
مدير عامل شركت آب منطقه اي 
اس��تان اصفهان گفت: در س��ال 
جاري بايد منابع آبي بيشتري در 
سد زاينده رود در راستاي تحويل 
آب به كش��اورزان استان ذخيره 
 شود. محمد علي طرفه در گفتگو 

با فارس با اشاره به اين كه تأمين آب شرب مناطق استان از اهميت زيادي 
برخوردار است، اظهار داشت: برنامه هاي...

رئيس دانشگاه علمي � كاربردي 
فارسان گفت: باتوجه به شرايط 
اقليمي مس��تعد كش��ت گياهان 
شهرس��تان،  اي��ن  در  داروي��ي 
تخصصي  آزمايشگاه  راه اندازي 
ضروري اس��ت. احم��د توكلي 

اظهار داشت: چرخه شناسايي، عرضه و مصرف گياهان و داروهاي طب 
سنتي نياز به كار پژوهشي...

در سال جاري؛
منابع آبي در سد زاينده رود 

ذخيره مي شود

با توجه به شرايط اقليمي فارسان؛
احداث آزمايشگاه تخصصي گياهان 

دارويي ضروري است

صفـحهصفـحه
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رئیس کل گمرک ایران:
تعرفه حقوق ورودي واردات خودرو

تغيير  نخواهد كرد
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 شهرستان    صفحه 4

مديرعامل شرکت پااليش نفت اصفهان:

عامل خشک شدن درختان کاج،
مواد نفتی نیست

صفحه2

مدي��ركل مي��راث فرهنگ��ي و 
اصفه��ان  اس��تان  گردش��گري 
برنامه ريزي هاي  گفت: براساس 
انجام شده، تا پايان سال عمليات 
مرمت و بهره ب��رداري از حمام 
شيخ بهايي به پايان مي رسد و به 

مسافران نوروز  ٩١ هديه مي شود. اسفنديار حيدري پور با اشاره به آغاز 
مرمت اين حمام از يك ماه پيش...

حمام شيخ بهايي؛ هديه  ميراث فرهنگي 
اصفهان به مسافران نوروز 91

شهرستان    صفحه 4

معاون وزیر دادگستري: 
نرخ قطعي ديه تا دو هفته آينده 

مشخص مي شود

شهرستان    صفحه 4

 مدير کل اداره اوقاف و امور 
خيريه اصفهان:

دستگاه هاي اجرايي 
بايد حقوق موقوفه ها را 

بپردازند
مدير كل اداره اوقاف و امور خيريه استان اصفهان 
گفت: دس��تگاه هاي اجرايي بايد حق و حقوق 
موقوفه هايي را كه در اختيار دارند، بپردازند و به 

اين موضوع به صورت جدي توجه كنند.
حجت االسالم حسين اژدري با اشاره به ضرورت 
پرداخت حقوق موقوفه ها اظهار داشت: پرداخت 
حقوق موقوفه ها يكي از موارد مهم و ضروري 
در جامع��ه بوده و اداره اوقاف اين موضوع را به 

دستگاه هاي اجرايي اعالم كرده است. 
وي افزود: در صورت پرداخت نش��دن حقوق 
موقوفه ها تا س��ه ماه آينده توس��ط دستگاه هاي 
اجرايي، اداره اوقاف اقدامات الزم را در راستاي 
اين موضوع انجام مي دهد و به صورت جدي و 

ويژه به اين موضوع رسيدگي مي كند. 
مدير كل اداره اوقاف و امور خيريه استان اصفهان 
با اشاره به تعداد دستگاه هاي اجرايي كه با اداره 
اوقاف تعامل و همكاري دارند، تصريح كرد: در 
حال حاضر حدود ١4 دس��تگاه در سطح استان 
با اين اداره همكاري دارند و اين دستگاه ها بايد 

حقوق موقوفه ها را بپردازند. 
وي ب��ه ض��رورت مش��خص ش��دن مي��زان 
داراي��ي موج��ود در اي��ن اداره اش��اره ك��رد و 
ادام��ه داد: يكي از برنامه ه��اي اجرايي مهم در 
س��ال جاري مش��خص ك��ردن مي��زان دارايي 
موجود در اداره اوقاف اس��ت و مس��ئوالن بايد 
برنامه ريزي ه��ا و اقدامات الزم را در راس��تاي 
 اين موض��وع انجام بدهند. اژدري با اش��اره به 
اين ك��ه تا كنون داراي��ي موجود در اي��ن اداره 
مش��خص نشده است، بيان داشت: اين موضوع 
يكي از ضرورت هاي مهم و اساس��ي بوده و با 
اج��راي اين طرح، س��رمايه گذاري در اين اداره 

بر اساس دارايي هاي موجود صورت مي گيرد. 

جمعیت هالل احمر استان اصفهان درنظر دارد اجرای ساختمان های پایگاه امداد بین 
شهری خود واقع در تیران و کرون و کاشان را از محل اعتبارات تملک دارائی های 
سرمایه ای جمعیت استان و از طریق مناقصه عمومی مطابق جدول ذیل به پیمانکارانی 
که حداقل دارای رتبه پایه 5 در رشته ابنیه با پنج سال سابقه کار مفید از معاونت 
متقاضیان  نماید.  واگذار  دارند  جمهوری  ریاست  راهبردی  نظارت  و  ریزی   برنامه 
دبیرخانه  به  مناقصه  اسناد  دریافت  تاریخ 90/3/19 جهت  تا  حداکثر  توانند  می 
نمایند. ضمنًا  مراجعه  خانه  آئینه  بلوار  در  واقع  اصفهان  استان  احمر  جمعیت هالل 
تحویل یک برگ فیش بانکی به مبلغ 300000 ریال واریزی به حساب جام شماره 
12244112/91 بانک ملت کلیه شعب سراسر کشور به نام جمعیت هالل احمر به 

منظور شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

مبلغ برآورد متراژمحل اجراردیف
)ریال(

میزان سپرده 
شرکت در 

مناقصه )ریال(

مدت پیمان

تیران- روستای 1
تقی آباد

6 ماه57096987085610/000/000

6 ماه57096987085610/000/000کاشان- عوارضی فین2

هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
مهلت تحویل مدارک به دبیرخانه: حداکثر تا تاریخ 90/3/24
به اسناد ارسالی پس از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

معاونت اداری و پشتيبانی

آگهی مناقصه عمومی
جمعيت هالل احمرشماره 90-6

استان اصفهان

جناب آقای سیداسماعیل محمودی
دبير محترم اتاق بازرگانی و صنايع و معادن اصفهان

 انتصاب شایسته شما را صمیمانه تبریک عرض می نماییم. از خداوند متعال 
توفیق شما را در انجام خدمت صادقانه خواستاریم.

روزنامه زاينده رود

برقامت دلربای حیدر)ع( صلوات                               بر نور و چشم پیمبر)ص( صلوات

تبریک و تشکر
با سالم و درود به روان پاک شهیدان اسالم و انقالب و تبریک و تهنیت والدت حضرت امام علی 
)ع( به پیشگاه ملکوتی حضرت ولی عصر)عج( و مردم شریف شهر بلداجی به ویژه نمایندگان 
اعضای محترم شورای اسالمی شهر بلداجی که طی چند ماه گذشته صبورانه و با متانت و بدون 
تأثیرپذیری از برخی فشارها و فضاهای احساسی با درایت و عقالنیت همچون گذشته خدمت 
را سرلوحه کار خود قرار دادند و نسبت به انتخاب شهرداری باتجربه، الیق و کارآمد اقدام 
نمودند. بر خود الزم می دانیم به تأسی از گفتار شریف و من لم یشکر المخلوق لم یشکرالخالق 
از اعضای محترم شورای شهر بلداجی به خاطر ثبات قدم و سعه صدر و انتخاب شایسته 
ایشان تقدیر و تشکر نماییم و ضمن تبریک این انتخاب، حمایت خالصانه خود را از خادمان 
مردم در شورای اسالمی شهر و جناب آقای مهندس یزدان آقاخانی، شهردار محترم اعالم 
نماییم. همچنین از استاندار محترم جناب آقای مهندس عنابستانی به خاطر صدور حکم انتصاب 

شهردار محترم تقدیر و تشکر می گردد.
موفقیت شما عزیزان آرزوی قلبی ماست. امیدواریم در پیشبرد عمران و آبادانی شهر 

بلداجی موفق و پیروز باشید.

جمعی از شهروندان شهر بلداجی

سنا
: اي

س
عک
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سراسری
جهان نماجهان نماجهان نماجهان نما

  زاینده رود

سيدعليرضا امين در يك نشست خبری در جمع خبرنگاران استان گفت: طبق 
نظريه كميته حقيقت ياب، عامل خشك شدن درختان كاج مواد نفتی نيست.

خش��ك درختان كاج در اطراف استان شهر اصفهان يكی از مسائل مطرح روز 
است، اگر به طور دقيق به اطراف اتوبان جاده اصفهان- تهران و همچنين اطراف 
زرين شهر و ... بنگريم، متوجه خشك شدن اين درختان می شويم و به نظر برخی 
ارگان ها مواد نفتی پااليش��گاه نفت عامل اين معضل است. مديرعامل شركت 
پااليش نفت اصفهان در اين مورد گفت: چرا بايد يك حقيقت بزرگ به سمت 
ناصحيح سوق يابد؛ در واقع بايد اذهان عمومی به سمت درست سوق داده شود 
و در اين مورد به خصوص بايد ارگان هايی مانند محيط زيست و اداره كشاورزی 

اظهارنظر كنند.
سيدعليرضا امين خاطرنشان كرد: طبق گفته شهرداری مواد نفتی سرريز شده و 
به سمت پايين رفته سبب آلودگی شده است كه بايد در جواب اين ارگان گفت: 
 از 60 چاه حفرش��ده نمونه برداری هايی صورت گرفته و مرتب اين امر تكرار 
می ش��ود و آنچه كه اعالم شده آن است كه آب چاه ها حتی برای شرب مجاز 
است و جای نگرانی نيست. وی تصريح كرد: چاه ها بيشتر از 60 متر عمق دارد و 
پااليشگاه حداقل پنج كيلومتر از جاده فاصله دارد. اين كه مواد نفتی آلودگی ايجاد 
كرده در صورتی ممكن است كه آن قدر باال بيايد تا با مواد نفتی آلوده شود كه اين 
غيرممكن است. مديرعامل شركت پااليش نفت اصفهان گفت: نبايد روی آب 
چاه مانور بدهند، چرا كه قابل اندازه گيری است و كارشناسان معتقدند كه اين آب 
حتی برای شرب، غيراستاندارد نيست. امين افزود: وقتی كه در معرض اين اتهام كه 
مواد نفتی پااليشگاه سبب خشك شدن درختان كاج شده قرار گرفتيم، خواستيم 
دفاع كنيم، اما استانداری و محيط زيست گفتند: منتظر اعالم نظر كميته حقيقت 
ياب بمانيم. وی خاطرنشان كرد: كميته حقيقت ياب كه متشكل از جهادكشاورزی، 
سازمان حفاظت محيط زيست، استانداری، شهرداری و دانشگاه صنعتی است، 
در چند روز گذشته باالخره نظر قطعی را اعالم كرد. به گفته مديرعامل شركت 

پااليش نفت اصفهان اين كميته صراحتاً اعالم كرده كه علت خشك شدن درختان 
مواد نفتی نيست، بلكه شرايط اقليمی سبب اين موضوع شده كه علتشان كم آبی 
است. امين گفت: قبول داريم كه مواد قيرمانند از پنج سال قبل حتي قبل از كاشتن 
اين درختان، توس��ط تانكرهايي كه مواد سنگين مي برند ريخته شده، اما آنقدر 
سفت است كه نمي تواند در آوند درختان رخنه كند. وي در خاتمه تصريح كرد: 
ما اكنون در مقام دفاع اين حرف ها را مي زنيم؛ در واقع ما كمك به شهرداري را در 
دستور كار داريم، اما نه به عنوان يك متهم، بلكه به عنوان تشكيالتي كه وظيفه اي 
در قبال محيط زيست دارد. البته به شهرداري احترام مي گذاريم، اما اين كه آبروي 
يك شركت بزرگ مثل پااليشگاه با گفتن مواردي كه طبق نظريه كميته حقيقت 

ياب درست نبود برده شود، موضوع قابل تحملي نيست.

رئيس كميسيون اصل 44 مجلس با اعالم تصويب كميته تحقيق و تفحص 
از خودروسازی سايپا در كميسيون صنايع، گفت: با محوريت بررسی نحوه 
واگذاری ها در اين شركت، پيشنهاد به صحن علنی ارائه می شود. حميدرضا 
فوالدگر در گفتگو با مهر از برنامه ريزی برای تشكيل كميته تحقيق و تفحص 
از شركت خودروسازی سايپا خبر داد و گفت: هم اكنون تشكيل اين كميته 
در كميسيون صنايع و معادن مجلس به تصويب رسيده است. رئيس كميسيون 
اصل 44 مجلس اظهار داش��ت: ب��ه زودی و در دو هفت��ه آينده اين مصوبه 
كميسيون به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد و در صورت اخذ رأی از 
صحن علنی می تواند وارد مراحل بعدی از جمله تعيين اعضا شود. فوالدگر 
در خصوص محورهای اصلی شكل گيری كميته تحقيق و تفحص از شركت 
خودروس��ازی سايپا، خاطر نش��ان كرد: محور اصلی مدنظر كميته تحقيق و 
تفحص، بررسی نحوه واگذاری ها در اين شركت خودروسازی خواهد بود. 
اي��ن نماينده مجلس افزود: كميته تحقيق و تفحص از س��ايپا در زمينه های 

مربوط به امور مديريتی و فنی اين شركت اقدامی نخواهد داشت.
وی در زمينه گزارشی كه قرار بوده است توسط كميسيون اصل 44 در زمينه 
فعاليت اين شركت خودروسازی به صورت محرمانه تهيه شود، گفت: در اين 

ارتباط عالوه بر گزارشی كه كميسيون اصل 44 در خصوص واگذاری ها تهيه 
و ارائه كرده است، كميسيون اصل ٩0 مجلس نيز موضوع شكايتی را در اين 

شركت تهيه و ارائه كرد.
ب��ه گفته فوالدگر، در صورت تصويب تش��كيل كميته تحقيق و تفحص از 
خودروسازی س��ايپا در صحن علنی مجلس، كار اين كميته رسمی خواهد 
ش��د، البته بعد از اين مرحله، اقدام كميته تحقيق و تفحص الزامی می ش��ود 
 و ب��رای ادامه كار نيز اعضای كميته تعيين خواهند ش��د. رئيس كميس��يون 
اص��ل 44 مجل��س، مدت زمان فعاليت اين كميته را ش��ش ماه اعالم كرد و 
انجام فعاليت های احتمالی تحقيقاتی سياسی در مورد كميته تحقيق و تفحص 
را موضوع كار ديگری دانس��ت و اظهار داش��ت: البته ممكن است تحقيق و 
تفحص در مراحل بعد از اتمام، كاربردهای سياسی نيز داشته باشد. فوالدگر 
در پاسخ به اين سئوال كه آيا كميته تحقيق و تفحص خودروسازی سايپا به 
دنبال بررسی تخلفات احتمالی مالی و اقتصادی نيز خواهد بود، خاطر نشان 
كرد: اگر تخلفاتی در حيطه واگذاری ها و اصل 44 قانون اساسی وجود داشته 
باشد، حتماً بررسی می شود. اين نماينده مجلس تصريح كرد: به صورت كلی 

موضوع اصلی كار كميته، بحث واگذاری سهام سايپا خواهد بود.

رئيس كل گمرك ايران اعالم كرد: با وجود آزاد سازي ثبت سفارش واردات 
انواع خودرو، تعرفه حقوق ورودي آن تغيير نخواهد كرد.  عباس معمارنژاد 
 افزود: تعرفه حقوق ورودي خودرو هاي سواري در سال گذشته ٩0 درصد 
بوده كه اين رقم در سال جاري نيز همان ميزان است.  به گفته معاون وزير 
اقتصاد،  متوسط دريافتي حقوق ورودي خودرو در سال گذشته 83/5 درصد 
بوده است. وي ادامه داد: با آزاد سازي ثبت سفارش انواع واردات خودرو، 

درآمدهاي گمرك از اين محل افزايش مي يابد. 
رئيس كل گمرك ايران اظهارداش��ت: براي آزاد سازي ثبت سفارش انواع 
خودرو، نيازي به هماهنگي با گمرك نبود، زيرا از زمان ثبت س��فارش تا 
هنگام واردات آن چند هفته تا چند ماه زمان نياز است و گمرك نيز در اين 

مدت تمهيدات الزم را انجام مي دهد. 
گفتني است حميد صافدل، معاون وزير بازرگاني در توسعه روابط اقتصادي 
گفته بود، متقاضيان واردات انواع خودرو از روز دوشنبه ١6 خرداد ماه مي 
توانند با رعايت شرايط چهارگانه مستند به آيين نامه ضوابط فني خودرو، 
نس��بت به واردات انواع خودرو اقدام كنند. وي اظهار داش��ت: از اين پس 
ش��رايط براي واردات انواع خودرو توس��ط متقاضيان داراي س��ابقه ثبت 
سفارش به صورت كلي فراهم مي شود. به گفته صافدل، تأييديه سازمان 
بهينه سازي مصرف س��وخت ، سازمان حفاظت محيط زيست ، سازمان 
استاندارد و تحقيقات صنعتي و داشتن نمايندگي خدمات پس از فروش، از 

جمله ضوابط واردات محسوب مي شوند .

رئيس فراكسيون سازمان های مردم نهاد مجلس از نهايی شدن و تصويب 
طرح نظارت بر س��ازمان های مردم نهاد تا پايان س��ال خبر داد و افزود: 25 
هزار NGO در انتظار قانونی شدن فعاليت سازمان های مردم نهاد هستند. 
زه��ره الهيان در گفتگو با مهر در مورد آخرين وضعيت طرح تأس��يس و 
نظارت بر س��ازمان های مردم نهاد در مجلس شورای اسالمی، گفت: اين 
طرح هم اكنون در كميس��يون اجتماعی مجلس در حال بررس��ی مجدد 
اس��ت. وی افزود: علت بازگشت اين طرح به كميسيون، درخواست چند 
نفر از نمايندگان مجلس برای مس��كوت ماندن طرح بود. اين نمايندگان 
 تصويب اين طرح را به نوعی محدود كردن فضای فعاليت NGOها عنوان 

كردند. 
الهي��ان اظهار داش��ت: ه��م اكنون از نمايندگان س��ازمان های م��ردم نهاد 
و دس��تگاه های مرتبط دعوت ش��ده اس��ت تا در بررس��ی مجدد طرح 
با كميس��يون اجتماعی تعامل داش��ته باش��ند و پيش��نهادات خود را ارائه 
دهند، چرا كه پس از گذش��ت 32 س��ال از انقالب اسالمی، اين نخستين 
 بار اس��ت ك��ه جايگاه NGOه��ا در ايران به صورت قانونی مش��خص 
می ش��ود. الهيان از فعاليت 25 هزار س��ازمان مردم نهاد در كشور خبر داد 
و افزود: اعتراض نهادهای غيردولتی بين الملل نس��بت به اعضای دولتی و 
حكومتی هيأت نظارت بر سازمان های مردم نهاد نيست و آنها می خواهند 
اصالً چنين طرحی در مجلس تصويب نشود كه اميدواريم تا پايان سال اين 

طرح نهايی به تصويب برسد.

معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري اعالم كرد: نرخ قطعي ديه در سال 
جاري، تا دو هفته آينده مش��خص مي شود.  عبدالعلي ميركوهي در گفتگو با 
ايرنا افزود: پس از پيشنهاد وزارت دادگستري به قوه قضائيه مبني تحقيق بيشتر 
 به منظور تعيين نرخ ديه س��ال ٩0 كه بر اساس قيمت روز صد شتر سنجيده 
مي ش��ود، اين وزارتخانه طبق رويه از رؤساي دادگستري استان هاي سراسر 
كش��ور و وزارت جهاد كشاورزي اس��تعالم كرد. وي در پاسخ به سئوال ايرنا 
درباره نتايج اين استعالم 
ها و نيز اين كه آيا احتمال 
تأييد رقم قبلي تعيين شده 
نرخ ديه كامل )٩0 ميليون 
تومان( وجود دارد، گفت: 
از آنج��ا كه در اس��تعالم 
ميانگين قيمت  پيش��ين، 
١00 شتر لحاظ شده بود و 
در استعالم جديد، وزارت 
دادگستري قانون را بيشتر 
توضيح داده است، امكان 
دارد ن��رخ جديد كمتر از 

نرخ قبلي باشد. 

ميركوهي تصريح كرد: به طور حتم، قيمت شتر متفاوت است و اگر در ميان 
قيمت هاي بيشتر، متوسط و كمتر، قيمت كمتر لحاظ شود، احتمال اين كه نرخ 

جديد قدري پايين تر باشد وجود دارد. 
معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري در عين حال احتمال تأييد نرخ اعالم 

شده قبلي ديه را ممكن دانست. 
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا لحاظ كردن قيمت كمتر صد شتر براي تعيين 
ديه با قانون مغايرت نخواهد داشت، گفت: لحاظ كردن قيمت كمتر به هيچ وجه 
مخالف قانون نيست، بلكه مهم اين است كه قانون اجرا و حقوق مردم حفظ 
ش��ود. به گزارش ايرنا، چندي پيش حجت االسالم و المسلمين غالمحسين 
 محس��ني اژه اي، س��خنگوي قوه قضائيه، ن��رخ ديه كامل را در س��ال جاري، 
٩0 ميليون تومان اعالم كرد و گفت كه اين نرخ بر اساس استعالم از وزارت جهاد 
 كشاورزي تعيين شده است. در پي اعالم نرخ جديد ديه و واكنش سازمان هاي
بيمه گر و مردم به اين افزايش نرخ، بحث هاي متعددي درباره نحوه محاسبه آن و 
تأثيرات افزايش نرخ ديه در جامعه مطرح شد. سرانجام، وزارت دادگستري براي 
تحقيقات بيشتر درباره نرخ ديه سال ٩0 مهلت خواست و آيت ا... صادق آملي 
الريجاني، رئيس قوه قضائيه اعالم كرد در پي درخواس��ت وزارت دادگستري 
براي تحقيقات بيشتر، تا اعالم نتيجه اين تحقيقات، نرخ قبلي ديه اجرا خواهد 
شد. طبق اعالم قبلي دادستان عمومي و انقالب تهران، قرار بود نرخ ديه جديد 

از ديروز - ١6 خرداد ماه - اجرا شود.

مديرعامل شرکت پااليش نفت اصفهان:

عامل خشک شدن درختان کاج،
مواد نفتی نیست

فوالدگر خبر داد؛
شکايت کميسيون اصل 90 از سايپا

رئيس کل گمرک ايران:
تعرفه حقوق ورودي واردات خودرو 

تغيير نخواهد کرد

فعاليت 25 هزار NGO در کشور
تصويب طرح نظارت بر سمن ها 

تا پايان سال

معاون وزير دادگستري: 
نرخ قطعي ديه تا دو هفته آينده مشخص مي شود

در سالروز اشغال قدس شريف؛
23 شهيد در تظاهرات عليه اسرائيل

خبرگزاري رس��مي س��وريه اعالم كرد كه در تظاهرات آوارگان فلسطيني در 
جوالن اشغالي، 23 نفر به ضرب گلوله نظاميان اسرائيلي كشته و 350 نفر زخمي 
 ش��دند. خبرگزاري رسمي س��وريه اعالم كرد كه روز يك شنبه )5 ژوئن( در
چهل و چهارمين سالروز اشغال قدس شريف، مردم سوريه و آوارگان فلسطيني 
در سوريه در مرز جوالن اشغالي عليه اشغالگران صهيونيست تظاهرات كردند 
كه در اين تظاهرات 23 نفر كشته و بيش از 350 نفر مجروح شدند. سانا نوشت: 
مردم شهيد شدند و مجروح دادند تا مسأله فلسطين پايدار بماند و به مردم دنيا 
اعالم كنند كه جوالن و فلسطين سرزمين ماست و ما آن را ترك نخواهيم كرد و 
از دادن خونمان نيز براي آزادي آن دريغ نمي كنيم. علي كنعان، رئيس بيمارستان 
شهيد ممدوح اباظه در شهر قنيطره كه زخمي ها به آنجا منتقل شدند، به سانا 
اعالم كرد: بيش��تر جراحت ها در س��ينه و جلوي بدن مجروحان بود. اين امر 
نشان دهنده اين است كه حمالت نظاميان اشغالگر اسرائيلي كاماًل عمدي بوده 
است. كنعان اعالم كرد كه ديروز در بيمارستان 52 عمل جراحي براي مجروحان 
با بيهوشي و 42 عمل امدادي بدون بيهوشي انجام شده است و حال هشت نفر 

از مجروحان وخيم است.

مديرکل بهداشت کربال:
حضور شرکت هاي ايراني در عراق 

با تأخير همراه بوده است
مديركل بهداش��ت كربال تأكيد كرد: حضور شركت هاي تجهيزات پزشكي و 
دارويي ايراني در عراق، با تأخير همراه بوده است. اعال حمودي بدير، مديركل 
بهداشت كربال، در حاشيه مراسم افتتاح نخستين نمايشگاه تخصصي تجهيزات 
پزشكي و دارويي جمهوري اسالمي ايران به موج گفت: در راستاي گسترش 
روابط و صادرات تجهيزات پزشكي و دارويي از ايران به عراق، برگزاري اين 
نمايشگاه را به فال نيك مي گيريم. وي با بيان اين كه خواستار ارتقاي همكاري 
با ش��ركت هاي ايراني حاضر در نمايشگاه هستيم، اذعان داشت: شركت هاي 
ايراني فعال در حوزه سالمت، تجهيزات پزشكي و داروسازي با تأخير به عراق 
آمده اند. مديركل بهداشت كربال خاطرنشان ساخت: شركت هاي ايراني فعال در 
زمينه داروسازي و تجهيزات پزشكي، جزء بهترين ها در خاورميانه هستند و بر 
اين اساس، بايد چند سال قبل در عراق حضور پيدا مي كردند.اين مقام مسئول در 
پايان، ابراز اميدواري كرد: در پايان زمان برگزاري نمايشگاه، شاهد حجم اعظم 
قراردادهاي عقد ش��ده ميان بيمارستان ها و درمانگاه هاي عراق با شركت هاي 
ايراني باشيم.يادآور مي شود نخستين نمايشگاه تخصصي دارويي و تجهيزات 
پزش��كي جمهوي اس��المي ايران در عراق، طي روزهاي ١2 تا ١5 خرداد ماه 

جاري در شهر كربال برگزار شد.

خنثي شدن عمليات تروريستي 
انفجار حرم امامين عسکريين ) ع( 

در آس��تانه فرا رس��يدن س��الروز ش��هادت حضرت امام هادي )ع(، نيروهاي 
امنيتي عراق موفق ش��دند طرح انفجار حرم امامين عسكريين )ع( در سامرا را 
خنثي كنند. نيروهاي امنيتي عراق، روز گذشته و در آستانه فرارسيدن سالروز 
شهادت حضرت امام هادي )ع(، عمليات تروريستي انفجار حرم مطهر امامين 
عسكريين)ع( در سامرا را خنثي كردند.  بنابر اعالم رسا، نيروهاي امنيتي عراق 
موفق شدند دو موشك كاتيوشا كه به سمت حرم مطهر امامين عسكريين )ع( 
قرار گرفته و آماده شليك بود را در روستاي صخيره جنوبي در نزديكي شهر 
سامرا كشف كنند. چندين بمب نيز كه براي هدف قرار دادن زائران و عزاداران 
 شهادت دهمين امام واليت و هدايت تهيه شده بود نيز در اين عمليات ضبط 
ش��د. س��لفي ها و تروريس��ت ها در بهمن س��ال ١384 در جنايتي هولناك و 
گستاخانه، اين حرم مطهر را منفجر كردند و زمينه شعله ور شدن جنگ داخلي 

را در عراق فراهم ساختند. 
پس از اين عمليات دردناك بود كه عراق در التهاب و تنش شديدي قرار گرفت، 
اما با درايت مراجع تقليد شيعيان خصوصاً حضرت آيت ا... سيد علي سيستاني، 

نقشه دشمنان براي بروز جنگ داخلي در اين كشور ناكام ماند.

