ش��كايتي عليه آقاي حسين ناصري و غيره مبني بر 
ايراد جرح عمدي با چاقو مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 891355 اين دادگاه ثبت، وقت 
رسيدگي براي روز 90/4/1 ساعت 8/5 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي 
باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي 
كثيراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي 
در وقت مقرر در اين ش��عبه واقع در خيابان نيكبخت حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور 

احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 2303                                        دفتر شعبه 109 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

  
ابالغ رأي

2/428 كالس��ه پرونده: 89-1693، ش��ماره دادنامه: 1949-89/12/28، مرجع رسيدگي: شعبه 
هفتم شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: مصطفي محمديان نشاني: خ مير خ مصلي كوچه 
مهروز پ 23، خوانده: مهدي صادقي مجهول المكان خواسته: مطالبه مبلغ 17/800/000 ريال 
بابت فاكتور فروش 3881 مورخ 89/9/8 بانضمام خسارات دادرسي و تأخير تأديه،  گردشكار: 
با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن ختم رسيدگي 

با استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

در خصوص دعوي مصطفي محمديان به طرفيت مهدي صادقي به خواس��ته مطالبه مبلغ يك 
ميليون و هفتصد و هشتاد هزار تومان بابت فاكتور فروش شماره 3881 مورخ 89/9/8، نظر به 
دادخواست تقديمي خواهان و فتوكپي فاكتور خريد اجناس توسط خوانده با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده و ابالغ وقت رسيدگي توسط نشر آگهي در روزنامه اصفهان امروز انجام 
گرفته كه علي رغم آن نامبرده در جلسه حضور نيافته و اليحه اي نيز ارائه ننموده لذا با عنايت 
به مراتب فوق ش��ورا خواس��ته خواهان را ثابت تشخيص و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون 
آ.د.م حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ هفده ميليون و هشتصد هزار ريال معادل يك 
ميليون و هفتصد و هشتاد هزار تومان بابت فاكتور فروش شماره 3881 مورخه 89/9/8 بعنوان 
اصل خواس��ته و مبلغ س��ي و شش هزار ريال بابت هزينه دادرسي و همچنين خسارت تأخير 
تأديه از زمان تقديم دادخواست كه محاسبه آن با اجراي احكام مي باشد در حق خواهان صادر 
و اعالم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف مهلت 20 روز قابل واخواهي در اين شعبه و 20 

روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه هاي عمومي حقوقي اصفهان مي باشد.
م الف/ 2292                                    شعبه هفتم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ
2/429 آگهي ابالغ مفاد دادخواس��ت تجديدنظر و ضمائم به آقايان علي رس��تمي فر و افشين 
رس��تمي فر و خانم ميترا رس��تمي فر همگي مجهول المكان. خانم بيتا گلچين فرزند منصور 
بموجب دادخواس��ت و ضمائم تجديدنظر نسبت به دادنامه ش��ماره 9009970351100153-

1390/2/5 در پرونده ه��اي كالس��ه 850433 ح/ 11 و 890557 ح/ 11 ظ��رف مهل��ت قانوني 
اعتراض نموده با توجه به اينكه تجديدنظرخواندگان مذكور مجهول المكان اعالم شده مراتب 
حسب درخواست تجديدنظرخواهان در اجراي ماده 73 قانون آ.د.م يك نوبت در يكي از جرايد 
كثيراالنتشار درج و از تجديدنظرخواندگان مذكور دعوت مي شود ظرف ده روز از تاريخ انتشار 
هر گونه پاسخي نسبت به تجديدنظرخواهي نامبرده دارند با مراجعه به دفتر اين دادگاه و اخذ 

نسخه ثاني دادخواست و ضمائم تجديدنظر كتباً پاسخ خود را به اين دفتر ارسال دارند.
م الف/ 2301                                           دفتر شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ رأي
2/430 ش��ماره دادنامه: 9009970351100153، شماره پرونده:8509980351100433، 8709
 ،9009980351100115  ،8809980351100862  ،980351100636،8709980351100184
8909980351100551، ش��ماره بايگان��ي ش��عبه: 850433، 870642، 870184، 880868، 
900116، 890557، آگهي ابالغ مفاد دادنامه به آقاي علي رس��تمي فر، ميترا رستمي فر، افشين 
رستمي فر و مهرداد حريرچيان. گردشكار: دادگاه ختم رسيدگي را اعالم و بشرح زير مبادرت 

بصدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در اين پرونده دعاوي متعددي مطرح رس��يدگي بوده است: الف: دعواي وارد ثالث در پرونده 
كالسه 1519/81 شعبه 23 دادگاه عمومي سابق،  در آن پرونده آقاي مرتضي اماني پور به موجب 
دادنامه 41 مورخ 1382/1/19 به خلع  يد از پالك ثبتي 52 و 1917/66 بخش 5 اصفهان كه يك 
واحد آپارتمان مي باشد در حق خواهان خانم اشرف گلچين محكوم شده است. خانم بيتا گلچين 
همسر آقاي مرتضي اماني پور به عنوان وارد ثالث مدعي است كه پدرش آقاي منصور گلچين 
در اوايل انقالب مبالغي پول براي آقاي علي رستمي فر ارسال كرده است و او در واقع به وكالت 
از پدرم يك باب ساختمان در خيابان نظر غربي به پالك ثبتي 495/1 بخش 5 اصفهان خريداري 
كرده اس��ت س��پس به دليل اين كه گفته مي شد نبايد دو خانه به نام يك نفر باشد سند آن را به 
نام همسرش خانم اشرف گلچين تنظيم كرده است با فروش آن سه واحد آپارتمان خريداري 
كرده اند يكي از آنها همين واحد است كه من و شوهرم در آن سكونت داريم  «قرار بوده واحد 
مذكور رسماً به اينجانب منتقل گردد... اينجانب خود را مالك واحد مسكوني مزبور مي دانم« ب: 
دعواي خانم سيمين شهداديان به طرفيت خانم اشرف گلچين و آقاي علي رستمي فر به خواسته 
انتقال رسمي اسناد سه دستگاه آپارتمان به پالك هاي ثبتي 52 و 1917/66-127 و 1917/108-
128 و 1917/116 خواهان مدعي است همسرش آقاي منصور گلچين سال هاست در دبي مفقود 
ش��ده و وي امين اموال اوست. س��ه واحد آپارتمان مزبور با وجوه حاصل از فروش ساختمان 
واقع در خيابان نظر خريداري شده و در واقع مالك آن آقاي منصور گلچين مي باشد. در دادگاه 
بدوي در مورد دعواي وارد ثالث به دليل اين كه دعواي مستقلي نبوده از طرفي وارد ثالث ذي 
سمت نمي باشد و راجع به دعواي اخير به دليل اين كه ابطال اسناد درخواست نشده است قرار 
رد دعوي صادر شده اما حسب دادنامه هاي صادره از شعبه دوم تجديدنظر استان اصفهان نقض 
شده است در صورتجلسه مورخ 1382/6/11 )آمار 814( آمده است: »در اينجا خواسته خواهان 
وارد ثالث ضمن تقاضاي رد دعوي، انتقال رسمي ملك به خويش است« و در قسمتي از دادنامه 
1297 مورخ 1384/11/29 در مقام رسيدگي به اعتراض به دادنامه 731 مورخ 1384/6/16 پس 
از تأكيد بر اين كه تجديدنظرخواه مدعي است فرايند عقد از آن غايب مفقود االثر بوده و يكي 
از اس��باب تملك عقد است و به حكومت ماده 197 قانون مدني معامله واقع شده براي غايب 
مزبور مي باشد متذكر شده است »بنابراين در فرض صحت، دعوي ابطال سند منتفي است بلكه 
انتقال آن مطرح اس��ت... با يكي كردن دعوي خانم بيتا گلچين در آن ش��عبه محترم به هر دو 
پرونده در ماهيت رس��يدگي مي شود.« در هنگام رسيدگي در دادگاه بدوي و با توجه به اين كه 
نس��بت به پالك هاي ثبتي مورد اختالف اسناد رسمي ديگري تنظيم شده است دعاوي ديگري 
از س��وي امين اموال به خواس��ته ابطال اسناد مزبور به ش��رح ذيل مطرح شده است: ج: دعوي 
جلب ثالث، خواهان خانم سيمين شهداديان با وكالت آقاي سيد حسين صفوي زاده به طرفيت 
1- آقاي جمشيد رستمي فر 2- علي رستمي فر 3- خانم اشرف گلچين 4- خانم بيتا گلچين 
خواسته: جلب خوانده اول به عنوان ثالث و ابطال سند رسمي مالكيت به شماره 123683 مورخ 
1384/8/30 دفترخانه 5 اصفهان، د: دعوي طاري )كالسه 557/89 ح 11( خواهان خانم سيمين 
ش��هداديان با وكالت آقاي س��يد حس��ين صفوي زاده به طرفيت 1- آقاي جمشيد رستمي فر 
2- آقاي علي رستمي فر 3- آقاي افشين رستمي فر 4- خانم ميترا رستمي فر 5- مؤسسه مالي 
و اعتباري سينا 6- آقاي مرتضي اماني پور 7- خانم بيتا گلچين به خواسته ابطال اسناد رسمي 
1- وكالتنام��ه 140958 م��ورخ 1383/12/10 دفترخانه 14 اصفهان 2- وكالتنامه 89367 مورخ 
1379/9/2 دفترخانه 12 اصفهان 3- سند رسمي انتقال 126546 مورخ 1382/7/1 دفترخانه 15 
اصفهان ه�: دعوي طاري )كالس��ه 880868 ح 11( خواهان: سيمين دخت شهداديان با وكالت 
آقاي سيد حسين صفوي زاده به طرفيت آقايان 1- جمشيد 2- علي 3- افشين 4- خانم ميترا 
همگي رس��تمي فر 5- ش��ركت خدماتي بازرگاني فراز سپاهان خليج فارس 6- بانك سپه 7- 
اميرحسين شفاعت 8- مرتضي اماني پور 9- بيتا گلچين خواسته ابطال اسناد رسمي 1- رهني 
13671 م��ورخ 1383/9/17 دفترخانه 105، 2- رهني 14350 دفترخانه 105 اصفهان 3- صلح 
حق��وق 118752 م��ورخ 1387/4/18 دفترخانه 19 اصفهان 4- صل��ح حقوق 118753 مورخ 
1387/4/18 دفترخانه 19 اصفهان و: دعوي جلب ثالث )كالسه 870642 ح 11( خواهان خانم 
س��مين دخت شهداديان با وكالت آقاي سيد حس��ين صفوي زاده به طرفيت آقايان 1- مهرداد 
حريرچيان 2- جمشيد 3- علي 4- افشين 5- خانم ميترا همگي رستمي فر 6- مرتضي اماني 
پور 7- خانم بيتا گلچين 8- مؤسس��ه مالي اعتباري بنياد )س��ينا( خواسته: جلب خوانده رديف 
اول به عنوان ثالث و ا بطال اس��ناد رسمي 1- ش��ماره 181622 مورخ 1386/3/1 دفترخانه 56 
اصفهان با موضوع انتقال پالك ثبتي 122 و 1917/116 توسط آقاي جمشيد رستمي فر به آقاي 
مهرداد حريرچيان 2- ش��ماره 181623 مورخ 1386/3/1 با موضوع رهن پالك مزبور توس��ط 
آقاي حريرچيان به ش��ركت )مؤسس��ه( مالي اعتباري بنياد )سينا( يادآوري مي شود به حكايت 
اوراق پرونده، خانم اش��رف گلچين در دهه سوم خرداد 1387 فوت كرده است لذا آقايان علي 
و جمشيد رستمي فر عالوه بر اين كه حسب مورد خوانده اصلي هستند به همراه آقاي افشين 
رستمي فر و خانم ميترا رستمي فر به عنوان ورثه و قائم مقام مرحوم اشرف گلچين طرف دعوي 
مي باشند. دادگاه با عنايت به اين كه نتيجه دعواي اوليه خانم سيمين شهداديان مؤثر در دعاوي 
ديگر مي باش��د پرونده از اين جهت بررس��ي ش��د، خواهان در دادخواست تقديمي به داليل و 
تحقيقات موجود در پرونده هاي مرتبط با اين موضوع اس��تناد كرده و عمده آن ش��هادت شهود 
مي باشد اظهارات شهود و ساير قرائن و شواهد همچنانكه در متن دادنامه هاي 1106 الي 1108 
مورخ 1385/10/25 اين دادگاه منعكس ش��ده در نهايت داللت بر اين داش��ته كه خانه واقع در 
خيابان نظر از وجوه ارسالي غايب مفقود االثر آقاي منصور گلچين خريداري شده طبعاً وكيل 
مورد ادعاي خواهان در قبال اقدامات انجام ش��ده حس��ب توافقات حاصله مسئوليت خواهد 
داش��ت. از مجموع اظهارات طرفين و لوايح تقديمي قرائن و ش��واهد ديگري به دست مي آيد 
از جمله: 1- از خانم اش��رف گلچين ش��نيده شده مي خواس��ته خانه اي براي فرزندان برادرش 
خريداري كند 2- دو نفر از فرزندان آقاي منصور گلچين به نام خانم هاي بيتا و فرنوش گلچين 
در دو واحد از آپارتمان هاي مورد اختالف س��كونت دارند 3- آقاي علي رس��تمي فر و خانم 
اشرف گلچين همسر وي توانايي مالي كافي براي خريد سه دستگاه آپارتمان نداشته اند. از آنجا 
كه با تصدي وكالت در امري لزوماً اين نتيجه حاصل نمي شود كه وكيل ثمن متعلق به هر معامله 
را از عي��ن وجوه��ي كه از موكلش در اختيار دارد پرداخته باش��د حتي با اماره حاصل از صدر 
ماده 196 قانون مدني فرض اوليه بر اين است كه از اموال خودش و براي خودش معامله كرده 
است لذا براي اثبات خالف آن بايد دليل صريح و روشني ارائه شود و ماده 197 قانون مدني نيز 
بر اثبات اين كه از »عين وجوه متعلق به غير« خريداري شده باشد تأكيد دارد مضافاً بر اين كه 
آپارتمان هاي مورد اختالف در اين پرونده توسط شخصي غير از وكيل ادعايي غايب مفقوداالثر 
خريداري و به نام وي سند رسمي تنظيم شده است از نظر دادگاه هر چند با اين قرائن و شواهد 
احتمال مي رود كه ثمن س��ه واحد آپارتمان خريداري شده از وجوه حاصل از فروش خانه در 
خيابان نظر باش��د اما حسب قاعده »اذا جاء االحتمال بطل االستدالل« با ورود احتمال استدالل 
از بين مي رود و اين ها براي اثبات اين كه س��ه واحد آپارتمان خريداري ش��ده با سند رسمي از 
»عين وجوه متعلق به غير« خريداري شده باشد كافي نبوده و براي دادگاه اقناع وجداني حاصل 
نمي كند به دعواي وارد ثالث عالوه بر اين ايراد است كه خواسته وي انتقال سند آپارتمان مورد 
ادعا به خود او مي باشد و نه به غايب مفقود االثر و مستفاد از مواد 149 و 150 قانون امور حسبي 
اين است كه امين يا ورثه مي توانند براي وصول مطالبات غائب اقامه دعوي نمايند و بر فرضي 
كه مالكيت پدر وي نسبت به آپارتمان مورد اختالف ثابت شود از سوي خواهان دليلي مبني بر 
اين كه شش دانگ آپارتمان موصوف توسط پدر يا وكيل او به شخص خواهان منتقل شده باشد 
ارائه نشده است لذا دعاوي فوق و به تبع آن دعاوي مربوط به ابطال اسناد رسمي ثابت نبوده و 
مستنداً به ماده 1257 قانون مدني و ماده 197 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب 
در امور مدني رأي به بطالن آنها صادر و اعالم مي گردد. رأي صادره ظرف مدت بيست روز پس 

