
شهاب حس��يني، بازيگر سينما 
و تلويزي��ون قص��د دارد پ��س 
س��ريال در  ب��ازي  پاي��ان   از 

»س��رزمين كهن« ب��ه كارگرداني 
كمال تبريزي براي پنج س��ال از 
دنياي بازيگري خداحافظي كند. 

شهاب حسيني در گفتگو با ايرنا گفت: قصد دارم براي مدتي بازيگري را 
كنار بگذارم، امروز نياز به دريافت هاي جديدي در كار و زندگي دارم و 

بايد براي به دست آوردن اين دريافت ها ...

رئيس دانشگاه كاش��ان با تأكيد 
ب��ر مرجعي��ت اي��ران در زمينه 
گياه��ان معط��ر در دني��ا گفت: 
ب��ه منظ��ور وارد ك��ردن علم و 
فناوری در حوزه گل محمدی و 
 توليد فرآورده ه��ای آن اقدام به
ان��دازی رش��ته ش��يمی و  راه 

فرآورده های گياهی با محوريت توليد ...

 خداحافظي شهاب حسيني
از دنياي بازيگري

رئیس دانشگاه کاشان خبر داد: 
راه اندازی رشته فرآورده های گياهی با 
محوريت توليد اسانس در دانشگاه کاشان
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حسین نژاد با پایین خواندن
قیمت تسهیالت خرید مسکن؛
وام خرید مسکن باید افزایش پیدا کند
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 شهرستان    صفحه 4

مدیر شرکت داروسازی باریج اسانس:

دانشگاهطبسنتيراهاندازيميشود
صفحه4

با وجود نوپا بودن حوزه هنری 
كاشان، اين مركز تاكنون توانسته 
اس��ت باتوج��ه ب��ه امکانات و 
بضاعت خود در امر شناس��ايی 
و ب��ارور نمودن اس��تعدادهای 
فرهنگی، هنری جوان اين شعر 

عملکرد موفقی داشته باشد. درحالی كه با پشت سر گذاشتن هفت ماه 
ديگر، اين مركز فرهنگی هنری ...

مدیر حوزه هنری کاشان در گفتگو با زاینده رود:
پيشقراوالن جبهه فرهنگ نيازمند توجه 

بيشتری از جانب مسئوالن هستند

فرهنگ و هنر    صفحه 8

وزیر بهداشت: 
صرفه جویي 300میلیارد توماني با تولید 15 

نوع دارو در کشور 

شهرستان    صفحه 4

احمدی مقدم:
ادغام وزارت ارتباطات با 

 ساير وزارتخانه ها 
کار ناصوابی است

فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اس��امی ايران 
گفت: ادغام وزارت ارتباطات و فناوری با س��اير 
وزارت خانه ها كار ناصوابی است و از بعد امنيتی 
ني��روی انتظامی را با مش��کاتی مواجه می كند. 
سردار اسماعيل احمدی مقدم با بيان اين مطلب 
افزود: با توجه به اين كه اس��تفاده از فناوری های 
مختلف و فضای س��ايبری در انجام تخلفات و 
آش��وب ها مدنظر متخلفان ق��رار دارد، به همين 
 خاطر انتظار داريم تا نمايندگان مجلس در ارتباط با
ب��ا فن��اوری  و  ارتباط��ات  وزارت   ادغ��ام 
س��اير بخش ه��ا تجديدنظ��ر كنن��د. وی اظهار 
داش��ت: استفاده از فناوری های نوين در شرايطی 
ك��ه بس��ياری از تخلفات از اي��ن طريق صورت 
می گيرد از ملزومات كار نيروی انتظامی اس��ت، 
اما متاس��فانه اين امر با ادغ��ام وزارتخانه ها مورد 
غفلت ق��رار گرفته و ماموريت نيروی انتظامی را 
با مخاطره مواجه می كند. وی در ادامه با تاكيد بر 
اينکه نيروی انتظامی به  دنبال شايس��ته  ساالری و 
اس��تفاده از نيروهای كارآمد است، تصريح كرد: 
جلب اعتماد مردم نسبت به پليس و قرار گرفتن 
در كنار مردم از جمله اهدافی است كه با جديت 
در اين نيرو پيگيری می ش��ود و خوش��بختانه در 
 س��ال های گذش��ته نيز ب��ه اين مهم دس��ت پيدا

كرده ايم. وزارت ارتباطات و فناوري اطاعات در 
سه مقوله فناوري اطاعات، دولت الکترونيك و 
امنيت تبادل اطاعات فعاليت مي كند، در حالي 
كه در بخش وزارت مسکن و راه كه زيرمجموعه 
فعاليت هاي عمراني كش��ور است؛ مقوله فناوري 
اطاع��ات و ارتباط��ات هيچ گون��ه موضوعيت 
تخصصي و كارشناسي ندارد و در هيچ نقطه  دنيا 
نمونه چنين موضوعي يافت نمي شود كه مديريت 
سه وزارتخانه مسکن، راه و ارتباطات به صورت 
يك تخصص مطرح شود و بتواند برنامه هاي خود 

را به  پيش برد.

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهایشماره190/650

مناقصه گذار: شرکت آب و فاضالب روستایی استان چهارمحال و بختیاری
الف( مش��خصات پ��روژه: اج��رای عملی��ات ابنیه تصفی��ه خانه روس��تای هوره 
حاش��یه زاین��ده رود از تواب��ع شهرس��تان ش��هرکرد با مبل��غ ب��رآورد تقریبی 
4/716/305/204 ریال را طبق فهارس بهاء ابنیه، تأسیسات برقی و مکانیکی، 

راه و باند راهداری و توزیع و انتقال آب روستایی سال 1388 
مدت اجرا: دوازده ماه

ب( مبلغ ضمانت نامه ش��رکت در مناقصه: 100/000/000 ریال دارای س��ه 
ماه اعتبار

ج( صالحیت مورد نیاز: رشته آب پایه حداقل 4 برای اشخاص حقوقی
د( مح��ل دریافت و تحویل اس��ناد مناقصه: تهران- خیاب��ان وزراء- کوچه 16- 

دفتر مشاوره صدر آب پویا تلفن 88100181
ن( ارائه معرفی نامه کتبی برای نماینده پیمانکار، تصویر برگه صالحیت شرکت 
زمان دریافت اس��ناد الزامی می باش��د. اطالعات کامل در اسناد مناقصه موجود 

می باشد.
و( مهل��ت دریافت اس��ناد مناقص��ه : از تاریخ این آگهی لغای��ت 1390/3/25 
تحوی��ل 90/4/6 تاری��خ بازگش��ایی 90/3/7 اعتبار پیش��نهاد قیمت 3 ماه از 

تاریخ  پیشنهاد

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی 
استان چهارمحال و بختیاری

شرکت آب و فاضالب روستایی 
استان چهارمحال و بختیاری

صرفه جویی نکنیم جیره بندی حتمی است

این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس
 iets.mporg.ir درج گردیده است تلفن 7 یا 0381-2245186
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