سربازان آمريکايی 
در مزارع خشخاش افغانستان چه می کنند

حضور نيروهای آمريكايی در مزارع كش��ت خشخاش در هلمند، بيانگر اين 
حقيقت است كه اهداف غربی ها در افغانستان تداوم اشغالگری است؛ نه مبارزه 
با تروريسم، نابودی القاعده و مواد مخدر. تصوير زير مزارع كشت خشخاش 
در هلمند در جنوب افغانستان را نشان می دهد؛ واليتی ناآرام كه طالبان نسبت 
به ديگر مناطق اين كشور فعاليت های بيشتری دارند. واليت های فراه و نيمروز 
در غرب افغانستان بعد از واليت هلمند، در رده باالی واليت های تحت كشت 
مواد مخدر قرار دارد كه تاكنون دولت افغانستان به كمك جامعه جهانی نتوانسته 
در اين راس��تا موفق شود وافغانس��تان هنوز هم جايگاه خود را در زمينه مقام 
نخس��ت توليد مواد مخدر، حفظ كرده اس��ت. اگرچه نيروهای ارتش آمريكا 
مدعی مبارزه با تروريسم و نابودی القاعده و طالبان و مزارع كشت خشخاش 
هستند، اما اين تصوير بيانگر واقعيت ديگری است كه اهداف اصلی غربی ها 
را نشان می دهد و آن تداوم اشغالگری در افغانستان است كه در اين راستا تنها 
غيرنظاميان بس��ياری كشته می شوند و هر روز شاهد افزايش حمالت طالبان 
هستيم. نيروهای های خارجی و دولت افغانستان درحالی مدعی نابودی مزارع 
خش��خاش هس��تند كه هنوز هم  ٩0 درصد تقاضای مواد مخدر جهان از اين 
كشور تأمين می شود و ساالنه نيروهای مخالف دولت افغانستان مبالغ هنگفتی 
از اين طريق به دس��ت می آورند. در حقيقت كش��ت و قاچاق مواد مخدر از 
افغانس��تان همچنان به خارج از كش��ور ادامه دارد و نيروهای خارجی تاكنون 
نتوانسته اند دراين زمينه موفق شوند. درحالی كه مقامات پليس در واليت های 
جنوب غربی افغانس��تان درصدد نابودی هزاران هكتار از اراضی تحت كشت 
 خشخاش هستند، نيروهای ناتو به بهانه نبود امنيت، اجازه نمی دهند تا برنامه های
تخريب كشتزارهای خش��خاش در واليت هلمند عملی شود و اين بهانه ای 
ديگر برای تداوم ناامنی در افغانستان ازسوی غربی ها عنوان شده است. سازمان 
ملل نيز در گزارشی اعتياد افغانی ها به مواد مخدر را وحشتناك توصيف كرده 
و اعالم كرده اس��ت كه طی پنج س��ال گذشته شمار معتادان به مواد مخدر در 
افغانستان به دو برابر افزايش يافته است. گزارش ها حاكی از آن است كه ساالنه 
800 تن هروئين در افغانستان توليد می شود كه تنها يك سوم آن به كشورهای 

ديگر توزيع می شود و بقيه به فروش نمی رسد.

علي عبداله صالح؛
 خروج از کشور يا خروج از قدرت؟

ش��هرهاي مختلف يمن به وي��ژه صنعا، 
 پايتخت، دو روز اس��ت كه در بيم و اميد 
به سر مي برد؛ بازگشتن و يا بازنگشتن علي 
عبداله صالح رئيس جمهوري اين كشور از 
عربستان سعودي كه به بهانه مداوا به آنجا 
رفته، بر پيچيدگي هاي وضعيت بحران زده 

يمن افزوده است.
علي عبداله صالح كه با چند ماه تظاهرات 
از ق��درت كنار نرفت، در نهايت با پرتاب 
خمپاره به كاخ رياست جمهوري اش يمن 
را ت��رك كرد. اين حادثه كه روز جمعه در 
پي حمله نيروهاي قبايلي مخالف صالح به 
وقوع پيوس��ت، باعث زخمي شدن وي و 
البته كشته شدن هفت نفر از اطرافيانش شد. 
ظاهراً جراحات او جدي تر از آن است كه 
 پيشتر گمان مي رفت. بنابر برخي گزارش ها
ناحيه زير قلب صال��ح زخمي و صورت 
و س��ينه اش هم دچار س��وختگي درجه 
دو شده است. گفته شده صالح به توصيه 
پزش��كان سعودي به عربستان رفته است؛ 

البته با مشورت يك تيم پزشكي آلماني. 
پس از درگي��ري هاي روز جمعه كه قرار 
بود صالح در تلويزيون ظاهر شود، خبري از 
وي نشد و فقط يك پيام راديويي فرستاده 
ش��د. او در اين پيام از ارتش خواس��ت تا 
با تمام توان با ش��به نظاميان مس��لح قبيله 
خود - حاشد-  مقابله كند. روز يك شنبه 
نيز درگيري با مخالفان مسلح در نزديكي 
كاخ رياست جمهوري در تعز، دومين شهر 
ب��زرگ يمن هم چندين كش��ته و زخمي 

برجاي گذاشت. 
ب��ا توجه به اين ك��ه چند ت��ن از اعضاي 
خانواده صالح از جمله همسرش هم با او 
به عربستان سعودي رفته اند، مخالفان اميد 
دارند اين به معناي پايان بيش از س��ه دهه 
حكومت وي بر يمن باش��د، اما مقام هاي 
ارشد دولت يمن بارها گفته اند او در چند 

روز آينده به اين كشور بازخواهد گشت. 
در حال حاض��ر عبدربه منصور هادي كه 
معاون علي عبداله صالح اس��ت، در نقش 
كفيل رياس��ت جمهوري، كنترل سياسي 
كش��ور را در دست دارد. او روز دوشنبه با 
سفير آمريكا در يمن ديدار رسمي داشت 
كه در جاي خود نش��اني از تحت كنترل 
داش��تن قدرت بود. با اي��ن وجود، وي به 
كاخ رياست جمهوري نرفته و از دفتر قبلي 

خود، به اداره امور كشور مي پردازد. 
بازگشتن یا باز نگشتن؟ 

شادي هزاران تن در يمن شايد مهم ترين 
پيام��ش ب��ه صالح اين باش��د كه كس��ي 
منتظر بازگشتش به كشور نيست. سئوال 
اينجاس��ت كه آيا خود صالح هم به چنين 

نتيجه اي رسيده است؟ 
بسياري معتقدند با وجود تأكيد مقام هاي 
يمني مبني بر بازگش��ت صالح به كشور، 
شرايط به گونه اي است كه حتي اگر خود 
وي هم بخواهد، اين امر بس��يار دشوار و 

تاحدي غيرممكن است. 
علي عبداله صالح ماه هاست كه زير فشار 
معترضاني است كه خواهان كناره گيري وي 
از قدرت هستند. با وجود اين اعتراض ها 
و فشارهايي كه به ويژه از سوي كشورهاي 
منطق��ه وارد مي ش��د، وي حاضر به كنار 
رفتن از قدرت نشد. اما رخداد روز جمعه، 
ورق را به ضرر صالح برگرداند. هدف قرار 
 گرفتن كاخ رياس��ت جمهوري از سوي 
شبه نظاميان مسلح قبايلي، اين پيام را به صالح 
داد كه ديگر هيچ جايي حتي كاخ رياست 
جمهوري اش براي وي امن نخواهد بود. 
از همين رو بسياري معتقدند وي مجبور 
به خروج از كشور شده و بنابراين احتمال 
بازگش��تش نيز بس��يار كم خواهد بود. از 
همين رو بسياري در عمل دوران زمامداري 
صالح در قدرت را با خروج وي از كشور، 

پايان يافته تلقي مي كنند. 
با اي��ن وجود برخي بر اي��ن نظرند كه با 
پشتيباني بخشي از ارتش كه هنوز تحت 

امر صالح هستند. 
آینده پرابهام 

ام��ا در صورتي كه عل��ي عبداله صالح به 
كشور بازنگردد، وضعيت يمن به چه سمتي 

خواهد رفت؟ 
طبيعتاً مهم ترين چالش��ي ك��ه پس از اين 
مس��أله رخ خواه��د داد، خأل ق��درت در 
اين كش��ور خواهد بود. حضور نيروهاي 
مختلف كه هر ك��دام ابزارهاي تأثيرگذار 
بر فرآيند تحوالت در اين كشور را دارند، 
باعث شده تا بسياري نسبت به دوران پس 
از علي عبداله صالح به ديده ترديد بنگرند. 
نبايد فراموش كرد ك��ه نيروهاي مخالف 
صالح طيف��ي از گروه ه��ا و جريان هاي 
مختلف را شامل مي شود كه شايد بعضاً تنها 
نقطه اشتراك آنها در مخالفت با حكومت 
علي عبداله صالح باشد. قسمتي از مخالفان 
صالح، معترضاني هستند كه زير تأثير موج 
تغييرخواهي در جهان عرب و با داش��تن 
 خواس��ته هاي دموكراتيك ط��ي ماه هاي
اخي��ر به خيابان ها ريختن��د و به صورت 
مس��المت آميز و به دور از هر خش��ونتي 
خواس��تار كناره گيري از قدرت شدند. در 
سوي ديگر كشمكش هاي اخير در يمن، 
نيروهاي قبايلي مخالف صالح قرار دارند. 
در صدر اين قبايل، قبيله حاشد به رهبري 
ش��يخ صادق االحمر اس��ت كه با وجود 
اين كه صال��ح نيز از اين قبيله اس��ت، اما 
اختالفات جدي ميان آنها ايجاد شده است. 
برخالف معترضان دموكراسي خواهي كه 
به روش مس��المت جويانه با دولت يمن 
مخالفت م��ي كنند، نيروه��اي قبايلي در 
نزاع خود با صالح و هوادارانش، از سالح 
استفاده كرده اند كه درگيري هاي هفته هاي 
اخير در يمن، ناش��ي از همين نزاع و دعوا 
بوده است. در سوي ديگر ماجرا، نيروهاي 
القاعده و برخي قبايل كوچك قرار دارند كه 
توانسته اند كنترل امنيتي برخي مناطق يمن 

را به دست گيرند. 
اگر هواداران عل��ي عبداله صالح را كه در 
زمان حاضر تالش مي كنند كه سهمي در 
آينده اين كشور داشته باشند به اين طيف 
اضاف��ه كنيم، خواهيم ديد كه سرنوش��ت 
يمن آن طور هم كه برخي تصور مي كنند 
روشن نيست. شايد همين ابهام در فضاي 
كنوني باش��د كه بس��ياري نگران از وقوع 

جنگ داخلي در يمن هستند. 
در اين ميان برخ��ي قدرت هاي خارجي 
ني��ز درصدد تأثيرگذاري بر تحوالت يمن 
هستند. بي شك مهم ترين بازيگر خارجي 
در يمن، عربستان سعودي است. اين كشور 
كه در شمال يمن واقع است، با يمن مرزي 
طوالن��ي دارد و طبيعت��اً هر ن��وع رخداد 
سياس��ي و امنيتي در اين كشور را با نگاه 

ويژه دنبال مي كند. 
مهم ترين نگران��ي رياض در برهه كنوني، 
اين است كه بي ثباتي در يمن تبعات منفي 
امنيتي و سياسي بر اين كشور و در كل بر 
حوزه كشورهاي خليج فارس داشته باشد. 
همين نگراني سبب ش��د كه طي ماه هاي 
اخير سعودي ها در قالب شوراي همكاري 
خليج فارس تالش كنند تا با ايجاد ارتباط 
با دولت يمن و نيز مخالفانش، راهي ميانه 
براي پايان دادن به بحران پيدا كنند؛ اما هر 
بار با سرسختي علي عبداله صالح روبه رو 

شدند. 
عربستان در يمن به دنبال اين است كه جهت 
تحوالت را به سمتي ببرد كه اوالً اختالفات 
به جنگ داخلي منجر نشود كه اين كشور 
عمالً به منبع تهديد امنيتي در منطقه تبديل 
ش��ود و ثانياً اين تحوالت، آسيبي به نظم 
كنوني سياسي و امنيتي منطقه وارد نكند؛ 
ب��ه گونه اي كه اين كش��ور همچنان زير 
چتر سياسي و اقتصادي عربستان سعودي 
حركت كند و خيال بلندپروازي هايي نظير 
تبديل شدن به كانون دموكراسي خواهي در 

منطقه نداشته باشد. 

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

استاندار تهران:
دولت همچون گذشته با تمام توان و قدرت 

به مردم خدمت مي کند
استاندار تهران با اشاره به رهنمودهاي مقام 
معظم رهبري مبني بر پرهيز از حاشيه ها 
و پرداختن به مسائل اصلي كشور، گفت: 
با وجود آن ك��ه عده اي در پي كند كردن 
حركت توسعه در كشور هستند، اما دولت 
همچون گذش��ته با تمام توان و قدرت به 
رون��د خدمت گذاري بي من��ت به مردم 
ادامه م��ي دهد. مرتضي تم��دن در اولين 
نشست شوراي مشورتي امور ايثارگران در 
 استانداري تهران، ضمن تشريح برنامه هاي
سال جاري اس��تانداري ، گفت: اين شورا 
يك نهاد مش��اوره اي براي استانداري در 
همه مس��ائل و از جمله رس��يدگي و رفع 

مسائل مربوط به ايثارگران است. 
تمدن با تأكيد بر اين كه اعضاي ش��وراي 
مش��ورتي امور ايثارگ��ران از پرداختن به 
مس��ائل اجرايي به ش��دت پرهيز نمايند، 
خواس��تار ارائه راهكارهاي مناسب براي 

پيشبرد صحيح امور در استان تهران شد. وي 
يكي از مهم ترين اولويت هاي امسال دولت 
در استان تهران را ايجاد 360 هزار فرصت 
 شغلي برشمرد و گفت: اين فرصت هاي
 ش��غلي ش��امل مش��اغل پايدار ب��وده و 
مي بايس��ت از ظرفيت ه��اي موجود در 

بخش خصوصي بهره گرفت.
وي با ذكر اين كه قانون هدفمند س��ازي 
يارانه ها تنها ش��امل پرداخت يارانه هاي 
نقدي به مردم نيس��ت، گف��ت: اين قانون 
زماني به موفقيت كامل مي رسد كه همگام 
با پرداخت نقدي يارانه ها به مردم، اصالح 
روش ه��ا، جلوگيري از ات��الف انرژي و 
ث��روت هاي ملي، اس��تفاده از روش هاي 
صرفه جوي��ي در صنعت و كش��اورزي، 
ارتق��اي به��ره وري، كاه��ش ضايعات و 
كاهش قيمت تمام شده كاالها و خدمات 

نيز به طور عيني و واقعي اجرايي شود.

پایتخت
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در دنياي��ی زندگی می كني��م كه بيش از يك بيليون نفر به 
اينترنت دسترس��ی دارند. جمعيت اياالت متحده در سال 
2006، 2٩٩ ميليون بوده است. تقريباً 220 ميليون آمريكايی 
به اينترنت دسترس��ی دارند و 40 درصد از آنها از اينترنت 
پرسرعت استفاده می كنند. بچه ها برای گرفتن اطالعات، 
سرگرمی، و ايجاد ارتباط به اينترنت متصل می شوند. تعداد 
پيام های كوتاهی كه هر روز فرس��تاده می ش��ود بيشتر از 
جمعيت جهان اس��ت. اس��تفاده از اينترنت سريع تر از هر 
تكنولوژی ديگری مثل تلفن، تلويزيون، كامپيوتر، بازی های 
ويدئويی و CD های بازی، رشد می كند. اينترنت امكاناتی 
مثل ايميل، چت، و قابليت خريد و فروش و سرويس های 

آنالين را در اختيار كاربران قرار می دهد.
مردم وقتی می ش��نوند كسی بگويد كه استفاده از اينترنت 
مشكالتی دارد، به طور معمول شكاك می شوند. اينجا به 
چند نكته مهم كه درنتيجه تحقيقات به دست آمده است، 

اشاره می كنيم:
 خانم ها بيشتر از آقايون آنالين می شوند.

 50 درصد از افرادی كه آنالين می ش��وند درمورد سن، 
وزن، شغل، وضعيت تاهل و جنسيتشان دروغ می گويند.

 20 درص��د از افرادی آنالين می ش��وند، تاثير منفی در 
زندگيشان تجربه می كنند.

 تقريباً 50 درصد از مش��كالت خانوادگی در غرب، به 
اينترنت مربوط است.

 ١١ درصد از افرادی كه آنالين می ش��وند به تدريج به 
اينترنت اعتياد پيدا می كنند.

 چطور چي��زی كه اينقدر س��الم و امن به نظر می رس��د 
می تواند برای اين همه آدم ناسالم و مخرب باشد؟ مشكل 
اصلی اين است كه مشكل را متوجه نمی شويد و درمورد 
همه چيز احساس خوبی داريد. آدم ها می توانند هرجا كه 

دوست دارند بروند، هرچيزی دوست دارند ببينند، هركاری 
دوست دارند بكنند و هركسی كه دلشان می خواهد باشند. 
در اينترن��ت می توانند بدون اين كه دغدغه يك آدم واقعی 
بودن را داشته باشند، هر طور كه دوست دارند رفتار كنند در 
دنيای مجازی جوابگويی، نظارت و نتايج اجتماعی وجود 

ندارد.
ــکالت: اينترنت مشكالت بسيار و در حال رشد دارد.  مش
تقريباً 20 درصد از كس��انی كه آنالين می شوند با يكی از 

اين مشكالت مواجه می شوند:
 غفلت های شخصی

 چك كردن ها و كليك كردن های اعتيادگونه
 انزوا و مردم گريزی

 پايين آمدن بازده كاری
 افسردگی

  مشكالت زناشويی
 سوءاستفاده از اينترنت در محل كار

 ناتوانی در تحصيالت
جامعه اینترنتی

افراد آنالين می شوند و دوست پيدا می كنند. برای خيلی ها 
اينترنت مثل يك نايت كالب يا محلی می ماند كه دوستانی 
كه هميشه می خواستيد را آنجا پيدا می كنيد. نيازی نيست 
كه بيرون برويد و آدم های واقعی پيدا كنيد و روابط صادقانه 
ايجاد كنيد. می توانيد پشت ميزتان بنشينيد و فعاليت های 
 بيش��ماری را انجام دهيد. هر وقت دوس��ت داشته باشيد 
می توانيد وارد اين دنيای مجازيتان شويد و هروقت هم كه 
خواس��تيد از آن بيرون بياييد. حتی ممكن است دوستانتان 
دلشان برايتان تنگ ش��ود و از شما بخواهند كه برگرديد. 
اگر كسی را عصبانی كنيد يا مشكلی ايجاد كنيد، می توانيد 
خيلی راحت هويتتان را عوض كرده و با اسم و خصوصيات 

ديگری دوباره وارد دنيای مجازی شويد. وارد شدن به اين 
دنيا ش��جاعت زيادی نمی خواهد. وقتی وارد آن ش��ديد، 
به هركجای آن كه دوس��ت داشته باشيد می توانيد سرك 
بكشيد و بدون هيچ عواقب اجتماعی هركاری كه دوست 
داشتيد بكنيد. به همين دليل است كه رفتارهای اجتماعی 
و جنس��ی در اين دنيا قابل جلوگيری نيس��ت. وقتی افراد 
صداقت نداشته باشند و رفتارهايشان غيرقابل كنترل باشد، 
تاثيرات مختلفی بر روابط آنها خواهد بود. صداقت، اتحاد، 
و جوابگويی در دنيای اينترنت خيلی كمتر از مدرسه، محل 
كار و جامعه است. اين روزها اينترنت عامل بسيار مهمی 
در خانواده ها و زندگی های زناشويی شده است. در برخی 
 موارد، خيلی از روابط به خاطر همين مس��أله فروپاش��يده 
می شود. استفاده بيش از اندازه به اينترنت می تواند انزوای 

اجتماعی، فقدان صميميت واقعی و افسردگی ايجاد كند. 
شستشوی مغزی اینترنتی

اين ك��ه بدانيد چه اتفاقی برای ش��ما، دوس��تانتان  يا حتی 
فرزندانت��ان می افتد، به هيچ دردتان نمی خورد. آنهايی كه 
خيلی از اينترنت استفاده می كنند می گويند كه اينترنت شما 
را عوض می كند. اگر زمان زيادی را در اينترنت سپری كنيد، 
بقيه دنيا به نظرتان غيرواقعی و عجيب می آيد. حتی ممكن 
است اين تغيير را متوجه نشويد. چت های طوالنی، كليك 
های پش��ت س��ر هم حالتی ايجاد می كند كه روانشناسان 
به آن اختالل گس��يختگی می گوين��د. كاربران اينترنت از 
واقعيت جدا می ش��وند و وارد دنيای كامپيوتر می گردند. 
 هم��ه آنهايی كه بچه دارن��د ديده اند ك��ه چطور بچه ها
ساعت های متمادی را پای تلويزيون سر می كنند. بچه ها 
و حتی بزرگس��االنی كه زياد تلويزيون نگاه می كنند وارد 
خلسه هيپنوتيزمی می شوند. آنها غرق در تلويزيون شده و 
از واقعيت جدا می شوند. استفاده محدود يك تفريح سالم 
يا نوعی فرار محس��وب می شود. استفاده طوالنی مدت و 
مكرر می تواند ايجاد مش��كل كند. خيلی ها ممكن است 
در يك كتاب يا فيلم غرق ش��وند اما آن كتاب يا فيلم يك 
 وقتی تمام می شود. يكی از داليل اعتيادآور بودن اينترنت 
بی انتها ب��ودن، ارتباطی، اجتماعی و اكتش��افی بودن آن، 
تصاوير و اطالعات بيكران آن است. قبل از آمدن اينترنت، 
بچ��ه ها و زوج ها بعد از تاريك ش��دن ش��ب ديگر هيچ 
ارتباطی با دوس��تان خود نداشتند و شب ها را دركنار هم 
صرف خواندن، بازی كردن و تماشای تلويزيون می كردند. 
اما ديگر اينطور نيست. اما چرا افراد به سمت اينترنت كشيده 
می شوند؟ يكی از داليل آن كنجكاو بودن انسان است. همه 
ما دوست داريم چيزهای بيشتری ببينيم و كارهای بيشتری 
انجام دهيم. بيش��تر ما مس��افرت كردن را دوست داريم و 
وقتی نمی توانيم به مس��افرت برويم، دوست داريم كتاب 
بخوانيم و فيلم نگاه كنيم. دوست داريم احساس قدرت و 
كنترل كنيم. همه انسانها دوست دارند كه احساس خوبی 
داشته باشند و احساس ناراحتی نكنند. همه ما دوست داريم 
كارهای لذت بخش انجام دهيم. اما گذران وقت در اينترنت 
فقط برای خوش��گذرانی نيست. با اين كه آنالين بودن به 
شما احساس بهتری می دهد اما احساس شما را هم تغيير 
می دهد. می تواند نوعی فرار از واقعيت باشد كه لزوماً برای 

شما بهتر نيست. 
برای خيلی ها يك خيالپردازی دردناك يا نفرت انگيز بهتر 

از واقعيت دردناك و نفرت انگيز است. آيا تا به حال متوجه 
ش��ده ايد كه بعضی ها حتی وقتی تلويزيون برنامه خوبی 
ه��م ندارد، باز هم به تماش��ای آن ادامه می دهند؟ اينها به 
جای اين كه تلويزيون را خاموش كنند، پشت سر هم كانال 
را زير و رو می كنند. عمل عوض كردن مكرر كانال های 
تلويزيون پروس��ه ای رنجش آور است كه باعث می شود  
بقي��ه افراد اتاق را ترك كنند يا كنترل را از دس��ت آن فرد 
بگيرن��د. اينترنت از اين نظر ك��ه محدوديت زمانی ندارد، 
ارتباطی بی انتهاست با تلويزيون متفاوت است. روانشناسان 
طبيعت اعتيادآور اينترنت را به عنوان يك پروس��ه اصالح 
رفتار كه برنامه تقويتی متغير نام دارد، توصيف می كنند. اين 
يعنی هيچوقت نمی دانيد به ازای رفتارتان چقدر پاداش می 
گيريد. اين اعتيادآورترين سيستم پاداش است. شايد باور 
نكنيد، مودم های ADSL بيشتر از مودم های دايل آپ اعتياد 
می آورند. هر نوع ارتقاء در مهارت های شما ازجمله ارتقاء 
برنامه يا دسترس��ی شما به لينك های جديد و جالب می 
تواند تغييراتی در شيمی مغز شما ايجاد كند. قوی ترين اين 
تغييرها هجوم دوپامين نام دارد. دوپامين يك ماده شيميايی 
در مغز اس��ت كه عملكرده��ای مغز مثل تصميم گيری و 
 تكانش��گری را كنترل می كند و وقتی برخی محرك های
 خ��اص را تجرب��ه می كنيد، ترش��ح می ش��ود. اين ماده 
می تواند روحيه و اعتماد به نفس شما را تقويت كرده و به 

شما احساس لذت دهد.
پیشگیری

اينترنت طوری ساخته شده است كه به راحتی قابل مشاهده 
و دسترسی باشد. در حال حاضر، هيچ راهی برای جلوگيری 
موثر از دسترسی افراد به محتواهای  نامناسب در اينترنت 
وجود ندارد. فيلترها و روش هايی كه استفاده می شود خيلی 
راحت به دست بچه ها و نوجوانان باهوش فاش می شود. 
خوش��بختانه راه های زيادی برای كنترل مصرف اينترنت 
وج��ود دارد. راه هايی برای كنترل اس��تفاده از اينترنت در 
محل های كار ايجاد ش��ده اس��ت. كارمندان اگر بدانند كه 
اس��تفاده آنها تحت كنترل كسی است به ندرت از اينترنت 

سوء استفاده خواهند كرد.
يك راه ديگر اين است كه كامپيوتر را در يك محيط عمومی 
قرار دهيد. جلوی چشم بودن فشار اجتماعی ايجاد می كند 
و باعث می ش��ود اف��راد نگران عواق��ب بازديدهای خود 
باش��ند. رفتارهای اعتيادگونه نيز به نظر دوستان، والدين و 
افراد خانواده خواهد آمد. با اين كه در محل های كار سيستم 
كنت��رل كاربری كارمندان وج��ود دارد اما هنوز چنين نرم 
افزاری در دسترس خانواده ها نيست. از زمانی كه كودكان 
به همه اطالعات كره زمين از طريق اينترنت دسترسی پيدا 
كرده اند، امنيت روانی و حتی فيزيكی نگرانی بزرگی شده 
است. به همين دليل است كه والدين بايد به شدت از نحوه 
استفاده فرزندانشان از اينترنت آگاهی داشته باشند. اگر در 
زندگ��ی توازن و تعادل را رعايت كنيد، مطمئناً خيلی بهتر 

 

م��ی توانيد از عوارض بد اينترنت هم پيش��گيری به عمل 
آوريد. افراد برای پيداكردن گمش��ده های زندگيش��ان به 
اينترن��ت می روند و آنقدر درگي��ر روابط و محتواهای آن 
می ش��وند كه ديگر كم كم مسئوليت ها و روابط زندگی 
واقعيشان را فراموش می كنند. به همين دليل همه تالشتان 

بايد ايجاد تعادل در همه امور زندگی باشد.

آژیر

رنجش پيامده��اي گوناگون فردي و 
اجتماعي دارد ك��ه از عمده ترين آنها 
خش��م و نفرت كين��ه و انتقام جويي و 
افترا و گسستن روابط دوستانه است. 
ما آنقدر در خويش��تن غرق مي شويم 
كه ديگران را در محيط كمتر مي بينيم. 
فك��ر ، احساس��ات ، منافع ش��خصي 
و اجتماع��ي ، ش��ناخت از واقعيات، 
تربي��ت گذش��ته، محي��ط فرهنگي و 
اخالق��ي ك��ه در آن بزرگ ش��ده ايم، 
راه ه��اي مختلف��ي كه براي رس��يدن 
به اهدافمان در گذش��ته داش��ته ايم در 
اين زمينه ح��رف اول را مي زنند. چرا 
ك��ه ديگران را در محي��ط اجتماعي و 
خانوادگي كمتر مي بينيم. احساسات و 
عواطف، نيازها و عاليق و انگيزه هاي 
ديگران اگر در راس��تاي خواست ها و 
نيازهاي ما نباش��ند، كمتر توجه ما را 
به خود جلب مي كند. به همين جهت 
اس��ت كه مذاهب خواس��ته اند گستره 
دي��د م��ا را بيش��تر نم��وده و از خود 
فراتر برند كه بتوانيم با ديگران روابط 
حس��نه و دوس��تانه اي داش��ته باشيم.
زماني كه به صورت ناعادالنه ديگران 
باعث رنجش ما مي ش��وند و به حريم 
ش��خصي ما تعدي مي كنند، مي توانيم 
با انتقام نس��بت به آنان خشم و نفرت  
نش��ان دهيم و آن��ان را وادار كنيم كه 
ت��اوان عمل خود را بپردازند، ولي اگر 
جاي انتقام، نفرت و انزجار نسبت به 
فرد رنجانن��ده، محبت، خيرخواهي و 
عش��ق و دلس��وزي را تقديم او كنيم، 
مي تواني��م بگوييم كه ف��رد مورد نظر 
را بخش��يده ايم.از يك طرف از انتقام 
چش��م پوش��يده ايم، از ط��رف ديگر 
ج��زاي بدي را با نيك��ي داده ايم. عفو 
و گذش��ت فوايد جس��ماني، رواني، 
اجتماع��ي و معن��وي فراواني دارد. به 
عنوان مثال تحقيقات نشان داده اند كه 
بخش��ودن ديگران بر تنظيم فشارخون 
تأثير مي گذارد. اضطراب و عصبانيت 
را كاه��ش مي ده��د و از اختالف��ات 
خانوادگي مي كاهد.افراد وقتي ديگران 
را مي بخش��ند تغييرات زير در آنها و 

محيط اطرافشان اتفاق مي افتد:
-بخشش موجب آرامش فرد و رهايي 
او از عصبانيت و كينه و تنفر مي شود.