از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظراستان اصفهان مي باشد.
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اگ��ر كم��ردرد مزمن، كالفه  تان كرده، حداقلش اين اس��ت كه م��ي  توانيد دلتان 
 را به اين نكته خوش  كنيد كه ش��ما تنها نيس��تيد! طبق آمارهاي موجود، از هر 
10 آمريكايي بالغ، هش��ت نفر در طول عمر خودش كمردرد ش��ديدي را تجربه 
كرده و پس از س��رماخوردگي، كمردرد اولين علت مرخصي  هاي استعالجي در 
اين كشور است و در يك برآورد سرانگشتي، كمردرد براي اقتصاد آمريكا ساالنه 
90 ميليارد دالر آب مي  خورد. آمار و ارقام باال را با در نظر گرفتن نسبت جمعيتي 
آمريكا و ساير كشورهاي جهان، مي  توان كم و بيش به كشورهاي ديگر نيز تعميم 
داد. ستون فقرات انسان، سيستم پيچيده  اي است كه محافظت از نخاع را بر عهده 
دارد. اين سيستم در اصل از مهره  ها و غضروف  هايي تشكيل شده كه عضله  ها و 
رباط  هاي بسيار محكمي آنها را پابرجا نگه مي  دارند. اما مهره  هاي بخش كمري 
س��تون  فقرات وظيفه ديگري هم دارند و آن تحمل وزن بدن است. در واقع پنج 
مهره در اين ناحيه وجود دارند كه ديسك بين آنها شبيه بالشتك عمل مي  كند و 
 همه ضربه  هاي ناگهاني وارد به كمر را خنثي مي   كند. اما با باال رفتن سن، كم كم 
 عضله  ها تحليل مي  روند، اس��تحكام اس��تخوان  ها كم مي  ش��ود و ديسك  هاي 
بين  مهره  اي هم خاصيت ارتجاعي خود را از دست مي  دهند. در نتيجه ستون فقرات 
كمري ديگر خاصيت انعطاف  پذيري و تحمل اين ضربه  ها را ندارد. متأسفانه بيشتر 
بيماران پس از درمان هم به طور كامل بهبود پيدا نمي  كنند يا حتي عوارض درماني 
مشكل  هاي جديدي را براي آن ها به وجود مي  آورد. اما از سويي ديگر پزشكان و 
محققان هم دست از تالش برنمي  دارند. در سال  هاي اخير چند روش جديد براي 

درمان كمردرد معرفي شده كه بعضي از آنها به واقع مؤثر به نظر مي  رسند.
محرک  هاي الکتريکي: در س��ال 2006 ميالدي خبري مبني بر توليد گس��ترده 
»دس��تگاه ضربان  ساز ضد درد« منتشر شد. اين دستگاه كه حجمي به اندازه يك 
ساعت جيبي اشغال مي  كند، پيام  هاي الكتريكي به نخاع مي  فرستد و مانع ارسال 

پيغام درد به سمت مغز مي  شود. 
کمربند مادون  قرمز: س��ال 1800 ميالدي اش��عه مادون  قرمز كشف شد. تا به 
 امروز موردهاي استفاده گوناگوني از اين اشعه شناخته شده كه معروف  ترين آنها 
گرم كردن غذا به كمك اين اشعه است. اما به تازگي مخترعي كانادايي براي درمان 
كمردرد، كمربندي ساخته كه اشعه مادون  قرمز ساطع مي  كند. تحت تأثير اين اشعه، 
خون  رساني در ناحيه كمر بهتر و در نتيجه احساس درد هم كمتر مي  شود. حتي 
در سال 2006 محققان كانادايي پس از انجام مطالعه  اي اعالم كردند كه اين كمربند 

قادر است نشانه دردناك نيمي از بيماران را به طور كامل از بين ببرد. 
البته اين دستگاه هنوز از طرف پزشكان مورد تأييد قرار نگرفته و عوارضي هم از آن 
گزارش شده است. به فرض در برخي افراد پوست ناحيه زير كمربند قهوه  اي رنگ 
شده كه اين مسأله استفاده از دستگاه را مورد ترديد قرار مي  دهد. در ضمن قيمت 
فعلي اين كمربند 2335 دالر است، بنابراين خريد آن براي هر كسي ممكن نيست.

ساختن دوباره ديسک با سلول بنيادي: بيشتر روش  هاي درماني فقط نشانه ها 
 را از بي��ن مي  برند، ولي علت اصلي ايجاد كم��ردرد هم چنان به قوت خود باقي 
مي  ماند، اما در دانشگاه منچستر انگلستان دكتر استفان ريچاردسون روش جديدي 
ب��راي درمان قطعي كمردرد ابداع كرده اس��ت. او در ابتدا س��لول  هايي را از مغز 
 استخوان بيماران به عنوان سلول بنيادي مي  گيرد و پس از پرورش اين سلول  ها

در محيط آزمايش��گاه، آنها را در ژلي از كالژن  هاي انس��اني مخلوط مي  كند. در 
 نهايت اين مخلوط را از طريق برش جراحي كوچكي بين مهره  ها قرار مي  دهند تا 
 سلو ل  هاي بنيادي، خودشان ديسك بين  مهره  اي جديدي بسازند. دكتر ريچاردسون 
مي  گويد: اين روش به طور كامل بي  خطر و بدون عوارض جانبي اس��ت، چون 
سلول از بدن خود بيماران گرفته مي  شود. در ضمن برش جراحي اين قدر كوچك 

است كه بيماران مي  توانند همان روز به خانه برگردند. تحقيق  هاي كلينيكي روي 
اين روش درماني تا دو سال آينده ادامه خواهد داشت، اما دكتر ريچاردسون معتقد 
است كه پنج سال ديگر روش ساخت ديسك با سلول  بنيادي وارد همه مركزهاي 
درماني آمريكا خواهد ش��د و كابوس غضروف  هاي آسيب  ديده و كمردرد براي 

هميشه از بين خواهد رفت.
ثابت کردن مهره  ها با پيچ  هاي پالستيکي قابل ارتجاع: هر ساله حدود 200 
هزار آمريكايي به دليل از بين رفتن ديسك  هاي بين  مهره  اي مجبور به انجام عمل 
 جراح��ي روي كمر مي  ش��وند. در اين جراحي در واقع دو مهره مجاور توس��ط 
پيچ  هايي فلزي به هم متصل مي  شوند تا جابه  جايي آنها روي نخاع فشار نياورد. 
البته اين عمل عارضه  اي دائمي همراه دارد. در واقع پس از اين جراحي بيمار دچار 
محدوديت  هايي در حركت مي  شود. چون محدوده حركت هاي كمر نسبت به قبل 
كاهش مي  يابد. اما به تازگي تكنيكي به نام دينزي وارد عرصه جراحي كمر شده كه 
با وجود متصل كردن دو مهره، دامنه حركات طبيعي كمر را از بين نمي  برد. در اين 
تكنيك براي ثابت كردن مهره  ها از مواد پالستيكي و قابل انعطاف به جاي پيچ فلزي 
استفاده مي  شود. اين مواد به شكل لوله  هايي در هر دو طرف مهره  ها قرار مي  گيرند 
و با وجود نگه داشتن مهره ها در كنار هم، قدرت تحرك كمر را از بين نمي  برند. 
اين تكنيك در آمريكا در سال 2004 ميالدي به تصويب رسيد، اما سال  هاست كه 

در اروپا اين روش به جاي اتصال مهره  ها توسط پيچ فلزي استفاده مي  شود.
تش��ک  هاي جديد: مطالعه  اي در س��ال 2006 ميالدي نشان داد كه تشك  هاي 
كهنه يك علت عمده براي شروع كمردرد محسوب مي  شود. اين مطالعه توسط 
محققي به نام دكتر جاكوبس��ون روي 59 زن و مرد آمريكايي انجام شد. در پايان 
هم��ه اي��ن 59 نفر كه مبتال به كم��ردرد بودند فقط چهار هفت��ه پس از تعويض 
تش��كي كه روي آن مي  خوابيدند، بهبود پيدا كردند. جالب اينجاس��ت كه هيچ 
دارو ي��ا روش خاص��ي هم به عنوان درمان جانبي در اختي��ار آن ها قرار نگرفت. 
البته تش��ك طبي، تكنولوژي جديدي محسوب نمي  ش��ود، اما آگاهي از اين كه 
 اس��تفاده از تش��ك  هاي كهنه چقدر به ضرر بدن تمام مي   شود، نكته قابل  تأملي 

است.

باریجه

موادغذایی آلوده به سم آفالتوکسین 
باعث سرطان کبد می شوند

افزایش آمار کبد چرب در کشور
زندگي شهرنش��يني ارمغان  هاي زيادي را با خ��ود به همراه مي  آورد؛ 
 چاق��ي، بي  تحركي، افزايش بيماري  هاي غيرواگير مانند بيماري  هاي 
قلبي - عروقي، فشارخون و... كه با روند روبه  رشد شهرنشيني در حال 
افزايش نيز هس��تند و پيش  بيني مي  شود تا 20 سال آينده باالترين بار 

بيماري  ها مربوط به بيماري  هاي غيرواگير باشد. 
كبدچرب يكي از همين بيماري  هاست كه به گفته ملك  زاده، 30 درصد 
مردم كشورمان به آن دچارند. رئيس سومين كنگره بين المللي هپاتيت 
تهران شايع  ترين علت كبد چرب را چاقي و اختالل در چربي  هاي خون 
بيان كرد و اظهار داشت: امروزه با صنعتي  شدن شهرها و كم  تحركي، 
استفاده از تغذيه نامناسب نظير فست  فودها، روغن  هاي غير استاندارد، 
 كاهش مصرف ميوه و س��بزي، افزايش مصرف شكر، قند، شيريني و 
نوشابه  هاي گازدار، سبب رشد فزاينده چاقي در كشور شده است. وي با 
 اشاره به اين كه يكي از فعاليت  هاي مهم كبد، ذخيره  سازي و سوخت  و  ساز 
چربي  ها در بدن است، گفت: كبد طبيعي حاوي حدود پنج گرم چربي 
در 100 گرم وزن خود اس��ت و هرگاه مقدار چربي بيش از 5 درصد 

وزن آن شود، به اين حالت كبدچرب اطالق مي  شود. 
م��ي  ش��ود  ب��روز كبدچ��رب  ك��ه س��بب  مهم��ي  وي عوام��ل 
مش��روبات  مص��رف  دياب��ت،  بيم��اري  برش��مرد:  اينگون��ه  را 
 الكل��ي، چاق��ي و اخت��الل در چرب��ي  ه��اي خ��ون، بدغذاي��ي و 
س��وء تغذيه، مصرف برخي از داروهاي كورتون  دار مثل پردنيزولون، 
داروهاي ضدتش��نج نظير )اسيدوالپروييك(، بيماري  هاي مزمني نظير 

نارسايي عضالت قلبي، هپاتيت مزمن )هپاتيت C( و سل ريوي. 
رشد ديابت و چاقي در کشور: 

ش��ايع  ترين انواع هپاتيت در كشور، هپاتيت  هاي غير ويروسي است. 
رض��ا ملك  زاده، فوق  تخصص گوارش و كبد، رئيس مركز تحقيقات 
گوارش و كبد دانشگاه علوم  پزشكي تهران با بيان اين مطلب، تأكيد كرد: 
هپاتيت  هاي غيرويروس��ي به خصوص هپاتيت  هاي ناشي از رسوب 
 چربي در كبد افزايش داش��ته است. ملك  زاده مهم  ترين علت افزايش 
هپاتيت  هاي غير ويروسي را ديابت و چاقي عنوان كرد و گفت: اپيدمي 
چاقي و پرخوري در كش��ور ما به وقوع پيوس��ته است و عالوه بر آن 
افزايش بيماري ديابت نيز سبب بروز هپاتيت  هاي غير ويروسي مانند 
كبدچرب در كشور ش��ده است. اين فوق  تخصص گوارش و كبد به 
افزايش هپاتيت  هاي خود ايمن اش��اره كرد و تأكيد كرد: افزايش آمار 
هپاتيت  هاي خود ايمن نيز در كشور قابل  توجه است. وي خاطرنشان 
كرد: زماني كه وضعيت اقتصادي، اجتماعي مردم بهبود پيدا مي  كند اين 
نوع هپاتيت  ها نيز بيشتر ديده مي  شود. با باال رفتن استانداردهاي بهداشتي 
 مثل آب آش��اميدني، ميزان بروز هپاتيت  ه��اي خودايمن هم افزايش 
م��ي  يابد. همان  طور كه م��ي  دانيد هپاتيت  هاي غير ويروس��ي قابل 
پيشگيري هس��تند و مهم  ترين راه براي پيشگيري از آنها، كنترل وزن 

است. 
ملك  زاده در اين  باره مي  گويد: براي كنترل وزن و پيش��گيري از ابتال 
 به كبدچرب، افراد مي  توانند مصرف غذاهاي حاوي نشاسته مانند نان، 
 سيب  زميني، برنج، شيريني  جات، فست  فودها و نوشابه را به حداقل برسانند.
 مل��ك  زاده توصيه ك��رد: به جاي مصرف غذاه��اي پرچرب، مصرف 
 ميوه  جات و س��بزيجات تازه را در اولويت قرار دهيد و روزي نيم  تا 
يك ساعت ورزش كنيد. وي با بيان اين كه 30 درصد افراد باالي 40 سال در 
كشور مبتال به كبد چرب هستند، ادامه داد: به طور معمول بيماري كبدچرب 
از سن 30 سالگي شروع مي  شود و در تمامي افراد از سن 35 سالگي به 
 بعد اوج مي  گيرد. همچنين 2 تا 3 درصد از كساني كه كبدچرب دارند،
به هپاتيت ناشي از رسوب چربي دچار مي  شوند. ملك  زاده با اشاره به 
اين كه زنان و مردان بعد از ازدواج دچار اضافه  وزن مي  شوند، توصيه 
كرد: رژيم غذايي مناسب بايد در خانواده  ها مورد توجه قرار بگيرد و 
عادت به نخوردن نمك و چربي زياد از دوران كودكي در فرد ش��كل 

بگيرد.