رئيس جمهوري دس��تور داد تا تمام اتاق عمل  بيمارستان هاي كشور كه دولت 
متقبل تامين هزينه آن است را به دستگاه سامانه راهبري جراحي هوشمند تجهير 
كنن��د. محمود احمدي نژاد رئيس جمهور  به منظور بازديد و رونمايي از چند 
دستاورد جديد پزشکي در مجموعه بيمارستان امام خميني حضور يافته بود، 
در سخناني با اشاره به اهميت سامت جسم گفت: همه صالحان، مصلحان و 
انس��ان ها به دنبال سعادت هستند و سعادت انسان نيز در گرو آرامش جسم و 
جان است. وي با بيان اينکه آرامش جسم و جان نيز در گرو سامت جسم و 
جان است، ادامه داد: سامت جان تا حد بااليي بسته به سامت جسم است و 
به همين خاطر در طول تاريخ هميشه كار پزشکي از اهميت بااليي برخوردار 

بوده و از جايگاه بسيار رفيعي در نظر مردم برخوردار بوده و هست.
رئيس جمهور بهداشت و پيشگيري را دو بخش مهم سامت جسم عنوان و 
خاطرنشان كرد: بخش مهم كار پيشگيري درمان است كه امروز در حوزه درمان 

جراحي نقش بااليي ايفا مي كند.
احمدي نژاد با اش��اره به طراحي و س��اخت سامانه راهبري جراحي هوشمند، 
اين دس��تگاه را در تس��هيل كار جراحي تاثيرگذار دانست و گفت: با طراحي 
اين دس��تگاه تصوير س��ه بعدي با دقت يك ميلي متري كه در اختيار پزش��ك 
قرار مي گيرد موجب مي ش��ود پزشك به صورت لحظه اي و مستمر كاري را 
كه انجام مي دهد ببيند كه اين موضوع كمك بااليي به جراحان در انجام عمل 

جراحي مي كند.
وي افزود: هر چند دقت پزشکان ايراني بسيار باال است كه برگرفته از استعداد 
ايراني و تجربه و مهارتي است كه در طول كار به دست مي آورند اما با طراحي 

و ساخت اين دستگاه كمك بااليي به جراحان شده است.
رئيس جمهور با بيان اين كه با طراحي و ساخت سامانه راهبري جراحي هوشمند 
گامي بلند در حوزه فناوري برداش��ته شد كه از طراحان و دست اندركاران اين 
دستگاه تشکر مي كنم يادآور شد: اگر بخواهيم به سعادت و آرامش جسم وجان 
برسيم، نيازمند علمي است كه به فناوري و راهنما تبديل شود. يعني علم كارآمد 

و مفيد. 
احمدي نژاد در ادامه سخنان خود خاطرنشان كرد: هر فرهنگ،  انديشه و مکتبي 
بخواهد حقانيت خود را اثبات و ماندگار شود، بايد تاثير مفيد و ماندگاري را 
در زندگي انسان به وجود آورد. وي همچنين ادامه داد: آن انديشه و مکتب بايد 

نشان دهد در ارتقاء سطح زندگي انسان ها كارآمد است.
رئيس جمهور با تاكيد بر اينکه مرز تاش هميش��ه مرز علم و انديش��ه است، 
تصري��ح كرد:اگر ملتي بخواهد خود را اثبات كند بايد در مرز انديش��ه و علم 
خود را نشان دهد و اال ملتي كه هميشه از مشکات در رنج وعذاب است اگر 
زيباترين انديشه ها را هم عرضه كند،  خريداري نخواهد داشت بنابراين بايد آن 
انديشه و اعتقاد خود را در قالب هاي علمي در اختيار بشر قرار دهد كه بحث 
اصلي دعوا همين موضوع است. احمدي نژاد در ادامه سخنان خود تاكيد كرد: 
امروز اگر به برخي از مقاطع تاريخي خودمان افتخار مي كنيم، به خاطر اين است 

كه در علم و انديشه سرآمد بوديم و امروز هم وظيفه همان است.
بايد سرآمد علم و انديشه جهان شويم و اال اتفاقي نمي افتد هر چند كار و تاش 
زيادي صورت مي گيرد اما تغييري در مناسبات ما و ديگران انجام نمي گيرد و 
هميشه ديگران درجه يك و بقيه درجه دو و سه هستند و بايد تحقير را تحمل 

كنند.
وي ب��ا تاكيد بر اين كه بايد در عرصه علمي حرف اول را بزنيم،  خاطرنش��ان 
ك��رد: اين كه در علم ح��رف اول را بزنيم در س��لول هاي ايراني و فرهنگ و 
اعتقاد ما وجود دارد و ما مي توانيم. رئيس جمهور افزود: اين باور و توانس��تن 
اس��ت كه يك ملت را باال مي برد چرا كه خيلي وقت ها تجهيزات و اس��تعداد 

وجود دارد اما خودباوري نيست كه در اين صورت اتفاقي نمي افتد و بايد االن 
بدانيم اين احساس توانستن را بايد هميشه زنده نگه داريم كه اگر اين احساس 
هميشه باشد به دنبال آن اتفاقات ديگري مي افتد. احمدي نژاد با اشاره به تربيت 
دانشمندان و متفکران بزرگ در طول تاريخ ايران زمين اظهار داشت: همانطور 
كه هنوز دانشمندان و متفکران 800 سال و 900 سال پيش ايران در دنيا حرف 
اول را مي زنند االن نيز مي توانيم چنين دانشمنداني را تربيت كنيم. وي ادامه داد: 
تا كي بايد در تريبون ها و محاسبات خود بگوييم كشورهاي پيشرفته كه طرح 

اين موضوع يعني خودمان را در موضع پيشرفته نمي دانيم.
در حالي كه ايران پيش��رفته ش��ود، شدني است و بايد اين نهضت جابجا شود 
و زماني كه عبارت پيش��رفت مطرح مي شود در ذهن همه ايران متجلي شود. 
رئيس جمهور با بيان اينکه امروز همه فرصت ها در اختيار ما قرار دارد كه بايد 
از آن اس��تفاده كنيم و در علم و فناوري حرف اول را در دنيا بزنيم، تاكيد كرد: 
ما نمي خواهيم ديگران تحقير شوند بلکه به نظر ما همه عزيز هستند اما ما بايد 

در صدر باشيم.
احمدي نژاد با بيان اين كه امروز ش��اهد يك جوش��ش بي نظير در كش��ورمان 
هستيم، گفت: چيزي كه امروز به عنوان علم در دنيا جريان دارد از سطح توان 
و اس��تعداد ايراني باالتر نيس��ت و ما بايد از اين مرز عبور كنيم. وي به تاش 
و كوش��ش دانشگاهيان و انديشمندان كشورمان اشاره و خاطرنشان كرد: بنده 
آينده اي را مي بينم كه ايران سرآمد علم و فناوري است و اگر كسي بخواهد علم 