- بخش��يدن موجب تغييرات اساسي 
در افكار افراد مي ش��ود و افكار منفي 
و تخريبي را به افكار س��ازنده تبديل 

مي كند.
- بخش��ش موجب مي شود كه افراد با 
كرامت انساني نسبت به فرد رنجاننده 

برخورد نمايند.
-بخش��يدن اف��راد رنجانن��ده باع��ث 
مي ش��ود كه فرد رنجيده بتواند ارتباط 

صميمي با ديگران برقرار كند.
- بخشيدن يك ارزش اخالقي است، 
عشق به ديگران همراه با حفظ حقوق 
خودت��ان از لح��اظ اخالق��ي امري با 

ارزش است.
براي بخش��يدن ديگران، شما بايستي 
آمادگ��ي داش��ته باش��يد ك��ه مي��زان 
عصباني��ت خ��ود را نس��بت به فردي 
كه به صورت ناعادالنه و غيرمنصفانه 
موج��ب رنجش ش��ما ش��ده اس��ت، 
بررسي نماييد.تش��خيص اين كه شما 
تا چه اندازه عصبي هس��تيد، مي تواند 
بس��يار دردناك باش��د، ولي بخشيدن 
الزمه اش اين نيس��ت كه وانمود كنيد 
چي��زي اتفاق نيفتاده و يا اين كه درد و 
رنج ناش��ي از خالف ديگران را پنهان 
كني��د. در هنگام بخش��يدن،فرد براي 
رنج هاي فراواني كه ناش��ي از خالف 
و پيامده��اي عاطفي و رواني اس��ت، 
بايستي دنبال راه حلي باشد كه بتواند 
از اشتغال ذهني خود نسبت به اتفاقي 
كه در گذش��ته رخ داده است بكاهد و 
بيش��تر از اين در كنترل فرد رنجاننده 

نباشد.
اي��ن تحلي��ل وضعي��ت گذش��ته فرد 
به اي��ن جهت ص��ورت نمي گيرد كه 
نمودي موجه براي خالفكاري او پيدا 
كني��م، بلكه به بهتر فهمي��دن رفتار او 
كه موجب رنجش ش��ده است كمك 
مي كند.اي��ن فه��م عميق ت��ر از رفتار 
ف��رد رنجانن��ده و دي��دن خ��الف در 
بافت واقعي، ش��ايد موجب به وجود 
آم��دن همدلي بي��ن ف��رد رنجاننده و 
رنجي��ده و مه��رورزي ف��رد رنجيده 
نسبت به رنجاننده مي شود. وقتي اين 
احساس��ات مثبت از قبي��ل همدلي و 
مه��رورزي و رأفت دردل فرد رنجيده 
ايجاد مي گردد، فرد رنجيده رفته رفته 
به اين نتيجه مي رس��د كه الزم اس��ت 
به جاي انتقال رن��ج به ديگري، آن را 
تحم��ل و ج��ذب نمايد، اي��ن مرحله 
ج��ذب و تحمل رنج به ج��اي انتقال 
دادن آن به ديگران است. از ياد نبريم 

كه بخشيدن يك مهارت است.

جامعه

عفو و گذشت در زندگي

پنجره

  زاینده رود
چشم و همچشمی ازجمله نابهنجاری هايی است كه در افراد به خصوص 
زنان به ش��كل وسيعی ديده می شود و زنی نيست كه در طول زندگی خود 
 در يك يا چند مورد گرفتار اين پديده نش��ده باش��د. رنی به ش��وهر خود 
می گويد: مبلمان خونه خواهرم رو ديدی چقدر شيك و باكالس بود ما هم 
بايد مبلمانمون رو عوض كنيم، چون از مد افتاده. اينجاست كه يك هزينه نه 
چندان كمی بايد از جيب مرد برای اين رفتار غلط زن پرداخت شود. به طور 
معمول اين رفتار را بيشتر خانم ها در مورد طال و جواهرات، لباس، وسايل 
منزل و در موارد بسيار گرانتر  مثل ماشين و خونه و ... از خود نشان می دهند. 
البته نمی توان گفت كه فقط زنان چشم و همچشمی می كنند و مردان از اين 
رفتار غلط مبرا هستند، ولی اين نوع رفتار در مردان به طور معمول در محيط 
كاری بروز می كند؛ هنگامی كه فرد ترفيع و يا پاداش گرفتن همكارش را می 
بيند، ولی خودش به اين درجه نرسيده باشد. اينجاست زمينه را طوری فراهم 
می كند كه اطرافيان همكارش به ويژه رئيس يا مديرعامل را نس��بت به وی 

بدبين می كند، به بيان ساده تر اين كه زير آب وی را می زند.
برخی از به نمايش گذاشتن وسايل خود نزد ديگران لذت می برند و دوست 
 ندارند ببينند كه فردی از آنها باالتر اس��ت يا وس��ايل زيباتر و ش��يك تری

دارد. اي��ن افراد معتقدند كه اين رفتارش��ان باعث می ش��ود كه در زندگی 
 پيش��رفت كنند و به روز باش��ند حتی اين كارشان را وس��يله آرامش خود 
م��ی دانن��د! اما آيا اين طرز تفكر درس��ت اس��ت؟ يك روانش��ناس درباره 
چش��م و همچش��می می گويد: اين بيماری نش��ان دهنده نداش��تن رشد 
عاطفی و فكری اس��ت. به اين مفهوم كه ش��خص معيارهای مادی را درون 
ذهن خ��ود جای می ده��د. فربد فدايی می افزايد: چش��م و همچش��می 
نوعی نقص و نارس��ايی اس��ت ك��ه می تواند منج��ر به بيماری ش��ود. با 
وجود اين برخی كارشناس��ان معتقدند اگر چش��م و همچشمی در خانواده 
 ای وجود داش��ته باش��د، كودكان اين خانواده نيز دچار مش��كالت ويژه ای 

می شوند. 
وی تصري��ح می كن��د: از آنجا ك��ه رفتار و اعم��ال پدر و مادر سرمش��ق 
فرزندان اس��ت اگر والدينی دچار حس��ادت و چش��م و همچشمی باشند، 

س��بب بروز اين رفتار در كودكان خود می ش��وند، چرا ك��ه فرزند از روی 
رفت��ار پدر و مادر به اين نتيجه می رس��د كه ظاه��ر و ثروت، مالك برتری 
افراد اس��ت. به عقيده اين روانش��ناس اين ديدگاه موجب تنش، بی قراری، 
 نارضايت��ی، اضطراب، افس��ردگی و فس��اد اخالقی در ك��ودك و نوجوان 

می شود. 
كودكان اين خانواده ها امكانات مادی را هدف اصلی زندگی می دانند و برای 
رسيدن به اين هدف شايد به روش های غيراخالقی هم متوسل شوند. فربد فدايی 
 چشم و همچشمی در امور معنوی و علمی را يك رقابت پسنديده می داند و 
می افزايد: اين رقابت باعث رش��د و تكامل فرد می ش��ود. به نقل از سايت 
جهان امروز براساس تحقيقات سازمان ملی جوانان 25 درصد از زنان دچار 
چشم و هم چشمی هستند كه ١0 درصد اين افراد به دليل مشكالت روانی 
و كمبودهای دوران كودكی و ١5 درصد نيز به دليل حسادت و رقابت منفی 

چشم و همچشمی می كنند. 
ي��ك كارش��ناس اجتماعی نيز معتقد اس��ت: پديده چش��م و همچش��می 
گرچه بين افراد جامعه مش��اهده می ش��ود، ولی در ميان زنان خانه دار كه 
مش��غله فكری كمتری دارند، شيوع بيش��تری دارد. اين افراد كمال خود را 
در وس��ايل و اش��يای اطرافش��ان می بينند و تصور می كنند هرچه وسايل 
 زندگ��ی آنها ش��يك تر و گران قيمت تر باش��د مورد احت��رام و اكرام واقع 

می شوند. 
مين��ا اكبری تصريح ك��رد: اين پديده اگر به صورت رقابت س��الم در زمينه 
تحصيلی، حرفه و شغل باشد، موجب پيشرفت انسان است، ولی بيشتر اوقات 
به صورت رقابت ناسالم در زمينه هايی مثل خريد لوازم منزل، پوشاك، طال 
و زيورآالت، انتخاب رش��ته تحصيلی و حتی س��فرهای خارجی و زيارتی 
مشاهده می شود كه نه تنها موجب پيشرفت نمی گردد، بلكه از نظر اقتصادی 

هم به خانواده و حتی جامعه لطمه می زند. 
روانش��ناس ديگری در مورد پديده چشم و همچشمی می گويد: ناآگاهی، 
تجملگرايی، داش��تن اعتقادات ضعيف، به دنبال مد بودن، غلبه احساسات 
بر تعقل، تبعيت از فرهنگ های بيگانه بدون شناخت و ارزيابی دقيق از آن 
فرهنگ، عدم تشخيص نيازهای واقعی خود، خانواده و جامعه حاصلی جزء 

چشم و همچشمی ندارد. ناصر غفارزاده می افزايد: خانواده به عنوان اولين 
نهاد اجتماعی بايد مجهز به اطالعات تربيتی باشد تا بتواند در مقابل اين نوع 

پديده ها يك رفتار منطقی و عقالنی را به كار گيرد. 
برخی بررسی ها نشان می دهد آنچه كه امروزه سبب شده رفت و آمدهای 
برخی خانواده ها با يكديگر كمتر شود، عالوه بر وجود مشغله كاری و ذهنی، 

همين چشم و همچشمی است. 
وقتی كه از يك ميهمانی به خانه برمی گردی به جای آنكه به نحوه پذيرايی 
و اخالق خوب، مهمانداری، س��ليقه در چيدمان منزل ميزبان توجه كنی، به 
نوع و قيمت مبلمان و فرش و يا يخچال فريزر س��ايد بای س��ايد و ... دقت 
كنی و خود را موظف بدانی كه بايد وس��ايل منزل را حتی با قرض گرفتن 
پول از ديگران مدرن كنی تا مبادا يك قدم از فاميل عقب نباشی بدون آنكه 
ميزان درآمد را در نظر بگيری، مطمئناً يكی از زوجين به ويژه مرد را از رفت 
و آمدهای پی در پی با اقوام باز می دارد، چرا كه برخی درآمدها جوابگوی 

تفكرات تجمالتی نيست.

دث
حوا

اپيدمی چشم و همچشمی در خانواده های ايرانی

كارمند بانكی كه از بانك ١00 ميليون ريال اختالس كرده بود توس��ط 
 مأم��وران فرماندهی انتظامی شهرس��تان فريدن شناس��ايی و دس��تگير 

شد. 
س��رهنگ حس��ين دش��تی فرمانده انتظامی شهرس��تان فري��دن با بيان 
اي��ن مطل��ب اظهار داش��ت: در پی كس��ب خبری مبنی ب��ر اختالس 
يك��ی از كارمن��دان بانكی در فري��دن باتوجه به حساس��يت موضوع 
 مرات��ب در دس��تور كار مأم��وران پلي��س آگاه��ی اي��ن فرمانده��ی 

قرار گرفت. 
وی افزود: مأموران با به كارگيری اقدامات و شگردهای خاص پليسی 
اي��ن كارمند متخل��ف را شناس��ايی و در يك عمليات ويژه دس��تگير 

كردند. 
 اي��ن مق��ام مس��ئول تصري��ح ك��رد: مته��م پ��س از انتقال ب��ه پليس 
 آگاه��ی و در تحقيق��ات اولي��ه ب��ه اخت��الس ١00 ميليون��ی از بانك  

اقرار كرد. 
س��رهنگ دشتی در پايان خاطرنشان كرد: متهم به همراه پرونده جهت 

سير مراحل قانونی تحويل مراجع قضايی شد.

اعض��ای بان��د س��رقت احش��ام در نطن��ز اصفه��ان توس��ط مأموران 
پلي��س آگاهی اين شهرس��تان دس��تگير و ب��ه 23 فقره س��رقت اقرار 
كردند. س��رهنگ حس��ن نيكبخت فرمان��ده انتظامی شهرس��تان نطنز 
اظهار داش��ت: در پی وقوع چند فقره س��رقت احش��ام از روستاهای 
اط��راف نطن��ز موضوع ب��ه ص��ورت وي��ژه در دس��تور كار مأموران 
 پلي��س آگاهی اي��ن فرماندهی ق��رار گرف��ت. وی افزود: با تش��كيل 
اكيپ های محس��وس و نامحس��وس از مأموران مجرب و زنده پليس 
آگاهی س��ه نف��ر از اعضای اين بان��د به نام های امي��د-م، احمد-م و 
من��اری-م در ح��ال ارت��كاب به س��رقت شناس��ايی و در ي��ك اقدام 

غافلگيرانه دستگير شدند. 
اي��ن مقام مس��ئول تصريح ك��رد: در تحقيقات اوليه متهم��ان به انجام 
س��رقت ها با همدس��تی فردی ديگر به نام محمد-م اق��رار كردند كه 
پس از شناسايی مخفيگاه وی با هماهنگی مقام قضايی در مخفيگاهش 
دس��تگير و در بازرس��ی از محل اختفای اين متهم يك قبضه س��الح 
ش��كاری غيرمجاز، ١0 فش��نگ جنگی برنو و مقاديری مواد و آالت و 

ادوات استعمال موادمخدر كشف و ضبط شد. 

 تص����ادف ي����ك دس��تگ��اه پراي��د ب��ا س��مند در ج��اده قدي��م 
كاشان – نطنز پنج كشته و يك مجروح بر جاي گذاشت.   

پزش��كي  فوريت ه��اي  و  ح��وادث  مديري��ت  مرك��ز   رئي��س 
 دانش��گاه عل��وم پزش��كي كاش��ان در اين ب��اره گفت كه اي��ن حادثه 
س��اعت 20 روز ش��نبه در كيلومتر 35 جاده قديم كاش��ان - نطنز رخ 

داد. 
دكت��ر ابوالفضل ش��جاعي اظهارداش��ت: در اين حادث��ه تمامي چهار 
سرنشين سواري پرايد و يك نفر از سرنشينان خودرو سمند جان خود 

را از دست دادند. 
به گفته وي، يك نفر از سرنش��ينان س��واري س��مند نيز در اين حادثه 
مجروح ش��دكه توسط آمبوالنس دانش��گاه علوم پزشكي به بيمارستان 

شهيد بهشتي كاشان انتقال داده شد. 
علت تصادف توسط كارشناسان راهنمايي و رانندگي در دست بررسي 

است.  

اختالس 100 ميليونی کارمند بانکی 
در فريدن

انهدام باند سرقت احشام 
در نطنز و کشف 23 فقره سرقت

تصادف دو سواري در جاده قديم 
کاشان – نطنز پنج کشته بر جاي 

گذاشت 

روی آوردن جوان��ان به زندگی مجردی 
در شش كالنشهر تهران، شيراز، مشهد، 
اصفه��ان، تبري��ز و اهواز ب��ه 30 درصد 
رس��يده اس��ت و غم انگيزتر آنكه روز 
به روز دختران جوان تعداد بيش��تری از 
اين جامعه آماری را تش��كيل می دهند. 
اي��ن روزه��ا خانواده ها از ح��رف زدن 
درباره حس اس��تقالل طلب��ی و آزادی 
فرزندان خود نگران هستند، حس هايی 
ك��ه از موهبت های الهی برای انس��ان به 
شمار می رود از آنجا كه همراه با تمايل 
فرزندان به زندگی مجردی اس��ت برای 
خانواده ها ترس��ناك شده است. گرايش 
ب��ه جامعه گريزی، تنوع طلب��ی جوانان، 
مس��ئوليت گريزی، ت��رس از ط��الق و 
شكس��ت در زندگ��ی آينده، ت��رس از 
خيان��ت همس��ر، رواج مردس��االری و 
زن س��االری و رقابت بين آنها، مهم ترين 
داليل اجتماعی هستند كه تمايل جوانان 
را ب��ه ازدواج كاه��ش می دهند. در حال 
حاضر در تمام اج��زای جامعه ما تقابل 
ميان س��نت و مدرنيته مش��هود است و 
در اي��ن فض��ا افراد در يك س��رگردانی 
زندگی می كنند. در همين راستا تمايل به 
زندگی مجردی در طبقات پايين و سنتی 
جامعه به مراتب كمتر بوده و مانند ساير 
فعاليت ه��ای اجتماعی متولی اين آزادی 
زن��ان و دخترانی از طبق��ه ميانی جامعه 

هستند.
در گذشته دير ازدواج كردن امر ناپسندی 
ب��ود اما امروزه اين موض��وع به يك امر 
بسيار عادی در جامعه تبديل شده است.
كه متاسفانه پخش فيلم های مختلف در 
برنامه های ماهواره ای  موجب الگوبرداری 
جوانان از فرهنگ غرب شده است و در 
اثر گرايش جوانان به اين فرهنگ، زندگی 
مجردی و بی ميل��ی به ازدواج در جامعه 

رشد می يابد. 
مداخله خانواده ها در زندگی جوانان يكی 
ديگر از داليل باال رفتن سن ازدواج است 
و اعتي��اد برخی از جوانان به مواد مخدر 
نيز موجب ترس بس��ياری از دختران از 
ازدواج می ش��ود. با اين كه بنده بنيانگذار 
ازدواج دانش��جويی در دانش��گاه شهيد 
بهش��تی بودم اما هم اكنون می بينم انگيزه 
جوانان از اين ازدواج ها بيش��تر از روی 

هوس، احساس و دريافت وام يا هدايا از 
سوی سازمان ها است. ازدواج دانشجويی 
بايد با انجام مش��اوره و اجازه خانواده ها 
ص��ورت گيرد و تمام امكان��ات الزم از 
قبيل خوابگاه و ش��غل مناسب برای اين 
جوانان پ��س از اتمام تحصيالت تأمين 
شود. داليل مختلف اقتصادی، فرهنگی، 
اجتماعی، اخالقی و سياسی در باال رفتن 
س��ن ازدواج جوانان تأثير گذار است. در 
زمينه مشكالت اقتصادی، تهيه مسكن، 
تهي��ه وس��ايل زندگی، مهريه س��نگين، 
بي��كاری، رفاه زدگی برخ��ی از جوانان 
و فق��ر خانوادگ��ی، از مهم ترين داليل 
اقتص��ادی موثر در تأخير ازدواج جوانان 
اس��ت. از طرفی فقر مالی خانواده ها در 
تأمي��ن امكانات ازدواج فرزندانش��ان از 
عوامل موثر در تأخير ازدواج است چون 
م��ادی بودن قوانين مانند زندانی ش��دن 
جوانانی كه قادر به پرداخت مهريه نيستند 
موجب ت��رس آنها از ازدواج می ش��ود. 
هزينه های سنگين عقد و عروسی هم در 
تأخير ازدواج موثر است و از سوی ديگر 
نداشتن جهيزيه كافی برخی از دختران، 
آنه��ا را از ازدواج منص��رف می كند. از 
مس��ائل فرهنگی كه س��ن ازدواج را باال 
می برد، می ت��وان به ادامه تحصيالت به 
ويژه توسط دختران، مدرن شدن زندگی، 
الگوپذيری جوانان از غرب و تمايل آنها 
ب��ه زندگی مجردی، تزل��زل ارزش های 
س��نتی و مهاجرت فرهنگی، اشاره كرد. 
با توج��ه به ناهنجاری ه��ای موجود در 
خانواده گاهی شكست والدين در زندگی 
و درگيری ه��ای مداوم آنها موجب عدم 
تماي��ل آنها ب��رای ازدواج فرزندانش��ان 
می ش��ود. درب��اره مس��ايل اجتماعی و 
اخالقی كه موج��ب عدم تمايل جوانان 
به ازدواج می شود، هم می توان گرايش 
ب��ه جامعه گريزی، تنوع طلب��ی جوانان، 
مس��ئوليت گريزی، ت��رس از ط��الق و 
شكست در زندگی آينده، ترس از خيانت 
همسر، رواج مردساالری و زن ساالری و 
رقابت بين آنها، ي��اد كرد.  به عقيده من 
هدف اصلی از ازدواج بايد رس��يدن زن 
و مرد به كمال باشد همچنين رواج بی بند 
و ب��اری و مبهم بودن آين��ده جوانان در 

كاهش ازدواج موثر است. 

ماهواره عاملی منفی 
در افزايش رشد تمايل به زندگی مجردی 

اعتیاد 

به اینترنت 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص در سال جاري؛

منابع آبي در سد زاینده رود ذخیره مي شود
مدير عامل شركت آب منطقه اي استان اصفهان گفت: در سال جاري بايد منابع آبي بيشتري 
در سد زاينده رود در راستاي تحويل آب به كشاورزان استان ذخيره  شود. محمد علي طرفه 
با اشاره به اين كه تامين آب شرب مناطق استان از اهميت زيادي برخوردار است، اظهار 
داشت: برنامه هاي توزيع آب اين شركت در راستاي بهبود شرايط توزيع آب و جلوگيري 

از ايجاد مشكل براي تامين آب شرب مناطق استان بوده است. 
وي به ضرورت انجام اقداماتي در راستاي تامين آب شرب اشاره كرد و افزود: صرفه جويي، 
كنترل كردن، و جلوگيري از برداشت هاي اضافه آب از اقدامات مهم، اساسي و ضروري 
در راستاي تامين آب شرب بوده و تمام مسئوالن و دستگاه هاي اجرايي بايد به صورت 

ويژه به اين موضوع توجه كنند. 
نیروگاه اصفهان یکي از صنایع مهم استان است 

مدير عامل ش��ركت آب منطقه اي استان اصفهان با اش��اره به اين كه نيروگاه اصفهان از 
صنايع مهم استان است، تصريح كرد: نيروگاه اصفهان يكي از مهم ترين صنايع استان بوده 
و آب رساني به اين بخش از صنعت و تامين آب مورد نياز آن، اين شركت را همواره با 

مشكالت زيادي مواجه مي كند. 
وي اضافه كرد: نيروگاه اصفهان به دليل تامين برق استان و كشور براي تمام مسئوالن، 
دس��تگاه هاي اجرايي و مردم از اهميت زيادي برخوردار است. طرفه به نتايج حاصل از 
تامين نكردن آب مورد نياز نيروگاه اصفهان اش��اره كرد و بيان داشت: در صورت تامين 
نكردن آب مورد نياز اين نيروگاه، به صورت قطعي آثار و نتايج نا مناسب و زيادي براي 

اين بخش از صنعت ايجاد مي شود. 
وي با بيان اين كه در سال جاري منابع آبي بيشتري در سد زاينده رود ذخيره مي شود، ادامه 
داد: با انجام اقدامات الزم در راستاي ذخيره منابع آبي در سد زاينده رود، آب مورد نياز در 

بخش كشاورزي در اختيار كشاورزان استان قرار مي گيرد. 
برنامه هاي توزیع آب براي حفظ حقوق بخش هاي مختلف است 

مدير عامل شركت آب منطقه اي استان اصفهان با اشاره به نوع و اجراي برنامه هاي توزيع 
آب در بخش هاي مختلف استان گفت: برنامه هاي توزيع آب در سال جاري به منظور 

حفظ حقوق كشاورزان و تامين آب شرب و صنعت در استان اجرا مي شود. 
وي به وضعيت ش��رايط آبي موجود در استان اش��اره كرد و اظهار داشت: استان از نظر 
وضعيت ش��رايط آبي همچون بارندگي و ميزان حجم آب در سال جاري در وضعيتي 
مشابه دو سال گذشته قرار دارد. طرفه با اشاره به ضرورت برنامه ريزي و انجام اقدامات 
الزم در راستاي برطرف شدن مشكالت ناشي از خشكسالي رودخانه زاينده رود افزود: 
خشكسالي رودخانه زاينده رود مشكالت زيادي براي مردم و جامعه ايجاد كرده و تمام 

مسئوالن و دستگاه هاي اجرايي بايد در راستاي برطرف شدن اين مشكالت اقدامات الزم 
را انجام بدهند. وي به اقدامات انجام ش��ده در اين ش��ركت در راستاي تامين آب استان 
اش��اره كرد و بيان داشت: افزايش منابع آب حوزه زاينده رود از اقدامات مهم در راستاي 
تامين آب اس��تان بوده و در اين راستا طرح هايي مانند طرح كوهرنگ، فالت مركزي و 

ديگر طرح ها اجرا شده است. 
تونل گالب براي کاهش مشکالت تامین آب شرب اجرا شد 

وي با بيان اين كه اجراي پروژه هاي عمراني و صنعتي در اس��تان مش��كالت زيادي در 
راستاي تامين منابع آبي ايجاد مي كند، تصريح كرد: پروژه تونل گالب يكي از پروژه هاي 
مهمي بوده كه از چند سال گذشته به منظور كاهش مشكالت تامين منابع آبي استان به 
صورت جدي عملياتي شده است. مدير عامل شركت آب منطقه اي استان اصفهان اضافه 
كرد: عملياتي ش��دن تونل گالب يكي از راهكار هاي مهم و اساس��ي به منظور كاهش 
مش��كالت، چالش ها و نگراني هاي مردم در راستاي آب شرب، كميت و كيفيت آن در 
آينده و در زمان حال اس��ت. وي به اين تونل و تامين نياز هاي آبي اس��تان اشاره و تاكيد 
كرد: قطعه ١0 كيلومتري اين تونل نياز هاي آبي شهرستان كاشان و قطعه ١7 كيلومتري 
آن نياز هاي آبي اصفهان بزرگ را در آينده تامين مي كند. طرفه ادامه داد: تمام مس��ئوالن 
و دستگاه هاي اجرايي بايد از طرح هاي تامين منابع آبي استان حمايت كرده و الگو هاي 

مصرف آب در جامعه و ميان مردم بايد به صورت مناسب فرهنگ سازي شود.