آسپیرین احتمال ابتال 
به سرطان روده را کاهش مي دهد

متخصصان انگليس��ي تأكيد كردند كه مصرف منظم قرص آسپيرين 
خطر ابتال به سرطان روده را تا يك چهارم كاهش مي دهد. به گزارش 
ايس��نا، مقدار مورد نياز اين دارو فقط 75 ميلي گرم اس��ت و اين دوز 
آس��پيرين توسط ميليون ها بيمار با سابقه سكته قبلي كه از اين سكته 
جان سالم به در برده اند، به منظور جلوگيري از حمله هاي قلبي بعدي، 
مصرف مي شود. به گزارش روزنامه  ديلي ميل، اين متخصصان تأثير 
طوالني مدت مصرف آسپيرين عليه سرطان روده را روي 14 هزار نفر 
مورد آزمايش قرار دادند. طبق گزارش منتش��ر شده در مجله پزشكي 
النس��ت، مص��رف اين اي��ن دارو به مدت پنج س��ال يك محافظت 
طوالني مدت براي بدن در برابر س��رطان روده ايجاد مي كند. به گفته 
متخصص��ان، آس��پيرين در واقع اثر پروتئين هايي را كه س��بب بروز 
التهاب مي شوند خنثي مي كند. اين پروتئين ها با بروز انواع مختلفي از 

سرطان ها در ارتباط هستند.

درمان سرطان پوست با نور 
دانشمندان دانشگاه كاليفرنيا معتقدند كه با نور مي توان سرطان پوست 
را درمان كرد. به گزارش ايسنا، آنها در حال بررسي روش هاي جديد 
براي عكسبرداري از تومورهاي سرطاني با استفاده از LEDها هستند 
كه احتمال دارد به پيش��رفت روشي براي درمان سرطان بينجامد كه 
فتوديناميك تراپ��ي )PDT( ن��ام دارد. در اين روش مواد ش��يميايي 
حس��اس به ن��ور كه نور را ج��ذب مي كنند ب��ه درون تومور تزريق 
مي شوند و بعد تومور در معرض نور قرار مي گيرد. اين مواد شيميايي 
با انرژي نور قس��مت هاي اصلي اكس��يژن را مي سازند و سلول هاي 
سرطاني را از بين مي برند. سازمان غذا و داروي آمريكا به تازگی براي 

درمان سرطان مري و ريه، اين روش را تأييد كرده است.

افزایش طول عمر با روغن زیتون
يك مقام مسئول در انجمن زيتون هند اعالم كرد: بازبيني متخصصان 
تغذيه تأييد مي كند كه روغن زيت��ون، طول عمر را افزايش مي دهد. 
به گزارش ايس��نا، اين مقام مسئول خاطرنشان كرد كه روغن زيتون 
از بروز سرطان جلوگيري مي كند و طول عمر را افزايش مي دهد، به 
همين خاطر پيش بيني  مي شود كه مصرف آن در هند در سال جاري 

تا 125 درصد افزايش پيدا مي كند.
رئيس انجم��ن زيتون هند نيز در اين باره اظه��ار كرد: هند باالترين 
تع��داد مبتاليان به بيماري هاي قلبي را دارد و به همين خاطر در اين 
كش��ور مصرف روغن زيتون بس��يار تبليغ و توصيه مي شود. روغن 
زيتون در حال حاضر س��الم ترين روغن جهان اس��ت كه بيش��ترين 
ميزان آنتي اكس��يدان ها را در مقايسه با تمام روغن هاي ديگر دارد و 
در نتيجه در پيشگيري از س��رطان ها به ويژه  سرطان سينه و افزايش 
طول عمر بس��يار مؤثر است. اين متخصصان تأكيد كردند كه تشويق 
 م��ردم به مصرف اي��ن روغن مفيد، براي س��المتي  بس��يار اهميت 

دارد.

ضرباننسخه گیاهی

خصوصيات کلی:
در كت��ب قديم با  نام انج��دان و در زبان 
س��ريانی انگدان اوگاما خوانده می ش��د. 
گياهانی جدا گلبرگ و شامل 150 جنس 
و در ح��دود 30 ه��زار گونه می باش��ند. 
باريجه گياهی پايا با ساقه ضخيم به ارتفاع 
يك تا دو متر و برگ هايی به رنگ س��بز 
مايل به خاكستری و پوشيده از تار به طول 
30 س��انتی متر بوده، رشد گياه به صورت 
روزت بوده و از س��ن پنج سالگی به بعد 
با ايجاد ساقه گل دهنده به مرحله زايشی 
وارد می گ��ردد. گياه باريجه در طول عمر 
تنها يك بار به گل نشس��ته و بذر می دهد 
و پ��س از آن از بين م��ی رود. گل های آن 
زرد و مجتمع به صورت چترهای مركب 
و عموماً به صورت دس��تجات فراهم در 

قسمت های فوقانی ساقه ظاهر مي گردد.
خواص درمانی و کاربری باريجه 

صمغ باريجه در هند ب��ه عنوان محرك، 
ضدعفونی كنن��ده و داروی س��ينه و در 
موارد برونشيت های مزمن و آسم و برای 

تقويت رحم تجويز می شود. 
باريج��ه اثر نيرودهنده، ض��د نزله و ضد 
تشنج دارد، ولی امروزه كمتر در مصارف 
داخلی به كار می رود. در آلمان س��ابق بر 
اين به عنوان قاعده آور و رفع بيماری های 
رحمی مصرف داش��ته اس��ت. در ايران 
ب��ه عنوان رف��ع درد معده از آن اس��تفاده 
مي شود. همچنين برای رفع درد دندان و 
مفاصل، نيرودهنده و ضد تشنج و نفخ به 

كار می رود.
از نظ��ر طبيعت طب��ق رأی حكمای طب 
س��نتی خيلی گرم و خش��ك است و از 
نظ��ر خ��واص معتقدند كه ملي��ن و گرم 
كننده و محلل گازها و نفخ اس��ت. برای 
تنگی نفس و س��رفه كهن��ه و نرم كردن 
س��ينه و اختناق رحم و صرع و بواسير و 
بيماری های عصبی و ضعف معده و كبد 
و س��پرز نافع است. قاعده آور مي باشد و 
اگر مخلوط با عس��ل خورده شود، برای 
خرد كردن سنگ مثانه و كليه و باز كردن 
انسداد كليه و تسهيل زايمان و دفع سموم 

مفيد است. 
اگ��ر مخلوط با س��ركه رقي��ق و مرمكی 

خورده شود، برای خارج كردن جنين مرده 
و مش��يمه نافع است و اگر با آب مخلوط 
كرده و بخورند، برای رفع سوزش مجرای 
ادرار و بواسير مفيد است و اگر تا سه روز 
خورده ش��ود، به كلی رفع می شود. اگر با 
روغ��ن زنبق مخلوط با باريجه برای كزاز 
و ضماد آن برای تسكين درد پهلو و كمر 
و تحليل دمل ها و خنازير و ضماد آن كه 
بر پشت زهار گذارده شود، برای تسكين 

درد رحم مفيد است. 
باريجه برای اش��خاص گ��رم مزاج مضر 
اس��ت و در مناطق گرم و فصول گرم نيز 
تجويز نمی شود و اگر الزم باشد مصرف 
شود، بايد با روغن بنفشه و كافور مصرف 
شود. مقدار خوراك آن تا سه گرم و برای 

دفع سموم كشنده تا 15 گرم است. 
جانش��ين آن از نظر خواص، نصف وزن 
آن سكنجبين است.هر وقت قصد خوردن 
صمغ باريجه باش��د، توصيه اين است كه 
آن را در روغ��ن ب��ادام تل��خ و يا در آب 
سداب حل كنند و قبل از مصرف باريجه، 
اگ��ر از نوع ت��وده ای و مخطوط با خار و 
خاشاك باشد، بايد آن را ابتدا در آب گرم 
بيندازند تا باز شود و فقط قسمت روغن 
و صاف آن را كه روی آب می آيد بگيرند 
و با پارچه ای بدون فش��ار صاف كنند و 
مص��رف نماين��د. در صنع��ت از باريجه 
چسبی تهيه مي شود كه بی رنگ است و 
برای چسباندن شيشه، الماس و سنگ های 
قيمتی به كار می رود. از مواد مؤثره باريجه 
در صنايع بهداشتی و نيز آرايشی، به عنوان 
تثبيت كننده عطر و ادكلن استفاده می شود. 
شيرابه باريجه از اقالم مهم صادراتی ايران 

است.

زه��را عبدالله��ی، كارش��ناس اداره بهبود 
تغذيه وزارت بهداشت گفت: مصرف مواد 
غذايی آلوده به س��م آفالتوكسين ممكن 
اس��ت موجب بروز س��رطان كبد شوند. 
مواد غذايی مختلف مانند ش��ير، كشمش، 
بادام زمينی، پس��ته، دانه های روغنی )مثل 
ذرت(، حبوبات، برخی ميوه های خش��ك 
شده، سوس��يس، نان گندم معمولی وقتی 
كپك می زنند، آلوده به اين سم می شوند كه 
خاصيت سرطان زايی آن به اثبات رسيده 
اس��ت. اين س��م در صورتی كه ش��رايط 
نگهداری مواد غذايی )رطوبت و حرارت( 
نامناسب باشد، توليد شده و باعث آلودگی 
مواد غذايی می ش��ود. نان ه��ای كپك زده 

كه به مصرف تغذيه دام می  رس��ند، باعث 
ورود اين سم به شير گاو شده و با مصرف 
 شير آلوده، سالمت انسان به خطر می افتد. 
هم چني��ن مصرف مواد غذاي��ی آلوده به 
نوع��ی ميكروب ب��ه نام س��المونال، يك 
نوع بيماری را به دنبال دارد كه با اس��هال 
و استفراغ و عفونی ش��دن بافت روده ای 
همراه اس��ت. به ط��ور معم��ول احتمال 
آلودگی گوشت مرغ به اين ميكروب وجود 
دارد. عالوه بر ميكروب ها، مواد شيميايی و 
سم ها هم می توانند مواد غذايی را ناسالم 
 كنند، مثل سم هايی كه برای باغ های ميوه و 
مزرعه  ها قبل از برداش��ت استفاده شده و 

منجر به آلودگی محصول می شوند.

روش هاي جديد درمان کمردرد

از محرک  هاي الکتريکي تا تشک  هاي جديد

  در حالی كه كارشناس��ان تغذيه نس��بت به خطر سرطانزايی سوسيس و 
كالباس هايی با توليد نامناسب هشدار می دهند، قيمت گران گوشت قرمز 
 و س��فيد باعث شده كه مصرف سوس��يس و كالباس های ارزان قيمت و 

بی كيفيت، به غذای اصلی تنگ دستان جامعه تبديل شود.
 گراي��ش جامعه به س��مت مص��رف غذاهای آماده در س��ال ه��ای اخير 
به شدت افزايش پيدا كرده و همين مسأله باعث شده كه بروز بيماری های 
غير واگير نيز تش��ديد ش��ود. اين در حالی است كه برخی توليد كنندگان 
غذاهای آماده از عالقه و ميل مردم به مصرف اين قبيل غذاها سوءاستفاده 
كرده و محصوالتی را توليد و عرضه می كنند كه نه تنها خاصيت های يك 
غذای سالم را ندارد، بلكه مصرف آنها با عوارض گوناگونی همراه است. 
به طوری كه كارشناس��ان حوزه س��المت همواره نسبت به سرطانزا بودن 
 گوش��ت های فرآيندی مانند سوس��يس و كالباس كه دارای تركيب های

 نيتراتی نگهدارنده نيز هستند، هشدار داده اند. 
حامد پورآرام، كارش��ناس ارش��د اداره تغذيه وزارت بهداش��ت نسبت به 
استفاده از ماده رنگی خطرناك در تهيه سوسيس و كالباس های غير مجاز 
هش��دار می دهد و می گويد: توليدكنن��دگان غير مجاز اين ترفند را برای 
بيش��تر شدن قرمزی اين فرآورده ها و نشان دادن استفاده بيشتر از گوشت 
به كار می برند. كيفيت سوس��يس و كالباس بس��تگی به ميزان اس��تفاده از 
گوش��ت قرمز و مرغ در تهيه آن دارد. هر چقدر اين درصد بيش��تر باشد، 
قيمت آن هم گران تر است. اما متأسفانه در تهيه سوسيس و كالباس های 

غيرمجاز از درصدهای تقلبی استفاده می شود. 
نتيجه بررس��ی های وزارت بهداش��ت در مورد سوسيس و كالباس حاكی 
از آن است كه اين محصوالت آلوده نبوده اند، اما از برخی مواد در توليد 

آنها استفاده می شود كه كيفيت الزم را ندارند. 
پورآرام با عنوان اين مطلب كه اثرات س��وء و مضر بودن استفاده بی رويه 
 از سوسيس و كالباس اثبات شده، افزود: بررسی ها نشان می دهد مصرف 
بی رويه و طوالنی مدت اين قبيل مواد غذايی برای سالمت افراد مضر است. 
 كارشناس ارشد اداره تغذيه وزارت بهداشت با اشاره به ارزان بودن قيمت اين 
فرآورده های غذايی در مقايسه با نرخ گوشت و مرغ، گفت: اين موضوع 
باعث ش��ده افراد ك��م درآمد جامعه اين قبيل غذاهای آم��اده را در برنامه 

غذايی خود جايگزين كنند. وی در عين حال مشكل اساسی در استفاده از 
اين قبيل غذاهای آماده را توليد غيرمجاز اين محصوالت دانست و افزود: 
با توجه به اين كه گرايش به سمت فست فودها و غذاهای آماده در جامعه 
بيش��تر شده است، توليد سوس��يس و كالباس های ناسالم و غيراستاندارد 
نيز افزايش يافته و به دليل اين كه قيمت پايين تری دارند از بازار مصرف 
بااليی برخوردارند. پورآرام با اش��اره به استفاده از مواد نگهدارنده در تهيه 
سوس��يس و كالباس، گفت: در حال حاضر وزارت بهداشت سعی كرده با 
افزودن ويتامين ب��ه اين قبيل غذاهای آماده مجاز، از عوارض آنها بكاهد، 
اما مش��كل اين است كه در تهيه سوس��يس و كالباس غيرمجاز اين موارد 

رعايت نمی شود. 
كارش��ناس ارش��د اداره تغذي��ه وزارت بهداش��ت ادامه داد: با اس��تفاده 
از نگهدارن��ده ها در سوس��يس و كالباس ها كه مانع رش��د باكتری های 
خطرناك می ش��ود، ماده ای س��رطانزا به نام نيتروز آمين در بدن س��اخته 
می ش��ود. اما نگرانی ما بيش��تر در تهيه سوسيس و كالباس های غيرمجاز 
 و زير پله ای اس��ت كه دور از چش��م بازرس��ان وزارت بهداش��ت اتفاق 
می افتد. اين در حالی اس��ت كه نس��رين اميدوار، كارش��ناس اداره تغذيه 
وزارت بهداش��ت، از غذاهای آماده به عنوان يكی از تهديدهای س��المت 
شهرنش��ينان نام می برد و می افزايد: اغلب مش��تريان سوسيس و كالباس 
ارزان قيمت، افراد كم درآمد جامعه هستند و غذاهای آماده دارای كيفيت 

را طبقه متوسط به باال مصرف می كنند. 
عض��و هي��أت مديره انجم��ن تغذيه ايران با اش��اره ب��ه محدوديت وقت 
شهرنش��ينان و مح��دود ش��دن فعاليت بدنی در ش��هرها، م��ی گويد: اين 
وضعيت باعث ش��ده كه شهرنش��ينان به س��مت غذاهای آم��اده بروند و 
الگوها و مدهايی وارد جامعه ش��ود كه مختص ما نيس��ت. اين كارشناس 
اداره تغذي��ه وزارت بهداش��ت ب��ا اعالم اين كه در ح��وزه صنايع غذايی 
هنوز خيلی از غذاهای س��الم توليد نمی ش��ود، می افزايد: چربی و نمك 
باال در برخی از غذاهای آماده و همچنين اس��تفاده از كودهای ش��يميايی 
در تولي��د م��واد غذايی، منجر به بروز برخی بيماری ها ش��ده كه مختص 
 شهرهاست. هنوز خيلی از فست فودها و غذاهای آماده فاقد كيفيت الزم 

هستند. 