و دانش را فرا بگيرد بايد به دانشمندان ما مراجعه كند.
رئيس جمهور در قس��مت پاياني س��خنان خود خطاب به وزير بهداش��ت و 
مس��ئوالن بهداشت و س��امت كش��ورمان يادآور ش��د: تمام اتاق عمل هاي 
بيمارستان هاي كشور كه به دستگاه سامانه راهبري جراحي هوشمند نياز دارند 
را به اين دستگاه تجهيز كنيد كه ما هزينه آن را تامين مي كنيم. احمدي نژاد افزود: 
تا كي ما بايد واردكننده فناوري باشيم در حالي كه مي شود فناوري هاي برتر را 
ما خودمان صادر كنيم. وي خطاب به متخصصان و دانشمندان با بيان اين كه 
نگاه تان را در كارهايي كه انجام مي دهيد بين المللي كنيد، اظهار داشت: گفتند 
كشورهاي منطقه ميزان دو ميليارد و 700 ميليون دالر از اين تجهيزات پزشکي 
دارند، بنابراين چرا نبايد بازار منطقه در اختيار ما نباشد در حالي كه نگاه ما به 

دانشمندان و تاش نگاه صنعتي و تجاري نيست و يك نگاه انساني است.

سراسری
جهان نماجهان نماجهان نماجهان نما

دستوراحمدينژادبرايتجهيزاتاقعمل
بيمارستانهابهسامانهراهبريجراحيهوشمند

 وقوع جنگ ميان دهلي و اسالم آباد
يا خيانت فرماندهان پاکستاني

خبرگزاری رويترز گزارشی منتشر كرده كه بر پايه آن، منابع اطاعاتی آمريکا سه 
سناريو درباره احتمال دستيابی افراط گرايان و تروريست ها به تجهيزات هسته ای 

پاكستان طراحی كرده اند.
بنابراين، نخستين سناريو اين است كه جنگی بين پاكستان و هند در بگيرد. در اين 
 وضعيت، نيروهای امنيتی پاكستان، كدهای امنيتی سکوهای پرتاپ موشك هسته ای
را منتش��ر خواهند كرد و اين كدها در اختيار تروريست ها قرار خواهد گرفت، 
ولی اين كه تروريست ها بتوانند از اين تجهيزات بهره ببرند يا نه، به عوامل ديگری 

بستگی دارد.
سناريوی دوم آن كه برخی از فرماندهان ارتش پاكستان، ساح های هسته ای را 
در اختيار گروه های تروريست گذارند كه بر پايه اين گزارش، اين سناريو، يکی از 

محتمل ترين گزينه هاست كه می تواند بررسی شود.
و س��ناريوی سوم اين كه تروريست ها بر پايگاه های هسته ای مسلط شوند و 
تجهيزات نظامی و هسته ای را خود در اختيار بگيرند، اما در همين حال، مقامات 
اطاعاتی آمريکا � به دليل شواهدی كه ادعا مي كنند در اختيار دارند � بر اين باورند 
ترديدی نيست كه برخی از فرماندهان نظامی پاكستان با گروه های تروريستی 
ارتباط نزديك دارند و احتمال قرار دادن ساح هسته ای توسط اين فرماندهان به 
تروريست ها، بسيار محتمل است. گويا مطرح كردن اين مباحث و طراحی چنين 
سناريوهايی، در ترساندن كشورهای ديگر از خطر ساح های هسته ای پاكستان، 
در راستای خلع ساح كشورهايی است كه نيروهای داخلی اين كشور به صورت 
بالقوه اين اس��تعداد را برای مخالفت با سياس��ت های آمريکا دارا هستند. بدين 
صورت كه تنها كشوری چون پاكستان را از داشتن ساح هسته ای بازمی دارند، 
تجربه پاكستان را به عنوان الگويی برای مقابله با ديگر كشورهايی كه سياست های 

آمريکا را نمی پذيرند، مطرح می كنند.

 نقض حريم خصوصی در فيس بوک
با تصويربرداری از...!

روزنامه حريت تركيه نوشت: نمايندگان فيس بوک اعام كردند كه در آينده ای 
نزديك ديگر نيازی نيست كه كاربران عکس های خود يا دوستانشان را در اين 
س��ايت به اشتراک بگذارند، بلکه با استفاده از تکنولوژی جديد اين سايت، نرم 
افزاری كه برای تشخيص چهره مخاطبان طراحی شده است، در حين كار تصوير 
كارب��ران را ثبت و در اختيار ديگران می گذارد. به گزارش تابناک اين تکنولوژی 
كه با استفاده از اسکن، تصاوير كاربران را ثبت می كند، اين تصاوير را در پايگاه 
خود ذخيره می نمايد. اغلب كارشناسان بر اين باورند چنانچه اين تکنولوژی به 
زودی عمليات��ی گردد، كاربران فيس بوک امنيت و حريم خصوصی خود را در 
خطر خواهند ديد. پيش از اين نيز مديران سايت گوگل در صدد استفاده از چنين 
تکنولوژی بودند كه به دليل اين كه اين نرم افزار ناقض حريم خصوصی كاربران 
بود، از اس��تفاده از آن خودداری كردند. به نظر می رسد به تدريج و با استفاده از 
تکنولوژی های نوين، مسأله به مخاطره افتادن حريم خصوصی افراد و كاربران، 
بيش از پيش احس��اس ش��ده و امنيت كاربران به يکی از اولويت های مقامات 

كشورها تبديل خواهد شد.

رئيس خطرناک ترين تيم ترور در دنيا 
برکنار شد

افش��اگري يك روزنامه مصري درباره واحد كي��دون، يکي از خطرناک ترين و 
وحش��ي ترين تيم هاي ترور در دنيا و افش��اي طرح آنان براي آشوب و ترور در 
مصر، رئيس موس��اد، رئيس اين تيم ترور را بركنار كرد. به گزارش فارس، پس 
از افشاي خبر بسيار محرمانه از عمليات قريب الوقوع واحد عمليات ويژه رژيم 
صهيونيستي )كيدون( در مصر و ايجاد آشوب و ترور شخصيت ها با هدف ناكام 
كردن انقاب مصر و عدم برگزاري انتخابات در اين كش��ور، سرانجام روزنامه 
يديعوت آحارونوت سه ش��نبه 7 ژوئن در خبري از بركناري رئيس كيدون خبر 
داد. روزنامه مصري روز اليوسف، چندي پيش در دو خبر اختصاصي، طبق اخبار 
محرمانه اي كه بدان دس��ت يافته بود، اعام كرد كه موساد قصد دارد در مصر با 
ايجاد آشوب گسترده، برخي شخصيت هاي مؤثر سياسي را ترور و وضعيت مصر 