 با فراهم شدن اعتبارات طرح :
مشکل فاضالب آستان 

 امامزاده آقاعلي عباس )ع( حل مي شود
مراس��م توديع و معارفه مدير آب و فاضالب بادرود با حضور فرماندار ، 
بخشدار ، امام جمعه ، مديرعامل شركت آبفاي استان اصفهان و مسئوالن 

اين شهر برگزار شد. 
بخشدار بادرود با اشاره به شيب منطقه و مشكالت فاضالب كه از اين بابت 
در ش��هر حادث مي شود و باالخص در محل امامزاده آقاعلي عباس )ع( 

شرايط خاصي را بوجود مي آورد خواستار رفع اين مشكل شد.
وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به آنكه احكام مديران در نظام 
جمهوري اسالمي در حقيقت احكام صادره در دولت امام زمان )عج( است 

بر ارائه كارنامه درخشان از سوي مديران تأكيد كرد.
امام جمعه شهر بادرود هم در سخناني و با اشاره به آنكه شايد بتوان بدون 
ساير منابع و يا حتي نان چند روزي را طي كرد اما بدون آب امكان زندگي 
وجود ندارد بر اهميت آب و مصرف صحيح و صرفه جويي در مصرف و 
حفظ آن براي نسل هاي آتي تأكيد و نقش كاركنان و مديران آبفا را در اين 
خصوص مهم و حياتي خواند . وي ضمن تقدير از مدير و كاركنان آبفاي 
بادرود به جهت آنكه با كمترين شكايت مردمي به فعاليت و ارائه خدمت 
پرداخته اند از خدمات آقاي پورنوري تشكر و بر حمايت و پشتيباني از مدير 

جديد منصوب شده تأكيد كرد .
در اين مراسم همچنين فرماندار شهرستان نطنز و بادرود با اشاره به خدماتي 
بودن شركت آبفا ؛ برخورد مطلوب و صحيح با مردم حتي اگر مطالبات آنها 
قابليت انجام نداشته باشد تأكيد و از بابت خدمات صورت گرفته تاكنون 
 تشكر و قدرداني كرد . وي با اشاره به تأمين اعتبار از محل تملك دارائي ها
و مش��اركت آستان امامزاده آقاعلي عباس )ع( بر حل مشكل فاضالب در 
اين امامزاده تأكيد كرد . فرماندار شهرستان با طرح موضوع هدفمندسازي 
يارانه ها ، از تدبير انديشيده شده و نحوه فعاليت در شركت آبفا درخصوص 
اجرايي كردن اين طرح كه بدون هيچگونه مشكل و تنشي با موفقيت به 
اجراي آن پرداختند قدرداني و تش��كر كرد.  در اين مراس��م اميني رئيس 
هيأت مديره و مديرعامل ش��ركت آبفاي اس��تان اصفهان با اشاره به طرح 
تحول اقتصادي و هدفمندسازي يارانه ها كه اقدام بزرگ دولت محسوب 
مي ش��د و شجاعت و جسارت اجرايي مي خواست به مشاركت مردم و 
مسئوالن و اقدامات صورت گرفته در آبفاي استان به عنوان يكي از دستگاه 
هايي كه عملكرد بسيار مطلوبي در موفقيت اين طرح داشته اند اشاره كرد 
و گفت : برنامه ريزي ، تالش و پيگيري و دقت در اقدامات صورت گرفته 
باعث شد كه بدون دغدغه و مشكل در بخش آب بتوانيم هدفمندسازي 

را اجرايي كنيم .
 اميني در بخش ديگري از سخنانش از همراهي آبفا در اجرايي شدن طرح هاي
كالن دولت همچون طرح مسكن مهر نام برد و گفت : در كل استان و به 
همت و تالش و تدبير انجام شده خوشبختانه در ارائه خدمات به طرح هاي 

مسكن مهر مشكلي وجود ندارد .
مديرعامل آبفاي استان اصفهان با اشاره به اين كه پست ها و مسئوليت ها 
نعمتي از طرف خداوند متعال جهت آزمودن بندگان و جلب رضايت مردم 
و حق تعالي است گفت : بايد آنچنان رفتار كنيم كه نزد مردم و در پيشگاه 

خداوند شرمنده نباشيم .
اميني با اشاره به مجاورت شهر بادرود با امامزاده آقاعلي عباس )ع( و تقدس 
اين منطقه بر ارائه خدمات مطلوبتر در اين شهر تأكيد و گفت : تالش داريم 
از مديراني استفاده كنيم كه با تالش و عملكرد قوي و تعامل مؤثر با مردم و 

مسئوالن و بدون تنش و چالش به خدمت رساني بپردازند .
مديرعامل آبفاي استان اصفهان با اشاره به مطالعات انجام شده درخصوص 
طرح فاضالب شهر بادرود و سياست دولت درخصوص اتمام پروژه هاي 
نيمه تمام و سپس آغاز طرح هاي جديد فاضالب در ساير شهرها گفت : 
درصورت تخصيص اعتبارات الزم پس از اتمام طرح فاضالب شهر نطنز 

پروژه فاضالب اين شهر را آغاز خواهيم كرد .
اميني در خصوص مش��كل فاضالب آستان امامزاده آقاعلي عباس)ع( نيز 
قول مساعد داد كه بر اساس توافقات انجام شده و درصورت اجرايي شدن 
تعهدات اين توافقنامه در خصوص تأمين اعتبار از س��ه محل ستاد بحران 
استان، آبفا و مشاركت آستان امامزاده پروژه فاضالب مذكور انجام شود. الزم 
به توضيح است در اين جلسه از تالش و خدمات پور نوري مدير آبفاي 
بادرود تقدير و تش��كر و قيصري به عنوان مدير جديد اين اداره مطلوب 

شد .

هشدار مدير حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزي:
خطر توسعه آفات گياهي درمزارع وباغ هاي 

استان اصفهان
مدير حفظ نباتات سازمان جهادكشاورزي استان گفت: خطر توسعه آفات 
گياهي درمزارع وباغ هاي استان، امسال به مرز هشدار جدي رسيد. رحيمي  
اظهار كرد: علت توسعه آفات گياهي تداوم خشكسالي است و بهره برداران 
بايد براي مقابله با اين آفات آمادگی كامل داش��ته باشند. وی بابيان اينكه 
اكنون بيش از 80درصد توليدات بخش كشاورزي به توليدات باغي وزراعي 
اختصاص دارد، افزود: اكنون مبارزه با س��ن گندم، علف هاي هرز س��مج 
مانند جو دره و آفات چوبخوار درختان همچون پروانه فري، بيماري هاي 
خاكزاد جاليزها و طغيان آفات گياهي عمومي به ويژه ملخ وموش در بخش 

كشاورزي ضروري است. 
مدير حفظ نباتات سازمان جهادكشاورزي استان تصريح كرد: درصورت  
توجه نكردن به مبارزه با آفات گياهي خسارات جبران ناپذيري به كشاورزان 
وارد مي ش��ود. وي از پروان��ه فري به عنوان خطرناك ترين آفت درختي 
يادكرد و افزود: اكنون بخش عمده اي از باغها گرفتاراين آفت شده اند و 
ممكن است  درختان سيب سميرم هم دچار اين آفت شوند. رحيمي دفع و 
مبارزه با اين آفات را در يك دوره پنج  ساله ميسر دانست وبيان كرد: براي 
اجراي اين طرح به بيش از 200 ميليارد ريال اعتبار در سال نياز است.البته 
در پی كشته شدن »اسامه بن الدن« رهبر القاعده در عمليات دوم مه نيروهای 
آمريكايی در منطقه ابوت آباد پاكستان هم اكنون اين سوال مطرح می شود 
كه چرا غربی ها هم اكنون از افغانستان خارج نمی شوند؟ آيا بهانه ای ديگر 

برای تداوم اشغالگری وجود دارد؟

با توجه به شرايط اقليمي فارسان؛
احداث آزمايشگاه تخصصي گياهان دارويي 

ضروري است
رئيس دانشگاه علمي � كاربردي فارسان گفت: باتوجه به شرايط اقليمي 
مستعد كش��ت گياهان دارويي در اين شهرس��تان، راه اندازي آزمايشگاه 
تخصصي ضروري اس��ت. احمد توكلي اظهار داشت: چرخه شناسايي، 
عرضه و مصرف گياهان و داروهاي طب س��نتي نياز به كار پژوهشي و 
فرهنگسازي دارد. وي افزود: آنچه الزم است نهادينه شود، ارتقاي سطح 
دانش و آموزش دس��ت اندركاران عرضه داروهاي گياهي اس��ت كه از 

آگاهي علم مدرن دارويي درماني آگاهي نسبي يابند. 
توكلي با بيان اين كه داروهاي گياهي به خوبي معرفي و تبليغ نشده اند، 
گفت: امروزه رويكرد افكار عمومي به مصرف داروهاي گياهي در مقايسه 
با سال هاي گذشته بسيار بيشتر ش��ده است كه اين امر ضرورت ترويج 

فرهنگ مصرف اين گياهان را بيش از پيش مورد تاكيد قرار مي دهد. 
وي ب��ا بيان اين كه در اين اس��تان تاكنون يك ه��زار و 300 گونه گياهي 
شناسايي شده است،  گفت: همه عناصر، مؤلفه ها و زمينه هاي محوريت 
گياهان چه دارويي و چه غذايي در اين اس��تان مهيا و در دسترس است، 
اما واقعيت اين است كه آنچنان كه بايد جايگاه گياه درماني يا داروهاي 

گياهي براي مردم نقد و تعريف نشده است. 
رئيس دانشگاه علمي � كاربردي فارسان ادامه داد: امروزه اين سرمايه ملي، 
پشتوانه پايداري س��المت و درمان گرايانه بدون هيچ عوارض ناخواسته 
ب��ه عنوان كامل تري��ن مجموعه درماني، در س��ايه هياهوهاي مدرنيزه و 
تبليغات دانش مدرن دارويي جهاني مهجور مانده است. وي اضافه كرد: 
سرمايه گذاري در اين مسير عالوه بر ايجاد اشتغال جوانان مي تواند بستر 
صادرات اين محصوالت ارزش��مند را فراهم و در نتيجه براي اين استان 

اشتغالزايي و براي كشور ارزآوري داشته باشد.
توكلي ادامه داد: تامين مواد اوليه الزم براي توليد در صنايع دارو سازي، 
بهداشتي و غذايي و استفاده فراوان آن در طب گياهي، از جمله مواردي 

است كه مي تواند نقش حياتي اين صنعت را به خوبي تبيين كند. 
وي افزود: برهمين اساس الزم است تا زنجيره توليد بايد به نحوي باهم 
پيوند داشته باشند تا به صورت شبكه توليد، صنعت، مصرف و نياز بازار 
را تامين كنند. توكلي استفاده از مراكز علمي و دانشگاهي و درماني استان 
را براي ترويج گياهان دارويي و داروهاي گياهي موثر دانس��ت و گفت: 
برهمين اس��اس مراكز علمي و دانشگاهي بايد به اولويت هاي اين استان 
توجه داشته باش��ند و پايان نامه هاي دانشجويان به گياهان دارويي داخل 

استان معطوف شود.

مديرکل دفتر امور شهری و روستايی:
با اجرا شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده 

مشکل شهرداری ها حل می شود
 با اجرايی شدن قانون  ماليات بر ارزش افزوده مشكل بسياری از شهرداری های

استان چهارمحال وبختياری حل خواهد شد. علی محمدی مدير كل دفتر 
امورشهری وروس��تايی و شوراهای استان،با بيان اين مطلب در بلداجی 
گفت:با اجرايی ش��دن اين قانون تا حدودی از مشكالت شهرداری های 
بلداجی،گهرو،اردل،ناغان،جونقان و... حل وفصل خواهد شد.وی كه در 
مراسم توديع ومعارفه شهردار جديد شهربلداجی كه در سالن اجتماعات 
كتابخانه عمومی بقيه ا... اين شهرس��خن می گفت: افزود مسؤالن استان 
كمك كنند تا در آينده ای نزديك جشنواره ای تحت عنوان روز گز يا روز 

بلداجی در اين شهربرگزار كنيم.
وی از فرمانداربروجن خواست با همكاری شورای اسالمی شهربلداجی 
ومس��ؤالن محلی اين بخش اين مس��أله را به ص��ورت جدی پيگيری 
كنندت��ا مثل جش��نواره گالب قمصركاش��ان ش��اهد برپاي��ی اين گونه 
جش��نواره ها در سطح كشورباش��يم. و به تمام مردم ايران اطالع رسانی 
كنيم كه بلداجی نام ش��هری است در اس��تان چهارمحال وبختياری، نه 
ن��ام گارگاه گز در اصفهان كه قطعاٌ برای برپايی اين جش��نواره ومعرفی 
 شهربلداجی استاندار چهارمحال وبختياری حمايت و كمك خواهند كرد. 
در ادامه مراس��م رحمانی بلداجی رئيس شورای اسالمی اين شهر با بيان 
مش��كالت موجود اين شهر گزارشی را از عملكرد اين شورا در طی دو 
س��ال اخير برای حاضران بيان كرد و خواس��تار رسيدگی مسؤالن استان 
در تحقق مطالبات به حق مردم اين ش��هر و بخش شد و افزود وصولی 
شهرداريهای بروجن، سفيددشت، گندمان وبلداجی از محل  ١/5درصد 
ع��وارض ف��روش كاالوخدم��ات و واردات كاال و خدم��ات به ترتيب 
2/5ميليارد تومان،350،35 و هفت ميليون تومان در س��ال 8٩ بوده است 
كه بايد استاندارمحترم استان در تخصيص بودجه ها از تملك دارائی های 
سرمايه ای استان عنايتی ويژه به شهربلداجی داشته باشند در ادامه فتاح 
كرمی فرماندار بروجن طی س��خنانی گفت:تمام زير ساخت ها در اين 
بخش مهياس��ت و با همدلی و جديتی كه در ش��ورای اسالمی اين شهر 

سراغ دارم به زودی مشكالت حل خواهد شد.
در ادامه يزدان آقاخانی طی سخنانی كوتاه با اشاره به وجود بقعه امامزاده 
حمزه علی )ع( ،سد و تاالب بين المللی چغاخور در اين بخش خواستار 
حمايت و كمك مس��ؤالن استانی به شهرداری بلداجی شد تا شهرداری 
بلداجی برای خدمات رسانی به گردشگران و مسافران تالشی مضاعف 

داشته باشد.
در ادامه اين مراسم از زحمات رامين پيِشگر بلداجی  شهردار اسبق، تجليل 
و يزدان آقاخانی به عنوان شهردار جديد اين شهر معرفی شد.گفتنی است 
در اين مراسم از زحمات سرپرست شهرداری بلداجی جناب قاسمعلی 
آبدانه نيز قدردانی شد.ش��ايان ذكراست ش��هربلداجی در سال ١362 به 
جرگه شهرهای اس��تان و كشور پيوست و امروزه به عنوان مركز بخش 
بلداجی با  ١5000 هزارنفر جمعيت به عنوان پايتخت گز ايران ش��هرت 

دارد و اين شهرداری  با درجه پنج فعاليت می كند.
در اين مراسم انصاری مديركل بنياد مسكن استان،تنی چنداز كارشناسان 
اين اداره كل،محمدی رئيس اداره بنياد مسكن انقالب اسالمی شهرستان 
بروجن ،امام جمعه و بخش��دار بلداجی،جمعی از رؤس��ای ادارات اين 
بخش،جمعی از خانواده های معظم شهدا،مدير مسئول هفته نامه ارمغان 
اس��تان،زمانی ش��هردار گندمان،خالدی رئيس اداره اطالعات شهرستان 

بروجن و اقشار مختلف مردم اين شهر حضور داشتند.

توليد ۱۳ درصد بادام کشور 
در سامان شهرکرد

نماينده مردم شهركرد در مجلس با بيان اين كه منطقه سامان يكي از قطب هاي توليد 
محصول بادام است، گفت: ١3درصد بادام كشور در منطقه سامان شهرستان شهركرد 
توليد مي شود. نصراله ترابي قهفرحي با بيان اين كه استان چهارمحال و بختياري و 
به ويژه منطقه سامان يكي از قطب هاي كشت و توليد بادام در سطح كشور است، 
ابراز داشت: اين منطقه به دليل وضعيت خاص جغرافيايي براي توليد محصوالتي 
همچون بادام و گردو بسيار مناسب است. وي با بيان اين كه كارخانه هاي فرآوري و 
صنايع جنبي يكي از كمبود هاي منطقه سامان است، افزود: مسئوالن استان بايد براي 
پيشرفت هر چه بيشتر منطقه اقدام به احداث كارخانه هاي فرآوري بكنند. ترابي با 
بيان اين كه صادرات بادام يكي از اهداف بزرگ منطقه س��امان است، ياد آور شد: 
صادرات هر كيلوگرم بادام حدود ١5 دالر ارزآوري دارد كه اين امر بيانگر اهميت 
اقتصادي، ارزآوري، ضرورت س��رمايه گذاري، برنامه ريزي براي توسعه سطح زير 

كشت اين محصول و افزايش توليد آن است.

دبير جديد اتاق بازرگانی و صنايع و معادن 
اصفهان معرفی شد

دوشنبه )١6 خردادماه سال جاری( طی مراسمی با حضور رئيس و نايب رئيس اول 
اتاق، سيداسماعيل محمودی به عنوان دبير جديد اتاق بازرگانی و صنايع و معادن 
اصفهان معرفی شد. مهندس خسرو كسائيان و دكتر محمود اسالميان طی سخنان 
جداگانه ای ضمن تقدير از زحمات و تالش های دكتر مهرزاد خليليان با معرفی 
 سيداسماعيل محمودی به طور رس��می وی را به عنوان دبير جديد اتاق معرفی 

نمودند.
سيداس��ماعيل محمودی طی سخنانی با اشاره به اين كه پذيرش مسئوليت يعنی 
توفيق خدمت، ابراز اميدواری كرد تا به كمك و همراهی تك تك پرس��نل اتاق 

بتواند در پيش برد اهداف مؤثر واقع شود. 
 وی ادام��ه داد: از آنجاي��ی ك��ه در مكت��ب ما توفيق خدمت عبادت محس��وب
  م��ی ش��ود. از زحم��ات دكت��ر خليلي��ان قدردان��ی م��ی كن��م و به ايش��ان 

می گويم: »عبادتتان قبول«

پتروشيمي لردگان 
در بازار پايه فرابورس درج شد

مجتمع پتروش��يمي لردگان مج��ري اوره و آمونياك يازدهم، چهارش��نبه هفته 
گذشته )١١ خرداد ماه( در بازار پايه فرابورس درج شد. به گزارش موج، مجتمع 
پتروشيمي لردگان در زميني به مساحت 300 هكتار در شهرستان لردگان واقع در 
استان چهارمحال و بختياري منطقه فالرد از سال ١386 در حال احداث است. اين 
مجتمع ساالنه ظرفيت توليد يك ميليون و 73 هزار تن اوره و 677 هزار تن آمونياك 
را دارد و بخش عمده  اي از آمونياك توليدي اين مجتمع براي توليد اوره در داخل 
مجتمع مصرف مي شود و 74 هزار تن آن نيز به  صورت مازاد براي عرضه مستقيم 

به بازار در نظر گرفته شده است. 
س��هامداران كنوني پتروشيمي لردگان شامل شركت هاي ملي صنايع پتروشيمي 
)20 درصد(، بازرگاني پتروشيمي )١5 درصد(، سرمايه گذاري ايران )24 درصد(، 
 سرمايه گذاري صنايع شيميايي و پتروشيميايي تامين )١١ درصد(، مهندسي همپا 

)٩ درصد( و ساير 2١ درصد مي شود. 

کشف و ضبط کاالي قاچاق در بروجن به 
ارزش بيش از پنج ميليارد ريال

فرماندار شهرس��تان بروجن از كش��ف و ضبط كاالي قاچاق به ارزش پنج 
ميليارد و 3٩4 ميليون ريال در اين شهرستان خبر داد. 

ب��ه گزارش موج، فتاح كرمي با بيان اين مطلب اظهار داش��ت: 73 پرونده 
در اين زمينه براي قاچاقچيان تش��كيل ش��ده اس��ت.  وي تأكيد كرد: پتو، 
پوش��اك، لوازم آرايش��ي بهداش��تي، برنج و روغن، ابزار آالت، پوشاك و 
 مواد دارويي از كاالهاي قاچاق كشف شده در شهرستان بروجن محسوب 

مي شود. 
وي افزود: در دو ماه نخس��ت امس��ال، ١٩ پرونده براي قاچاقچيان كاالي 
اين شهرستان تشكيل و متهمان به پرداخت 6١5 ميليون ريال جريمه نقدي 
محكوم ش��دند. كرمي تصريح كرد: امس��ال 700 پرونده در اداره تعزيرات 
حكومتي بروجن براي رس��يدگي به تخلفات بهداش��تي و گران فروش��ي 

اصناف تشكيل شده است.

رئيس خانه صنعت و معدن اس��تان اصفهان گفت: قبل از انتقال معادن و كارخانه ها 
به مناطق دور از ش��هر اصفهان، خدمات زير س��اختي در اختيار آنان قرار مي گيرد. 
عبدالوهاب سهل آبادي در جلسه اي با موضوع طرح مسائل و مشكالت معادن شن 
و ماسه و كارخانه هاي آجر منطقه شرق استان با اشاره به رسيدگي به مشكالت معادن 
شن و ماسه و كارخانه هاي آجر در منطقه شرق اصفهان گفت: از مصوبات اين جلسه 
كه توسط معاون سازمان صنايع و معادن استان جمع بندي شده، طي نامه اي رسمي به 
استاندار اصفهان ارسال مي شود. وي تصريح كرد: مقرر شده واحدهاي موجود شن و 
ماسه و آجرپزي، به ازاي هر متر مربع تخريب زمين هاي مربوط، نسبت به تسطيح سه 
متر مربع زمين اقدام كنند. رئيس خانه صنعت و معدن اضافه كرد: دليل تصويب اين 
مصوبه احيا و بازسازي و مسطح كردن منطقه است. وي در خصوص مصوبه ديگر 

در اين جلسه گفت: مقرر شد، از اقدامات يك شركت خدمات مشاوره اي نسبت به 
تعيين منطقه جايگزين، برآورد هزينه هاي زيرساخت، برآورد مدت زمان و هزينه هاي 
انتقال و همچنين ساير عواملي كه در اين زمينه موثر هستند، استفاده شود. سهل آبادي 
بيان داشت: با ارائه طرح كامل توجيهي اقتصادي، فني و مالي و همچنين شرايط روز 
تصميم نهايي به عمل مي آيد. وي تاكيد كرد: تا قبل از انتقال معادن و كارخانه ها كه 
ممكن اس��ت بين پنج تا ١5 س��ال به  طول انجامد، خدمات زيرساختي كه در حال 
حاضر بسياري از آنها آماده ارائه است، در اختيار اين بخش قرار مي گيرد. رئيس كانون 
كارفرمايان اس��تان اصفهان در خصوص آخرين مصوبه اين جلسه افزود: واحدهاي 
موجود در اين منطقه نيز بايد نسبت به جذب 500 نفر از اهالي منطقه براي اشتغال در 

اين واحدها اقدام كنند.
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خدمات زيرساختي به معادن و کارخانه ها ارائه مي شود

مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري استان اصفهان 
گفت: براس��اس برنامه ريزي هاي انجام شده، تا پايان 
 سال عمليات مرمت و بهره برداري از حمام شيخ بهايي
به پايان مي رس��د و به مس��افران ن��وروز  ٩١ هديه 
مي شود. اسفنديار حيدري پور با اشاره به آغاز مرمت 
اين حمام از يك ماه پيش، اظهار كرد: با وجود اين كه 
در سال هاي گذشته، اقدامات مرمتي زيادي در حمام 
شيخ بهايي انجام شده است، يك جلسه  شوراي فني 
با هدف بررس��ي مس��ائل در حمام برگزار شد. او با 
اشاره به دخل و تصرف هايي كه در سال هاي گذشته 
در اين حمام ش��ده اس��ت، گفت: مستندسازي اين 
بخش ها با هدف بازگش��ت حمام به حالت اوليه در 
دس��ت انجام اس��ت. وي بيان كرد: سال پيش،  5 /  4 
دانگ از كل حمام توسط اداره كل ميراث فرهنگي و 
 گردشگري اصفهان تملك شد. اكنون نيز تملك  5 /١  

دانگ ديگر در دس��تور كار است. اميدواريم بتوانيم 
در اين زمينه به جمع بندي كاملي برسيم. حيدري پور 
ادامه داد: پس از پايان مرمت حمام، كاربري خاصي 
 به آن داده نمي ش��ود. قص��د داريم بنا را به نام حمام 
ش��يخ بهايي باقي بگذاريم تا م��ردم با همه  جزييات 

ساخت حمام و فضاهاي آن آشنا شوند.
احتماال فضاي نمايشگاهي خوبي نيز در حوزه هاي 
ديگر ي��ا حتی پ��روژه  مرمت حم��ام به عنوان يك 
نمايشگاه مرمت در اين حمام به نمايش درمي آيد. او 
با اش��اره به لزوم آزادسازي برخي فضاهاي ديگر در 
اطراف حمام شيخ بهايي، گفت: بخش »تون حمام« 
كه مكان گرم  كردن آب با روشن كردن آتش است، 
در دستور كار براي آزادسازي و احيا قرار دارد، ولي 
احياي فضاهاي حمام ش��يخ بهايي براي امس��ال در 

اولويت است.

حمام شيخ بهايي؛ هديه  ميراث فرهنگي اصفهان به مسافران نوروز 91

مدير کل سازمان تبليغات اسالمي اصفهان:
حضرت امام راحل)ره( احياء گر فرهنگ جهاد و شهادت بودند

در آستانه سالگرد ملكوتي ارتحال ملكوتی حضرت 
امام خميني )ره( مراس��م ويژه اي با حضور جمعي از 
روحانيون، مسئوالن و كاركنان و بسيجيان ذوب آهن 

اصفهان در تاالر ذوب آهن اين شركت برگزار شد.
در اين مراس��م كه با برنامه ويژه فرهنگي همراه بود، 
حجت الس��الم و المسلمين بهش��تي نژاد مدير كل 
سازمان تبليغات اسالمي اصفهان طي سخناني ضمن 
تسليت س��الگرد ارتحال حضرت امام راحل )ره( به 
تشريح رويدادهاي مهم در خرداد ماه و آغاز ماه رجب 
م��اه نيايش پرداخت و گفت: در ١3 و١4 و ١5 خرداد 
ماه سه رويداد مهم انقالب اسالمي رخ داده است كه 
بايد هر س��اله به نحو شايسته به آن توجه شود . وي 
١3 خرداد س��ال ١342 كه مصادف با روز عاشورا ي 
حسيني بود را نقطه عطفي در آغاز انقالب اسالمي ذكر 
نمود و گفت : حضرت امام در همين روز در مدرسه 

فيضيه سخنراني تاريخي داش��تند و به نحو شايسته 
خواستگاه نهضت اس��المي را از نظر زماني و مكاني 

انتخاب نمودند.
وي گفت : اما راحل )ره( انقالب اسالمي را براساس 
مكتب اهل بيت)ع( و نهضت عاشورا پايه ريزي و از 
آن الگو گرفتند. وي با اش��اره به دستگيري حضرت 
امام )ره( در ١5 خرداد 42 و ش��هادت حدود ١5000 
نفر بدست دژخيمان رژيم پهلوي گفت:  امنيت جامعه 
ما نتيجه جهاد و ش��هادت و فداكاري شهدا در طول 
انقالب اسالمي و دوران دفاع مقدس است و همه ما 
در واقع سر سفره ش��هدا نشسته ايم بنابراين بايد در 
همه احوال از ارزش ها و دس��تاوردهاي حضرت امام 

راحل)ره( و خون شهدا دفاع نماييم.
مدير كل سازمان تبليغات اسالمي اصفهان با اشاره به 
ضرورت آشنايي نسل جديد با فرهنگ و راه حضرت 

امام)ره( گفت ايشان توانستند نظام اسالمي را بعد از 
معصومين)ع( ب��راي اولين بار به عنوان نظام ديني به 

دنيا معرفي كنند .
حجت السالم و المسلمين بهشتي نژاد گفت : حضرت 
امام)ره( به عنوان باالترين مقام مرجعيت و اخالق به 
دنبال انجام وظيفه بودند و توانس��تند تئوري اسالم و 
فق��ه را در حوزه حكومت و زندگي عملي نمايند . و 
هم اكنون اين مبحث با عنوان واليت فقيه در جامعه 
نهادينه شده اس��ت. وي در بخش ديگري از سخنان 
خود اهميت س��ال جهاد اقتصادي را يادآور ش��د و 
گفت : بر اس��اس سخنان معصومين)ع( وقتي جامعه 
سالم است كه اقتصاد آن سالم باشد و از چيزهايي كه 
باعث مي ش��ود اسالم نابود شود اقتصاد ناسالم است 
بنابراين شايسته است كه همه آحاد ملت در سال جهاد 

اقتصادي تالش و كوشش خود را به عمل آورند .
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باورنکردنی

سیارات منظومه شمسی و قمرهایشان 
با وجود اکتش��افات فراوانی که تا االن 
صورت گرفته است همچنان ناشناخته 

باقی مانده اند.
بعض��ی از ای��ن قمره��ا آنچن��ان برای 
دانش��مندان جذاب هس��تند که ممکن 
اس��ت به آنه��ا ب��رای تحق��ق رویای 
مهاج��رت از زمین کم��ک کنند. تیتان، 
قمر س��یاره زح��ل یکی از ای��ن اقمار 
شگفت انگیز است. یکی از داستان های 
جالب ای کیو س��ان که چندین بار آن 
را تجربه کرده اید، مربوط به مسابقه ای 
ب��ود ک��ه در آن ای کیو س��ان باید در 
مس��ابقه تخم مرغ چرخاندن ش��رکت 
می کرد. قابل پیش بینی بود که دانشمند 
کوچک داستان ما، برنده مسابقه می شد. 
او برخالف دیگ��ران، تخم مرغ هایش 
را پخ��ت و همین باعث ش��د که آنها 
 بسیار بیش��تر از تخم مرغ های خام رقبا 