سوسیس و کالباس های ارزان سرطانزا هستند 

نکته

نفخ شكم 
نشانه سوء جذب غذاست

کاهش استرس با مصرف روزانه گردو

رئيس جامع��ه متخصصان داخلي گفت: 
نفخ ش��كم از مه��م ترين عاليم س��وء 
 جذب غذاس��ت ك��ه عل��ت اصلي آن 
اختالل های حركتي روده اس��ت. ايرج 
خس��رونيا در گفتگ��و با ف��ارس، اظهار 
داش��ت: يكي از نشانه های سوء جذب 
غذا، نفخ شكم است كه فرد با احساس 
پري در ش��كم و برجستگي و آروغ زدن 
و باد گلو به پزش��ك مراجعه مي كند كه 
عل��ت آن بيش��تر به دلي��ل اختالل های 
حركتي روده اس��ت. خس��رونيا تصريح 
ك��رد: گاه��ي اوق��ات نفخ نش��انه های 
بيم��اري مزم��ن ديگري مانن��د كوليت، 
س��رطان روده و اختالل های عصبي نيز 

مي تواند باشد. 

بيمار براي جلوگيري از اين عارضه بايد 
از غذاه��اي نفاخ مانن��د حبوبات پرهيز 
كند و اگ��ر به تركيب هايی مانند ش��ير 
حساس��يت دارد بايد به پزشك مراجعه 
كن��د چرا كه ام��كان دارد به اختالل در 
جذب الكتوز دچار ش��ده باشد كه اين 
 بيم��اران مبتال به اس��هال و نفخ ش��كم 

مي شوند.
وي خاطرنش��ان ك��رد: رژي��م غذايي و 
مص��رف داروهايي ك��ه موجب كاهش 
نفخ ش��كم مي ش��ود مي تواند به درمان 
اين عارضه كمك كند. هم چنين ورزش 
مي توان��د ب��ا افزاي��ش ح��ركات روده 
 موجب دفع س��ريع تر باد و نفخ ش��كم 

شود.

مطالعه ها نشان می دهند تغيير رژيم غذايی 
ب��ه بدن ما كمك می كن��د تا واكنش های 
بهتری به اس��ترس نش��ان دهد. اين بسيار 
مهم است، چرا كه ما نمی توانيم از عوامل 
اس��ترس زا به طور كل در زندگی روزمره 
خ��ود اجتناب كنيم. به گزارش س��المت 
نيوز، محققان می گويند رژيم غذايی غنی 
از گردو، از استرس می كاهد و كلسترول 
 مض��ر را كاه��ش می ده��د. بر اس��اس 
مطالعه های جديد، مصرف دو تا سه گردو 
در وعده های غذايی، بر فشار خون باالی 
ناشی از اس��ترس تأثير می گذارد. افرادی 
كه در برابر استرس زمينه های فشار خون 
باال را دارند، بيش��تر در معرض خطر ابتال 
به بيم��اری ه��ای قلبی قرار م��ی گيرند. 

پزشكان دانشگاه پنس��يلوانيا درصدد پيدا 
 كردن منابع گياهی برای كنترل بيماری های 
قلبی عروقی هستند. اين دانشمندان با انجام 
مطالعه هايی بر روی 22 فرد بزرگس��ال و 
قراردادن گردو و يا روغن گردو در برنامه 
غذايی ش��ان، متوجه ش��دند كه اين ماده 
غذايی نه تنها باع��ث افزايش و يا كاهش 
وزن نمی شود، بلكه تأثير بسزايی در كنترل 
فش��ار خون دارد. اين اولين تحقيق است 
كه نش��ان می دهد گردو به كاهش فش��ار 
خ��ون در هنگام اس��ترس كمك می كند. 
 گردو منبع ش��ناخته ش��ده و غنی از فيبر، 
آنتی اكسيدان ها و اسيدهای چرب اشباع 
نشده به ويژه آلفالينولنيك است و تأثيرهای 

7 اثر شگفت انگیز آب بر سالمت بدن مفيدی بر فشار خون دارد.
افزايش انرژی بدن: شما در بسياری از مواقع بدون اين كه كاری انجام داده 
باش��يد، احساس خستگی می كنيد. علت اين خستگی ممكن است كمبود 
آب بدن باشد. آب باعث انتقال اكسيژن و ساير مواد غذايی به سلول های 
بدن می ش��ود و كمبود آن باعث اختالل در رس��يدن اين مواد به سلول ها 
می ش��ود. اگر بدن ش��ما به اندازه كافی پر آب باشد، قلب شما نيز مجبور 
 نيس��ت برای رس��اندن خون به نقاط مختلف بدن ، با شدت بيشتری كار 

كند.
حفظ تناس��ب اندام: اگر به دنبال كاهش وزن هستيد، بدانيد كه آب باعث 
افزايش متابوليسم بدن می شود و باعث می شود احساس سير بودن به شما 
دس��ت دهد. بنابراين سعی كنيد به جای نوشيدن نوشيدنی های پر كالری، 
آب بنوش��يد. همچنين چنانچه ش��ما يك ليوان آب يخ بنوشيد، بدن شما 
بايستی اين آب را گرم كند ، در نتيجه مقداری از اين گرمای مورد نياز را 

از سوزاندن چربی ها به دست می آورد.
کاهش اس��ترس: 85 درصد بافت مغز را آب تشكيل می دهد . به هنگام 
تشنگی، بدن و مغز برای انجام فعاليت های خود با فشار و استرس مواجه 
می شوند. برای كاهش سطح استرس، هميشه به هنگام كار يك ليوان آب 
بر روی ميز خود داش��ته باش��يد و يا به هنگام ورزش ، يك بطری آب به 

همراه داشته باشيد تا با استرس كمتری به فعاليت بپردازيد.
جلوگيری از گرفتگی عضالت: نوش��يدن آب باعث می شود كه عضالت 
كمتر دچار گرفتگی ش��وند و اكسيژن رس��انی كافی و پاك سازی سموم 

از آنها راحت تر انجام ش��ود. همچنين آب به عن��وان يك روان كننده در 
 مفصل ها عمل می كند . هنگامی كه بدن ش��ما آب كافی داش��ته باش��د، 
 می توانيد با قدرت بيشتر و با مدت زمان بيشتری كار های بدنی را انجام 

دهيد.
تغذيه پوست: خطوط ريز و شيارهای پوست به هنگام كمبود آب، بيشتر 
و عميق تر می شوند. نوشيدن آب باعث چاق تر شدن سلول های پوستی 
و كاهش چين و چروك و جوان كردن پوس��ت می ش��ود. همچنين آب 
باعث بهبود بخش��يدن به جريان خون در پوس��ت می ش��ود و پوست را 
 از وج��ود ناخالصی ها پاك می كند و امكان تغذيه بهتر پوس��ت را فراهم 

می سازد. 
بهبود کارکرد دستگاه گوارش: آب نيز همانند فيبر ها باعث بهبود كاركرد 
دس��تگاه گوارش می شود. آب باعث تس��هيل حركت محتويات دستگاه 
گوارش در طول مسير آن می شود. همچنين جذب بعضی از مواد معدنی 

از دستگاه گوارش، با كمك مولكول های آب انجام پذير است.
کاهش خطر ابتال به س��نگ های کليه و مثانه: با نوشيدن آب، خطر ابتال 
 به س��نگ ه��ای مج��رای ادراری كاهش می يابد. آب باع��ث رقيق كردن 
نمك ها و مواد معدنی موجود در ادرار و مانع از تش��كيل كريس��تال های 
سنگ های مجرای ادراری می شود. سنگ های كليه و مثانه در ادرار رقيق 
نمی توانند ش��كل بگيرند، بنابراين خطر ابتال به اين عارضه های دردناك 

كاهش می يابد.
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ورزش

رحمتی:
فعاًل
با سپاهان
قرارداد دارم

ستاره های فوتبال 
جهان
به ایران می آیند

ژاوی:
این قهرمانی 
متعلق به
هواداران ماست

دروازه بان تيم فوتبال سپاهان گفت: عجله نكنيد فعال با سپاهان 
ق��رارداد دارم و آخر فصل با به پايان رس��يدن قراردادم در اين 
م��ورد صحبت مي كنم.  س��يد مهدي رحمتي پ��س از برتري 
سپاهان مقابل الجزيره امارات اظهار داشت: بازي خوبي بود و 
مستحق برد بوديم. گفته بودم مي خواهيم با صدرنشيني صعود 
كنيم، چرا كه دوست داشتيم در مرحله بعدي در خانه خودمان 

بازي كنيم.
وي با بيان اين كه گل اول غافلگيرمان كرد اما به خودمان آمديم 
و چهار گل زديم، گفت: همه مي دانند كه عرب ها دوست ندارند 
در خانه بازي هاي ش��ان را واگذار كنند. خدا را ش��كر در اين 
ديدار به امتيازات خوبي رسيديم و اميدوارم نماينده شايسته اي 
براي فوتبال ايران در مرحله بعدي باش��يم. طی روزهای اخير 
حرف و حديث های زيادی مبنی ماندن و يا نماندن رحمتی در 
سپاهان مطرح اس��ت كه زيركی و حرفه ای گری رحمتی مانع 
از آن ش��د كه تيم آينده اين دروزاه بان از همين حاال مشخص 
شود. عملكرد وی در دوران حضور در تيم سپاهان و تيم ملی 

از او يك دروازه بان درجه يك در ايران ساخته است.

تعداد زيادی از س��تاره های فوتبال جهان از جمله زين الدين 
زيدان، كريس��تيانو رونالدو، ديگو مارادونا و تعدادی ديگر از 
چهره های سرش��ناس فوتبال سراس��ر جهان قرار است برای 

شركت در اين جشنواره به تهران بيايند. 
اخبار رسيده حاكی از آن است كه قرار است خرداد ماه آينده 
جش��نواره ای در تهران با عنوان جشنواره ستاره های فوتبال 

جهان برگزار شود.
ش��ايان ذكر اس��ت مراحل مقدماتی برگزاری اين جش��نواره 
فوتب��ال، اكنون در حال انجام ش��دن اس��ت و طی چند روز 

آينده به پايان خواهد رسيد. 
در ص��ورت صحت اين اتفاق می ت��وان از آن به عنوان يك 
گام مهم برای پيشرفت هرچه بيشتر فوتبال ايران نام برد شايد 
حضور س��تاره ها در ايران بتواند به نوع��ی انگيزه هواداران 
فوتبال را دوباره زنده كند. زيدان به واس��طه مسلمان بودنش 
و افتخارات��ی كه در دوران حضورش در تيم ملی فرانس��ه از 
خود به نمايش گذاش��ته است از جايگاه و حمايت ويژه ای 

دركشورهای اسيايی برخوردار است.

ژاوی،  هافبك خالق بارسلونا، قهرمانی تيمش در رقابت های 
اين فص��ل الليگا را به هواداران تيمش تقديم كرد. تس��اوی 
1-1 تيم��ش مقاب��ل لوانته كافی بود تا ش��اگردان گوارديوال 
برای س��ومين بار پياپی قهرمان الليگا شوند. اين موفق ترين 
دوران باش��گاه بارس��ا از زمان يوهان كرويف اس��ت. ژاوی 
در رقابت ه��ای اين فصل بازی های درخش��انی برای تيمش 
انج��ام داد اما او ترجيح می دهد همه طرفداران بارس��لونا را 
به دليل حمايت های ش��ان مورد ستايش قرار دهد. وی اظهار 
داش��ت: مثل هميشه رقابت های ليگ دش��وار بود اما در اين 
تيم استعدادهای زيادی وجود دارد. ما بايد به همه طرفداران 
بارس��لونا تبريك بگوييم زيرا ما همه يك تيم بزرگ هستيم. 
طرفداران شايس��ته عش��ق ما هس��تند و ما با آنها در خيابان 
جشن خواهيم گرفت. بارسلونا در فينال ليگ قهرمانان بايد به 
مصاف منچستريونايتد برود و اين فرصت را خواهند داشت 
ت��ا دابل كنند. پي��ش از آن آبی و اناری ها باي��د دو ديدار در 
الليگا انجام دهند كه اول��ی آن فردا مقابل دپورتيوو الكرونيا 

خواهد بود.

صعود سپاهان و ذوب آهن به مرحله بعدي... عادتي که باز هم تكرار شد!خبر

سقوط دردوران نزول؛ سقوط شهريار
  زاینده رود

سپاهان و ذوب آهن صعود كردند. استقالل با رتبه سومي و 
پرسپوليس با ايستادن در جايگاه چهارم از صعود بازماندند. 
اين سرانجام نمايندگان فوتبال كش��ورمان در دور گروهي 
ليگ قهرمانان آسيا )2011( بود. طبيعت فوتبال اين بار هم به 
روشني نشان داد دو تيمي كه از صدها مشكل ريز و درشت 
در ساختار خود رنج مي بردند، نتوانستند حتي با كسب رتبه 
دوم��ي نيز در جمع 16 تيم مرحله بعدي جاي بگيرند و در 
سوي ديگر اين مديريت منسجم و تفكر تيمي بود كه مزد 
خود را با صعودي مقتدرانه و با كنار زدن چند تيم قدر عربي 
گرف��ت. در زير نگاهي داريم ب��ه عملكرد چهار تيم ايراني 
حاضر در دور گروه��ي ليگ قهرمانان و پاياني كه هر يك 