را بحراني كند. 
روز اليوس��ف نوشت: انتش��ار اختصاصي اخباري از تيم عمليات ويژه اسرائيل 
)كيدون( و طرح موساد براي ايجاد آشوب در مصر در دو هفته گذشته در بركناري 
رئيس تيم كيدون به عنوان فرمانده يکي از خطرناک ترين و وحشي ترين تيم هاي 
ترور در دنيا نقش داش��ت. اين روزنامه با بيان اين كه هر كسي كه رئيس موساد 
مي شود بايد حتماً مدتي فرمانده كيدون بوده باشد، نوشت كه اسرائيل در حال آماده 

كردن فرمانده بركنار شده كيدون براي رياست آينده موساد بود.
روز اليوس��ف افزود: روزنامه يديعوت آحارونوت روز سه شنبه 7 ژوئن خبري 
منتشر كرد كه رسانه ها آن را به دليل عدم وضوح آن ناديده گرفتند و آن اين بود 
كه اين روزنامه در نسخه انگليسي خود اعام كرد كه تامير باردو، رئيس موساد 
فردي جديد را براي تيم كيدون برگزيده است، ولي جزئيات آن را منتشر نکرد. 
واحد عمليات ويژه كيدون متش��کل از تيمي 40 نفره است. 40 عددي ديني و 
مذكور در تورات اسرائيلي است. مقر اين تيم در صحراي نقب است. اين واحد 
عملياتي، مخصوص عمليات هاي ويژه و ترور در موساد است كه اعضاي آن همه 
عضو موساد و قادر به تکلم به زبان هاي زيادي از جمله عربي هستند. از جمله 
مأموريت هاي اين تيم، ترور و حذف فيزيکي دشمنان اسرائيل در سراسر دنياست.

بانك آمريكايي سيتي گروپ مورد حمله 
هكرها قرار گرفت

مقام��ات يکي از بزرگ ترين بانك هاي آمريکايي در نيويورک اعتراف كردند كه 
با نفوذ هکرها به سيس��تم كامپيوترهاي اين بانك، اطاعات صدها هزار تن از 
مش��تريان اين بانك در معرض خطر قرار گرفته است. به گزارش فارس به نقل 
از روزنامه انگليسي فايننشال تايمز، اين بانك آمريکايي روز گذشته جزئيات نفوذ 
هکرها به سيستم كامپيوتري سيتي گروپ را فاش كرد و اعام كرد كه جزئيات 
اين اطاعات در اوايل ماه مه سال جاري ميادي از طريق بازرسي روزانه كشف 
شد. به گفته اين بانك، حدود يك درصد از اطاعات مشتريان اين بانك، تحت 
تأثير اين رخداد قرار گرفته است و گفته مي شود كه اين بانك بزرگ آمريکايي 
حدود 21 ميليون مشتري در آمريکاي شمالي دارد. اين گزارش مي افزايد كه نفوذ 
هکرها به سيستم آناين حساب هاي سيتي گروپ بوده است كه در اين سيستم 
سيتي گروپ اطاعات مشتريان از جمله نام، شماره حساب و آدرس ايميل آنها را 
قرار مي دهد. اطاعات ديگري چون تاريخ تولد، شماره امنيت اجتماعي و كدهاي 
امنيتي كارت هاي مشتريان در قسمت هاي ديگري نگهداري مي شوند و به همين 

دليل اين اطاعات در معرض خطر قرار نگرفته است.
سيتي گروپ اعام كرده است كه حساب هاي كارت هاي اعتباري اين بانك مورد 
آسيب قرار گرفته است، اما چندين نفر از مشتريان اين بانك به فايننشال تايمز 
اعام كردند كه كارت هاي حساب هاي بدهي و پرداخت آنها نيز مورد آسيب قرار 
گرفته است. بسياري از مشتريان بانك سيتي گروپ به فايننشال تايمز اعام كردند 
كه تا آخر هفته زماني كه تاش كردند تا از كارت هاي بانکي خود استفاده كنند، 
از مشکل به وجود آمده اطاع نداشتند و مقامات بانك نيز به آنها اطاعاتي نداده 
بودند. هك شدن شركت هاي مهم از جمله شركت هاي آمريکايي به تازگی به طرز 
چشمگيري افزايش داشته است و شركت هاي الكهيد مارتين، پي بي اس و سوني 

اخيراً مورد حمات هکرها قرار گرفته اند. 

هند جايگزين استراتژيك پاکستان

  زاینده رود

كمت��ر كش��وری مانند هن��د در منطقه 
حساس جنوب آسيا اين چنين آرام و بی 
 هياهو ايفای نقش می كند. پيشرفت های
علم��ی و اقتصادی اين كش��ور موجب 
شده است تا كشورهای توسعه يافته ای 
مانن��د آمري��کا و اروپا، اين كش��ور را 
رقيب جدی بدانند كه در آينده اقتصاد 
جهانی به دنبال س��هم خواهی بيش��تر 
اس��ت.اين كش��ور از نظر سرعت رشد 
اقتص��ادي )6 درصد( دومي��ن اقتصاد 
جهان اس��ت. از نظر براب��ري نرخ ارز 
)روپي��ه در مقابل دالر آمريکا( در مقام 
دوازدهم اقتصاد جهان قرار دارد و بيش 
بيني مي شود تا سال 2025 به چهارمين 
قدرت اقتصادي بعد از آمريکا، چين و 

ژاپن تبديل شود. 
داش��تن قدرت هس��ته ای توسط هند، 
مزيت اس��تراتژيك وي��ژه ای برای اين 
كشور اس��ت. دكترين امنيت ملي هند 
نيز در گ��ذر از يك دولت حداقل خواه 
به ي��ك دولت حداكثرخ��واه به لحاظ 
كس��ب قابليت هاي نظامي  و سياس��ي 
اس��توار اس��ت كه خواهان مداخات 
س��ازنده در بعد منطقه و جهاني است. 
بر مبن��اي دكتري��ن امنيت مل��ي هند، 
قابلي��ت نظامي هند باي��د اجازه نبرد در 
ي��ك و نيم جنگ كه منج��ر به ارتقای 

موقعيت هند شود را بدهد.
 وسعت منطقه ای هند و وجود قوميت ها
و مذاهب گوناگون در اين كشور عاوه 
ب��ر مزيت های ذكر ش��ده ف��وق، اين 
كشور را مس��تعد نقش آفرينی ويژه در 
آس��يا می گرداند. اگرچه قدرت سياسی 
هند همپای قدرت اقتصادی آن رش��د 
نکرده و مؤثر نيس��ت، اما حمايت های 
برخ��ی از كش��ورهای قدرتمند منطقه 
را  اي��ن كش��ور  فرامنطق��ه ای،  ای و 
وام��ی دارد ت��ا در مع��ادالت منطق��ه 
ورود پيدا كن��د. درگيری های امنيتی و 
رقابت های تس��ليحاتی هند و پاكستان 
موجب ش��ده تا با تضعيف يك طرف، 
كش��ور ديگر قدرت گرفت��ه و جايگاه 
 باال ت��ری در معادالت سياس��ی منطقه