بچرخند. 
پختن که نه، اما س��فت ش��دن یا جامد 
بودن یک جسم باعث تفاوتی چشمگیر 
در چرخش��ش به دور خود و حتي به 
دور ج��رم دیگ��ری در مدار می ش��ود. 
حاال اگر ش��ما ستاره ش��ناس باشید و 
داستان ای کیو س��ان را دیده باشید )یا 
از فیزیک این داس��تان آگاه باش��ید( به 
راحت��ی می توانید تش��خیص دهید که 
فالن جرمی که در حال چرخش است، 
مایع اس��ت یا جامد. درست تر بگوییم: 
آیا درون این ج��رم یا بخش بزرگی از 
درون آن مایع اس��ت یا خیر. این همان 
ماجرایی است که دانشمندان رصدخانه 
سلطنتی بلژیک آن را خلق کرده اند: آنها 
ب��ا کمک داده های فضاپیمای کاس��ینی 
گردش تیتان، بزرگترین ماه سیاره کیوان 
)زحل( به دور خود و سیاره مادر را زیر 
نظر گرفتند و متوجه اینرسی چرخشی 
غیر عادی آن شدند: مقاومتش در برابر 
تغییر حرکت که به جرم زاویه ای مشهور 
است. به صورت کلی، تیتان به گونه ای 
رفتار می کند که نش��ان دهنده یک جرم 
جامد، با چگال��ی و جرمی که پیش از 
این اندازه گیری شده بود، نیست. عالوه 
بر این حرکتش - ه��م گردش به دور 
خودش و هم به دور سیاره مادر - نشان 
می ده��د تیتان یک ج��رم به طور کامل 

جامد نیس��ت. بر مبنای محاس��به های 
ریاضی، تیتان ب��ه خوبی می تواند پر از 
مایع باش��د. یا دست کم در ژرفای قابل 
توجهی نسبت به س��طح، الیه ای مایع 
داشته باش��د. اما چیزی که بیشتر گمان 
می رود، اقیانوس��ی زیر پوس��تی است 
ک��ه به احتمال زیاد ممل��و از متان مایع 
باشد. چنین گمانی، پاسخ خوبی به این 
پرس��ش می دهد که تیتان این همه متان 
را از کجا آورده است؟ متان - که به گاز 
طبیعی هم مشهور است - ترکیبی است 
که به س��رعت در نور خورشید تجزیه 
می ش��ود. در واقع، هال��ه آبی رنگی که 
دورت��ادور تیتان را مثل یک روح در بر 
گرفته، همین متان تجزیه شده است. اما 
چیزی که تردیدی در آن نیس��ت، این 
است که آنجا، در دوردست بسیار سرد 
منظومه خورش��یدی، مس��أله ای وجود 
دارد ک��ه هن��وز ارزش بس��یاری برای 
کاوش کردن و کش��ف کردن دارد پس 
اگ��ر ای��ن همان م��اده ای اس��ت که به 
صورت قطره های بسیار بزرگ و بسیار 
سرد باران بر سطح می بارد و رودخانه ها 
و دریاچه ه��ا را پر می کن��د و در همان 
حال با نور فرابنفش خورش��ید تجزیه 
می ش��ود، چطور می تواند کل ماه را در 
بر بگیرد؟ تیتان، ماه بسیار بزرگی است؛ 
به یاد داشته باشید که با 5150 کیلومتر 
قطر، بیش از یک س��وم زمین است. به 
نظر می رس��د باید جایی باش��د که این 
همه مت��ان از آن بیایند و یک اقیانوس 
مخفی پاس��خ خوبی برای این پرسش 
اس��ت. بدیهی اس��ت که برای پاسخ به 
چنین مس��أله ای به داده های بیش��تر و 

کاوش های گسترده تری نیاز است. 
هنوز احتمال های زیاد دیگری می تواند 
پاس��خگوی بی نظمی در گردش تیتان 
باشد. شاید عبور یک دنباله دار یا جسم 
بزرگی ش��بیه به آن از نزدیکی این ماه، 
باعث چنین تغییری ش��ده است. شاید 
نیروهای خارج��ی دیگری بر روی اش 
اث��ر گذاش��ته باش��ند. اما چی��زی که 
تردیدی در آن نیس��ت، این اس��ت که 
آنجا، در دوردس��ت بسیار سرد منظومه 
خورش��یدی، مس��أله ای وجود دارد که 
هنوز ارزش بسیاری برای کاوش کردن 

و کشف کردن دارد.

تس��وتوما یاماگاتچی ) Tsutomo Yamaguchi (: این 
مرد ژاپنی که اکنون 93 سال سن دارد ، یکی از بدشانس  ترین 
آدم  های تاریخ به شمار می  رود. در زمان جنگ جهانی دوم، 
اولین بمب  های اتمی تاریخ بر روی شهر های هیروشیما و 
ناکازاکی انداخته شدند و یاماگاتچی در زمان هر دو بمباران 
اتمی، در این دو شهر حضور داشت . در 6 آگوست 1945، 
یاماگاتچی برای انجام یک مأموریت کاری عازم هیروشیما 
شد. هنگامی که قصد داشت از قطار پیاده شود، ناگهان اولین 
بمب اتمی تاریخ در این شهر و در دو کیلومتری او انداخته 
ش��د و فاجعه وحش��تناکی را به بار آورد . یاماگاتچی در اثر 
این انفجار پرده گوشش پاره و دچار نابینایی موقت شد. او 
پس از گذراندن یک شب در پناهگاه حمله هوایی ، تصمیم 
گرفت که از مأموریت خود صرف نظر کند و به شهر خود 
بازگردد. سه روز پس از این حادثه ، یاماگاتچی در دفتر رئیس 
خود ، مشغول صحبت با او بود که ناگهان دومین بمب اتمی 
تاریخ بر روی این ش��هر، ناکازاکی، و این بار هم در فاصله 
دو کیلومتری او انداخته ش��د و این ش��هر را نیز ویران کرد. 
یاماگاتچی از این دو انفجار جان سالم به در برد و از آن پس 
به یکی از مخالفان سرسخت بمب  های اتمی تبدیل شد. او 
کتاب  های بسیاری را در مورد تجربیات خود نوشته است تا 
افکار عمومی را نسبت به خطرات بمب  های اتمی آگاه کند. 
روی س��الیوان )Roy Sullivan(: یکی دیگر از بدش��انس  
ترین آدم  های جهان است . او هفت بار دچار صاعقه  زدگی 
شده اس��ت . احتمال وقوع صاعقه  زدگی 1 در 3000 است 
بنابراین احتمال این که فردی هفت بار دچار آن شود یک در 
22000000000000000000000 است. روی از این صاعقه 
زدگی  ها جان سالم به در برد اما در سن 71 سالگی با شلیک 

یک گلوله به زندگی خود پایان داد. 

آن هودجز )  Ann Hodges(: این زن آمریکایی نیز یکی 
از بدش��انس  ترین آدم  های تاریخ به حساب می  آید. در 30 
نوامبر، تکه  ای از یک شهاب سنگ سقف خانه او را سوراخ 
کرد و دقیقاً با او که بر روی مبل دراز کشیده بود برخورد کرد. 
این حادثه برای همه اتفاق نمی  افتد و آن اولین انسان تاریخ 

بود که آن را تجربه کرد. 
وایلت جسوپ ) Vielet Jessop(: یکی دیگر از آدم  های 
بدشانس این روزگار است. حادثه  ای را که به طور قطع هیچ 
یک از ما تجربه نکرده ایم او سه بار تجربه کرده است. داستان 
وایلت از آنجا ش��روع می ش��ود که او به عنوان مهماندار در 
 سال 1910 در 23 سالگی در  کشتی المپیک مشغول به کار 
می ش��ود . در 20 سپتامبر همین سال این کشتی طی یکی 
از س��فر های خود با ناوگان ارتش بریتانیا برخورد می کند و 
غرق می شود. همه مسافران و خدمه  این کشتی که وایلت نیز 
در می��ان آنان بوده، نجات می  یابند. پس از این حادثه وایلت 
تصمیم می  گیرد ش��انس خود را در کش��تی بزرگ تری که 
س��ازندگان آن معتقد بودند هیچ چیز نمی  تواند آن را غرق 
کند، امتحان کند. وایلت در کشتی تایتانیک به عنوان مهماندار 
مشغول به کار شد. این کشتی در اولین سفر خود با یک کوه 
یخ برخورد کرد و غرق شد. در حالی که تایتانیک غول پیکر 
در حال فرو رفتن در آب  های اقیانوس اطلس شمالی بود ، 
وایلت توانست خود را به یکی از قایق  های نجات برساند و 
خود را نجات دهد . اما ماجرا همین جا ختم نمی  شود .چند 
سال بعد او به عنوان پرستار در کشتی بریتانیکا مشغول به کار 
شد . این کشتی نیز طی یکی از سفر های خود با یک مین 
دریایی برخورد می  کند و غرق می  شود. این بار از قایق  های 
نجات خبری نبود و وایلت برای نجات جان خود مجبور شد 
که به درون آب بپرد. هنگام پرش، با سر، با قسمتی از کشتی 

برخ��ورد می  کند و از هوش می  رود. وقتی به هوش می آید 
متوجه می  شود که صحیح و سالم به خشکی رسیده است. 
وایلت در س��ال 1971 در اثر ایست قلبی درگذشت و پیکر 
او را به دریا سپردند. آخرین آدم های بدشانس  ما، جیسن و 
جنی الرنس )Jasonand Jenny Lawrence( هس��تند. 
این زوج انگلیسی در طول زندگی مشترک خود شاهد سه 
حمله بزرگ تروریستی جهان بوده  اند. حادثه  11 سپتامبر را 
حتماً به یاد دارید. این زوج روز 11 سپتامبر در حال گذراندن 
تعطیالت در نیویورک بودند که بدترین حمله تروریس��تی 
تاریخ آمریکا را با چش��مان خود مشاهده کردند. چهار سال 

بعد، در 7 ژوئن 2005 این زوج در لندن، شاهد بدترین حمله 
تروریستی تاریخ انگلیس بودند. در پی انفجار چندین بمب 
در مترو لندن 52 نفر جان باختند .سه سال پس از این حادثه، 
این بار این زن و شوهر به شهر بمبئی در هند سفر کردند. در 
آنجا نیز این زوج بدشانس شاهد بدترین حمله تروریستی 
تاریخ هند بودند؛ در پی انفجاره��ا و تیراندازی های فراوان 
صدها نفر کشته شدند. اگرچه در ابتدا عنوان کردیم که این 
افراد، بدشانس  ترین آدم  های تاریخ به حساب می  آیند، اما از 
طرفی خوش شانس  ترین افراد نیز هستند، چرا که همگی از 

همه این حوادث جان سالم به در ببرند.

اقیانوسی در یک قمر
بدشانس ترین افراد دنیا

خرید کردن برای خیلی از خانم ها حکم ورزش را دارد. براساس یک همه پرسی 
اینترنتی که 2000 زن به آن پاس��خ دادند، مشخص شد که زنان به طور متوسط 
399 ساعت و 46 دقیقه در سال را به خرید می گذرانند. این یعنی به ازای 63 سال 
زندگی عمر متوسط خانم ها هشت سال و نیمش را خرید می کنند. قبل از این که 

بخواهید هر قضاوتی در این مورد بکنید، دو نکته را باید بدانید:
یکی این که وسایل و ملزومات خانه مثل شیر، خمیردندان خودشان اتوماتیک وار 
نو نمی شوند. وظیفه خرید خانه برای کل خانواده بر عهده خانم هاست. به عبارت 
دیگر، خیلی از این ساعات خرید که عنوان شد، صرف خرید خودشان نمی شود، 

بلکه کاری است که باید به طور حتم انجام دهند.
این طور نیس��ت که مردان ساعات بیکاریشان را صرف تحقیق درمورد واکسن 
جدید برای سرطان سپری کنند. در یک تحقیق مشخص شد که مردان به طور 
متوسط 11 سال از عمر متوسط خود را صرف تماشای تلویزیون و یک ماه تمام 

را صرف جستجو کردن برای پیدا کردن جوراب هایشان می گذرانند.

با در نظر داشتن این نکات، حاال وارد جزئیات این تحقیق می شویم.
موادغذایی: خرید محصوالت غذایی مورد نیاز خانواده و بچه ها طی 84 مرتبه 
خریدی که به خواروبارفروشی و فروشگاه های موادغذایی می روند، 95 ساعت و 

55 دقیقه از سال خانم ها را در بر می گیرد.
لباس: پیدا کردن یک شلوار جین مناسب مطمئناً خیلی وقت می برد. 100 ساعت 
و 48 دقیقه از آن 399 ساعت طی 30 مرتبه سر زدن به فروشگاه های لباس فروشی، 

وقت خانم ها را می گیرد.
کفش: خانم ها به طور معمول حساسیت فوق العاده ای روی کفش هایشان دارند. 
آنها به  طور متوسط 40 مرتبه در سال به کفش فروشی ها سر می زنند و 40 ساعت 

و 30 دقیقه از سال خود را صرف خرید کفش می کنند.
کتاب: چه  کسی دوست ندارد 31 ساعت و 21 دقیقه از وقت خود را در سال 
در یک کتابفروشی ساکت و آرام صرف ورق زدن کتاب های مختلف و انتخاب 

از بین آنها بگذراند؟
لوازمآرایش: خرید لوازم آرایش��ی و بهداشتی 17 ساعت و 33 دقیقه از وقت 
خانم ها را در سال می گیرد. الزم به ذکر است که خانم ها به طورمتوسط 27 مرتبه 

در سال به فروشگاه های لوازم آرایشی سر می زنند.
پاساژگردی: خیلی وقت ها فقط تماشای ویترین مغازه ها لذت بخش تر از خرید 
کردن است. اینکار به  طور متوسط 49 ساعت از وقت خانم ها را در سال به خود 

اختصاص می دهد.

هدیه: خرید کردن همیشه فقط به خودمان اختصاص ندارد، به همین دلیل 19 
مرتبه از 301 مرتبه ای که خانم ها در طول سال به خرید می روند، صرف خرید 

هدیه برای دوستان و اقوام می شود.
چقدر خرید کردن یعنی اعتیاد به خرید؟ وقتی کسی به محض دریافت حقوق به 
سرعت روانه بازار شود و تا به آخر نرساندن حساب بانکیش دست از آن نکشد، 
یعنی مشکلی وجود دارد. اما اگر کسی آنقدر پول داشته باشد که بتواند از پس 

ولخرجی هایش بربیاید چه؟ باز هم مشکلی هست؟
آیا ساعاتی که در مغازه ها و فروشگاه ها سپری می شود مالک خوبی برای اعتیاد یا 
عدم اعتیاد افراد به خرید است؟ اگر کسی 399 ساعت در سال را صرف خواندن 
کتاب داستان کند یعنی مشکل کتاب خواندن دارد؟ برخی روانشناسان اعتقاد دارند 
که انجام بیش از حد هرکاری به معنی اعتیاد به آن کار است، اعتیادی احساسی که 

ممکن است ضررهای مالی هم برای فرد به دنبال داشته باشد.
آیا کسی را می شناسید که بخواهد مدت  زمانی که صرف خرید کردن می کند را 
کمتر کرده و اعتیاد خود به خرید را از بین ببرد؟ شاید هم خودتان یکی از این 
افراد باشید. به نظر شما نشانه های اعتیاد به خرید کردن چیست؟ ما را از نظراتتان 

بهره مند کنید.

آمارهای جالب از میزان خرید کردن خانمها

احضار
12/243 شماره درخواست: 8910460354400028 چون آقاي احمد زالي چهل خانه 
فرزند حسینعلي شکایتي علیه آقاي رضا قدیري مبني بر جعل و استفاده از سند مجعول 
مطرح نموده اند که پرونده آن کالسه 890048 این دادگاه ثبت وقت رسیدگي براي روز 
1390/05/02 ساعت 11 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان و متواري 
مي باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از 
روزنامه هاي کثیراالنتش��ار محلي طبع و نشر مي ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل 
مي آید جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر شوید و در صورت عدم حضور احضاریه 

ابالغ شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.  م الف/ 16935
 اکباتاني- مدیر دفتر شعبه 118 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

احضار
پرون��ده:  ش��ماره   ،8910460354400026 درخواس��ت:  ش��ماره   12/245
8909980365601706، شماره بایگاني شعبه: 891435 چون آقاي میالد بخشي فرزند 
محمد شکایتي علیه آقایان پوریا عابدي و سجاد رحیمي مبني بر فحاشي و قدرت نمایي 
با قداره و ورود به عنف مطرح نموده اند که پرونده آن کالسه 891435 این دادگاه ثبت 
وقت رسیدگي براي روز 1390/05/02 ساعت 10 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان و متواري مي باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرسي کیفري 
مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي شود و 
از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر شوید و در 
صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد 

نمود.  م الف/ 16933 
اکباتاني- مدیر دفتر شعبه 118 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

احضار
2/167 چ��ون آقایان 1- مهرداد ذوالفقاري فرزند منوچهر 2- حس��ین دودانگه فرزند 
رحیم ش��کایتي علیه آقاي مهدي دهقاني مبني بر مش��ارکت در ایراد ضرب و جرح 
عمدي با چاقو نسبت به شاکیان مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 900125 ک 121 
این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگي براي روز 90/5/2 ساعت 9 صبح تعیین شده، نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان مي باش��د، لذا حسب ماده 180 قانون آیین دادرسي کیفري 
مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و از 
متهم مذکور دعوت به عمل مي آید جهت رس��یدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود و در 
صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد 

نمود. م الف/ 1376 
توکلي- مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

احضار
2/495 چون خانم سمانه آقاپور  فرزند احمدرضا شکایتی علیه آقای محمد عبدالهی مبنی 
بر ایراد ضرب و جرح عمدی مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 900209 ک 112 
این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 90/5/2 ساعت 8/30 صبح تعیین شده نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان می باش��د، لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و 
از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در 
صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود.  م الف/ 2456 
خاقانی- مدیر دفتر شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

تحدید حدود اختصاصي
2/619 ش��ماره: 2461 نظ��ر به اینکه برابر تصمیم ش��ماره 1299 هیئت حل اختالف 
موضوع مواد 1 و 2 و 3 قانون اصالحي مواد 147 قانون ثبت تمامي ششدانگ باغچه 
به مساحت 768 مترمربع به شماره پالک 1544 فرعي از یک اصلي واقع در طار جزء 
بخش یازده حوزه ثبتي شهرستان نطنز که از طرف وراث آقاي علي ناظم رفیعي به آقاي 
عنایت اله رفیعي طاري انتقال گردیده و بنام نامبرده در جریان ثبت مي باشد و عملیات 
تحدیدي پالک مرقوم تاکنون بعمل نیامده لذا برابر تقاضاي نامبرده و باستناد تبصره هاي 
4 و 5 ماده 148 قانون اصالحي قانون ثبت عملیات تحدیدي قطعه مفروزي یاد شده 
در ساعت 10 صبح روز 90/5/6 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب 

این آگهي از کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار مي گردد که در رأس ساعت 
و روز مقرر در این آگهي در محل حضور بهم برس��انند. ضمناً اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده تعیین تکلیف پرونده هاي ثبتي 
مصوب 1373/2/25 از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي به مدت 30 روز در اداره 

ثبت و دادگاه محل پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 90/3/17      م الف/ 111 
شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصي
3/198 شماره: 2743 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین موستان شماره پالک 24 
فرعي از 16 اصلي واقع در مزرعه برالکوچوني جزء بخش یازده حوزه ثبتي شهرستان 
نطن��ز بنام آقاي روح اله ابراهیمي طاري و غیره در جریان ثبت میباش��د و بعلت عدم 
حضور مالک در آگهي قبلي بایستي تجدید گردد اینکه به موجب دستور اخیر از ماده 
15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 
90/5/6 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب این آگهي به کلیه مالکین 
و مجاورین و صاحبان امالک اخطار مي گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهي 
در محل حضور بهمرس��انند. ضمناً اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

م الف/ 126
تاریخ انتشار: 90/3/17

شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
3/199 ش��ماره: 2742 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمین مزروعی و مشجر 
شماره پالک 21 فرعی از 16 اصلی واقع در مزرعه بوالکوچونی جزء بخش یازده حوزه 
ثبتی شهرستان نطنز به نام آقای روح ا... ابراهیمی طاری و غیره در جریان ثبت می باشد 
و به علت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد اینکه به موجب دستور 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 
10 صبح روز  90/5/6 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین و صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر 
در این آگهی در محل حضور بهمرسانند. ضمناً اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 

خواهد شد.  م الف/ 127 
شادمان رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ وقت دادرسی
3/204 از ش��ورای حل اختالف حوزه یک خمینی ش��هر در پرونده مطروحه کالسه 
147/90ج/1 آقای صباح ش��رفی فرزند فتح ا... خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول 
المکان اعالم شده است و خواهان آن آقای حمید آسترکی فرزند یدا... ساکن خمینی 
شهر، خ کهندژ- جوی آباد- خ پروین اعتصامی فرعی 25- پالک22 به خواسته انتقال 
سند در جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز دوشنبه مورخ 90/4/27 
س��اعت 6 عصر به شورای حل اختالف یک خمینی ش��هر و یا چنانچه جهات ردی 
دارید به صورت کتبی از موعد مقرر به شورای مربوطه اعالم و ارسال دارد و اال تصمیم 
مقتضی اتخاذ و شورا غیاباً رای صادره خواد نمود و جهت دریافت نسخه ثانی و برگ 
دادخواست و ضمائم آن به شورای مربوطه مراجعه نمایند. این آگهی وفق ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه 

های کثیراالنتشار درج می شود.  م الف/ 11059
شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر 

ابالغ
3/211 شماره دادنامه: 9009970353300282 شماره پرونده: 8909980358301504 
شماره بایگانی: 891755 شاکی: آقای سعید واعظ به نشانی تیران – شهرک امام علی – 
فرعی 6. متهم: 1- آقای حبیب اسالمیان 2- خانم محبوبه محبی 3- آقای ستار سلیمانی 
همگی به نش��انی مجهول المکان. اتهام: سرقت مستوجب تعزیر. گردشکار: دادگاه با 
بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی 

می نماید.
رأی دادگاه 

در خصوص شکایت آقای سعید واعظ فرزند مرتضی علیه آقایان ستار سلیمانی فرزند 
عزیز 40 ساله و حبیب اسالمیان فرزند غالمحسین 31 ساله و خانم محبوبه محبی فرزند 
اسماعیل مبنی بر مشارکت در سرقت هفتاد میلیون ریال تراول یکصد هزار تومانی و 
پنجاه هزار تومانی بش��رح مندرج در پرونده، از توجه ب��ه محتویات پرونده، گزارش 
مأمورین، تحقیقات بعمل آمده و کیفرخواس��ت صادره از دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان و دالیل مندرج در آن از جمله شکایت شاکی بدین بیان که پس از دریافت مبلغ 
هفتاد میلیون ریال وجه نقد که تراول یکصد هزار تومانی و پنجاه هزار تومانی بود آن را 
در اتومبیل قرار دادم جهت سرکشی به کارگران اتومبیل را در محلی پارک نمودم پس 
از اینکه سری به کارگران زدم برگشتم دیدم که شیشه اتومبیل شکسته و پول را سرقت 
کرده اند که موضوع را پیگیری نمودم نامبردگان به عنوان دریافت کنندگان چک ها مورد 
شناسایی قرار گرفتند که از آنان بعنوان مشارکت در سرقت تراول ها - و مشخصات 
آنان در پرونده ذکر شده است شکایت دارم و از سویی متهمین که از طریق نشر آگهی 
اظهار ش��ده اند در دادگاه حاضر نش��ده اند و الیحه ای هم تقدیم دادگاه نشده است و 
دیگر دالیل از جمله دالیل و مدارک ارائه شده و تحقیقات انجام گرفته از ناحیه اداره 
آگاهی و عدم حضور متهمین علیرغم احضار آنان از طریق نشر آگهی و سایر قرائن و 
امارات موجود در پرونده بزه انتسابی آنان را محرز و ثابت دانسته با استناد به مواد 42 
و 661 از قانون مجازات اس��المی عالوه بر رد مال مسروقه به مبلغ هفتاد میلیون ریال 
هر کدام از متهمین را به تحمل چهارماه حبس و 15 ضربه ش��الق محکوم می نماید. 
رأی صادره غیابی ظرف ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه سپس 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر اصفهان 

می باشد.  م الف: 3349 
نجفی – رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

احضار
3/214 ش��ماره: 900389د37 نظر به اینکه آقای حسن یزدانی فرزند علی اکبر به اتهام 
تهدید – تهمت – فحاشی – مزاحمت تلفنی از طرف این شعبه 37 تحت تعقیب است 
و ابالغ احضاریه به واس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده اس��ت بدین 
وسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
حداکثر یک ماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه 37 دادسرای اصفهان جهت پاسخگویی 
ب��ه اته��ام خود حاضر و در صورت عدم بعد از مهلت فوق اقدام قانونی بعمل خواهد 

آمد.  م الف: 3346 
دفتر شعبه 37 دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
3/215 چون خانم زهرا رحمانی فرزند رضا شکایتی علیه آقای مهدی امیری مبنی بر 
ایراد ضرب و جرح عمدی و ترک انفاق مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 900277 
این دادگاه وقت رسیدگی برای روز 90/6/13 ساعت 10 صبح تعیین شده نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم 
مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر در شعبه 109 دادگاه عمومی 
جزایی اصفهان واقع در خ نیکبخت حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه 

ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  م الف/3345 
مدیر دفتر شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
3/216 چون آقای سیدعلی حاجی حسینی فرزند سیدعلی شکایتی علیه آقای عبدالمالک 
وفایی مبنی بر کالهبرداری مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 900243ک 104 این 
دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 90/8/8 ساعت 8/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور 
دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 

احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.م الف/3344 
مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
3/217 چون آقای میالد اسدی فرزند فریبرز شکایتی علیه آقای ایمان سلطانپور مبنی 

بر فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 
900316ک121 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 1390/6/20 ساعت 12 صبح 
تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر 
می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود.   م الف/3343 
توکلی هرندی مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار 
3/218 ش��ماره: 900240 ب1 چون آقای فیروز نادری فرزند علی اکبر ش��کایتی علیه 
آق��ای ابراهیم قائمی فرزند ابوالفضل مبنی بر تحصیل مال از طریق نامش��روع مطرح 
نموده که پرونده به کالس��ه 900240 این دادیاری ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به 
عمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگویی به اتهام خود به 
این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. م الف: 3359
 دفتر شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

تأسیس
3/235 شماره: 893/ث90/103 آگهی تأسیس شرکت زرین میالد ساحل با مسئولیت 
محدود ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1390/3/8 تحت ش��ماره 44143 و شناس��ه ملي 
10260620293 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1390/3/8 از لحاظ امضاء 
ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عمومی در 

روزنامه های رسمی آگهی می شود. 
1- موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت هاي بازرگاني از قبیل صادرات و واردات- خرید 
و فروش- تولید تنباکوي معسل و توزیع کاالهاي مجاز دخاني- اخذ و اعطاي نمایندگي 
از ش��رکت هاي دولتي و خصوصي و هرگونه اموري که به نحوي با موضوع شرکت 
مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت: 
1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان بهارستان- چهارراه ایثار- کوي احسان- احسان 
دوازدهم-پالک 518- کدپستي 8179811111، 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 
ریال می باش��د 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای مهدي صفي شهرضا به سمت 
رئیس هیئت مدیره 2-5- خانم مرضیه علیرضایي به سمت عضو هیئت مدیره 5-3- 
آقای مهدي صفي ش��هرضا به س��مت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل 
و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. م الف/3391/2  
آذری رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تأسیس
3/237 شماره: 899/ث90/103 آگهی تأسیس شرکت حمل و نقل درون شهری جمال 
زاینده رود با مسئولیت محدود شرکت فوق در تاریخ 1390/3/8 تحت شماره 44146 
و شناس��ه ملی 10260620329 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1390/3/8 از 
لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع 