به آن دچار شدند...
صعود قابل پيش بيني

تا قبل از پيروزي چهار بر يك سپاهان برابر الجزيره امارات و 
شكست ذوب آهن مقابل الشباب، عنوان بهترين تيم ايراني از 
جمع چهار تيم ايراني به ذوب آهن متعلق بود. تيمي كه با 13 
امتياز از پنج بازي صعود خود را به عنوان تيم اول گروه چهار 
حتمي كرده بود اما زردهاي اصهان با درهم كوبيدن الجزيره 
در روز پاياني دور گروهي و هم امتياز شدن با ذوب آهن در 
همه چيز با شاگردان ابراهيم زاده مساوي شدند. واقعيت اين 
است كه س��پاهان دور جديد تاريخ حيات خود را 10 سال 
پيش به اين سو كليد زد. استخدام استانكو پاپلو كوويچ در 
دوره اول ليگ برتر نش��ان مي داد سپاهاني ها در حال دست 
كشيدن از زندگي در اتمسفر آماتوريسم هستند و به كارگيري 
يكي از بهترين مربيان خارجي بعد از انقالب اين واقعيت را 
عينيت بخشيد. بدون شك قهرماني در دوره دوم ليگ برتر 
در ارديبهشت 82 هر چند با فرهاد كاظمي به دست آمد اما 
خيلي ها معتقدند اين قهرماني ماحصل دوران استانكو و باز 
ش��دن پنجره هاي حرفه اي گري به سوي اين تيم اصفهاني 
پرس��ابقه بود. هر چند نمي توان منكر حمايت هاي صنايع 
فوالد مباركه در اين راه شد، كه اگر پشتيباني بي حد و حصر 
آنان نبود شايد رسيدن به اين دوران باشكوه براي ساكت و 
مجموعه اش ميسر نمي شد. جذب و استفاده از دانش مربياني 
مث��ل لوكابوناچيچ، ژوروان ويرا و في��رات در دوران پس از 
كاظمي مؤيد اين نكته بود كه ماشين پرسرعت سپاهان دنده 
عقب ندارد! كسب نتايجي مثل قهرماني جام حذفي، سه دوره 
ليگ برتر كه آخرين آن تا چند روز ديگر در ش��رف تحقق 
است و از همه مهم تر حضور در جام باشگاه هاي جهان كه 
به دنبال نايب قهرماني آس��يا در زمان لوكا بوناچيچ حاصل 
شد همه و همه محصول تفكري بود كه استارت آن از پائيز 
1380 زده شد. پس چندان نبايد تعجب كرد كه سپاهان در 
دور گروهي ليگ قهرمانان در گروه A با چهار پيروزي، چهار 
گل زده و جم��ع كردن 13 امتياز آن هم در تقابل با غولي به 
نام الهالل عربستان و البته الغرافه قطر كه چند سالي است نام 
خود را وارد ليست تيم هاي قدر و نوظهور حوزه خليج فارس 
كرده، با اقتدار و به عنوان صدرنش��ين از اين مرحله صعود 
كند. وجود كادر فني تقريباً هم سو و يكدل كه انتقاداتي نيز 
گاهي اوقات به رأس هرم اين كادر وارد اس��ت و حدود 30 
بازيكن يكدست و مكمل و مديريتي كه به قول معروف مانع 
از تكان خوردن آب در دل اين اكيپ مي شود از عوامل اصلي 

در صعود مقتدرانه زردها به دور بعد بود.
پرواز بدون ادعا

صعود با چراغ خاموش، اين عبارت شايد توصيفي خالصه 
باش��د براي عملكرد تيم منصور ابراهي��م زاده. تيمي كه به 
جرأت مي توان گفت: بين چهار تيم ايراني اين مس��ابقات 

از كمترين بازيكن نامدار و مش��هور برخ��وردار بود و اين 
هنر رهبري و هدايت منصور ابراهيم زاده بود كه توانس��ت 
همچون دو، سه سال اخير از مهره هايي كه در تقابل با همتايان 
خارج��ي خود از نام و اعتبار به مراتب كمتري برخوردارند 
تيمي در قواره هاي يك مدعي مجدد قهرماني در قاره بسازد. 
هر چند ذوبي ها 5، 6 سالي است كه از دوران فتوت و انفعال 
فاصله گرفته اند و در اين چند سال هميشه يك پاي قهرماني 
بوده اند اما بد نيست بدانيد كه شيرهاي اصفهان بسيار زودتر 
از رقيب همش��هري خود،  حضور در ورزش قهرماني را با 
جديت كليد زدند. آنها در اواخر دوران ليگ تخت جمشيد 
بود كه با حضور يك تئوريسين روس به نام ليادين در بين 
تيم هاي شهرستاني جريان ساز شد و با معرفي چند بازيكن 
پديده كه محصول كارخانه بازيكن سازي اين مستشار روس 
ب��ود، ذوب آهن را به نامي نوظه��ور در فوتبال ايران تبديل 
كردند. هر چند در سال 73 ليادين بازگشتي دوباره به اصفهان 
 و ذوب آهن داش��ت و انتظار مي رف��ت دوران خوب او در
دهه 50 دوباره تكرار ش��ود اما دوران طالئي ذوب آ هن در 
عصر  كنوني با مديريت جريان ساز سعيد آذري بازگشايي 
شد و تا به امروز ادامه پيدا كرد تا فردي همچون اصغر دليلي 
با اعتماد و سپردن امور فني به منصور ابراهيم زاده و او نيز با 
به كارگيري مجيد صالح در ساختار كادر فني، ذوب آهن را 
به قدرتي همطراز سپاهان در سال هاي اخير تبديل كنند كه 
مهم ترين جلوه آن نايب قهرماني در ليگ سال قبل قهرمانان 
آس��يا بود. جائي كه قدرت هاي ديگر شرق و غرب آسيا از 

رسيدن به چنين مرحله اي عاجز بودند. 
ب��ه هر حال ذوبي ها با قهرماني در گروه D و پش��ت س��ر 
گذاشتن الشباب عربستان، االمارات امارات و الريان قطر به 
ظاهر در فكر تكرار موقعيت سال قبل خود در اين مسابقات 
هستند. چهار پيروزي، هفت گل زده و تنها سه گل دريافتي 
و 13 امتياز كارنامه اي است كه اكيپ ذوب آهن از خود بروز 
دادند. تيمي كه قهرماني در ليگ برتر داخلي را نيز حق خود 
مي داند اما ناگزير و احتماالً بايد به نايب قهرماني همچون 

سال قبل بسنده كند.
سقوط در دوران نزول...

بدون اغراق بايد اعتراف كنيم كه هواداران پرشور سرخابي 
پيش بيني چنين اوضاع و احوال وحشتناكي براي تيم هاي خود 

در ليگ قهرمانان نداشتند. اوضاعي كه به سقوط وحشتناك هر 
دو تيم و صعود تيم هايي به جاي آنها انجاميد كه هيچ محلي 
از اعراب در فوتبال منطقه ندارند. النصر عربستان تيمي كه در 
روز پاياني دو بر يك در تهران مغلوب استقالل شد در چرخه 
ليگ عربستان پس از الهالل و االتحاد به لحاظ موقعيت و رتبه 
قرار مي گيرد. السد قطر نيز در ميان باشگاه هاي قدرتمند عربي 
نيز تيمي درجه دو محس��وب مي شود و اين به غم و غصه 
خيل هواداران استقالل مي افزايد كه چرا قهرمان دو دوره ليگ 
قهرمانان آسيا و نايب قهرمان همين جام به چنين سرنوشتي 
دچار شد. نقطه تاريك استقالل در اين دوره جائي بود كه آنها 
در تهران با السد مساوي كردند و در تاشكند بازي برده را به 
پاختاكور واگذار كردند. غم انگيزتر از همه براي استقاللي هاي 
دو آتيشه تساوي در بازي برگشت در خانه قطري ها بود آنها 
در حالي كه دو بر صفر بازي را پيش بودند در پايان 2 بر 2 
همه چيز به تساوي كشيده شد تا تنها آه و حسرت نصيب 
 B اين تيم و هوادارانش ش��ود. به هر حال عنوان سوم گروه
و با امتياز برابر با النصر و تنها تفاضل گل كمتر باعث عدم 
صعود استقالل به جمع 16 تيم برتر مرحله بعد شد. در مورد 

استقالل فعالً به همين بسنده مي كنيم.
پايان غم انگيز شهريار

تأسف بارتر از شكس��ت هاي حقارت بار براي پرسپوليس، 
سرنوشتي بود كه نصيب علي دايي شد. شايد او هيچ بهانه اي 
براي اين نتايج نداش��ته باش��د. كادري كه از همان ابتدا در 
كنارش حضور داشتند و به نوعي معتمد خود او بودند و البته 
بازيكناني كه 90 درصد آنها انتخاب خاص او بود، اما آنچه در 
پايان نصيب و قسمت او و پرسپوليسي ها شد، عنوان چهارمي 
در بين چهار تيم گروه C مسابقات بود. شكست سه بر يك 
برابر بنيادكار در تهران اوج ناكامي هاي دايي با پرسپوليس در 
اين مسابقات بود. تا افكار عمومي فوتبال ايران،  بابت از دست 

دادن و سوخت شدن چهره اي مثل دايي تأسف بخورند.
 شايد سريال ناكامي هاي پرسپوليس با حبيب كاشاني و علي 
دايي در ليگ برتر و همچنين ليگ قهرمانان آسيا،  اولياي امور 
را به فكر س��ر و س��امان دادن به وضعيت اين تيم محبوب 
بياندازد. كسب پنج امتياز از شش بازي و سقوط به رده چهارم 
گروه C ش��ايد به خداحافظي غم انگيز دايي از پرسپوليس 

سرعت بخشد.

ناصر حجازی:
با دیدن فیلم اخراجی ها

حالم به هم خورد!
ناصر حجازی گفت:يك بار برای تماشا فيلم عروس و يك 
بار هم برای تماشای اخراجی های دو به سينما رفتم ولی از 
ديدن اين فيلم حالم به هم خورد. به همراهانم گفتم، زودتر 

از سينما بيرون برويم. 
 »كمال الملك هنر ايران زمين« اين بار به احوالپرسی »آقای 
هميش��ه ش��ماره يك فوتبال ايران« رفت و گوشه ای ديگر 
از هنر مردان هنر اين س��رزمين را نقش زد. استاد جمشيد 
مش��ايخی  به خانه ناص��ر حجازی رف��ت و از دروازه بان 
دوست داشتنی فوتبال ايران احوالپرسی كرد. »كمال الملك« 
در اين ديدار حجازی را جهان پهلوان عرصه فوتبال برشمرد 
و گفت: هميشه برای ورزشكاران ارزش زيادی قائل بوده ام 
ولی س��ه نفر در ورزش ايران برايم در اوج بوده و هستند؛ 
»جهان پهلوان غالمرضا تختی«، »روان ش��اد پهلوان س��يد 
محمد طباطبايی« و »ناصر خان حجازی« كه جهان پهلوان 
عرصه فوتبال ايران هس��ت و هميشه برايش احترام بسيار 
ويژه ای قائل هستم. او هيچ گاه نوكر كسی نبوده و همواره 
انسان راستگو و رك گويی بوده است. از صراحت لهجه اش 
هميشه خوشم می آيد. آدمی اهل چاپلوسی و تملق نبوده و 
نيس��ت. حرفش را رك ولی در نهايت ادب می زند. انتقاد 
می كند برای آن كه عاشق مردم و مملكتش است. او همانند 
بنده همواره باور داشته است كه مردم ولی نعمت ما هستند. 
در ورزش هم هر كاری را كه انجام داده با عشق به مردم و 
سرزمين ايران بوده است. نشستن در كنار بزرگ مردی كه 
عاشق ملت ايران و سرزمين ايران بوده، برايم افتخار بزرگی 

است.
دروازه ب��ان بزرگ تيم مل��ی ايران نيز كه به تازگی با بهبود 
نسبی حالش بيمارس��تان را ترك كرده و به خانه بازگشته 
است، گفت: نگران حال خودم نه ولی نگران حال مردم اين 
سرزمين هستم. ناراحتی خودم نه ولی ناراحتی مردم ايران 
آزارم مي ده��د. اين حرف را پيش از اين هم زدم. حجازی 
كه آرام و همانند هميشه به صراحت سخن می گفت، ادامه 
داد: »بی خبر بودن از احوال مردمم خوب اس��ت يا آگاهی 

از آنها؟«
 او در عي��ن حال به پيامك های تماش��اگران آخرين برنامه 
90 اش��اره كرد ك��ه در آن مهم ترين عامل محبوبيت ناصر 
حجازی به پرسش گذاشته شد و بينندگان صراحت كالم 
و س��المت كاری دروازه بان آبی ها را بيش از موفقيت او به 
عن��وان بازيكن فوتبال و پيروزی هايش در دنيای مربيگری 
مورد توجه قرار داده بودند. »رضا تنفگچی هزاردستان« در 
اين زمينه به حجازی گفت: دربار محمود غزنوی 400 شاعر 
داش��ت ولی يكی همانند حكيم توس، فردوسی بزرگ را 
نه. مرور خاطرات گذش��ته بخش ديگ��ری از ديدار »رضا 
خوشنويس هزاردستان« و دروازه بان تيم ملی ايران در جام 

جهانی 1978 آرژانتين بود.
مش��ايخی گفت: در گذشته به ورزش��گاه امجديه � شهيد 
شيرودی فعلی � می رفت تا تماشاگر بازی های ناصر حجازی 
باشد. او خود را هوادار هميشگی حجازی و تيم ملی ايران 
دانست و گفت، نه سرخ است، نه آبی. او به روحيه خوب 
حجازی اش��اره كرد و گفت: هر دو باری كه به احوالپرسی 
او رفتم، از روحيه بسيار خوبی برخوردار بوده است. اميدوار 

هستم هر چه زودتر سالمتی اش را به دست بياورد.
 با روحيه ای كه در او می بينم، با توكل بر خدا صد در صد 
اين اتفاق به زودی رخ خواهد داد. مش��ايخی همچنين از 
عالقه اش به تماشای مسابقه های فوتبال گفت: اگر برنامه ای 
نداش��ته باشم يا س��ر فيلمبرداری نباش��م، حتما تماشاگر 
رقابت ه��ای فوتبال هس��تم. به ويژه همراه با همس��رم كه 
او هم بس��يار عالقمند اين رش��ته و تماش��ای مسابقه های 
 فوتبال اس��ت. او بهتر و بيش��تر از من بازيكن��ان فوتبال را

می شناسد.
ولی ناصر خان حجازی را همه در اين مملكت می شناسند. 
او اين همه عاشق و هوادار در اين سرزمين دارد. يكی از اين 

عاشقان او هم جمشيد است.
حجازی هم به نقش��های ماندگار بازيگر برجسته سينما و 
تئاتر ايران اش��اره و عنوان كرد، تماشاگر بازی های خوب 
مش��ايخی بوده است از جمله در فيلم به ياد ماندنی قيصر: 
آقای مش��ايخی از بزرگان زمان ماس��ت و با هنرپيشه های 
امروزی فرق های زيادی دارد و صراحت لهجه اش هميشه 

زبانزد بوده است.
حجازی به پيشنهادهای زيادی كه برای بازی در سينما داشته، 
اشاره كرد و گفت: آخرين آن پيشنهاد »ايرج قادری« در اولين 
فيلم پس از شروع به كار دوباره اش بود و از من خواست تا 
در فيلمی ساخته او جلوی دوربين بروم ولی من اين پيشنهاد 

را رد كردم. از راه ورزش به شهرت رسيده بودم.
 اسم و رس��می برای خودم به هم زده بودم و ديگر نيازی 
نداش��تم بخواهم از راه سينما معروف و بزرگ بشوم. شايد 
به خاطر چهره ام می توانستم، اسم در كنم ولی اين كار برايم 
وسوسه كننده نبود. دست آخر هم برای اين كه قادری قبولم 
نكند، به او پيشنهاد دستمزد يك صد ميليونی را دادم. او هم 

از پيشنهادش منصرف شد. 
دروازه بان آبيهای تهران در دهه 50 و 60 گفت، اهل سينما 
رفتن نبوده و سينمای ايران را دنبال نمی كرده است: بيشتر اهل 
ديدن فيلم های خارجی بودم.حجازی هم چنين از كسانی كه 
با فرستادن نماينده از او احوالپرسی كرده اند، گاليه داشت و 

مي گفت، چرا خودشان به ديدن او نرفته اند.