به دست آورد.
تحوالت صورت گرفته در آس��يا و نيز 
مش��کاتی كه آمريکا با پاكستان بر سر 
بن الدن پيدا كرد، باعث روی آوری اين 
كشور به هند شد. همکاری استراتژيك 
آمري��کا ك��ه به دنب��ال تبدي��ل هند به 
قدرت��ی در نظام جهانی اس��ت، به اين 
معنی خواهد بود كه جايگاه پاكس��تان 
در سياست خارجی آمريکا به متحدی 
نمادين تبديل ش��ده است و به ويژه با 
تضعيف و سپس از بين رفتن القاعده و 
مصالحه ب��ا طالبان، اين امر می تواند بر 
افکار اس��تراتژيك درون پاكستان تأثير 

بگذارد.
اگرچه روابط هند و آمريکا در سال های 
قب��ل مي��ان قهر و آش��تی در نوس��ان 
بوده اس��ت، اما ن��ه هند و ن��ه آمريکا 
 نم��ی توانن��د از منافع همکاری ش��ان
چشم پوش��ی نمايند. هند ب��رای مقابله 
ب��ا تهديدات منطق��ه ای و آمريکا برای 
اعمال قدرت آسيايی خود، به همديگر 

نيازمند هستند.
 اگرچ��ه رواب��ط هند و آمري��کا درپی 
اختاف��ات اقتص��ادی بر س��ر خروج 
ش��ركت ه��ای هواپيماي��ی هن��دی از 
مناقصه 10 ميليارد دالری توس��ط هند 
و همچني��ن عمليات مخفيان��ه آمريکا 
در پاكس��تان كه بدون اطاع مس��تقيم 
مقام��ات هندی ك��ه در نهايت منجر به 
اس��تعفای س��فير آمريکا درهند شد به 
س��ردی گراييده بود، اما ب��ا تنش ميان 
آمريکا و پاكس��تان بار ديگر آمريکا به 

رقيب ديرين اين كشور روی آورد.
با متزلزل ش��دن جايگاه و نفوذ آمريکا 
در ميان كشورهای آسيايی در پی وقوع 
بهار عربی، اي��االت متحده نياز دارد تا 

خأل تکيه گاه های سياس��ی خ��ود را با 
جايگزينی كشورهايی مانند هند پركند. 
آمريکا می داند كه هند پس از افغانستان 
و پاكس��تان می تواند جايگاه مناس��بی 
برای القاعده باش��د، پس با نزديکی به 
هند تاش می كند تا جلو نفوذ القاعده 

را بگيرد. 
از اي��ن رو ب��ه نظر م��ی رس��د آمريکا 
در ارتباط ب��ا هند بازنگ��ري عمده اي 
صورت داده اس��ت و روابط با هند را 
تنها در چارچوب مح��دود روابط اين 
كش��ور با پاكس��تان و توليد ساح هاي 
هس��ته اي نمی بيند، بلکه اين كش��ور را 
به عن��وان قدرت عمده اي كه ش��ريك 
خوبی برای حل بس��ياری از مشکات 

منطقه ای و جهانی است می پندارد.
دگرگون��ی در سياس��ت خارجی هند 
از آرمان گرايی ب��ه واقع گرايی و توجه 
سياس��ت خارج��ی آمريکا ب��ه هند در 
قياس با پاكس��تان به عل��ت دارا بودن 
ارزش های  دموكراتيك،  نظام سياس��ی 
مشترک دو كشور همچون دموكراسی، 
سکوالريس��م و نگاه متفاوت آمريکا به 
هس��ته ای شدن همزمان هند و پاكستان 
زمينه های همکاری اين دو كش��ور را 

گسترش داده است.
آمري��کا نياز دارد تا ب��ا تغيير بازيگران 
در صحنه سياس��ی آسيا هم كشورهايی 
چون ايران را تحت فش��ار قرار دهد و 
ه��م از متحدان خود يعن��ی رژيم هايی 

مانند اسرائيل حمايت كند.
آمريکا می خواهد تا هند در افغانس��تان 
حضور بيش��تر و مؤثرتری داشته باشد 
تا به اين وس��يله از قابليت های نظامی 
 و اقتصادی اين كش��ور در افغانس��تان

بهره برداری نمايد.
با توجه به اتفاق��ات صورت گرفته، از 
اين پس شاهد تحوالت در هند خواهيم 
بود. گسترش روابط نظامی با آمريکا و 
روی آوری اين كش��ور ب��ه نظاميگری، 
راه های حضور اس��تراتژيك اين كشور 
 در جن��وب آس��يا را فراه��م خواه��د

نمود.
افزاي��ش ق��درت نظامی هن��د موجب 
تقويت حکومت اين كشور و در نتيجه 
پايين آمدن احتمال گسترش تروريسم 
و درگي��ری های قوميت��ی و مذهبی در 
مناطق مس��تعد اين كشور مانند كشمير 

می شود.
با توجه به اين كه هند يکی از ش��ركای 
بزرگ تجاری ايران است و اين كشور 
يکی از بزرگترين خريداران نفت ايران 
نيز هس��ت آمريکا س��عی خواهد نمود 
با ج��ذب حداكثری هند، اين كش��ور 
را از اي��ران دور كرده و به اين وس��يله 
ايران را تحت فش��ار قرار دهد. ضمن 
اين كه كنترل هند به عنوان يك قدرت 
هس��ته ای ب��رای آمري��کا بس��يار حايز 

اهميت است.
نزديکی منافع و ديدگاه های اين كشور 
با آمريکا، قدرت اعمال سياس��ت های 
 جدي��د را در جنوب آس��يا ب��ه آمريکا

می دهد.
با توجه به تهديدات و منافع مش��تركی 
ك��ه هند و آمري��کا در طی س��ال های 
گذش��ته با آن روب��ه رو بودن��د به نظر 
می رس��د س��ير صعودی همکاری ميان 
اين دوكش��ور همچنان ادامه پيدا كند؛ 
اگرچه آمريکا برای همراهی كامل هند 
با اين كش��ور راه دراز و دش��واری در 

پيش رو دارد.
دهل��ی ن��و می خواه��د به عن��وان يك 
شريك با واشنگتن ارتباط داشته باشد، 

نه به عنوان يك مشتری.
هند همچنين آمري��کا را به عنوان يکی 
از ش��ركای مهم و راهبردی  اش می داند 
و آن كشور را تنها متحدی نمی داند كه 
بايد رويش حس��اب كند. چين س��ايه 
نفوذ خ��ود را همچن��ان در هند حفظ 
كرده اس��ت و اين ي��ك تهديد جدی 

برای آمريکاست.