عمومی در روزنامه های رسمی آگهی می شود. 
1- موضوع ش��رکت: حمل و نقل مس��افر درون ش��هری 2- مدت ش��رکت: از 
تاریخ ثبت به مدت 5 س��ال  3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان- 
ش��هر اصفهان خیابان عس��کریه- روبروی لباس فروش ش��هروند- طبقه فوقانی 
دفتر حمل و نقل درون ش��هری- تلفن: 2293829، 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 
1/000/000 ریال می باش��د 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای حسن جمالی 
به س��مت رئیس هیئت مدیره 2-5- آقای محمدحس��ین جمالی به سمت عضو 
هیئت مدیره 3-5- آقای محمدحس��ین جمالی به س��مت مدیرعامل به مدت 5 
س��ال انتخ��اب گردیدند. 6- دارن��دگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و 
تعه��دات ش��رکت با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 

7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساس��نامه م الف/3391/4  
آذری رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Tuesday 7 JUNE 2011 جوانوخانواده

دوران نوجوانی حساس ترین و مهم ترین دوره زندگی 
است .در این سنین تغییر و تحوالت بسیاری هم از نظر 
جسمی و هم از جهت عاطفی و روانی برای نوجوان 
ایجاد می ش��ود. یکی از ویژگی های دوران نوجوانی 
زودرنجی اس��ت. ایام نوجوانی با دگرگونی هایی در 
جس��م و روان آنها همراه اس��ت. نوجوان به سرعت 
رشد کرده و شاهد تکامل جسمانی و نیرومندی بدنی 
خویش است و همزمان عواطف و احساسات او دچار 
تحول اساس��ی می ش��ود و افکار و آرزوها و نگرش 
 او پیرامون افراد و محی��ط اطراف را تحت تأثیر قرار 
می ده��د. در دوران گ��ذر از نوجوان��ی تمایالت و 
خواه��ش ه��ای متض��ادی در او خودنمایی می کند؛ 
 خودخواهی کودکانه با نوع پرس��تی خیرخواهانه در
می آمیزد و او را در برزخی میان کودکی و بزرگسالی 
رها می سازد و دچار نوعی بی ثباتی عاطفی و روانی و 
فکری می شود که از آن »بحران بلوغ« یاد می کنند. این 
 بحران، نوجوان را در یک وضعیت مبهم و پیچیده ای
قرار می دهد ک��ه نمی داند چه باید کرد. همین عدم 
اطمینان نسبت به نقش خود، موجب مشکالت زیادی 
ب��رای نوجوان می ش��ود و او را زودرن��ج و دو دل و 
بی ثبات می س��ازد.  بنابراین جوانان نباید فکر کنند 
که دچار مش��کل خاصی هستند، این ویژگی مربوط 
به این دوره س��نی اس��ت. افراد دیگر هم تا حدودی 
این حال��ت را تجربه کرده ان��د. نوجوانان خیلی زود 
تحت تأثیر احساسات قرار گرفته، بی حوصله و تندخو 
می شوند. زودرنجی و بی قراری باعث می شود که خلق 
و خوی تحریک پذیر داشته باشند و به کوچک ترین 
محرکی برانگیخته گردند. به سرعت نسبت به فردی 
عالقه مند شده، ممکن است همین فرد موردنظر در او 
ایجاد تنفر نماید. در این گونه مواقع خشونت و یا تنبیه 
نتیجه ای ندارد و نوجوان را دچار احساس��ات شدید 
نم��وده، در او عکس العمل دفاع��ی به وجود می آورد. 
حساس��یت ها و هیجانات ناش��ی از زودرنجی که از 
خصوصیات این دوران است، اغلب به علت تغییر و 
تحوالت غدد داخلی و میزان ترشح هورمون ها و نوع 
تربیت و آموزش دوران گذش��ته است که در مجموع 
وضع زندگی عاطفی نوجوان را تغییر می دهد. یکی از 
علت های اصلی زودرنجی در دوره نوجوانی این است 
که نوجوانان توقعات بس��یاری از والدین و اطرافیان 
خود دارد و چون آنها نمی توانند نیازمندی ها و توقعات 
وی را برآورده کنند از آنها می رنجند، چنان که گاهی با 
کوچک ترین برخوردی عصبانی می شود و به هنگام 
عصبانیت و خشم ممکن است به گریه متوسل شود و 
یا غمگین و افسرده به تنهایی پناه ببرد. بنابراین آن چه 
خطرناک اس��ت و جای نگرانی دارد، باقی ماندن این 
حالت اس��ت، یعنی باید به گونه ای برنامه ریزی شود 
که حالت زودرنجی پ��س از مدت زمان کوتاهی در 

فرد خاموش شود و گرنه ممکن است در دراز مدت، 
مشکالت بسیاری را به دنبال داشته باشد که از جمله 
آنها اعتماد به نفس ضعیف، افسردگی، یأس و ناامیدی 

و... می باشد.
ش��اید یکی از علت های اصلی زودرنج��ی در دوره 
نوجوانی این باش��د که نوجوانان توقعات بسیاری از 
والدی��ن و اطرافیان خود دارند و چون آنها نمی توانند 
نیازمندی ه��ا و توقعات آنها را ب��رآورده کنند، از آنها 
می رنجند و یا این که چون احساس استقالل می کنند و 
می خواهند کمتر تحت کنترل و نظارت والدین باشند 
و از س��وی دیگر دوس��ت دارند در مسائل خانواده و 
آینده زندگی خود تصمیم بگیرند و نظرش��ان محترم 
باشد که اگر با موافقت والدین روبه رو نشود، سخت 
از آنها می رنجند. بنابراین شناخت فرآیند این حالت و 
این که چه عوامل و زمینه هایی باعث این حالت شده، 

بسیار مهم است. 
سخنیبانوجوانان

راهکارهایی که می توانید با استفاده و تمرین آنها این 
حالت را در خویشتن کاهش دهید، عبارتند از: 

کاهشانتظاراتازدیگران
از دیگران انتظار نداشته باشید که کاری برای شما انجام 
دهند، بلکه بیشتر سعی کنید اعتماد به نفس را در خود 
تقویت نموده و روی پای خود بایستید. البته این بدین 
معنا نیست که از تجارب و نظرات دیگران هم استفاده 
نکنید، بلکه در عین حال که با افراد بزرگ تر از خود، 
والدین، معلمان و... در مورد مسائل زندگی و آینده تان 
مشورت می کنید، سعی کنید که کارهای تان را خودتان 
انجام دهید. اعتماد به نفس و داشتن روحیه خودباوری، 

بخشی از عوامل موفقیت شما محسوب می شود. 
بینشمثبتداشتننسبتبهدیگران

یکی دیگر از راهکارهایی که می تواند مفید باشد، این 
است که نسبت به دیگران نگرشی مثبت داشته باشید، 
زیرا ممکن اس��ت علت رنجش از دیگران این باشد 
که نس��بت به آنها دید منفی داشته و فکر می کنید که 
همه مخالف شما هستند و شما را دوست ندارند. این 
تصور باعث می شود که بدون دلیل از دیگران برنجید. 
اگر بعد از این نگرش خود را نسبت به دیگران تغییر 
دهید و بپذیرید که همه شما را دوست دارند، اگر هم 
در مواردی به شما تذکر می دهند یا سخت می گیرند،  
از آن جهت اس��ت که ش��ما برای آ نها مهم هستید و 
همه نگران حال شما هستند، از باب دلسوزی به شما 

تذکر می دهند.
توجهبهپیامدهایمنفیحالترنجشازدیگران

اگ��ر به صورت ج��دی درصدد اص��الح این حالت 
نباش��ید، زودرنجی به مرور زم��ان تبدیل به عادت و 
حتی یک ویژگی ش��خصیتی در ش��ما خواهد شد و 
پیامدهای منفی بس��یاری را به دنبال خواهد داش��ت. 
هیچ گاه نمی توانید در زندگی خود موفق ش��وید و با 
دیگ��ران ارتباط صمیمی و عاطفی برقرار کنید. توجه 
به این مس��ائل، ضرورت بازنگ��ری و تصمیم جدی 
در جهت رفتار ش��ما را می طلبد که نسبت به دیگران 
نگرش مثبت داشته و اعتماد به نفس را در خویشتن 

تقویت نمایید. 
علتزودرنجیخویشراشناساییکنید

امکان ندارد که زودرنجی شما بدون جهت و بی دلیل 
باش��د، حتماً دلیل و علتی دارد، ولو این که شما آن را 
نشناسید. بنابراین سعی کنید علت آن را بشناسید. هر 
موقعیتی که برای شما ناراحت کننده است از آن دوری 
نموده و یا از قبل تمرین کنید که اگر در چنین موقعیتی 

دچار شدید چگونه باید برخورد کنید.

فیتونیا یا پوست ماری 
یا برگ نعنایی

مشخصات: اس��م علمی این گیاه Fittonia versehaffeltii، از 
خان��واده Acanthaceae می باش��د. این جن��س دارای دو گونه 
اس��ت که از گیاهان چند س��اله خزنده با برگ های زینتی تشکیل 
یافته اس��ت. گونه مورد نظر بومی پرو ب��وده و برگ های ارغوانی 

کمرنگ دارد.
مراقبت: این گیاه به نور متوس��ط، حرارت زی��اد، آبیاری معمولی 
 تا زی��اد، رطوبت هوای 70 ت��ا 90 درصد وخ��اک قلیایی احتیاج 

دارد.
ک��ود: ک��ود مورد نی��از فیتونی��ا را می ت��وان به می��زان دو گرم در 
 لیت��ر، ه��ر دو هفته یک بار از فروردین تا ش��هریور مورد اس��تفاده 

قرار داد.
خ��اک: مخلوطی از خاک جنگلی، خاک برگ و ماس��ه برای قابل 

نفوذ بودن، خاک مطلوب گیاه فیتونیا می باشد.
ازدی��اد: ای��ن گیاه را می ت��وان از اواس��ط بهار تا اوایل تابس��تان 
 تکثی��ر ک��رد. ابتدا با یک چاق��وی تیز، قلمه هایی به طول هش��ت 
تا 9 س��انتی متر، که ش��امل حداقل دو جفت برگ باشند را با دقت 
از گی��اه مادری جدا کنید و انتهایی آن را در پودر هورمون ریش��ه 

زایی فرو ببرید. 
س��پس هر سه قلمه را در گلدانی با قطر دهانه 11 تا 14 سانتی متر، 
حاوی کمپوست گلدانی با پایه پیت قرا دهید و با کیسه پالستیکی 

شفاف بپوشانید. 
قلمه ها را در دمای حدود 20 تا 21 درجه سانتی گراد و نور مناسب 
نگه دارید و خاک را همیشه کمی مرطوب کنید. ریشه دهی در یک 
ماه یا کمتر انجام می ش��ود . پس از آن می توانید کیسه پالستیکی 

را بردارید.
ع��وارضودرمان: در طول مدت رش��د گیاه فیتونیا اگر مش��اهده 
کردید حاش��یه برگ های آن چروک خ��ورده و پژمرده اند، احتمال 
بدهید که هوا خیلی خشک است. باید غبار پاشی را شروع کنید و 
در زیر گلدانی س��نگ ریزه دار آب بریزید. لکه های سوخته روی 
برگ ها نیز معرف استفاده از مواد براق کننده شیمیایی است. از این 

مواد استفاده نکنید. 
 در صورتی که مشاهده کردید برگ های گیاه شما می ریزد و جوانه های
جدید هم ظاهر نمی ش��وند، حتمًا هوا س��رد است؛ تشنگی مفرط 
ه��م عامل دیگر این عارضه می باش��د. نور کم��ی تواند باعث ریز 
 مان��دن برگ های جدید و جوان بش��ود و فاصله بین دو برگ زیاد 

گردد. 
وقتی گلدان را به محل روش��ن تر بردید، مواظب اش��عه مس��تقیم 
آفتاب باش��ید. تش��نگی ویا تابش مس��تقیم آفتاب می تواند باعث 

نازکی و چروکیدگی برگ ها بشود. 
برگ های بدشکلی که حشرات چسبناک روی آن به چشم بخورد، 
باید با س��م حشره کش نفوذی، هر دو هفته یک بار، تا رفع عالئم، 
سمپاشی شود. اگر خاک گلدان باتالقی باشد، برگ های پایینی زرد 
می ش��وند. س��وراخ ته گلدان را بازدید کنید تا اگر گرفتگی دارد، 

برطرف شود.

گلخند
نوجوانی؛ دوراني با دگرگوني جسم و روان

فرزندساالری شکلی از شرایط خانوادگی است که در آن، فرزند یا فرزندان 
در باالی هرم سلسله مراتب قدرت قرار گرفته اند و بر والدین سلطه دارند 
که در ش��کل های مختلف بروز پیدا می کند. فرزندس��االری را می توان یک 
روش افراطی در زمینه پاسخگویی به نیازهای طبیعی و غیر طبیعی فرزندان به 
حساب آورد. اصطالح فرزندساالری بار معنایی منفی دارد و از آن، حکومت 
فرزندان در خانواده، برنده ش��دن فرزن��دان در رویارویی با والدین، حرف 
 شنوی نداشتن فرزندان از والدین و امثال آنها مستفاد می شود و با اصطالح 
فرزند مح��وری )child-centeredness( که در آن بیش��تر فعالیت های 
والدین برمحور خواس��ته ها و برنامه های فرزندان تنظیم می شود، متفاوت 
اس��ت. فرزندس��االری با ش��دت کمتر، به معنی برآورده کردن زیاده از حد 
خواس��ته های فرزندان یا به اصطالح وقف کودکان شدن است و در حالت 
افراطی به صورت س��لطه مستقیم و دیکتاتوری فرزندان در خانه آشکار می 
شود. در حالت اول که معموالً در سنین کودکی )سنین دبستان و راهنمایی( 
رایج اس��ت، فرزندساالری معموالً به صورت لوس بازی، زیاده خواهی، بی 
ادبی و بی نظمی بروز می یابد. حالت دوم که اغلب در س��نین نوجوانی و 
جوانی)س��نین دبیرس��تان، دانشگاه و باالتر( قابل مش��اهده است، با تحکم، 

زورگویی، وقاحت و قلدری فرزندان در خانه همراه است.
 از میزان گس��تردگی این پدیده در ایران اط��الع دقیقی نداریم و همین قدر 
م��ی دانیم که هم��ه خانواده ها ب��دان گونه که تعریف کردیم فرزندس��االر 
نیس��تند. با این حال، باتوجه به اظهارات عامه م��ردم و صاحب نظران، می 
توان گفت که رواج این پدیده به درجه ای اس��ت که نه تنها می توان آن را 
مس��أله ای اجتماعی نامید، بلکه تقریبًا برای همگان شناخته شده است، زیرا 
افراد یا خود درگیر آن هس��تند یا م��واردی از آن را از نزدیک دیده اند، در 
ضمن با این که دقیقًا نمی توان گفت کدام گروه های اجتماعی با این مسأله 
روبه رو هس��تند، می توان گفت که این پدیده بیشتر در میان اقشار متوسط 

تحصیلکرده شهری رواج دارد.
دالیلفرزندساالریونقشوالدین

به طور کلی می توان گفت که در زمینه ارتباط فرزندان با خانواده و بالعکس 
در مقایس��ه با گذش��ته، تحول بزرگی رخ داده اس��ت. افراد سالخورده می 
گوین��د: در زمان ما الگویی حکمفرما بود که امروزه آن را پدرس��االری می 
نامند و حال وضعیتی حکمفرماست که آن را فرزندساالری نامیده اند. موارد 

بسیاری حاکی از این تغییر است. 
 ش��اید بارها ش��نیده ایم که در قدیم، بزرگ ترها قس��مت های بهتر غذا را 
می خوردند ، وس��ایل بهتر خانه متعلق ب��ه بزرگ ترها بود ، بزرگ ترها در 
ج��ای بهتر خانه می نشس��تند و ...، اما این روزها همه چیز برعکس ش��ده 
اس��ت. این گونه اظهارات همه حاکی از این است که نه تنها چنین تغییری 
رخ داده، بلکه در سطحی وسیع، دست کم در جوامع شهری، گسترش یافته 
اس��ت. اگر این اظهارات از اعتبار برخوردار باشد که به نظر می رسد چنین 
است، اولین سئوالی که در این باره به ذهن متبادر می شود این است که چرا 

چنین شده است؟ برخی از دالیل عبارتند از: 
جوابگوی��ینامناس��ببهنیازهایبچ��هها: اکثر افراد تأکی��د می کنند که 
تقصیر خود بزرگ ترهاست که این وضعیت به وجود آمده است. افراد طبقه 
متوس��ط تحصیلکرده شهری که بیشتر از س��ایرین الگوهای غربی را جذب 
 کرده اند و درحال دورش��دن از س��نت گرایی اند، تحت تأثیر رس��انه های
همگان��ی درباره آموزش و تربیت فرزندان، براین باورند که بچه ها را نباید 
آزار داد، بلک��ه باید آنه��ا را درک کرد، زیرا محروم ک��ردن آنان از مواهب 
زندگ��ی و آزار و اذی��ت بچه های معص��وم، آثار منفی ب��ر روان آنان برجا 
می گذارد و همین طور شرایط نامناسب زندگی به ایجاد عقده های روانی و 

در نتیجه نابهنجاری رفتاری در بزرگسالی می انجامد. 
 همین برداشت های ناقص و سطحی از توصیه های روان شناسان و اعمال 

بی رویه دستورالعمل های آنها، باعث بروز چنین پدیده ای شده است. 
 کجا روانشناسان گفته اند که بگذارید بچه هرکاری دلش خواست بکند مبادا عقده ای
شود؟ برعکس، معموالً تأکید براین است که بین دادن آزادی بی حدوحصر 
به بچه و لوس بارآوردن او از یک طرف و اعمال دیسیپلین سفت و سخت 

و از بی��ن بردن اس��تقالل و خالقی��ت های فردی وی از س��وی دیگر، باید 
تعادلی برقرار کرد و همین تعادل در ابراز عطوفت اس��ت که س��رانجام در 

بچه ها نسبت به اعضای خانواده ایجاد اعتماد می کند.
برونریزیخواس��تههایسرکوبشده: گفته می شود که افراط والدین 
 در ب��رآوردن خواس��ته های فرزن��دان، در واقع، برون ریزی خواس��ته های 
 سرکوب شده خود آنان است؛ به عبارت دیگر والدین ارضا نشدن خواسته های
دوران کودکی خود را با محبت زیاد و غیرضروری به بچه هایش��ان جبران 

می کنند. 
مش��غلهزیادوالدین: برآورده کردن مداوم نیازها همیشه به دالیل یادشده 
صورت نمی گیرد. رسیدگی بیش از حد به بچه ها یک دلیل ساختاری نیز دارد 
و آن شرایط زندگی شهری، اشتغال والدین و مشغله زیاد آنان است، بدین معنی 
 که والدین ناگزیزند برای تأمین نیازهای خانواده و بچه هایی که خواسته هایشان
هر روز رو به فزونی است، بیشتر از معمول کار کنند و احتماالً چندین شغل 
داشته باش��ند که یکی از پیامدهای آن خستگی مفرط و نداشتن وقت کافی 

برای رسیدگی به امور مربوط به بچه هاست. 
الگوبرداریبچههاازوالدین: خانواده های ایرانی، به ویژه ساکنان شمال 
شهر تهران، با این که ظاهراً در تربیت بچه هایشان از الگوهای غربی تبعیت 

 

 می کنند، در واقع امر، همانطور که دیدیم به شیوه های پراز تعارض متوسل 
می شوند و به قول یک صاحب نظر در زمینه آموزش، با این که ما ناز بچه ها را 
می کشیم و خواسته هایشان را اجابت می کنیم، هرگز حقوق بچه ها را محترم 
نمی شماریم، هروقت صالح دیدیم عصبانی می شویم، در برابر جمع به بچه 
بی احترامی می کنیم و او را کتک می زنیم و خالصه، حقوق روانی و اخالقی 
 فرزندان را رعایت نمی کنیم. همین رفتارهای والدین خمیرمایه ش��خصیت 
 بچ��ه های��ی اس��ت ک��ه م��ا آنه��ا را ل��وس، ب��ی ادب و ب��ی مس��ئولیت 

می نامیم. 
دگرگون��یارزشهاومجموعهعوامل: از منظری می توان گفت که بروز 
فرزند س��االری نتیجه افزایش رفاه در جامعه است. بدین معنی که باال رفتن 
س��طح درآمد و رفاه در جامعه والدین را قادر ساخته است تا بیشتر از نسل 
قبل خواسته های فرزندان خود را برآورده کنند، در ضمن همان طور که در 
باال اش��اره شد، فرزندس��االری به یک معنا نتیجه نفوذ ارزش های غربی در 
زمینه آموزش است که در سطحی کلی تر می توان آن را پیامد دگرگونی در 
نظام ارزش های اجتماعی قلمداد کرد و از آنجا که قشر تحصیلکرده متوسط 
ش��هری بیشتر از همه در معرض ارزش های جدید است، پس تغییر روش 

تربیت فرزندان نیز بیشتر در این قشر صورت می گیرد. 
رواج مادی گرایی مفرط، خواسته های بچه ها را از محدوده نیازهای اولیه و 
حتی ثانویه فراتر می برد و به صورت جاه طلبی های بیمارگونه در می آورد. 
 تقویت مس��تقیم و غیرمستقیم مصرف گرایی در رسانه ها نیز این نگرش را 
ن��ه تنه��ا تثبیت، که تش��دید می کن��د! و بدین س��ان، زمینه بروز بس��یاری 
از معض��الت اجتماع��ی، از جمل��ه پدی��ده فرزندس��االری در س��طحی 
وس��یع مهیا می ش��ود.دلیل فرزندس��االری نس��ل جدید هرچه باش��د، در 
دراز م��دت، بیش��ترین ضرر تحکم و بی مس��ئولیتی فرزن��دان به خود آنان 
ب��از م��ی گردد. آن��ان برای زندگ��ی در محی��ط پررقابت و خش��ن جامعه 
 ام��روز و ب��ه قول مع��روف ای��ن روزگار نامرد و ب��ی رح��م آمادگی پیدا 

نمی کنند.
آنه��ا ت��ا بخواهند عاقل ش��وند و کمی احس��اس مس��ئولیت کنن��د، بارها 
 زمی��ن می خورند و متأس��فانه ممکن اس��ت یکی از ای��ن زمین خوردن ها
موقعی باش��د که پدر و مادر دلس��وزی که دستشان را بگیرد و بلندشان کند 

در کنارشان نباشد.
بچه ها خودشان همه چیز را نمی آموزند، آنان به آموزش های رسمی و غیررسمی 
نی��از دارند و چون والدین حوصله س��روکله زدن با بچه ها را ندارند، برای 
 رهایی از شر سماجت و پیگیری آنها و سرعت گرفتن کارها، به خواسته های
 آنان تن در می دهند، غافل از اینکه روزی لطف مکرر تبدیل به حق مس��لم 
 م��ی ش��ود. آنچه والدی��ن از روی ناچاری ب��رای بچه انجام م��ی دهند، به 

وظیفه شان تبدیل می شود.

ساالران کوچک

پرتوهایی که تولد نوزادان پسر را افزایش داد
پرتو یونیزه برای نسل انسانی بدون خطر 
نیس��ت و ب��ه تازگی ه��م یافته های یک 
پژوهش جدید نشان می دهد قرار گرفتن 
در معرض پرتوهای هسته ای، توازن نسبت 
تولد پسران و دختران را به هم می ریزد.به 
گزارش ایسنا، این پژوهش نشان می دهد 
که پرتوهای آزمایشات هسته ای پیش از 
پیمان منع آزمایش س��الح های هسته ای 
در سال 1963، فاجعه چرنوبیل و زندگی 
در کنار تأسیسات هسته ای باعث تأثیرات 
منفی طوالنی مدت بر نسبت تولد پسران 
 ب��ر دخت��ران )احتمال جنس��یت( ش��ده  

است.
گفته می ش��ود که پرتو یونی��زه در نتیجه 
فعالیت اتم��ی از ویژگی ه��ای جهش زا 
برخ��وردار ب��وده و از ای��ن رو تأثیرات 
مض��ری بر ب��اروری دارد. تا پیش از این 
تصور می ش��د ک��ه این تأثی��رات ممکن 
است در مردان به تولیدمثل فرزندان پسر 
 بیش��تر و در زنان به دختران بیشتر منجر 

شود.
محقق��ان آلمان��ی در پژوه��ش خود به 
بررس��ی تأثیرات طوالنی مدت تماس با 
پرتو بر احتمال جنسیت که یک نشانگر 
ژنتیکی برای آشکارسازی جنسیت کودک 
به ش��مار می رود پرداختن��د. آنها به طور 
خاص بر داده های احتمال جنس��یت در 
کنارعواق��ب جوی جهانی آزمایش بمب 
هسته ای در غرب اروپا و آمریکا، عواقب 
ناش��ی از حوادث هس��ته ای در سراس��ر 

اروپا و همچنین انتش��ارات رادیواکتیو از 
تأسیس��ات هسته ای در ش��رایط اجرایی 
ع��ادی در س��وئیس و آلم��ان پرداختند.
تحلیل های آنها نش��ان دهنده یک شکاف 
قابل توجه بین نسبت تعداد زنان و مردان 

در هر سه مورد بود :
- افزیش تولد نوزادان پس��ر به نس��بت 
ن��وزادان دخت��ر در اروپ��ا و آمری��کا در 
سال های 1964 تا 1975 احتماالً در نتیجه 
ذرات رادیواکتیو و آزمایش های هسته ای 

در جو جهانی بوده است.
- ی��ک جهش قاب��ل توج��ه در احتمال 
جنسیت در اروپا در س��ال 1987 در پی 
حادثه چرنوبیل دیده ش��د که در آمریکا 

اثری از آن نبود.
- در میان افرادی که در نزدیکی تأسیسات 
 هس��ته ای س��وئیس و آلم��ان در فاصله 
35 کیلومتری آن زندگی می کنند، افزایش 
قابل توجهی در احتمال جنسیت در زمان 
فعالیت این تأسیسات مشاهده شده  است.
موضوعی که هنوز چندان روش��ن نشده 
این اس��ت که آی��ا این افزای��ش در تولد 
نوزادان پسر به نسبت به دختران در نتیجه 
کاهش دفعات تولد نوزاد دختر اس��ت یا 

افزایش دفعات تولد پسران.
همچنین این محققان برآورد کرده اند که 
نقص تولد و تولد ن��وزاد مرده یا نوزادان 
معلول پس از انتش��ار جهانی پرتو یونیزه 
تا چندین میلیون در جهان افزایش داشته 

است.

نکتهنصف النهارنصف النهارنصف النهار

پیشبند

آبگوشت به 

 گوشت ماهیچه گوسفندی: 750 گرم 
به: 500 گرم 

آلو قیسی: 250 گرم 
لیمو عمانی: 5 عدد 

روغن: 4 قاشق سوپخوری 
پیاز: 3 عدد 

زردچوبه: 1 قاشق مرباخوری
فلفل و نمک: قدری 

رب گوجه فرنگی: به میزان الزم
پیاز را خرد و با روغن به حدی س��رخ می کنیم که طالیی ش��ود، 
بع��د لپه را تمیز می کنیم و می ش��وییم و با پیاز یک تفت می دهیم ، 
س��پس گوشت را تکه تکه می س��ازیم و داخل پیاز و لپه می ریزیم 
 و ح��رارت را مالیم می کنیم تا آب گوش��ت کش��یده ش��ود، بعد 
زرد چوب��ه را اضاف��ه می نماییم و به هم می زنیم، بعد پنج تا ش��ش 
لیوان آب س��رد داخل گوشت می ریزیم و می گذاریم جوش بیاید، 
بعد در ظرف را محکم می بندیم و حرارت را مالیم می کنیم، کمی 
که آبگوشت جوشید و نیم پز شد، لیمو عمانی را تکه تکه می کنیم 
و هس��ته آن را می گیریم و داخل آبگوشت می ریزیم و می گذاریم 
گوش��ت کاماًل بپزد. در اواخر طبخ پنج تا ش��ش عدد سیب زمینی 
اس��المبولی یا پشندی را پوس��ت می کنیم و با کمی نمک، فلفل و 
نیم کیلو به پوس��ت کنده و خرد ش��ده )اگر خواس��تید 250 گرم 
آلو قیس��ی نیز اضافه کنید تا طعم آن ترش و ش��یرین شود( داخل 
آبگوشت می ریزیم و می گذاریم همگی بپزند. می توانیم تمام مواد 
را در ظرف بکش��یم و س��ر میز ببریم و یا یکی دو قطعه گوش��ت 
با دو س��ه عدد س��یب زمینی و کمی لش��ه با آبگوش��ت در ظرف 
بکش��یم و بقیه مواد را خوب بکوبیم و گوش��ت کوبیده تهیه کنیم 
و در دیس بکش��یم. بدیهی است اگر با مقدار آب تعیین شده فوق 
گوشت نپزد باید مقداری آب گرم به آن اضافه نمود. ممکن است 
یک قاش��ق س��وپخوری رب گوجه فرنگی به این آبگوشت اضافه 
کنی��م. در ص��ورت رعایت مقادیر مواد اولیه، این غذا برای ش��ش 

نفر کافی است. 