گزارش

سپاهان حريف بنیادکار شد؛ 
ذوب آهن میزبان حريف استقالل

مرحله گروهی مسابقات فوتبال ليگ قهرمانان آسيا به اتمام رسيد و 16 تيم 
حاضر در مرحله يك  هشتم نهايی اين جام حريفان خود را شناختند كه طی 
آن ذوب آهن ايران به مصاف النصر عربس��تان می رود و س��پاهان با بنيادكار 

ازبكستان ديدار می كند.
مرحله گروهی رقابت های فوتبال ليگ قهرمانان آس��يا روز چهارشنبه هفته 
گذشته با برگزاری هشت ديدار در شرق و غرب قاره به پايان رسيد كه طی 
آن تيم های راه يافته به مرحله يك هشتم نهايی اين جام مشخص شدند. بر 
اين اساس در مرحله يك هشتم نهايی مسابقات فوتبال ليگ قهرمانان آسيا تيم  
ذوب آهن ايران، صدرنشين گروه D برابر تيم دوم گروه B كه النصر عربستان 
است به ميدان می رود. النصر عربستان كه در بازی رفت با نتيجه دو بر يك 
استقالل را در رياض شكست داده بود، درحالی كه در بازی برگشت مقابل 
اين تيم با همين نتيجه تن به شكست داد به لطف داشتن تفاضل گل بهتر از 
آبی پوشان به مرحله حذفی راه يافت. همچنين سپاهان ايران كه با پيروزی 
 A ارزشمند چهار بر يك برابر الجزيره در امارات به عنوان صدرنشين گروه
به مرحله يك هشتم نهايی ليگ قهرمانان آسيا صعود كرده است، برابر تيم دوم 
گروه C كه بنيادكار ازبكستان است، قرار می گيرد. بنيادكار ازبكستان در مرحله 
گروهی ابتدا برابر پرسپوليس در ازبكستان با نتيجه تساوی بدون گل متوقف 
شد اما در تهران با نتيجه سه بر يك شاگردان دايی را از پيش رو برداشت تا به 
عنوان تيم دوم گروه خود راهی مرحله حذفی شود. در پايان مرحله گروهی 
ليگ قهرمانان آس��يا در شرق آسيا تيم های گامبا اوزاكا، سرزو اوزاكا، ناگويا 
گرامپوس و كاشيما آنتلرز از ژاپن، اف سی سئول، جئونبوك موتورز و سوون 
سامسونگ بلووينگز از كره جنوبی و تيانجين تدای چين به مرحله يك هشتم 
نهايی ليگ قهرمانان صعود كردند و در غرب آسيا هم تيم های الهالل، الشباب، 
االتحاد و النصر از عربستان، سپاهان و ذوب آهن از ايران، السد از قطر، بنيادكار 
از ازبكستان جواز حضور در اين مرحله را بدست آوردند. ضمن اين كه تقابل 
تيم های فوتبال گامبا اوزاكا ژاپن - سرزو اوزاكای ژاپن در شرق آسيا و االتحاد 
عربستان - الهالل عربستان در غرب آسيا از مسابقات مهم مرحله يك هشتم 

نهايی ليگ قهرمانان محسوب می شود.

زمان برگزاري فینال لیگ برتر بسكتبال مشخص شد 
26 ارديبهشت، اولین مصاف ذوب آهن

و مهرام در فینال 
بر اساس برنامه ريزي سازمان ليگ فدراسيون بسكتبال ديدار فينال ليگ برتر 
بسكتبال هفته آينده برگزار مي شود. برنامه ديدارهای مرحله نهايی ليگ برتر 
بسكتبال باشگاه های كشور از سوی فدراسيون اعالم شد. بر اين اساس تيم 
مهرام در روزهاي دوشنبه و سه شنبه ) 26 و 27 ارديبهشت ماه( در دو ديدار 
اول در تاالر بسكتبال آزادي ميزبان است. ذوب آهن نيز در  روزهاي جمعه 
و شنبه 30 و 31 ارديبهشت ميزبان خواهد بود. در صورت تساوي دو تيم 
در چهار مس��ابقه، بازي پنجم تيم قهرم��ان را تعيين خواهد كرد. تيم هاي 
ذوب آهن و مهرام با پيروزي برابر پتروش��يمي بندرامام و توزين الكتريك 
كاشان راهي فينال شدند. ديدار فينال هم همانند مرحله نيمه نهايي به صورت 

سه پيروزي از پنج مسابقه برگزار خواهد شد.

کرش:
ذوب آهن به معنای واقعی يک تیم است

مربی تيم ملی فوتبال ايران گفت: كرش كار تيمی ذوب آهن را پسنديده و 
معتقد است آنها به مفهوم واقعی كلمه، تيم هستند و فوتبال را بسيار اصولی 
بازی می كنند. اميد نمازی  در مورد شرايط خود و نحوه ادامه همكاری با 
تيم ملی در پايان ليگ برتر گفت: در صحبتی كه با كارلوس كرش داشتم، 
قول دادم به صورت تمام وقت در خدمت تيم ملی باش��م و همه تمركزم 
را روی اين موضوع بگذارم. قصد ندارم در تيم های باش��گاهی كار كنم و 

می خواهم همه توان و تمركزم را به موفقيت تيم ملی معطوف كنم.
وی با اشاره به اين كه كارلوس كرش همه تيم های ليگ برتری را زير نظر 
گرفته و از من و ساير دستيارانش هم در مورد شناخت بهترين های ليگ 
مش��اوره مي گيرد، افزود: با وجود اين كه برخی احس��اس می كنند مربيان 
بزرگ بايد خودرأی باش��ند و نظر دس��تيارانش را جويا نشوند اما كرش 
اين طور نيست و در تمام موارد با ما مشورت می كند و معتقد است شايد 
به دليل فشردگی بازی ها و پراكندگی شهرهای كشور، بازيكنی از چشمش 
دور مانده باشند. مربی ايرانی تيم ملی با بيان اين كه هميشه از ما نظرخواهی 
می كن��د تا آماده ترين بازيكنان را به اردوی تيم ملی دعوت كند، ادامه داد: 
اين مربی بزرگ پرتغالی قصد دارد از همه ظرفيت ها و پتانسيل ليگ برای 
ساختن يك تيم ملی قوی استفاده كند و بهترين بازيكنان را در اختيار بگيرد. 
كرش چند بار به من و ساير دستيارانش گفته شايد بازيكن شايسته ای باشد 
كه از چشم من دور بماند، اين وظيفه شماست به من كمك كنيد تا بهترين 
تيم ملی را تشكيل دهيم. وی در پاسخ به اين سئوال كه كرش كار كدام تيم  
ليگ برتری را بيشتر پسنديده؟ اظهار داشت: كارلوس كار تيمی ذوب آهن 
را پس��نديده و معتقد اس��ت آنها به مفهوم واقعی كلمه، يك تيم هستند. 
كرش ذوب آهن را تيمی يكدست و هماهنگ می داند كه فوتبال را بسيار 
اصولی بازی می كنند. وی در مورد ذوب آهن به من گفت اين تيم هرچند 
س��تاره های بس��يار بزرگی ندارند اما در كنار هم بسيار خوب و هماهنگ 
هستند و كار تيمی شان از تيم ذوب آهن يك ستاره ساخته است. نمازی 
ادامه داد: كرش روی تيم سپاهان هم نظر مثبتی دارد و ساختار دفاعی اين 
تيم را می پسندد. با توجه به اين كه خط دفاع اين تيم همان خط دفاعی تيم 
ملی است، كرش از نمايش و هماهنگی آنها رضايت دارد و اين امر را يكی 
از نقاط برجس��ته و عامل موفقيت س��پاهان می داند. وی در مورد احتمال 
دعوت از بازيكنان اس��تيل آذين به تيم ملی خاطرنشان كرد: نمی توانم از 
بازيكنی نام ببرم اما يكی، دو بازيكن كه پيش از اين سابقه حضور در تيم 

ملی را داشته اند، به اردوی تيم ملی دعوت خواهند شد.

سال2006، جام  جهانی آلمان؛ فرناندو خوزه تورس سانز، مهاجم خوش استيل و موخرمائی 
در لباس ماتادورها می درخش��يد و گل می زد و شايد آن زمان كمتر كسی می دانست اين 
ساق های درخشان همان ساق هايی است كه سال ها پيش توسط پزشكان برای هميشه از 
فوتبال بازی كردن منع شده، اما بعدها با يك معجزه برگشته بودند. برگشته بودند تا كارهای 
بزرگ بكنند. جوان��ك مادريدی مطابق بزرگ ترين آرزوی كودكی اش به لباس راه راه تيم 
اصلی اتلتيكو رسيده بود تا در بازی های رو در رو آرامش را از بارسلونا و رئال بگيرد. اما بعد 
از جام جهانی او بايد به تيم های بزرگ تر می رفت و از اين رو فرناندو تا پای عقد قرارداد با 

ميالن رفت؛ اما قسمت اين بود كه او بندرنشين شود و مهاجم اول آنفيلد...
سال2010، جام جهانی آفريقای جنوبی؛ گويا تورس فوتبالش را هم با موهايش از دست 
داده بود! چون در تمام طول جام حتی يك گل هم نزد و به تدريج در جريان بازی ها جايش 
را به پدرو داد. اما به رغم همين حضور كوتاه و كم اثر توانست مثل ساير ستارگان اسپانيا 
جام را باالی س��ر ببرد. اتفاقی كه نه در اتلتيكو و نه در ليورپول برايش رخ نمی داد. قطعا 
نگاه او به جام با نگاه بازيكنانی مثل ژاوی و اينيستا كه به جام گرفتن عادت داشتند توفير 
زيادی داشت. سال 2011، آخرين روز نقل وانتقاالت زمستانی در انگلستان؛ فشار كارلتو 
به آبراموويچ برای جذب مهاجم جديد سبب شد »آبرا« با يك پيشنهاد نجومی تورس را 
از ليورپول طلب كند. و شماره9 سرخ ها يك شبه آبی شد. به سرعت برق و باد. هواداران 
ليورپول هم يك شبه همه چيز را از ياد بردند. آن ها كه پيراهن فرناندو را آتش زدند و آن ها 
كه به استمفوربريج رفتند تا به سوی قهرمان ديروزشان سنگ پرتاب كنند حاميان فراموشكار 
قرمزهای مرسی س��ايد بودند. همان ها كه يادشان رفته بود اگر دن تورس نبود شايد حتی 
در ليگ جزيره هم نمی ماندند. درس��ت در لحظه های پرپر شدن گل های تورس در ذهن 
هواداران ليورپول، می شد به وضوح حقيقتی را ديد؛ فوتبال است و بی رحمی هايش... فوريه 
2011 او در مصاحبه با دوربين باشگاه چلسی گفت: »من قطعا انگيزه های زيادی داشتم. من 

به دنبال كسب جام و افتخار هستم. اتفاقی كه در ليورپول امكان پذير نبود.« تورس خيلی زود 
به تركيب چلسی رسيد و همه نگاه شان را به ساق های او دوختند. اما آمار او اميدواركننده 
نيست: تنها يك گل در 11مسابقه. اين آمار دو فرضيه به وجود می آورد. اول اين كه تورس 
هنوز به زمان نياز دارد تا با تركيب تيم خو بگيرد و فرضيه دوم و مهم تر اين كه چلسی تيم 
ستاره شدن متوسط ها و متوسط شدن ستاره هاست! همين آمار ضعيف سبب شده هواداران 
چلسی به پشت سرشان نگاه كنند. به رويای تباه شده ستارگان درخشانی كه تبديل شدند به 
ستارگان سوخته. به آن ها كه با هزاران اميد راهی لندن شدند و با سرخوردگی از لندن رفتند. 
به شوا، كرسپو، باالك، دكو و... جايی كه فرناندو حاال در آن قرار دارد »كارخانه«ای است كه 
فقط »محصول« را می شناسد و بس. اين جا خود تورس برای هيچكس مهم نيست. فقط مهم 
اين است كه گل بزند و تيمش را به پيروزی برساند. همه، مبلغ قرارداد او را زمزمه می كنند 
و هيچكس نمی داند اين پسر در كودكی چند خط مترو عوض می كرد تا به تمرين اتلتيكو 
برسد. اما اتفاق خنده دارتر شايد اين است كه حتی اگر همبازی فرناندو توپ را لو بدهد 
باز هم لنزها تصوير او را به نمايش می گذارند. اين لنزهای آدمخوار عاشق اين بزنگاه های 
لعنتی اند. مهم نيست كه تورس انتخاب اشتباهی كرده يا نه. حتی مهم نيست كه اين انتخاب 
خود او بوده يا توافقات دو باشگاه نقش اصلی را ايفا كرده. مهم اين است كه تورس هنوز 
فرصت دارد طلسم ناكامی ستارگان بزرگ در چلسی را بشكند. گل بزن فرناندو! گل بزن تا 
زنده بمانی. سال2012، جام ملت های اروپا، اوكراين و لهستان؛ اسپانيا به عنوان مدعی اول به 
جام قدم خواهد گذاشت. تيمی كه بسياری از ستاره های جام جهانی اش را هم حفظ كرده. 
اما هيچكس نمی داند آيا هنوز شماره9 ماتادورها بر تن تورس خواهد بود يا نه. حاال پدرو 
رودريگز، پابلو هرناندز و يورنته در تيم ملی می درخشند و نسل جديد ستارگان الماسيا هم 
از راه می رسند تا كار برای فرناندوی دوست داشتنی بسيار سخت شود. پس بايد يك بار ديگر 

برای تورس تكرار كنيم؛ گل بزن تا زنده بمانی ال نينيو، گل بزن!

فرناندو تورس؛ گل بزن تا زنده بمانی!
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امام صادق )ع(:
برترين عبادت مداومت 
نمودن بر تفكر درباره خداوند 
و قدرت اوست.