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

آغاز اجرای طرح جمع آوری معتادان در تهران
معاون سياس��ی و اجتماعی اس��تاندار 
تهران از آغاز اجرای طرح جمع آوری 
معتادان در اين استان خبر داد و گفت: 
اجرای اين طرح با توان بيش��تری دنبال 

می شود.
 صفرعل��ی براتل��و اف��زود: اس��تاندار 
ته��ران ب��ه عن��وان رئي��س ش��ورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اس��تان 
و فرمان��داران در شهرس��تان ها اجرای 
اي��ن طرح را با جديت پيگيری می كند. 
وی گفت:  نشس��تی كه با حضور وزير 
 كش��ور، مسئوالن اس��تان و فرمانداران
شهرس��تان ها تشکيل و تأكيد شد كه با 
كمك سازمان های مردم نهاد، اقدامات 
جدی تری در بحث ساماندهی معتادان 

انجام شود.
سرپرس��ت معاونت امنيت��ی و انتظامی 

اس��تانداری ته��ران درب��اره جزئي��ات 
ط��رح جم��ع آوری معت��ادان گف��ت: 
در چارچ��وب اي��ن ط��رح، معت��ادان 
نگهداری می ش��وند و كارهای مربوط 
به درمان، ترک اعتياد و بازتوانی آنان با 
 همکاری سازمان های مردم نهاد انجام

می شود. 
وی برخورد با شبکه های عمده قاچاق 
و توزيع مواد مخدر را دستور كار ديگر 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
خواند و گفت: برخورد قوی و قضايی 
با اين ش��بکه ه��ا در دس��تور كار قرار 
گرفته است و با جديت دنبال می شود. 
براتلو افزود: طرح جمع آوری معتادان 
در همه شهرستان های استان تهران در 
حال اجراس��ت و نتاي��ج آن به تدريج 

اعام می شود. 

پایتخت

سرکارخانمباقرصاد
مصیبت وارده را به شما و خانواده گرامی تسلیت عرض می نماییم. از خداوند متعال 

برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان طول عمر و سالمتی خواستاریم.

ادارهمطبوعاتوتبليغاتادارهکلفرهنگوارشاداسالمیاستاناصفهان

سرکارخانمباقرصاد
مصیبت وارده را به شما و خانواده گرامی تسلیت عرض می نماییم. از خداوند متعال برای 

آن مرحوم آمرزش و برای بازماندگان سالمتی مسئلت داریم. 

روزنامهزایندهرود

سخنگوی كميس��يون عمران مجلس با بيان اين 
كه تس��هيات 25 ميليون تومانی خريد مسکن 
نمی تواند منبع مالی مناسبی برای كسانی كه قصد 
خريد مسکن دارند باش��د، گفت: دولت بايد با 
تدابير مناسب تسهيات خريد مسکن را افزايش 
 داده و گام مهمی در راستای خانه دار شدن مردم

بردارد.
 محمدرضا حسين نژاد با بيان اين كه دولت بايد 
برای كاهش قيمت اجاره مسکن، تعادل را ميان 

عرضه و تقاضا در بازار مسکن ايجاد كند، تصريح 
كرد: اجرای طرح مسکن مهر می تواند تا حدود 
زيادی تع��ادل را ميان عرض��ه و تقاضا در بازار 

مسکن به وجود آورد.
مسکن مهر با شتاب بیشتری اجرا شود

نماينده مردم شيروان در مجلس شورای اسامی 
افزود: دولت و تعاونی ها بايد برای برقرای تعادل 
ميان عرضه و تقاضا در بازار مسکن، طرح مسکن 
مهر را با شتاب بيشتری اجرا كنند. وی ادامه داد: 

يکی از راهکارهای اساس��ی برای كاهش اجاره 
بهای مسکن، خانه دار شدن مردم است و دولت 
بايد برای تحقق اين موضوع طرح های مناسبی را 

مانند طرح مسکن مهر اجرايی كند.
حس��ين نژاد با بيان اين كه در حال حاضر قيمت 
خريد مس��کن در ش��هرهايی مانند ته��ران باال 
اس��ت، اظهار كرد: تسهيات 25 ميليون تومانی 
خريد مس��کن نمی توان��د منبع مالی مناس��بی 
 ب��رای كس��انی كه قص��د خريد مس��کن دارند

باشد.
سخنگوی كيسيون عمران مجلس تأكيد كرد: دولت 
بايد با تدابير مناسب، تسهيات خريد مسکن را 
 افزايش داده و گام مهمی در راستای خانه دار شدن

 مردم بردارد.

حسین نژاد با پایین خواندن قیمت تسهیالت خرید مسکن؛

وام خريد مسكن بايد افزايش پيدا کند

وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکي اعام 
كرد: با بومي س��ازي توليد 15 نوع دارو در كشور 
بي��ش از 300 ميليارد تومان صرف��ه جويي ارزي 

 شده اس��ت.  مرضيه وحيددس��تجردي افزود: با
ت��اش ه��اي متخصص��ان ايران��ي در بخ��ش 
توليد،تجهيزات پزشکي و توليد داروها و همچنين 
 ب��ا بومي س��ازي تولي��د 15 ن��وع دارو، بيش از

300 ميليارد تومان صرفه جويي ارزي شده است. 
وي، رشد و شکوفايي بخش علوم پزشکي كشور 
به ويژه در زمينه توليد تجهيزات پزشکي را در طول 

تاريخ پزشکي ايران بي نظير دانست.

وزیر بهداشت: 
صرفه جويي 300ميليارد توماني با توليد 15 نوع دارو در کشور
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نتايج تحقيقات علمی كه توس��ط روان شناسان انجام شده 
نش��ان می دهد كه عذرخواهی می تواند به افزايش س��طح 
اعتم��اد بين فردی منجر گردد. اعتماد، حالت ارزش��مندی 
اس��ت كه در روابط بين فردی به خصوص در روابط افراد 
خانواده هميشه مورد جستجو و ارزيابی قرار می گيرد. كسی 
 كه به راحتی برای عمل اشتباهی كه انجام داده عذرخواهی

می كن��د، به طور تلويح��ی به ديگران نش��ان می دهد كه 
مس��ئوليت عملی را كه انجام داده پذيرفته و آن را با داليل 
ساختگی توجيه نمی كند و گناه خود را به گردن اين و آن يا 
حوادث خارج از كنترل نمی اندازد. به عبارت ديگر اين بدان 
معنی است كه با شخصی مسئوليت پذير روبرو هستيم. انسان 
های مسئوليت پذير ارتباطات مناسب و گسترده ای با ديگران 
دارند، دارای احساس عزت نفس بوده و در خود و ديگران 
احساس آرامش و اعتماد ايجاد می كنند، به خود و به ديگران 
احترام می گذارند، جرأتمند بوده و می توانند احساسات بد و 
 خوب خود را به شيوه های مناسب ابراز كنند به همين سبب
می توانند به راحتی عذرخواهی نمايند.  اولين و مهم ترين 
امتياز معذرت خواهی همانا مس��ئوليت پذيری فرد است. 
منظور ما از مس��ئوليت پذيری فقط اين نيست كه شخص 
امور محوله را به خوبی انجام دهد، بلکه معنی اساس��ی آن 
اين است كه ش��خص توان پاسخ گويی داشته باشد بدين 
مفهوم كه قادر است پاسخ و واكنش مناسب را انتخاب كرده 
و به طور دائم شرايط و اوضاع محيطی خود را مورد مامت 
قرار ندهد. اغلب از زبان افراد غير مس��ئول می ش��نويم كه 
می گويند: من اين طور بار آمده ام، كاری از دس��ت من بر 
 نمی آيد، نمی ش��ود، مجبور بودم آن كار را بکنم، مجبورم