اختالالت خواب بر زایمان زودرس مؤثر است
استادیار دانش��گاه علوم پزشکی تهران 
گفت:یک��ی از عوامل مؤث��ر بر زایمان 
زودرس،الگ��وی خ��واب و اختالالت 
خواب اس��ت ک��ه توجه به بهداش��ت 
خواب دراین خصوص اهمیت بسزایی 

دارد.
خس��رو صادق نیت،اس��تادیار دانشگاه 
علوم پزشکی تهران درگفتگو با باشگاه 
خبرنگاران گفت: زایمان زودرس یکی 
مشکالت بهداشت عمومی با روند رو 
به افزایش هزینه اجتماعی باالس��ت که 
یکی از عوامل مؤثر بر زایمان زودرس 

می توان��د الگوی خ��واب و اختالالت 
خ��واب باش��د.وی به تحقیق��ی که بر 
ارتب��اط اخت��الالت خواب ب��ا زایمان 
زودرس ص��ورت گرفته،اش��اره کرد و 
اف��زود: اختالالت خ��واب در بارداری 
ممکن اس��ت با زایمان زودرس ارتباط 
داش��ته باش��د.این اس��تادیار تصری��ح 
کرد:داش��تن اختالل عملکرد روزانه و 
کیفیت زندگی پایین به علت بی خوابی، 
ارتباط معناداری با زایمان زودرس دارد 
که توصیه می ش��ود افراد به بهداش��ت 

خواب توجه ویژه ای داشته باشند.

ناتوانایی های ماندگار؛ عاقبت بارداری های پر خطر

مراقب گرمازدگی نوزادان باشید

ایران سومین کشور جهان در کاهش مرگ و میر 
مادران باردار است

ب��ارداری با فاصله کمتر از س��ه س��ال از 
زایمان قبلی، ب��ه دلیل عدم آمادگی مادر، 
پرخطر محس��وب می شود. سید مهدی 
طباطبای��ی، گفت : ب��ارداری ب��ا فاصله 
کمتر از س��ه سال از زایمان قبلی، به دلیل 
این که بدن مادر از لحاظ توان جسمانی و 
روحی آمادگی الزم را کسب نکرده است، 
زایمان پر خطر محس��وب می شود. وی 
همچنین ادامه داد : بارداری در سنین زیر 
18 و باالی 35 س��ال نیز به دلیل احتمال 
مس��مومیت حاملگی، کم خونی، زایمان 
سخت و تولد نوزاد کم وزن، بارداری های 
پر خطر محسوب می شوند. سید مهدی 
طباطبایی با اش��اره به این ک��ه مرگ مادر 
باعث فروپاش��ی بنیان خانواده می شود، 

افزود : مربیان سالمت باروری نقش مهم 
و مؤثری در ارائه آموزش های مورد نیاز 
به خانواده دارن��د. وی تأکید کرد: مربیان 
سالمت باروری در مباحث تنظیم خانواده، 
سالمت مادران و س��المت کودکان باید 
فعالیت منس��جمی داشته باشند تا تالش 
آنان در حفظ س��المت کامل جس��می، 
روان��ی و اجتماعی مادر ب��اردار تا به دنیا 

آمدن جنین مؤثر بیفتد. 
وی همچنی��ن تصریح ک��رد: خانواده ها 
جهت فرزند دار ش��دن باید با پزش��ک 
مش��ورت کرده و پس از این ک��ه مادر از 
لحاظ شرایط جسمی و روحی در شرایط 
مناس��بی قرار گرفتند، برنامه ریزی های 

الزم را انجام دهند.

سیما سوادکوهی، عضو مرکز تحقیقات 
سالمت کودکان دانشگاه علوم پزشکی 
با بیان این مطلب، گفت: درجه حرارت 
 بدن ن��وزاد ب��ا س��ایر س��نین تفاوتی 
نم��ی کند و گرم ک��ردن وی در هوای 
متع��ادل یا گرم  ب��ا اس��تفاده از پتو و 
قن��داق، موج��ب ب��روز گرمازدگی در 
وی می ش��ود. این عضو هیأت علمی 
 دانش��گاه علوم پزش��کی زاهدان ادامه 
داد: نوزاد در هوای گرم، آب بدن خود 
را از دس��ت می دهد و درجه حرارت 
 ب��دن باال م��ی رود و مخاط خش��ک، 
ب��ی حالی، تنفس تن��د و گاهی اوقات 
تهوع و اسهال از دیگر عالئم گرمازدگی 
نوزاد اس��ت. وی تأکید کرد: برخالف 
تأکی��د برخی پزش��کان بر ع��دم لزوم 
خوراندن آب به نوزادان تا قبل از شش 
ماهگی، ن��وزادان در مناطق گرمس��یر 
عالوه بر ش��یر م��ادر نیاز ب��ه خوردن 
آب نی��ز دارن��د. وی تصری��ح کرد: در 

مناطق گرمس��یری چون استان سیستان 
و بلوچستان، در فصول بهار و تابستان، 
بروز گرمازدگی در نوزادان بسیار بیشتر 
از سایر س��نین است و خانواده ها باید 

بیشتر مراقب باشند.

امسال ایران در میان 200 کشور جهان، 
سومین کشور از نظر کاهش مرگ و میر 
مادران باردار شناخته شده است. مسئول 
واحد مامایی معاونت درمان دانش��گاه 
علوم پزشکی کردستان ضمن اعالم این 
خبر، گفت : در س��ه سال گذشته بیش 
از ش��ش هزار و 400 زایمان طبیعی در 
مراکز درمانی اس��تان انجام ش��ده است 
و ماماه��ا آموزش ه��ای الزم را در این 
خصوص فرا گرفته اند.بر اس��اس این 
گزارش پیرفالح، رئیس س��ازمان نظام 
پزشکی این استان نیز گفت: 99 درصد 
مرگ و میر مادران باردار در کشورهای 

در حال توس��عه است.وی گفت: 60 تا 
80 درصد م��رگ و میر مادرها به علت 
خونریزی، عفونت، بیماری های قلبی و 
سقط های غیربهداش��تی است. پیرفالح 
گف��ت: 2 درص��د مرگ و می��ر مادران 
ب��اردار در کش��ور در بارداری های زیر 
18 س��ال و 25 درصد در بارداری های 
باالی 35 س��ال بوده است.وی در ادامه 
با تأکید ب��ر مزیت بارداری های ایمن و 
طبیع��ی گفت: میزان س��زارین در ایران 
بیش از س��ه برابر آمار جهانی است که 
در ای��ن زمینه باید مادران را نس��بت به 

منافع زایمان طبیعی آگاه کرد. 
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ورزش

  ليگ منظمي بود
در ابتدا از علیرضا حبیبي درخصوص قهرماني این تیم 
در دوره جدید رقابت هاي لیگ برتر س��وال کردیم که 
وي اینگونه پاسخ داد:» لیگ امسال نسبت به سال هاي 
گذش��ته تغییرات زیادي داشت.تعداد تیم هاي شرکت 
کنن��ده در لیگ از ده تیم به دوازده تیم افزایش پیدا کرد 
و بیشتر بازیکنان نوجوانان، جوانان و بزرگساالن تیم ..... 
در تیم ها پخش شده بودند. منهاي تیم هاي شهرکرد و 
تیم سپاهان نوین سایر تیم ها هم از دو سهمیه بازیکن 
خارجي خود استفاده کرده که بازیکنان تاثیر گذاري هم 
بودند. جداي افزایش سطح کیفي مسابقات، امسال شاهد 
برگزاري لیگ منظمي هم بودیم. س��ال گذشته در ابتدا 
مسابقات آسیایي برگزار شد و سه هفته بعد از مسابقات 
گوانگجو  و در آذرماه لیگ آغاز شد و تعطیلي 20 روزه 
لیگ نیز همزمان با  تعطیالت نوروز اتفاق افتاد و ادامه 
رقابتها در سال جدید هم به طور منظم از 19 فروردین 
ماه آغاز  و شش خردادماه با قهرماني تیم سپاهان به اتمام 
رسید و لیگ و باش��گاه ها با وقفه هاي طوالني مواجه 

نشدند و تمرینات خوبي را پشت سر گذاشتند. 
  غيبت پنج بازيكن تاثيرگذار در يك فصل 

 سطح کیفي مسابقات همان طور که اشاره کردم به لحاظ 
بهره گیري تیم ها از بازیکنان خوب خارجي از سطح 
باالیي برخوردار بود و به هیچوجه نتایجي که توس��ط 
تیم هاي میاني و قعر جدولي بدست آمد قابل پیش بیني 
نبود. حبیبي با بیان این نکته به علت جذب دارکو رادیک 
بازیکن صربس��تانی تیمش که اوسط نیم فصل دوم به 
جمع زردپوشان اضافه شد اشاره کرد و گفت: امسال در 
فصلي که گذشت علي مانیان و امین کاظمي را به جهت 
پیوستن به سایر تیم ها و بهروز محققیان، ایمان نجفي و 
سعید پورقاسمي را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشتیم 
و تیم ما به خاطر در اختیار نداشتن پنج بازیکن تاپ خود 
در دور رفت با 11بازیکن مسابقات را پشت سر گذاشت 
 اما در دور برگش��ت به لحاظ حساس��یت رقابت هاي
پی��ش رو و افزایش احتم��ال مصدومیت بازیکنان این 
تمهید در نظر گرفته شد که یک بازیکن خوب خارجي 
را به تیم اضافه کنیم تا در صورت نیاز جایگزین بازیکن 
آسیب دیده شود و هم این که به آن شناخت و هماهنگي 
الزم براي حضور در مسابقات آسیایي برسد و چنانچه 
انتظارات را در لیگ داخل��ي برآورده کرد بتوانیم براي 
مسابقات آسیایي از او استفاده کنیم. سرمربي سپاهان با 
ابراز رضایت از عملکرد دارکو گفت: » با تست هایي که 
از وي گرفته شد و چندبازي که به میدان رفت عملکرد 
او راض��ي کننده بود و ما چون دردور برگش��ت با آن 

احتماالتي که پیش بیني کرده بودیم روبرو نشدیم.«
سعید پورقاسمي از جمله بازیکناني بود که تیم سپاهان 
از ابتداي فصل آن را در اختیار نداشت اما در بازي آخر 
این تیم مقابل  سپاهان نوین براي دقایقي براي طالئي 
پوش��ان به میدان رفت که به نظر مي رسید حکم بازي 
نمادین  براي وي داشت که حبیبي این چنین پاسخ داد: 
»سعید تمرینات خود را ش��روع کرده ولي هنوز به آن 
آمادگي صد درصد نرسیده اما بازي با سپاهان نوین هم 
اولین بازي او در این فصل نبود بلکه در چند بازي آخر 
چون قهرماني تیم مسجل شده بود در دیدار با تیم هاي 
کازرون و شهرکرد هم بازي کرد تا فرصتي پیدا کند و به 

شرایط بازي برگردد.«
رضا جعفر نیا، بازیکن چپ دس��ت طالئي پوشان در 
پست بغل راست در این فصل کمتر فرصت بازي پیدا 
کرد و به جاي او س��جاد و اله کرم اس��تکي و یا جالل 
کیاني در پس��ت غیر تخصصي خود ب��ازي کردند که 
س��رمربي تیم طالئي پوش��ان با رد این موضوع گفت: 
»جعفرنیا در بیش��تر بازي هاي امسال به عنوان بازیکن 
بغل راس��ت در زمین حضور داشت به غیر از یک دو 
بازي که آن هم به مصدومیت این بازیکن برمي گشت، 
که جالل کیاني و سجاد و یا اله کرم به خوبي بغل راست 

را در غیاب او پوشش دادند.«
  دوازده بازيكن سپاهان در اولين ليست ريمانيچ

حبیبي که از سوي ریمانیچ به عنوان دستیار ایراني وي 

به تیم ملي دعوت شده است روزچهارشنبه طي نشستي 
که درفدراسیون هندبال برگزارشد حضور یافت و اولین 
لیست اردوي تیم ملي با دعوت از 12 بازیکنان سپاهان و 
پنج بازیکن از ذوب آهن و مابقي از تیم هاي شهرداري 
زرند، صنعت مس کرمان، س��نگ آهن بافق و سبزوار 
اعالم ش��د که حضور بیش��ترین بازیکن از سپاهان در 
لیس��ت انتخابي  سئوال بعدی ما از حبیبی بود هر چند 
که سپاهان همیشه بیشترین سهم را در تیم ملی هندبال 
ایران داشته است. حبیبي در این باره مي گوید:» ریمانیچ 
قبل از ارائه این لیس��ت ش��خصاً از تمرینات تیم هاي

 

سپاهان و ذوب آهن، شهرکرد و یزد بازدید کرد و بیشتر 
مس��ابقات را از نزدیک مالحظه کردن��د و حتی زمان 
بازدید وی، من در اصفهان حضور نداشتم اما به عنوان 
مربی، مش��اوره هایي را به او دادم اما این لیست قطعي 
نیست و جابجایي هایي را قطعا خواهد شد. اما ریمانیچ 
پیش از این هم اعالم  کرده بود که اسکلت تیم ملي که 
در باز ي های آس��یایي گوانگجو ش��رکت کرده بود  را 

حفظ خواهد کرد.«
  آغاز ليگ ش��هريورماه، انتخابي المپيك مهرماه، 

بازي هاي آسيايي آبانماه
ه��ر چقدر تیم س��پاهان ب��راي بازي ه��اي دوره قبل 
رقابت هاي لیگ فرصت کافي براي کسب آمادگي الزم 
داشت دوره جدید رقابت ها که قرار است از شهریورماه 
با حضور دوازده تیم برگزار شود فرصت چنداني براي 
هماهنگي الزم را ندارد چرا که تمرینات این تیم براي 
دوره جدید رقابت هاي لیگ از تیرماه آغاز مي ش��ود و 
شهریورماه دوره جدید استارت خواهد خورد و این در 
حالي اس��ت که مهرماه تیم ملي براي  انتخابي المپیک 
عازم کره جنوبي مي ش��ود و در ادامه  ش��ش روز پس 
از بازگشت از کره باید عازم عربستان شوند تا به عنوان 
نماینده ایران در رقابت هاي باش��گاه هاي آسیا حضور 
یابند که این فشردگي و تداخل برنامه هاي تیم ملي و 

باشگاه ها انرژي زیادي را از این تیم خواهد گرفت.
سرمربي تیم سپاهان در این باره گفت: »کنگره جهاني 
هندبال با ارسال نامه به کنفدراسیون آسیا از آنان خواست 
که زمان برگزاري مسابقات آسیایي را به تعویق بیندازند 
که با مخالفت آنان روبرو شد زیرا که کشورهاي آسیایي 
با این اتفاق موافق نبودند زیرا فقط کش��ورهاي ایران، 
ژاپن، کره، چین و قطر از آسیا در انتخابي المپیک شرکت 
مي کنند.  بنابراین با تعویق افتادان این بازي ها موافقت 
نشد و با این شرایط حدود 50 درصد بازیکنان سپاهان 
در ترکیب تی��م ملي حضور دارند و مابقي در اصفهان 
تمرین مي کنند که بالطبع نمي توانند تمرینات منظم و 
منسجمي داشته باشند اما به هر حال برنامه ریزي هایي 
شده تا تیم هاي ذوب آهن و سپاهان از لحاظ آمادگي در 
شرایط خوبي قرار بگیرند و از این بابت لطمه اي متوجه 

این تیم ها نشود.«
  حمايت باشگاه از برنامه هاي حبيبي، تا روز های 

آينده....
وي در ارتباط با برنامه هاي سپاهان براي لیگ قهرمانان 
آسیا و بازي هاي لیگ برتر نیز اظهار داشت: » تمرینات 
س��پاهان از تیرماه آغاز و تا ش��روع مسابقات تیم ملي، 
حدود هفت دیدار لیگ برگزار خواهد شد و امیدواریم 
که تیم به آن س��طح از آمادگي دست پیدا کند، درصدد 
هستیم که از یک بازیکن خارجي هم براي رقابت هاي 
آسیایي استفاده کنیم و اردوي تدارکاتي داشته باشیم و در 
صورت موافقت باشگاه با این برنامه ها که به صورت 
مکتوب در اختیار باشگاه قرار گرفته تیمي همراه با کادري 

مجربي و قدرتمند راهي دمام عربستان مي کنیم.«
  کادرفنی يك نفره...

در ابت��دا قرار بود که س��رمربي خارج��ي هدایت تیم 
س��پاهان را بر عهده بگیرد و به صورت موقت علیرضا 
حبیبي هدایت سپاهاني ها را بر عهده داشته باشد که با 
گذشت چند هفته مسئوالن باشگاه  با عملکرد خوبی 
که حبیبی از خود به نمایش گذاش��ت از جذب مربي 
خارج��ي منصرف ش��ده و وي را به عنوان س��رمربي 
انتخ��اب کردند. از آنجایي که ق��رار بود پیگیري هاي 

مربوط به مربي خارجي توس��ط شخص حبیبي انجام 
شود شائبه هاي مختلفي به وجود آمد که صحبت هاي 
این مربي در این باره جالب بود: » از آنجایي که مراحل 
انتخاب مربي به طول انجامید و چون بیشتر بازیکنان تیم 
از بازي هاي آسیایي بازگشته بودند تیم از آمادگي الزم 
برخوردار نبود ضمن این که پنج بازیکن اصلي خود را 
هم در اختیار نداشتیم،  ولي با همین وضعیت توانستیم 
در بازي هاي مهمي همچون دیدار با سبزوار و کرماني ها 
و در خان��ه میزبان با ارائه بازي ه��اي زیبا و یک طرفه 
پیروزي هاي ارزش��مندي را بدست آوریم و همه این 
مسائل باعث شد که باشگاه تصمیم گیري کند و از من 

به عنوان سرمربي این فصل استفاده کند.« 
 حتي در برهه اي ش��نیده مي شد

که علیرضا حبیبي مایل است 
خود ش��یرازه تیمش را در 

دس��ت گی��رد و به نوعي 
ب��ا حض��ور دس��تیار و 
مشاور هم موافق نیست 
که حبیبي چن��دان این 
موض��وع را رد نکرد: » 
بنده در این فصل کمک 

مربي، مشاورفني، بدنساز، 
فیزیوتراپ، مشاورفرهنگي و 

خیلي از مسئولیت ها را به تنهایي 
به دوش کش��یدم و تنه��ا از آقایان 

اخوان ) سرپرس��ت(، پناهنده)مدیرفني(، 
منتظر )پزش��ک یار( و روشن مهر )پشتیبانی( استفاده 
کردم و با همین پنج نفر تمامي مش��کالت و آسیب ها 
را تا پایان فصل برطرف کردیم.« وي افزود: » در بحث 
فیزیوتراپ ما نیاز به حضور یک مربي ثابت در تمرینات 
داشتیم یا در مورد مربي دروازه بان ها با مشکل روبرو 
بودیم و یا در مورد آمادگي جسماني بازیکنان، از رحیم 
زاده ، کاپیتان تیم که فوق لیسانس تربیت بدني هم هست 

استفاده کردیم .
  ابقا با اعمال شاقه...

حبیبي از وضعیت و توافق خودش با سپاهاني ها براي 
فصل جدید هم گفت و افزود: » امسال بستگي به نظر 
باشگاه دارد که بخواهد از من به عنوان سرمربي استفاده 
کند یا مربي، اما چنانچه از من برنامه بخواهد کادر فني 
ق��وي را معرفي خواهم کرد و تیم قدرتمندي را راهي 

مسابقات مي کنم.«
  حواله هايي که به مقصد نرسيد!

در میان این گفتگو یادمان از حواله هاي اداره کل تربیت 
بدني به م��دال آوران گوانگجو افتاد که آیا مبالغ ریالي 
این حواله ها پرداخت شده یا نه، که حبیي آب پاکي را 
روي دستمان ریخت و گفت: اداره کل تربیت بدني بعد 
از بازگشت از بازي هاي آسیایي گوانگجو به صورت 
نمادی��ن و طي یک حرکت تبلیغاتي حواله هایي را که 
بیشتر شبیه مقواهایي رنگي بود به دست ما و بازیکنان 
تیم داد که قرار بود مبالغ آن حواله ها پرداخت شود که 
با گذشت چند ماه از آن مراسم هنوز که هنوزه خبري از 
این مبالغ نیست و این اقدام اداره کل چیزي بیش تر از 

یک حرکت تبلیغاتي نبود....
  قدرداني جعفرنيا از  حبيبي

تا قبل از ش��روع صحبت با رضا جعفرنیا به طور کامل 
مش��خص بود که مجذوب صحبت هاي حبیبي شده 
و زمان��ي ک��ه از او در مورد وضعیت جس��مانیش و 
مصدومیتش س��وال کردی��م اول از همه از کمک هاي 
سرمربیش که همچون یک روانشناس ورزشي به وي 
کمک کرده بود تا روحیه از دس��ت رفته خودش را باز 
یابد تقدیر و تشکر کرد و از صمیمیتي که با حضور وي 
در بین بچه هاي تیم ایجاد شده حرف زد:» خدا رو شکر 
مصدومیت خاصي نبود، یک کشیده گي دو قلو داشتم 
که خیلي زود هم برطرف ش��د. تیم ما امسال به خاطر 
حضور بیشتر بازیکنان در اردوي تیم ملي زیاد هماهنگ 
و آماده نبود اما با روانشناسي هایي که علي آقا انجام داد 
این فصل مقتدرانه حاضر شدیم و توانستیم قهرماني را 

تکرار کنیم.«
رضا بعد از دو 
دوباره  س��ال 
ملي  تی��م  به 
ش��د  دعوت 
که این مهم را 

مدیون تالش هاي سرمربي جوان خودش مي داند: » من 
 دو سال از تیم ملي دور بودم اما با مشاوره ها و کمک هایي
که از لحاظ روحي کادرفني تیم به ویژه علي آقا به من 
دادند باعث ش��د که من بار دیگ��ر به تیم ملي دعوت 

شوم.«
  جنس متفاوت اين قهرماني

به گفته خود هندبالیست هاي سپاهان جنس قهرماني 
امسال با سال هاي گذشته خیلي فرق کرده بود، گویا بچه 
ها بیش از هر زمانی یک دل و هم صدا شده بودند، همه 
 بازیکنان بدون هیچ تنش و حاشیه اي تابع برنامه هاي
سرمربي بودند و خیلي حرفه اي عمل کردند از سوي 
دیگر باشگاه سپاهان هم در اقدامي قابل 
تقدیر و برخالف سال هاي گذشته 
مراسم قهرماني درخور توجهي 
را براي تیمش در نظر گرفت 
که همین موضوع از دید 
تیزبین بچه هاي تیم دور 
نماند و این سه بازیکن 
به نمایندگي از تمامي 
بازیکنان تیم قدردان این 
حرکت مسئوالن باشگاه 
بودند، جعف��ر نیا در این 
باره گفت:  امس��ال دیدها 
نسبت به تیم متفاوت تر شده  
و امیدواریم با ادامه این حمایت ها 
تیم بتواند که جام باشگاه هاي آسیا را فتح 
کند چرا که تیم ما این استحقاق رو دارد مشروط بر این 
که باش��گاه هم حمایت الزم را از برنامه هاي سرمربي 

داشته باشد و کادر قوي را راهي این رقابت ها کند.«
  من و رضا دوباره احيا شديم

حجت س��فري از بازیکنان با تجرب��ه و با اخالق تیم 
سپاهان در تکمیل صحبت هاي رضا جعفرنیا گفت: » در 
مسابقات آسیایي همواره مشکالت داوري وجود داشته 
اما اگر ما تیم خوبي را با خود به این مسابقات ببریم و از 
بازیکن خوب خارجي استفاده کنیم و باشگاه از کادرفني 

حمایت کند مي توانیم قهرمان آسیا شویم.«
وي با اشاره به وضعیت خودش و این که دوباره موفق به 
پوشیده لباس تیم ملي شده اظهار داشت: »ما در سال هاي 
قبل از لحاظ روحي واقعاً تحت شعاع بودیم و با توجه 
به سن و سالي که من و رضا داشتیم صحبت هاي علي 
آقا در بعد روانشناس��ي خیلي ب��ه ما کمک کرد و یک 
جورایي میشه گفت که من و رضا دوباره احیا شدیم. تیم 
ما متشکل از بازیکنان جوان و باتجربه بود و شرایطي که 
آقاي حبیبي و آقاي اخوان براي تیم فراهم کرده بودند 
باعث شد هر مشکل و یا اختالف با  خود سرمربي در 
میان گذاش��ته شود و  ایشون هم با کنترل حاشیه همه 

زمینه رو براي موفقیت و نتیجه گیري تیم آماده کرد.«
  محسن باباصفري: جنگجو شديم

محسن باباصفري دروزاه بان تیم سپاهان از دیگر مهمانان 
این نشست بود که صحبت هاي خود را با ابراز تاسف و 
تسلیت  بابت درگذشت ناصر خان حجازی آغاز کرد.... 
محسن  از سال 80  و همراه با تیم نونهاالن سپاهان به 
دنیاي ورزش پا گذاش��ت و زیر نظري مهدي رهبري، 
اسماعیل دهقان کار کرد تا این که توسط مربي فرانسوي 
تیم ملي آن زمان براي حضور در مس��ابقات نوجوانان 
تایلند دعوت شد و توانست در مسابقات جهاني همراه 
با تیم ملي عنوان هفتمي آن دوره  از رقابت ها را از آن 
خود کند. سال بعد در مسابقات آسیایي ژاپن شرکت کرد 
و چهارم شد و سال 85 در مسابقات آسیایي دانشجویان 

عنوان نایب قهرماني را همراه با تیم اعزامي کسب کرد.
همان سال در درون دروازه تیم هندبال سپاهان نوین قرار 
گرفت و به کمک علیرضا حبیبي که آن زمان هدایت این 
تیم را بر عهده داشت خیلي زود به تیم هندبال سپاهان
A  راه پیدا کرد: » با فرصت هایي که آقاي حبیبي در تیم 
سپاهان نوین در اختیارم قرار مي داد خیلي راحت به تیم 
A رس��یدم و س��ال 87 با این تیم  در مسابقات کویت 
ش��رکت کردیم و سوم شدیم و در لیگ هم این عنوان 
تکرار شد. سال گذشته نیز به قهرماني لیگ دست پیدا 
کردیم و خدا رو شکر امسال نیز از عنوان قهرماني تیم 

دفاع کردیم.«
در ای��ن فصل منهاي بازي با تیم ذوب آهن در س��ایر 
دیدارها در درون دروزاه طالئي پوشان حضور داشت به 
گونه اي که حبیبي در تأیید این نکته گفت: » ایشون سال 
گذشته یک بازي رو تو زمین بودند اما امسال تنها یک 

بازي رو بیرون بودند)خنده...(«
محس��ن باباصفري در این باره گف��ت:» همه این 
موفقیت ها به مربي بر مي گرده من در س��پاهان 
نوی��ن از 20 بازي 19 بازي رو عالي کار کردم 
که کمک هاي مربي و روانشناس تیم در این 
مهم بي تاثیر نبود و ج��ا داره که از این 
طریق از آنها تقدیر و تشکر کنم. آنها 
کم��ک کردند تا من اعتماد به نفس 

پیدا کنم و جنگجو شوم.
محس��ن از آرزوهایش هم براي 
م��ا گفت. ای��ن که م��ي خواهد 
همچ��ون دروازه باني مطمئن در 
تیم ملي بدرخش��ه و راهي لیگ 
هاي اروپایي شود ضمن این که مي 
خواهد دوران بازیگري خودش را 

در تیم سپاهان به پایان برساند.
علیرضا حبیبي در ادامه 
ب��ه حض��ور بهترین 
دروازه ب��ان هاي 
حاضر  حال 

هندبال ایران در سپاهان اش��اره کرد و گفت:» محسن 
باباصفري، فرهاد شفیع و سعید برخورداري هر سه از 
آینده خوب و روشني برخورداند  و آنها زیر نظر مربیان 
متخصص مي توانند رش��د و شکوفایي بهتري داشته 

باشند.«
  جعفرنيا: مي خوام در آينده مربي شوم

رضا جعفرنیا به همراه حجت سفري از معدود بازیکناني 
 بودند که در هندبال ایران طعم ترانسفرشدن را چشیده اند
و در حال حاضر با وجود باقي ماندن پنج شش سال تا پایان 
 دوران بازیگریشان به دوران بازنشستگي فکر مي کنند.
رضا مي گوید:» حدود 30 س��المه  امیدورام که در این 
سال هاي باقي مانده از دوران بازیگریم بتوانم در سپاهان 
باشم و در ادامه دوست دارم درآینده مربي شوم و به تیم 