پرداخت��ن ب��ه مضامين مذهب��ي در مجموعه هاي 
تلويزيوني از 30 س��ال گذش��ته ب��ه اين طرف از 
اهميت خاصي برخوردار بوده و كارهاي شاخصي 
نيز در اين باب س��اخته ش��ده كه به عنوان نمونه 
مي ت��وان به س��ريال »امام علي)ع(« س��اخته داود 
مير باقري و س��ريال »امام رضا)ع(« به كارگرداني 

مهدي فخيم زاده اشاره كرد. 
به گزارش ايرنا، ميرباقري كه سابقه درخشاني در 
توليد مجموعه هاي مذهبي داشته اين بار به سراغ 
يكي از شخصيت هاي جذاب تاريخ اسالم )مختار 
ثقفي( رفته و برهه اي از زندگي پرفراز و نش��يب 
وي را به تصوير كش��يده است. اين شخصيت كه 
به خاطر عالقه به امام حسين)ع( و خاندان پاكش 
از ارزش ف��وق العاده اي ميان ش��يعيان برخوردار 
است، وجوه نمايشي بسياري را در خود داشته كه 
همين امر كار را براي ميرباقري در خلق شخصيت 

فوق آسان تر كرده است. 
در حقيق��ت بحث انتق��ام گرفت��ن از قاتلين امام 
حس��ين)ع( و ياران��ش در صح��راي كربال، درام 
را ش��كل داده و سروشكلي جذاب بدان بخشيده 
اس��ت. در بخش هاي ابتدايي كار با مختاري آشنا 
مي شويم كه خود را كاماًل از سياست كنار كشيده 
و به كشاورزي مشغول ش��ده است. وي حتي از 
هم��كاري بي قيد و ش��رط با عموي��ش در رابطه 
با حفاظت از امام حس��ن مجتب��ي)ع( خودداري 
ك��رده و با فاصله به اين ماج��راي غم انگيز نگاه 
مي كن��د. ميرباق��ري با ق��رار دادن اي��ن بخش با 
 يك تير دو نش��ان زده؛ نخس��ت عالقه صادقانه و
بي ري��اي ايرانيان به اهل بي��ت پيامبر)ص( را به 
تصوي��ر كش��يده و ديگر آنكه وجوه خاكس��تري 
ش��خصيت مختار را پررنگ ت��ر كرده و وي را از 
يك اسطوره بري از اشتباه، به انساني جايز الخطا 

اما معتقد به اصول، تبديل كرده است. 
همين امر به جذاب تر شدن اين نقش كمك كرده 
و آن را از ان��دك نمونه ه��اي نزدي��ك به خويش 
متمايز ساخته است. اما با گذشت زمان، مختار در 
شيب صعودي قرار گرفته و با پيشرفت داستان به 
قهرماني با سياس��ت و تدبير تبديل گشته و وجوه 
قهرمانانه اش برجس��ته تر شده اس��ت. به عنوان 
نمون��ه مي توان به يكي از جنگ ه��اي او پيش از 
فتح كوفه اش��اره كرد كه وي با پرواز بلند اس��ب 

خويش، حريف را از دم تيغ خود مي گذراند.
بخش هاي مربوط به اسارت مختار نيز نقش مهمي 
در پخت��ه تر ش��دن نقش داش��ته و حس همذات 

پنداري بيشتري را در مخاطبان برانگيخت. 
نكته اي ك��ه در مجموعه هاي مذهبي در رابطه با 
ش��خصيت پردازي به چش��م مي خورد، سنگيني 
كفه ترازو به س��وي شخصيت هاي منفي است كه 
خوش��بختانه اين اتفاق در »مختارنامه« روي نداده 

است.
در اينجا شخصيت هايي مثل عبداله بن زبير و ابن 
زياد پرداخت محكمي داش��ته و وجوه منفي شان 

به شدت واقعي مي نمايد. 
اما كيان ايراني را مي توان يكي از برجس��ته ترين 
ش��خصيت هاي فيلمنامه »مختارنامه« به حس��اب 
آورد ك��ه همه چيز آن به اندازه ب��وده و افراط و 

تفريط در آن مشاهده نمي شود. اين سردار ايراني 
كه انتقام سختي هم از شمر مي گيرد، شباهت هاي 
دلنش��يني با قهرمان اس��طوره اي شاهنامه )رستم( 

داشته و مكمل بسيار مناسبي براي مختار است. 
در ميان ش��خصيت هاي زن داس��تان، جاريه فوق 
الع��اده از كار درآم��ده و نق��ش برجس��ته اي در 
 ش��كل دادن ب��ه بخش هاي��ي از داس��تان داش��ته
كن��ار در  اي��ن ش��خصيت  كنش��مندي   اس��ت. 
جاه طلبي اش آن را از ديگر زنان متمايز س��اخته 
و كيفيت ويژه اي بخش��يده اس��ت. ب��ا اين حال 
ميرباق��ري در اين بخ��ش آنچنان ك��ه بايد عمل 
نك��رده و ش��خصيت هاي زن را پا ب��ه پاي مردان 

پيش نبرده است. 
اس��تفاده از زب��ان مح��اوره كه ديگ��ر به عالمت 
مش��خصه مجموعه ه��اي تلويزيون��ي ميرباق��ري 
تبدي��ل ش��ده در ›مختارنامه‹ گاه ب��ه افراط افتاده 
و اش��تباه هاي زمان��ي بس��ياري در آن به چش��م 
مي خورد. به عنوان مثال مي توان به برخي كلمات 
كه متعلق به آن دوره نيس��تند، اشاره كرد. هرچند 
كه در نهايت اين امر به نفع كار ش��ده و به رواني 

گفتگوها كمك شاياني كرده است. 
داود ميرباقري به عن��وان طراح و خالق مجموعه 
تلويزيون��ي »مختارنامه« كه هزين��ه باالي صرف 
س��اخت آن نيز ش��ده، در بخش ه��اي مربوط به 
جنگ ها عالي عمل كرده و لحظات درخش��اني را 
به تصوير كشيده است، ضمن آنكه در بخش هاي 
مربوط به مختار نيز عالي عمل كرده و ش��خصيت 
چن��د وجه��ي وي را به بهترين ش��كل به تصوير 
كشيده اس��ت. اما بخش هايي از كار بسيار ساكن 
و كند به نظر می رس��د و بينندگان خود را خسته 
كرده كه به عنوان نمونه مي توان به بخش هاي 17 

تا 23 كار اشاره كرد. 
ب��ا اي��ن هم��ه وي ب��ه لح��اظ فن��ي پيش��رفت 
چشمگيري نس��بت به كارهاي پيشين خود داشته 
كه ظرافت هاي بصري بس��ياري در آن به چش��م 
مي خورد. بخش هاي مربوط ب��ه كربال نيز خوب 

از كار درآم��ده و حس و حال وي��ژه اي دارد كه 
ب��ا س��اختاري غيرخطي، در بخش ه��اي مختلف 
مجموعه گنجانده ش��ده و روح تشنه دوستداران 

امام حسين)ع( را سيراب مي سازد. 
در مجموعه هاي��ي از جن��س »مختارنامه«، بازيگر 
نقش��ي كليدي داش��ته كه اندكي لغزش در رابطه 
با انتخاب بازيگران مي تواند به قيمت نابودي كار 

تمام شود.
اما در اينجا چني��ن اتفاقي روي نداده و بازيگران 
هماهنگي مناسبي با نقش هاي خود دارند. فريبرز 
عرب نيا براي ايفاي نقش مختار، ريس��ك بزرگي 
را متحمل ش��ده و ش��ش س��الي را دور از سينما 
گذراند كه اين امر مي توانس��ت به حذف كاملش 

از عرصه سينما منجر شود. 
اما نقش به قدري جاي كار داش��ته كه وي چنين 
ريس��كي را متقب��ل ش��ده و به نتايج درخش��اني 
هم دس��ت يافته است. چش��مان نافذ وي، نقشي 
كليدي در كيفيت واالي بازي اش داش��ته و جلوه 
غريبي بدان بخش��يده است، به گونه اي كه كاماًل 
به باور بينندگان مي نش��يند. رض��ا رويگري نيز با 
درك درستي كه از نقش خود داشته، شخصيتي به 
ش��دت باورپذير و محبوب را خلق كرده و بازي 

عالي عرب نيا را تكميل كرده است. 
در قطب منفي مجموعه نيز بازي هاي درخشاني را 
از فرهاد اصالني، مهدي فخيم زاده و ... ش��اهديم 
كه به تقابل اين دو قطب، جلوه درخشاني بخشيده 
و كيفيت كار را چند پله اي هم باالتر برده است. 
»مختارنام��ه« به عن��وان مجموع��ه اي با محتواي 
مذهبي كه به برهه مهمي از تاريخ اسالم پرداخته 
و حادثه جانسوز كربال را محور داستان خود قرار 
داده، اثري جذاب و آبرومند است كه از هر لحاظ 
اس��تانداردهاي كيف��ي را رعايت ك��رده و قابليت 
نمايش در ديگر كشورهاي اسالمي را دارد، امري 
كه پيش از اين كمتر سابقه داشته و مي تواند بخش 
عمده اي از هزينه هاي س��نگين توليد را پوش��ش 

دهد.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي 
گفت: بودجه س��ال جاري بخش فرهنگ و هنر 
كش��ور بدون احتساب بودجه عمراني و بودجه 
فرهنگي اس��تان ها، بين 20 تا 30 درصد افزايش 

يافت. 
بهروز جعفري در گفتگو با ايرنا، با بيان اين كه 
بودجه عمراني و بودجه فرهنگي با هم حساب 
مي ش��وند، اظهار داشت: بودجه عمراني نزديك 
ب��ه دو برابر افزايش يافته و 15 ميليارد ريال نيز 
به عنوان بودجه فرهنگي به استان ها اختصاص 
يافته است كه با درنظرگرفتن اين مبالغ مي توان 
 گف��ت بودجه فرهنگي كش��ور امس��ال حدود

50 درصد افزايش داشته است. 
جعفري با يادآوري اين كه رقم بودجه فرهنگي 
درنظرگرفته ش��ده ب��راي اس��تان ها همان رقم 
 سال گذش��ته است، گفت: س��ال گذشته حتي

30 درصد از اين مبلغ هم به استان ها اختصاص 
نياف��ت، با اي��ن ح��ال اميدواريم امس��ال مبلغ 

درنظرگرفته ش��ده براي پيشبرد اهداف فرهنگي 
كشور، به استان ها اختصاص يابد. 

نماين��ده م��ردم س��ميرم در مجل��س ش��وراي 
اس��المي با بيان اين ك��ه ورزش، مباحث قرآني 
بخ��ش  زيرمجموعه ه��اي  از  گردش��گري  و 
 فرهن��گ و هن��ر ب��ه ش��مار مي رون��د، افزود:
بر اساس مصوبه هاي تكليفي مجلس، دستگاه ها 
مكلف ش��دند يك درص��د از اعتبارات خود را 
به بخ��ش ورزش و نيم درصد از اين اعتبارات 
 را ني��ز ب��ه مباحث توس��عه قرآن��ي اختصاص

 دهند. 
جعف��ري در مورد بودجه گردش��گري كش��ور 
نيز گفت: امس��ال 10 درص��د از بودجه بخش 
گردشگري به موضوع راهيان نور و گردشگري 
 جن��گ اختصاص يافته اس��ت كه با كس��ر اين
10 درصد از كل بودجه گردشگري، بودجه اين 
بخش نس��بت به سال گذشته ميزان خيلي كمي 

افزايش داشته است. 

به گزارش فارس، در بخش��ی از مراسم اولين شب 
تهيه كنندگان س��ينمای ايران، برگزيدگان سينمای 

ايران در سال گذشته معرفی شدند.
رضا ميركريمي با فيلم س��ينمايي »ي��ه حبه قند«، 
جايزه بهترين كارگرداني و بهترين فيلم اولين شب 

تهيه كنندگان سينماي ايران را از آن خود كرد.
در بخش كانديداهاي بهترين فيلمنامه بهرام توكلي 
)اينجا ب��دون من(، عليرضا داوودنژاد )مرهم(، امير 
عربي )س��عادت آباد(، اصغر فرهادي )جدايي نادر 
 از سيمين(، رضا ميركريمي و محمدرضا گوهري

)يه حبه قند( حضور داشتند. 
از ميان كانديداها، جايزه بهترين فيلمنامه به اصغر 
فرهادي ب��راي نگارش فيلمنامه »جداي��ي نادر از 

سيمين« اهدا شد. 
در ادامه مراس��م، كانديداه��اي بهترين كارگرداني 
معرف��ي ش��دند. در اي��ن بخ��ش كم��ال تبريزي 
)خيابان ه��اي آرام(، بهرام توكلي )اينجا بدون من(، 
عليرضا داوود نژاد )مرهم(، اصغر فرهادي )جدايي 
نادر از س��يمين(، رضا ميركريم��ي )يه حبه قند( و 

مازيار ميري )سعادت آباد( كانديدا شده بودند. 
جايزه بهترين كارگرداني اولين شب تهيه كنندگان 
س��ينماي ايران به رضا ميركريمي براي كارگرداني 

فيلم سينمايي »يه حبه قند« اهدا شد. 
در بخش بهترين فيلم، اسامي كانديداهاي اين بخش 

به شرح زير معرفي شد: 
همايون اسعديان )سعادت آباد(، عليرضا داوود نژاد 

)مرهم(، محمود رضوي )خيابان هاي آرام(، اصغر 
فرهادي )جدايي نادر از سيمين( و رضا ميركريمي 

)يه حبه قند(. 
جايزه اين بخش مشتركاً به رضا ميركريمي )يه حبه 
قند( و اصغر فرهادي )جدايي نادر از سيمين( اهدا 

شد. 
به گزارش فارس، هيأت داوران به دليل ويژگي بارز 
در همه عناصر سازنده فيلم، دو جايزه ويژه هم اهدا 

كرد. 
اولين جايزه ويژه به عليرض��ا داوود نژاد براي فيلم 

»مرهم« اهدا شد. 
در ادامه مراسم از جالل شمسيان پشتيبان مالي اولين 
شب تهيه كنندگان، شوراي عالي تهيه كنندگان و خانه 

سينما تقدير به عمل آمد. 
در اي��ن متن از بازي بازيگراني چون رضا عطاران، 
ويشكا آس��ايش، ماني حقيقي، ليال حاتمي، حامد 
بهداد، مهناز افشار، حسين ياري، امير آقايي، شهاب 
حسيني، پيمان معادي،  ساره بيات، سارينا فرهادي، 
سعيد پورصميمي، رضا كيانيان، اصغر همت، نگار 
جواهريان، مهتاب كرامتي، احمد مهران فر، صابر ابر 

و حبيب رضايي تعريف و تمجيد شد. 
ت��ارخ به بازي روان طناز طباطبايي، رضا داوودنژاد 
و مادربزرگ هاي فيلم مرهم اشاره كرد و از فاطمه 
معتمد آريا،  مهدي هاشمي، رضا كيانيان، گلچهره 
س��جاديه، عزت اله انتظامي و خسرو شكيبايي ياد 

كرد. 