كردی و.... 
گويی اين افراد طرفدار نظريه جبرگرايی هس��تند كه به سه 

شکل عنوان می شود: 
جبر ژنتیکی: يعنی آن چه هس��تم و آن چه انجام می دهم 
ارثی اس��ت، به عنوان مثال ممکن اس��ت در مکالمات آنان 
 چنين عبارتی را بشنويم: در خانواده ما همه زود از كوره در

می روند!! يا: من به به دائی خودم رفته ام، او هم خيلی زود 
ج��وش می آورد!! گويی اين ويژگی ها و صفات به او ارث 
رسيده و ديگر هيچ كاری نمی تواند بکند، پس مسئوليت از 
گردن او س��اقط می شود بنابراين نيازی به معذرت خواهی 

هم نيست. 
جب��ر روانی: يعنی آن چه هس��تم و انجام می دهم حاصل 
تربيت غلط من است، به عنوان مثال می گويند: كسی نبوده 
به من ياد بدهد چگونه خوب رفتار كنم!! يا: ما اين جوری 
تربيت ش��ديم ديگه!!! چنين افرادی نيز خطاهای خود را به 
گردن والدين و مربيان خود می اندازند و مس��ئوليت اراده و 

مديريت رفتارهای خود را ناديده می گيرند. 
جبر محیطی: آن چه هستم و انجام می دهم ناشی از رفتار 
و عکس العمل اطرافيانم )همس��رم، رئيس ام، بچه هايم( يا 
شرايط اقتصادی است. به عبارت ديگر می خواهند بگويند 
شرايط محيطی پيرامون آنان باعث شده چنين خطاهايی را 
مرتکب ش��وند. به عنوان مثال ممکن است پدر تند خوبی 
خود نسبت به اعضای خانواده را به خستگی و استرس ناشی 
از مس��ايل كاری و مالی ارتباط دهد. او نيز مسئوليت كنترل 
رفتار و هيجانات خود را ناديده گرفته است. كام اين افراد 
نشان می دهد كه می خواهند به بهانه وراثت، شرايط روانی 
يا محيطی و حتی س��تارگان )چون متولد فان س��ال يا ماه 

هستم ويژگی من چنين و چنان است!( از زير بار مسئوليت 
رفتارهای خود شانه خالی كنند. واضح است كه اين افراد نمی 

توانند خالصانه و صميمانه عذرخواهی كنند.  
بنابراين برای انجام يك عذرخواهی خالصانه و صميمانه، بهتر 
اس��ت قبول كنيم خود ما هميشه و در هر شرايطی مسئول 

رفتار و گفتارمان هستيم.  
چرا عذرخواهی سخت است؟ 

غ��رور و توهم اي��ن كه معذرت خواهی، نش��ان از ضعف 
شخصيت است و موجب سرشکستگی مان می شود و اين 

تصور غلط كه نبايد كم بياورم! 
يك اجبار فکری غلط كه به ما می گويد يك انسان كامل و 

خوب نبايد هيچ گاه اشتباه كند! 
اين فکر غلط كه اگر معذرت خواهی كنم حتماً طرف گستاخ 

و جسور خواهد شد! 
چون بزرگتر اين جمع يا خانواده هس��تم، مايه شرمندگی و 

آبروريزی است اگر معذرت خواهی كنم! 
به علت تعصب و تفکر قالبی )تفکر قالبی به نوعی از عقايد 
قديمی و بدون نقد و بررس��ی گفته می ش��ود كه از طريق 
بزرگتره��ا و يا خرده فرهنگ های محلی يا خانوادگی به ما 
می رس��ند. به عنوان مثال اين فکر كه يك فرد بزرگتر نبايد 
معذرت خواهی كند و فقط كوچکتر ها بايد معذرت خواهی 
كنند. يا اين فکر كه اهالی فان شهر همه خسيس هستند از 

نمونه تفکرات قالبی هستند.(  
در صورتی كه تحقيقات نش��ان داده و عقل سالم می گويد 

تمام اين افکار نادرست است.  
انگیزه های مهم برای عذرخواهی چیست؟ 

 بازس��ازی يا حفظ ارتباطی كه در حال ويران ش��دن است،
رايج ترين انگيزه برای يك عذرخواهی به حساب می آيد. 
فرقی نمی كند كه اين ارتباط، چه جور ارتباطی باش��د. چه 
يك رابطه دوستانه باشد، يا ارتباط با يك همکاسی، همکار 
 و يا اعضای خانواده، گاهی اوقات، همين كه كس��ی را آزار
می دهيم، نيرويی از درون، ما را وادار می كند كه از آن شخص 
عذرخواهی كنيم � ولو اين كه هيچ ارتباطی با او نداشته باشيم 
� تنها انگيزه مان در اين مواقع، از بين بردن نگرانی و رنجش 

آن شخص است. اين انگيزه، انگيزه وااليی است. 
ب��ه طور كلی در روابط بين اعض��ای خانواده نقش معذرت 
خواهی بس��يار پررنگ می باشد و تأثير بسزايی در تحکيم 
و تلطي��ف عواطف ج��اری در فضای خان��واده می گذارد. 
عذرخواهی صميمانه اگر بين زوجين وجود داشته باشد در 
ايجاد احساس اعتماد، عشق و محبت تأثيری شگرف دارد و 
 به اين معنی است كه مسئوليت رفتار اشتباه خود را به عهده 
می گيرم و هيچ برتری بر تو ندارم. واضح است چنين پيامی 
چه نقش بزرگی در ايجاد احس��اس اعتماد به نفس زوجين 
خواهد داشت و منتهی به رضايت از زندگی زناشويی خواهد 
شد. اما به طور معمول دو دليل ديگر هم برای معذرت خواهی 
وجود دارد كه البته شأن و منزلت انگيزه های قبلی را ندارند.  
يکی، تخفيف در مجازات است و ديگری، رهايی از عذاب 
وجدان. خيلی ها هستند كه معذرت خواهی می كنند فقط 
برای فرار از تنبيه، به عنوان نمونه قاتلی را در نظر بگيريد كه از 
قاضی يا از خانواده مقتول معذرت خواهی می كند، فقط برای 