سپاهان کمک کنم.«
در این لحظه حبیبي به شوخي اعالم کرد:» ایشون قصد 

دارند هووي بنده شوند!...)خنده(«
حجت سفري که به هیچوجه دلش نمي خواهد حرص 
و ج��وش هاي کنار زمین را به عنوان یک مربي تجربه 
کند بی��زاري خودش را از این حرفه به صراحت اعالم 
کرد و گفت:» دنبال یک کار آرام و بدون دغدغه هستم و 
فقط مي خواهم که تا پایان دوران بازیگري ام در سپاهان 

باشم و یکبار دیگه لباس تیم ملي را بر تن کنم.«
  بازيكنان ايراني استحقاق ترانسفرشدن دارند

رضا جعفرنیا و حجت سفري از معدود بازیکناني بودند 
که درهندبال حض��ور در تیم هاي الفرید کویت، انصا 
عربستان و مسقط عمان را تجربه کردند اما در سال هاي 
اخیر کمتر بازیکني را در این رشته دیده شده که بتواند 
حداقل در کشورهاي آسیایي توپ بزند. سفري علت 
این موضوع را این چنین بیان مي کند: » در آن مقطع که 
ما لژیونر شدیم بازي هاي آسیایي داشتیم و بازیکنان دیده 
مي شدند در حالي که االن با وجودي که بازیکنان ایراني 
بازیکنان خوب و داراي استیل اروپائي هستند چون در 
تورنمنت هاي بین المللي حضور ندارند و دید مسئوالن، 
دید جهاني و وسیعي نیست و بازي هاي تدارکاتي خوبي 
برگزار نمي شود و گرنه بازیکنان ما ظرفیت ترانسفر شدن 

دارند اما شرایط فراهم نیست.«
جعفرنیا هم گفت: »حضور یک مربي طراز اول در راس 
تیم هاي ملي هم خیل��ي روي این موضوع تاثیر گذار 
اس��ت مربي که به چند زبان زنده دنیا مسلط باشه کار 
با اینترنت را بلد باشه و در فدراسیون جهاني ارتباطات 
قوي داشته باشه خیلي مي تونه در رشد و ارتقاي هندبال 
و ترانسفرشدن بازیکن و برگزاري دیدارهاي تدارکاتي 
بزرگ و شرکت در تورنمنت هاي معتبر موثر عمل کند. 
حاال بعد از سال ها یک چنین مربي تیم سپاهان به خود 

دیده است.«
حجت س��فري اضافه کرد: »استارت لژیونر شدن ما را 
علي آقا زد چرا که ایشون با ارتباط ها و رایزني هایي که 
انج��ام داد به این موضوع کمک کرد. در ایران خیلي از 
مربیان با وجود عدم آشنایي با علم روز  ادعاهایي دارند 
در ح��د مربیگري تیم ملي آلم��ان اما در عمل از عهده 
لیگ داخلي هم بر نمي آیند.  وي افزود: » امسال تیم ما 
تغییرات زیادي داشت سال گذشته ما یک روز در زمین 
سفت یک روز در زمین استاندارد تمرین مي کردیم و 
خوب بالطبع مصدوم هم زیاد داشتیم اما امسال  تمامي 
تمرینات را در س��الن مبارکه برگزار کردیم و با وجود 
فشار زیادي که از بابت تمرینات به ما وارد مي شد اما 
هیچ مورد مصدومیت نداش��تیم و هر چي بود از سال 

قبل بود.«
سفري با اعالم این که تیم ما پتانسیل قهرماني آسیا را دارد 
افزود:» از طریق این رسانه از مسئوالن باشگاه خواهش 
می کنیم که اگر قهرمانی در آسیا را می خواهند باید تیم را 
تقویت کنند، به خواسته و برنامه های سرمربی بها بدهند 
و گرنه با این امکانات حتی اگر سرمربی تیم فرانسه رو 
هم بیارید  کاری از دس��تش بر نمی آید. تیم های السد 
لبنان و الس��د قطر هر کدام هزینه می کنند تا توانستند 
به این حد از آس��یا برسند و دورنمای برنامه های آنها 
حضور در جام باش��گاه های جهان است یعني افق دید 
وسیعي دارند و براي رسیدن به هدفشون از هیچ تالشي 

کوتاهي نمي کنند.«
بازیکن باسابقه تیم سپاهان همچنین گفت:» باشگاه هایي 
مثل السد لبنان و یا قطر برای حضور در مسابقات آسیایی 
عالوه بر این که از سهمیه دو بازیکن خارجی خودشون 
اس��تفاده می کنند شش بازیکن اروپایی رو هم با تغییر 
ملیت در اختیار دارند و در اصل تیم سپاهان با تیم هاي 

اروپایی اجاره اي رقابت مي کند.«
  انتظار معجزه نداشته باشيد

حبیبی در تکمیل صحبت های سفری اضافه کرد: »در 
صورتی که باش��گاه با برنامه هاي مان موافقت نکند و 
امکاناتی که می خواهیم در اختیارمان قرار داده نش��ود 
نباید در نهایت هم انتظار معجزه از تیم داشته باشند. این 
تیم مربی روسی، اکراینی، و صربستانی به خود دیده اما 
هیچ کدام نتوانستند با این تیم قهرمان آسیا شوند. شاید 
به اعتقاد بعضی ها نتیجه گرفتن با تیم مثل سپاهان که پر 
از مهره هاي کلیدي و س��تاره است کار راحتی باشد اما 
حکایت این تیم و مربی آن حکایت ماشین بنزی است 
که اگر دست راننده ناشی داده شود همه چیز را خراب 
خواهد کرد و اعتق��اد دارم مدیریت تیم های بزرگ و 

شاخص سخت تر از تیم های دیگر است«
وی می گوید:»رفت��ار و عملکرد بازیکنان و برنامه های 
تیم نسبت به دو سال پیش از زمین تا آسمان فرق کرده 
برخی بازیکنان از لحاظ فنی سال گذشته شاید ده هم 
نبودند اما امس��ال به امتیاز 100 رسیده اند یا حتی لیگ 
امس��ال تفاوت زیادی با  سال گذش��ته داشت لیگ با 
حضور دوازده تیم برگزار ش��د تیم سبزوار که پارسال 

وسط رقابت هاي لیگ انصراف داد امسال با بهره گیري 
از بازیکنان قدرتمند خیلی خطرناک ظاهر شد یا همین 
تیم ذوب آهن برای این فصل دو بازیکن خارجی خیلی 
خوب را به خدمت گرفته بود و معتقدم جنس قهرمانی 
 امسال با سال های گذشته خیلی فرق می کرد. بعضی ها
از دور ک��ه به این تیم نگاه می کنند می گویند این تیم 
صد درصد قهرمان و کار بزرگی صورت نگرفته است 
در حالی که همین تیم با همین بازیکنان سه سال پیش 

سوم شده بود چرا؟«
 حبیبی اضافه کرد: »پتانسیلی که سپاهان داره و حمایت هایی
که باشگاه از این تیم می کند چه از لحاظ مالی و چه از 
لحاظ های دیگر ستودنی است. ما امسال گاهی اوقات 
به خاطر مصدومیت بازیکن مجبور شدیم، از ساداتی در 
پست غیر تخصصی استفاده کنیم اما جواب گرفتیم و 
بدون هیچ مشکلی بازی را بردیم چرا که عواملی که باعث 
 ایجاد تنش و حاشیه می شد را کنترل کردیم و بچه ها

به تمرینات اعتقاد داشتند.«
  نگاه فوتبالي به هندبال لطفاً...

در ادامه باباصفری خطاب به مس��ئوالن باشگاه به وی ژه 
ساکت این طور گفت:» از آقای ساکت بابت تالش های 
تمام ناشدنی شان برای باشگاه سپاسگزاریم. امیدوارم 
ایشان با درایت همیش��گی خود برای موفقیت بیشتر 
هندبال که رش��ته دوم باش��گاه هم محسوب می شود 

تمهیدات الزم را در نظر گیرند.«
  جشن قهرمانی....

جعفرنیا هم با اعالم این که جش��ن قهرمانی تیمش با 
س��ال های گذش��ته تفاوت زیادی داشت گفت:»همه 
 بازیکنان قبل از آغاز تمرین برنامه خودشان را می دانستند
و هم��ه برنامه ها نظم خاص خودش را داش��ت و هر 
کس به وظایف خودش آگاه بود. از طرفی باش��گاه هم 
در این فصل حمایت خوبی از تیم داشت و در نهایت 
جشن قهرمانی فوق العاده باشکوه و خوبی را هم برای 
تیم تدارک دید که جا داره از زحمات آقای ساکت، آقای 
اخوان و علی آقا و کلیه کسانی که در این قهرمانی نقش 

داشتند تشکر کنم.«
سفری نیز گفت:»ده ساله که بازیکن تیم سپاهان هستم اما 
نظم و آرامشی که امسال ما شاهدش بودیم هیچ سالی در 
این تیم وجود نداشت. مشاوره های آقای اخوان خیلی 
به من کمک کرد ضمن این که جا داره از آقای رمضانی 

که مثل یک برادر به من کمک کرد تشکر کنم.«
  رفاقت درتيم حرف اول را می زد

باباصفری ه��م به نظم وترتیب حاکم ب��ر برنامه ها و 
تمرینات تیم اشاره کرد و گفت:»با توجه به حضور سال 
قبلم در این تیم می شد نظم و انضباط تیمی را به خوبی 
ح��س کرد در این فصل رفاقت ح��رف اول را می زد 
ضم��ن آنکه باید از زحمت های آقای اخوان براي این 

تیم هم تشکر کنم.«
جعفرنیا نیز ضمن سپاس از مهدی اخوان  توجه بیشتر 
 رس��انه ها به هندبال را خواس��تار شد و گفت: »پخش
مس��تقیم تلویزیون��ی رقابت ها در جذب اسپانس��ر و 
ایجاد انگی��زه در میان بازیکنان نقش بس��زایی دارد و 
 امیدواریم که مس��ئوالن توجه بیشتري به این امر نشان

 دهند.«
حبیبی با تأیید این نکته اضافه کرد: »امسال از 22 بازی 
انجام شده در لیگ به غیر از دیدار با کرمانی ها و سبزوار 
و دربی اصفهان بازی دیگری پخش مستقیم نداشت و 

19 بازی پخش مستقیم  نداشتیم.«
  رحيم زاده دست راست حبيبي در سپاهان  

حبیبی با اعالم این که در این فصل رحیم زاده همچون 
یک مربی خیلی کمک حال من بود اضافه کرد: رحیم 
زاده، کاپیتان تیم یک بازیکن بزرگ و دوس��ت داشتنی 
و تمام عیار اس��ت و به نوعی دست راست من در تیم 
محسوب می شد. در این فصل هم بدون آسیب دیدگی 
و مش��کلی با جان و دل برای تیم بازی کرد و مدیریت 
خوبی را از خود نشان داد و به جرات می توانم بگویم 
که بهترین عملکرد سال های اخیرش را در این فصل 

داشت.
در پایان این نشس��ت مرتضی رمضانی، مسئول واحد 
رس��انه ای باشگاه برای حسن ختام گفت:» جا داره که 
از س��رمربیان سابق و اس��بق تیم هندبال هم به واسطه 
زحماتشان سپاسگزاری کنم و اعالم نمایم که خوشحالیم 
در کنار قهرمانی فوالد مبارکه سپاهان، تیم هندبال سپاهان 
نوین در اولین سال حضور خود در لیگ برتر با هدایت 
مصطفی غالمی پدیده این مسابقات شد. بچه های تیم 
 هندبال از دوست داشتنی ترین و یکدل ترین تیم های
کش��ور هس��تند و امیدوارم با عزم ش��ان امسال فرای 
موفقیت در ایران قهرمانی و موفقیت در آس��یا را نشانه 
روند و با اقتدارشان از همه موانع پیش رو عبور کنند. از 
روزنامه زاینده رود، مدیریت این روزنامه و خانم کرمی 
دبیر سرویس ورزشی زاینده رود به واسطه توجه شان به 
ورزش استان به ویژه رشته های غیر فوتبالی بی نهایت 

ممنون و سپاسگزاریم.«

در نشست صمیمانه سرویس ورزش زاینده رود با سرمربی و بازیکنان تیم هندبال سپاهان مطرح شد

هندبال سپاهان تشنه قهرمانی در آسیا
  زاینده رود

قهرماني تيم هندبال فوالدمباركه سپاهان در رقابت هاي باشگاه هاي برتر كشور آن هم براي دوازدهمين دوره زمينه يك نشست صميمانه را با سرمربي و بازيكنان اين تيم فراهم كرد.
در اين نشس��ت كه با حضور عليرضا حبيبي )س��رمربي(، رضا جعفرنيا و حجت س��فري )بازيكن(، محسن باباصفري )دروازه بان( و مرتضی رمضانی، مدير واحد رسانه ای باشگاه سپاهان برگزار شد از شرايط تيم سپاهان براي 
دست يابي به جام دوزادهم، حضور در مسابقات باشگاه هاي آسيا تا حضور دوازده بازيكن اين تيم در تيم ملي براي شركت در مسابقات انتخابي المپيك 2010 لندن كه در مهرماه در كره جنوبي برگزار مي شود صحبت به 

ميان آمد تا زمينه را براي يك مصاحبه جذاب و خواندني فراهم كند.

مسئوالن 
سپاهان اگر با نگاه 

فوتبالي به هندبال نگاه كنند 
شايد جام قهرمانان آسيا اولين بار 

توسط هندباليست هاي اين باشگاه ،  
فتح شود. شرايط حال حاضر تيم هندبال 
سپاهان در سايه حمايت هاي همه جانبه 
مسئوالن مي تواند نويدبخش بهترين 
عملكرد اين تيم در آسيا و در تاريخ 

تيم داري باشگاه سپاهان در 
هندبال باشد
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امام علی)ع(:
به پاداش بهشت نمی رسد 
مگر آن كس كه باطنش 
نيكو و نيتش خالص باشد.

پنجاه و چهارمین نمایشگاه بین المللي دوساالنه هنرهاي 
تجسمي ونیز با شرکت کم سابقه 89 کشور و حضور 
هنرمندان ایراني با موضوع نور و روشنایي آغاز به کار 

کرد. 
به گزارش ایرنا، در پنجاه و چهارمین نمایشگاه دوساالنه 
ونی��ز، موزه هنره��اي معاصر تهران با ت��الش رایزني 
فرهنگي جمهوري اسالمي ایران در ایتالیا، آثار تجسمي 
مکعب هاي سفالي محمدمهدي و منیر قان بیگي، آثار 
 چیدمان روش��نایي و صلح، مرتض��ي دره باغي و آثار 
فتو آرت  محسن راستاني را در معرض نمایش گذاشته 

است. 
این نمایش��گاه روز 14 خرداد براي مدت ش��ش ماه با 
حضور سفیر جمهوري اسالمي ایران در ایتالیا، معاون 
هنري وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمي، مدیر کل مرکز 
هنرهاي تجس��مي وزارت ارش��اد، سرپرست رایزني 
کشورمان و شماري از شخصیت هاي فرهنگي ایتالیایي 
افتتاح شد. سیدمحمدعلي حس��یني سفیر جمهوري 
اسالمي ایران در ایتالیا در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، 
هنر انقالب را یکي از دوره هاي درخش��ان فرهنگ و 
هن��ر در تاریخ ایران زمین خوان��د و گفت: هنرمندان 

 پس از پیروزي انقالب اس��المي با برداش��تي ماهران��ه از مباني هنر کهن 
ایراني - اسالمي، منطبق با مبادي نوین هنرهاي معاصر، پا به عرصه وجود 
گذاردند.  وي با بیان این که در طول تاریخ ایران، همیشه بین هنر و آداب 
معنوي برگرفته از مذهب، ارتباط بسیار نزدیکي وجود داشته و دین یکي 
از مهم ترین عوامل ش��کل دهنده هنر بوده است، اظهار داشت: در دوران 
انقالب اسالمي، ارتباط بین هنر و جهانبیني اسالمي بیش از هر زمان دیگر 
تقویت شده و توسعه پیدا کرد.  حسیني ادامه داد: در این دوره هنرمندان 
 توانس��تند بس��یاري از مفاهیم معنوي و حماس��ه هاي دوره هشت ساله 
دف��اع مقدس را به صورتي نمادین در قالب نقش، رنگ و کالم، مبتني بر 

اصول زیبا شناختي ارائه کنند. 
س��فیر کشورمان در بخش دیگري از سخنان خود تأکید کرد: برگزاري و 
حضور مستمر و فعال در چنین نمایشگاه هایي، عالوه بر آنکه فرصتي براي 
ارائه آثار زیبا و جذاب هنرمندان در این عرصه اس��ت، همچنین فرصت 
گرانبهایي نیز براي تبادل تجربیات و دریافت آخرین نوآوري ها در عرصه 
هنر جهاني به شمار مي رود؛ امري که تاکنون در میان فرهنگیان و هنرمندان 
ایران��ي و ایتالیای��ي در جریان بوده و امروز ضرورت آن بیش از گذش��ته 

احساس مي شود. 
وي اب��راز امی��دواري کرد که در حد توان و ظرفی��ت بتوان براي تقویت 
مناس��بات بین دو کشور در عرصه هنر، به عنوان زیباترین و جذاب ترین 

عرصه همکاري، گام برداشت. 
حمید شاه آبادي معاون هنري وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي نیز هنر را تنها 
رودخانه کره زمین توصیف کرد که از همه قاره هاي جهان عبور مي کند و 

بین ملت ها و جوامع از هر رنگ و نژاد و قومي ارتباط برقرار مي کند. 

وي در گفتگو با ایرنا با بیان این که عالقه مندان بس��یاري هس��تند که آثار 
هنرمندان ایراني را ببینند، گفت که گام هاي جدي براي ارائه و معرفي آثار 
هنري هنرمندان برجسته کشورمان و معرفي آنها به دنیا و جهاني شدن هنر 

ایراني برداشته شده است. 
وي اضافه کرد که نمایشگاه دوساالنه ونیز، بهترین فرصت براي ارائه آثار 
هنري هنرمندان کش��ورمان است تا در این رهگذر معرف هنر و فرهنگ 
و سنت ایران زمین باشند. سرپرست رایزني فرهنگي سفارت جمهوري 
اس��المي ایران در ایتالیا نیز گسترش روابط فرهنگي میان دو کشور را از 
جمله وظایف نمایندگي هاي فرهنگي جمهوري اسالمي ایران در خارج 

از کشور دانست. 
اکبر قولي، با بیان این که فرهنگ و هنر کشورها از مجاري مختلف ازجمله 
برگزاري سمینار و نشست هاي علمي و فرهنگي، برگزاري هفته هاي فرهنگي، 
جشنواره هاي فیلم و سینما و نمایشگاه هنري صورت مي گیرد، برگزاري 
نمایش��گاه بین المللي بینال ونیز را بهترین فرصت براي ارائه آثار هنري 
هنرمندان کشورمان ذکر کرد. وي با اشاره به استقبال شخصیت هاي فرهنگي 
ایتالیایي از نمایشگاه هنرمندان ایراني در ونیز، خاطرنشان کرد که این رایزني 
 عالوه بر فعالیت هاي فرهنگي مستمر خود با هدف حداکثر بهره برداري
 از مجموعه امکانات نظام جمهوري اسالمي ایران، تمام امکانات و تجربیات 
خود را در اختیار نهادهاي فرهنگي جمهوري اسالمي ایران که براي معرفي 
فرهنگ و هنر ایران قصد انجام فعالیت��ي را در ایتالیا دارند، قرار داده و از 
مدت هاست که با محوریت بینال ونیز با نخبگان، شخصیت هاي فرهنگي و 
استادان دانشگاه هاي رم و دیگر شهرهاي بزرگ این کشور، سرگرم رایزني 
است. به گفته قولي، اکثر بازدیدکنندگان در مراسم افتتاحیه نمایشگاه آثار 

هنرمندان ایراني، در گفتگوهاي خود خواستار افزایش 
مناسبات فرهنگي بین دو کشور ایران و ایتالیا با تاریخ و 

تمدن کهن شدند. 
محمود شالویي، مدیرکل مرکز هنرهاي تجسمي وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي نیز گفت: موزه هنرهاي معاصر 
ته��ران با اعزام هنرمندان پیشکس��وت در عرصه هاي 
تجس��مي در رشته هاي سفال و سرامیک، نقاشي، هنر 
معاصر و مدرن و عکاسي، امکان حضور در نمایشگاه 

بین المللي ونیز را فراهم کرد. 
 وي اب��راز امی��دواري کرد که هنرمندان کش��ورمان در 
پنجاه و چهارمین نمایشگاه بین المللي دوساالنه هنرهاي 
تجس��مي ونیز با حضوري فعال و متناسب با موضوع 
بینال که نور و روش��نایي است، بتوانند هنر اسالمي و 

ایراني را به بهترین وجه به جهانیان معرفي کنند. 
 شالویي با اش��اره به حضور 89 کش��ور در نمایشگاه 
بین المللي دوساالنه ونیز، این بینال جهاني را فرصت 
مناسبي براي معرفي هنرمندان کشورها و آثار برجسته 
آنه��ا ذکر کرد و گف��ت که در این نمایش��گاه جهاني 
مخاطبان مي توانند با هنر کش��ورها آشنا شوند و این 
ام��کان، به خوبي ب��راي هنرمندان ایراني فراهم ش��ده 

است. 
محسن راستاني که با چهار اثر عکس در دوساالنه ونیز شرکت کرده است 
نیز به ایرنا گفت که در این آثار، افس��انه هاي گذش��ته را در کنار آدم هاي 
امروزي و قصه هاي جدیدش��ان در کنار یکدیگر قرار داده اس��ت که  گاه 
بي خبر از هم درکنار هم ایس��تاده اند و گاهي با یکدیگر کار مش��ترکي را 
انجام مي دهند که البته مکاني براي تأمل درباره این حضورند. محمدمهدي 
 قان بیگي که در کاري مش��ترک با منیر قان بیگي 12 مکعب سفالي را در 
پنجاه وچهارمین دوس��االنه ونیز ارائه کرده است، مي گوید که این آثار با 
الهام از مکعب هاي کش��ف ش��ده در نزدیکي شاهرود - مربوط به هزاره 

ششم قبل از میالد- و تأ ثیر از خانه خدا ساخته شده است. 
مرتض��ي دره باغي نیز عنوان کرد که اثر  روش��نایي و صلح را با تکنیک 
الی��ت باک��س و چاپ روي آینه ب��ه طول چهار متر و ع��رض و ارتفاع 
دو متر به پنجاه و چهارمین دوس��االنه ونیز ارائه کرده اس��ت. وي گفت 
ک��ه این اثر برگرفته از تصویر 240 هزار ش��هید دوران انقالب اس��المي 
 و هش��ت س��ال دفاع مقدس اس��ت که با روش��نایي و ن��ور از آنها یاد 
مي شود. به گفته وي، تصاویر در این اثر، بر روي آینه چاپ شده و بسته به 
موقعیت سني در ارتفاعي مشخص نصب شده است و اگر کسي از این اثر 
دیدن کند، در افق صورت خود تصویر شهیدي را خواهد دید که به خاطر 
آینه اي بودن تصاویر انعکاس صورت خود را مشاهده مي کند و موقعیت 

صورت هر بیننده با تصویر چاپ شده منطبق مي شود. 
 پنج��اه و چهارمین دوره نمایش��گاه بین المللي بینال ونی��ز، چهارم ژوئن 
تا 27 نوامبر2011 -چهاردهم خرداد تا شش��م آذر سال جاري- در حال 

برگزار است.

معاون توسعه و فناوري سازمان صدا و سیما گفت: 
براساس سیاستگذاري دولت و سازمان صدا و سیما، 
پوشش کامل رسانه ملي در مناطق مرزي و محروم 

از اولویت هاي سازمان است.
به گزارش فارس از اردبیل، علي عسگري در بازدید 
از ایستگاه فرستنده خروسلوي گرمي اظهار داشت: 
با توجه به حجم رسانه اي دشمنان به ویژه راه اندازي 
کانال هاي مختلف ماهواره اي و امکان دریافت آن در 
مناطق مرزي بدون استفاده از تجهیزات و امکانات، 
صدا و سیما در تالش است تا پوشش خود را در این 
مناطق توسعه و گسترش دهد. وي با یادآوري این 

که در این جنگ رس��انه اي بهره مندي از امکانات و 
تجهیزات نوین اساس و پایه کارهاست، افزود: ما در 
تالش هستیم تا امکانات و تجهیزات تولید و پخش 
رسانه ملي را تقویت کنیم که در این زمینه استان ها 
نیز باید در تکمیل تجهیزات و امکانات سخت افزاري 

و نرم افزاري یاري گر رسانه ملي باشند. 
معاون توس��عه و فناوري س��ازمان صدا و سیماي 
جمهوري اس��المي یکي از مشکالت سازمان صدا 
و س��یما را در برخي از مناط��ق دورافتاده و مرزي، 
سیگنال رس��اني  ق��وي و برخي نواق��ص دریافت 

شبکه هاي ملي و استاني اعالم  کرد. 

مدیر مرکز سرگرمي هاي س��ازنده کانون پرورش 
فکري کودکان و نوجوانان گفت: بازي هاي رایانه اي 
»افسانه روزبه« و »گنج پنهان« از تولیدات این کانون 

امسال تولید و وارد بازار فروش مي شوند. 
مجید قادري در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: عالوه 
 ب��ر این ب��ازي ها، 10 عن��وان دیگر از ب��ازي هاي
رایان��ه اي و انواع س��رگرمي ه��اي علمي، فکري 
و خ��الق طراحي ش��ده اند که در ص��ورت اخذ 
 مصوب��ه از ش��وراي تخصص��ي س��رگرمي هاي
سازنده کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 
تولید آنها کلید خواهد خورد. مدیر سرگرمي هاي 
سازنده کانون گفت: مقدمات تولید مجموعه اي از 
مجسمه هاي مقوایي متحرک و مکانیکي نیز فراهم 

ش��ده است که تا پایان تابستان امسال ارائه خواهند 
 شد.  قادري تولید مجموعه »عروسک هاي 20 تایي

بندانگش��تي« را یادآور ش��د و گفت: این مجموعه 
شامل عروسک هاي انساني پدربزرگ، مادربزرگ، 
ن��وه دخت��ري و پس��ري و مجموع��ه حیوان��ات 
 اهل��ي و جنگلي اس��ت که امس��ال تجدید چاپ 

مي شوند. 
وي که طراح این مجموعه عروس��ک هاس��ت، از 
 فرزانه بابایي به عنوان پیکره س��از این عروسک ها
نام برد. مدیر مرکز س��رگرمي هاي س��ازنده کانون 
 ادامه داد: همچنی��ن مجموعه اي از جورچین هاي
 سه بعدي با نقوش هندسي در مرکز تولید سرگرمي هاي

سازنده کانون، در دست تولید است. 

معاون سازمان صدا و سيما:

مناطق مرزي در اولویت پوشش رسانه ملي هستند

بازي هاي رایانه اي افسانه روزبه و گنج پنهان 
وارد بازار مي شوند 

خبرتصویر 240 هزار شهید انقالب اسالمي  در نمایشگاه بین المللي ونیز 

انجمن گویندگان جوان به عنوان نخستین انجمن 
دوبالژ ایرانی در جش��نواره پویانمایی بین المللی 
انسی فرانسه شرکت می کند. مهرداد رئیسی، رئیس 
هی��أت مدیره این انجمن گفت:زم��ان حضور در 
عرصه های بین المللی برای گویندگان با استعداد 
ایرانی فرا رسیده است و با ارتباطات بیشتر زمینه را 
برای تبادل اطالعات و پیشرفت روزافزون در زمینه 

 دوبالژ، انیمیش��ن و بازی ه��ای رایانه ای همگام با 
فن آوری روز بیش از پیش فراهم خواهیم کرد. وی 
تأکید کرد: زمان، زمان ارتباط هنرمندان این عرصه 
در دهکده جهانی است و انجمن گویندگان جوان 
به عنوان یکی از نمایندگان جامعه دوبالژ ایران، در 
این جشنواره توانمندی های جوانان این مرزو بوم 

را به جهانیان معرفی می کند.

دوبلورهای جوان ایرانی
به جشنواره انسی ۲۰۱۱ می روند 

صرفه جویی به معنای درست و بجا مصرف کردن است.
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