عضو کمیسیون فرهنگي مجلس: 
بودجه بخش فرهنگ و هنر کشور

حدود30 درصد افزایش یافت 

معرفي برگزیدگان اولین شب تهیه کنندگان
سینماي ایران

مختارنامه؛ انتقامي درخشان از اشقيا  تاریخ شفاهي مطبوعات
 نیازمند ایجاد یك دستگاه 

و نهاد متولي است 
يك پژوهشگر و فعال تاريخ مطبوعات ايران 
با ي��ادآوري اين كه تاريخ ش��فاهي در ايران 
بس��يار جوان و نوپاست،گفت: تاريخ شفاهي 
مطبوعات نيازمند حضور قوي يك سازمان و 

نهاد متولي است. 
به گ��زارش ايرنا، نشس��ت تخصصي چرايي 
و چگونگي تدوين تاريخ ش��فاهي مطبوعات 
اي��ران، ب��ا حضور خس��رو معتض��د مورخ، 
س��يد فريد قاس��مي پژوهش��گر حوزه تاريخ 
مطبوعات ايران و مهدي كاموس پژوهش��گر 
تاري��خ ادبيات و مطبوعات كودك و نوجوان، 
در محل غرفه سراي روزنامه نگاران ايران در 
نمايشگاه بين المللي كتاب تهران برگزار شد. 
پژوهش��گر عرص��ه تاريخ مطبوع��ات ايران 
با ي��ادآوري اين ك��ه تاريخ ش��فاهي نيازمند 
س��ازمان ها و نهادهاي متولي اس��ت، افزود: 
در دهه ه��اي اخير چند نه��اد در حوزه تاريخ 
شفاهي مشغول هستند، اما اين نهادها زياد به 
س��راغ افراد مطبوعاتي نمي روند و گاهي نيز 
كه از مطبوعاتي هاي باسابقه استفاده مي شود، 

به جهت فعاليت هاي ديگر آن فرد است. 
قاس��مي با تأكيد بر اين كه در تاريخ شفاهي 
مقبوليت مصاحبه كننده براي مصاحبه شونده 
بسيار مهم است، گفت: در تاريخ شفاهي بايد 
شيوه و نوع مصاحبه به عهده مصاحبه شونده 
گذاش��ته ش��ود و اگر فردي به س��راغ تاريخ 
ش��فاهي مي رود بايد از ترفندها و شگردهاي 

روزنامه نگاري استفاده نكند. 
اي��ن فعال مطبوعاتي تصري��ح كرد: در تاريخ 
شفاهي بايد به س��راغ اقوالي رفت كه مكمل 
اس��ناد باش��د، اما امروزه در مجموعه تاريخ 
شفاهي ايران و جهان، سخنان مصاحبه شونده 

بيشتر تخيالت وي را شامل مي شود. 
مطبوعات بايد آرش��يو تاريخي قوي داشته 

باشند 
خس��رو معتضد نيز مورخ با يادآوري اين كه 
تاريخ ش��فاهي تدوام ندارد گف��ت: به عنوان 
مث��ال در مجموع��ه اي كه مؤسس��ه مطالعات 
تاريخ معاصر ايران انجام داده است، با حدود 
300 نف��ر مصاحبه و گفتگو ش��ده كه اكنون 

فقط 10 نفر از آنان در قيد حيات هستند. 
اي��ن مورخ با بيان اين كه در تاريخ ش��فاهي، 
اش��راف مصاحبه كننده بر اش��راف مصاحبه 
ش��ونده برتري دارد، افزود: در مصاحبه هايي 
ك��ه ب��راي تاري��خ ش��فاهي انجام مي ش��ود، 
مصاحب��ه كننده بايد از تمام ن��كات تاريخي 

موضوع مورد بحث آگاه باشد. 
معتضد با تأكيد بر اين كه تاريخ شفاهي براي 
روزنامه نگاران و دست اندركاران مطبوعات 
مانند تاريخ اس��ت، گفت: تاريخ ش��فاهي به 

منزله كمك به تاريخ است. 
اين مورخ ب��ا تأكيد بر اين كه مطبوعات بايد 
آرش��يو تاريخي قوي داشته باش��ند، تصريح 
ك��رد: ام��روزه در مطبوعات ما بي س��وادي 
مش��اهده مي ش��ود و اين در حالي اس��ت كه 
مطبوعات ما بايد سنگ پايه قدرتمند تاريخي 

داشته باشند. 
به حوزه تاريخ شفاهی مطبوعات کودک و 

نوجوان توجه بيشتری شود
بر اس��اس اي��ن گ��زارش، در ادام��ه يكي از 
پژوهشگران حوزه تاريخ ادبيات و مطبوعات 
ك��ودك و نوج��وان با بي��ان اين ك��ه تاريخ 
مطبوعات كودك و نوج��وان در ايران تاريخ 
بسيار شگفت انگيزي دارد، گفت: مطبوعات 
كودك و نوجوان در ايران داراي چهار مرحله 
ش��امل نش��ريات خانگي، مدارس، نشريات 
پس از دوره مش��روطه و مجله هاي تخصصي 

كودك و نوجوان در دوره پهلوي است. 
كام��وس، حض��ور انواع قش��ر ها در تاريخ و 
عموم��ي ش��دن تاري��خ را از مزاي��اي تاريخ 
شفاهي بيان كرد و گفت: متأسفانه مطبوعات 
كودك و نوج��وان در حوزه تاريخ ش��فاهي 
مورد غفلت واقع ش��ده است و بايد به حوزه 
تاريخ ش��فاهي ادبيات و مطبوعات كودك و 

نوجوان، توجه بيشتري شود.

خبر

پاريس تا پاريس به بازار فیلم کن رفت 
شبكه جهاني سحر با فيلم سينمايي »پاريس تا پاريس« در كنار ديگر آثار 
انتخاب ش��ده صدا و س��يما، در بازار ش��صت و چهارمين جشنواره بين 

المللي فيلم كن ارائه مي شود.  
به گزارش ايرنا، روابط عمومي ش��بكه جهاني سحر اعالم كرد: اين فيلم 
كه پاييز سال گذشته در فرانسه ساخته شد، اثر جديدي از محمد حسين 
لطيفي كارگردان س��ينما و تلويزيون اس��ت كه در بخش مسابقه سينماي 
ايران جش��نواره بيس��ت و نهم فيلم فجر هم حضور داش��ت و در بخش 

جنبي تجلي اراده ملي اين جشنواره نيز مورد تقدير قرار گرفت. 
»پاريس تا پاريس« داس��تان اس��ماعيل حقيقت و دخترش يلدا است. او 
كه س��ال ها پيش و با ش��روع جنگ تحميلي تحصيل در رش��ته پزشكي 
در دانش��گاهي در پاريس را رها كرده و به ايران مراجعت كرده، حاال به 
خاطر معالجه مجبور است به پاريس بازگردد. در اين سفر يلدا هم همراه 

اسماعيل است. 
در اين فيلم سينمايي كه قرار است امسال در سينماهاي تهران و شهرستان 
ها اكران ش��ود حس��ين ياري، ياس��من نوروزي، كاظ��م بلوچي، مهرداد 
معتم��دي و يگان��ه بلوچي در كنار ژاك برونه، كاترين س��لو و س��قوين 
برتلو و ... حضور دارند و تهيه كنندگي آن را منصور س��هراب پور عهده 

دار است. 

آغاز به کار اولین جشنواره فیلم بوداپست 
از سپتامبر 2012

جشنواره  سينمايي جديدي از سپتامبر سال 2012 در بوداپست مجارستان، 
آغاز به كار مي كند.

به گزارش فارس به نقل از س��ايت س��ينمايي اس��كرين ديل��ي، مقامات 
فرهنگ��ي بوداپس��ت، در نظر دارند از س��ال 2012 يك جش��نواره جديد 

سينمايي راه اندازي كنند. 
اين جش��نواره كه اولين جشنواره فيلمي است كه به صورت بين المللي در 
اين كش��ور برگزار مي شود، قرار اس��ت طي 9 روز از 22 الي 30 سپتامبر 

2012 برگزار شود. 
برنده اين جش��نواره توس��ط هيأت داوراني متش��كل از پنج كارش��ناس 
س��ينمايي داخلي و خارجي انتخاب شده و به او تنديس طاليي پل معلق 

به ارزش 20 هزار پوند اعطا خواهد شد. 
در اي��ن رقابت ه��ا در مجم��وع 10 جاي��زه از جمله جواي��ز بهترين فيلم 
سينمايي، بهترين كارگرداني، بهترين بازيگر نقش اول مرد، بهترين بازيگر 
نقش اول زن، بهترين انيميش��ن، بهترين فيلم منتخب مردم و بهترين فيلم 

كوتاه و مستند وجود دارد. 
به گزارش اس��كرين ديلی، دبير هنری اين جشنواره، متعاقبًا اعالم خواهد 

شد.

برگزاری جشنواره وبالگ ها و سايت هاي 
موسیقي تیرماه 90 

به گزارش فارس،  سجاد پورقناد،  دبير جشنواره وبالگ ها و سايت هاي موسيقي 
ضمن اع��الم اين خبر گفت: خانه موس��يقي با هم��كاري معاونت فرهنگي 
شهرداري تهران جشنواره وبالگ ها و سايت هاي موسيقي را تيرماه 90 برگزار 
مي كند كه طي آن در هشت شاخه به برگزيدگان جوايزي اهدا خواهد شد. وی 
افزود: در آخرين نشس��ت هيأت برگزاری جشنواره كه 12 ارديبهشت برگزار 
شد مقرر شد كه اين جشنواره در هشت شاخه مختلف گفتگو، گزارش، مقاله، 

يادداشت، نقد، سايت برگزيده، وبالگ برگزيده و عكس برگزار شود.
دبير نخس��تين دوره جش��نواره وبالگ ها و سايت هاي موس��يقي افزود: خانه 
موسيقي با همكاري معاونت فرهنگي شهرداري تهران از اين جشنواره حمايت 
مي كنند، اما همچنان مشغول رايزني براي كسب حمايت از ديگر ارگان ها نيز 

هستيم. 
وي درب��اره تركيب هيأت داوران اين دوره از جش��نواره گف��ت: داوران اين 
جشنواره، جمعي از چهره هاي شناخته شده عرصه نقد موسيقي و روزنامه نگاري 

هستند. 
دبير اين جش��نواره افزود: مهلت ارائه آثار به جش��نواره را از 20 ارديبهشت تا 

20خرداد است. 

رئيس جشنواره فيلم كن رويارويي استعدادهاي 
جديد فيلمس��ازي با ب��زرگان دنياي س��ينما را 

مأموريت اصلي جشنواره كن دانست. 
چهارمي��ن  ش��صت  و  ايس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
جش��نواره فيلم كن در حالي آغاز شد كه تيري 
فرمائ��وپ، رئيس معتبرترين رويداد س��ينمايي 
 جه��ان پيش بين��ي روي��دادي ج��ذاب را كرده

 است.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاري رويت��رز، وي با بيان 
اين كه از رويارويي نس��ل هاي متفاوت س��ينما 
استقبال مي كنيم، اظهار كرد: ما به طور ويژه آثار 
كارگردانان ج��وان را انتخاب نكرديم، البته آنها 
س��زاوار اين هس��تند كه با بزرگان��ي چون ناني 

مورتي، فون ترير و آلمادوار رقابت كنند.
تي��ري فرمائو ك��ه به همراه گ��روه انتخاب فيلم 

جشنواره كن از ميان 1715 اثر متقاضي، 49 فيلم 
از 33 كش��ور را انتخاب كردن��د افزود: انتخاب 
آثار كارگردانان جوان بيانگر اين اس��ت كه شما 
مي توانيد تازه كار باش��يد، اما ب��ه بخش رقابتي 
جش��نواره كن راه پيدا كني��د و حتي برنده نخل 
طال ش��ويد. همانطور كه اسكورسيزي در سال 
1976 با »راننده تاكس��ي« و يا »امير كاستاريكا« 
در س��ال 1985 با »وقتي پدر براي كسب و كار 

رفته بود«، اين جايزه را كسب كردند.
ش��صت وچهارمين جشنواره فيلم كن چهارشنبه 
ب��ا نمايش فيل��م »نيمه ش��ب در پاريس« وودي 
آلن آغاز ش��د و تا  22 مي ادامه خواهد داش��ت 
كه امس��ال »راب��رت دنيرو«، بازيگر سرش��ناس 
آمريكايي، رياس��ت هي��أت داوران را بر عهده 

دارد.

رئیس جشنواره فیلم کن:
تقابل استعدادهاي جوان با بزرگان سینما،

مأموریت اصلي جشنواره کن است
معاون مديركل كتابخانه هاي استان چهارمحال و بختياري گفت: شهرداري هاي 
اين استان 91 درصد از اعتبارات خود را در سال هاي 83 تا 87 به كتابخانه ها 

پرداخت نكرده اند. 
به گزارش موج، ابوالحسن همتيان گفت: هرچند با همكاري شهرداري ها در 
سال 1389 بيش از 85 درصد اعتبارات مصوب از محل درآمد شهرداري ها به 
كتابخانه هاي عمومي پرداخت شد، اما به دليل عدم تمكين شهرداري ها هنوز 
91 درصد از بودجه مصوب به كتابخانه هاي اس��تان پرداخت نش��ده اس��ت. 
وي اف��زود: با پيگيري هاي به عمل آمده، تعيين ش��د اي��ن مطالبات از طريق 
 اعتباراتي كه استانداري براي كمك به شهرداري ها در نظر گرفته است، تأمين

شود.
معاون مديركل كتابخانه هاي چهارمحال و بختياري با اعالم اين كه ش��هركرد 
همچنان از داشتن كتابخانه مركزي محروم است، گفت: در دور دوم سفرهاي 
اس��تاني رئيس جمهور به چهارمح��ال و بختياري، احداث يك باب كتابخانه 
مركزي در ش��هركرد به تصويب رس��يد كه با توجه به ع��دم همكاري اداره 
كل فرهنگ و ارش��اد اس��تان در تأمين اعتبارات الزم، پروژه احداث كتابخانه 

مسكوت مانده است. 
وي اظهار اميدواري كرد با حمايت اس��تانداري چهارمحال و بختياري، طرح 

مطالعاتي احداث كتابخانه آغاز شود. 
همتيان همچنين با اشاره به مشكالت احداث كتابخانه مركزي شهركرد گفت: 
يك قطعه زمين به مس��احت 8300 متر براي ساخت كتابخانه مركزي در نظر 
گرفته ش��ده است، اما به دليل عدم پرداخت اعتبارات الزم از جانب اداره كل 
فرهنگ و ارش��اد شهركرد به اداره مسكن و شهرس��ازي، اين قطعه زمين در 

اختيار اداره كتابخانه هاي استان قرار داده نشده است.
وی گفت: در دور س��وم سفرهاي استاني رئيس جمهور، طرح احداث شش 
باب كتابخانه در اس��تان به تصويب هيأت دولت رس��يد و مقرر ش��د بودجه 

احداث اين كتابخانه ها از محل اعتبارات ملي و استاني تأمين شود.
همتيان همچنين با اش��اره به مشكالت فراوان در مسير جذب اعتبارات الزم 
ب��راي توس��عه و تجهيز كتابخانه هاي اس��تان چهارمحال و بختي��اري، اظهار 
اميدواري كرد با كمك خيرين اس��تان مش��كالت كتابخانه هاي چهارمحال و 

بختياري برطرف شود.

معاون مديرکل کتابخانه هاي استان چهارمحال و بختیاري:

خیرین همكاري کنند

سفر شاهنامه پژوه برجسته گرجستاني
به ايران 

پرفسور جمشيد گيوناشويلي، ش��اهنامه پژوه برجسته گرجي براي شركت 
در همايش بين المللي هزارمين س��ال سرايش شاهنامه فردوسي عازم ايران 
شد. به گزارش ايرنا ، پروفسور جمشيد گيوناشويلي، ايران شناس برجسته 
گرجي بنا به دعوت فرهنگس��تان زبان و ادبيات فارس��ي به منظور شركت 
در همايش بين المللي هزارمين سال سرايش شاهنامه فردوسي عازم ايران 

شده است. 
اي��ن همايش روزهاي 24 و 25 ارديبهش��ت ماه ج��اري در تهران برگزار 
مي ش��ود و اين فردوس��ي ش��ناس گرجي، در اين همايش مقاله خود را با 

عنوان »شاهنامه در گرجستان« ارائه خواهد داد. 
از اين دانش��مند و محقق برجس��ته گرجي كه در سال هاي اخير موفق به 
دريافت جايزه جهاني كتاب س��ال جمهوري اسالمي ايران شده و رياست 
انجمن روابط علمي - فرهنگي گرجستان و ايران را نيز برعهده دارد، كتب 
و مقاالت تحقيقي متعددي در زمينه مطالعات ايران شناس��ي در گرجستان 
چاپ و منتش��ر شده است. اشعار فردوس��ی در بين دوستداران فرهنگ و 
ادب ايران��ی در بين مردم قفقاز به ويژه جامعه ادبی و فرهنگی گرجس��تان 

دارای جايگاه ممتاز و برجسته ای است.
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