اين كه در مجازات او تخفيف قائل شوند و.... 
به هر حال ف��ارغ از اين كه انگيزه و علت عذرخواهی چه 
باشد، آن چيزی كه باعث می شود يك معذرت خواهی تأثير 

كند، جابجا شدن احساس شرم و احساس قدرت بين طرفين 
معذرت خواهی اس��ت. ما با عذرخواهی، ش��رمی را كه در 
وجود يك شخص ديگر تزريق كرده بوديم، از او می گيريم 
و آن ش��رم را به خودمان برمی گردانيم. در عوض، به كسی 
 ك��ه مورد رنجش و آزارمان قرار گرفته ب��ود، اين قدرت را

می دهيم كه ما را ببخشد يا نبخشد. 
عذرخواهی مناسب چیست و چگونه انجام می شود؟ 

عذرخواهی، در واقع جبران يك خسارت روحی، جسمی 
يا مالی اس��ت. برای اي��ن جبران، الزم اس��ت كه معذرت 
خواهی كننده، احس��اس ش��رمندگی اش را به زبان بياورد. 
 در عذرخواه��ی، اگرچه كلمات خيلی مهم اند، اما كفايت
نمی كنند. بيان صريح اين كه: به من بگو چه كار كنم تا از من 
بگذری و مرا ببخشی؟ در خيلی از موارد الزم است. گاهی از 
اوقات ممکن است جبران خسارت های مالی كه به شخصی 

وارد آورده ايد، ضرورت پيدا كند. 
به عنوان مثال ظروفی را در عصبانيت شکسته ايد يا... البته 
در بيان چنين كلماتی هم بايد خيلی احتياط كنيد تا به فرد 
مقابلتان برنخورد: به من اجازه بده اين خسارت را جبران كنم. 
می خواهم اين احس��اس شرم لعنتی، دست از سرم بردارد. 
تهيه يك هديه مناسب هم تأثير يك عذرخواهی شفاهی را 
چن��د برابر می كند. عذرخواهی، خيلی بزرگتر از آن چيزی 
اس��ت كه اغلبمان فکر می كنيم. حفظ حرمت اشخاص و 
حفظ حرم��ت خودمان به جای خود؛ اما بايد قبول كرد كه 
عذرخواهی می تواند از ارزش های انس��انی هم پاسداری 
كن��د. چه بين دو نفر، چه بين چندين نفر، چه بين اعضای 
خانواده و چه بين دولت ها و ملت ها. معذرت خواهی در 
عمل آنقدرها هم كه فکر می كنيم، ساده نيست. عذرخواهی 
صحيح، راه و رسم خودش را دارد. يعنی اجزای مشخصی 
دارد كه اگر حق هر يك از اين اجزا به درس��تی ادا نش��ود، 
 احتمال شکست خوردن و پذيرفته نشدن معذرت خواهی 

ما كم نيست. 
 اول از هم��ه باي��د در درون خودم��ان بپذيريم كه اش��تباه
كرده ايم و مسئوليت اشتباه مان را قبول كنيم. اما پس از اين 
نکته ذهنی، نکات عينی ديگری هم هستند كه به كار بستن 
ش��ان، تأثير عذرخواهی را دو چن��دان می كند. در معذرت 
خواهی بايد از اش��تباه مان اسم ببريم. به عنوان مثال چنين 
كلماتی برای يك عذرخواهی مناس��ب نيستند: اگر باعث 
آزارتان شده ام، ببخشيد... اگر به دليلی از دست من دلخور 

ش��ده ای، معذرت می خواهم... بهتر است كه اشتباه تان را 
هم ذكر كنيد. 

عنصر ديگری كه يك عذرخواهی را موثر می كند، توضيح 
اين مطلب اس��ت كه چرا و چگون��ه، اين رنجش خاطر به 
وجود آمده است. نبايد بگذاريم ابهامات ذهنی فردی كه از 
ما رنجيده است، سرجايش باقی بماند. يك توضيح خوب 
و صادقان��ه می تواند خيلی از اي��ن ابهامات ذهنی را رفع و 

رجوع كند. 
ممکن است توضیحاتتان چیزهایی از این قبیل باشد: خسته 
بودم، حالم خوب نبود، ذهنم به بيماری مادرم مشغول بود، 
حواسم نبود و... قول می دهم كه چنين اتفاقی ديگر تکرار 
نشود. بخش مهمی از توضيح ما بايد به همين نکته اشاره كند 
 كه آنچه مرتکب ش��ده ايم، عمدی نبوده و قصد توهين و
بی احترامی نداشته ايم. اين اشاره، به شخصی كه از ما رنجيده، 
اجازه می دهد كه ديگر در مقابل ما احس��اس راحتی كند و 
در برابرمان موضع خصمانه نگي��رد. يك معذرت خواهی 
خوب، همچنين بايد صادقانه و صميمانه مطرح شود تا زمانی 
كه ما به ش��رم و احساس گناه و پشيمانی خودمان اعتراف 
نکرده ايم، طرف مقابل متوجه نمی شود كه آيا ما از عملمان 
واقعاً پشيمانيم يا نه. برای عذرخواهی در چنين مواردی، بايد 
سنجيده تر و حساب شده تر اقدام كنيم. هنگام عذرخواهی 

به نکته های زير توجه داشته باشيم: 
گذشته را یادآوری نکنیم: به چيزی كه اكنون در حال روی 
دادن اس��ت توجه كنيم. به همس��ر يا فرزندمان بگوييم كه 
 دش��من او نيستيم؛ اگر به آرامی در مورد موضوعی توضيح
می دهيم و فرزندتان به يك ب��اره صدايش را باال برده و از 
كوره در می رود كافی اس��ت به طرفش رفته و او را نوازش 
كنيد دست خود را به آرامی در دستش قرار دهيم تا بفهمد كه 

اين مجادله بی اهميت است. 
مشکلترین کلمه را به زبان بیاوریم: يك عذرخواهی واقعی 
 می تواند يکی از دش��وارترين پيشنهاداتی باشد كه ما ارائه
می دهيم! برخاف تصور عموم همه افراد قادر به زبان آوردن 
اين كلمه بوده و تا به حال هيچ كس بعد از گفتن آن دچار 

خطر جدی نشده است. 
جمله ای دلپذیر به او بگوییم: گاهی اوقات فراموش كردن 
حرف های آزار دهنده كسی كه دوستش داريم مشکل به نظر 
می رسد اما اگر چيزی قابل تعريف را با آن بياميزيم روبرو 

شدن با مسائل بسيار آسانتر خواهد شد. 

آژیر

فقط بايد باور داشته باشيد كه می توانيد 
كارهای س��اده ای انجام دهي��د...در زير 
فهرس��تي از كارهايی كه می توانيد برای 
داش��تن زندگی شادتر و س��عادتمندانه 
انجام دهيد، آورده ش��ده است. هر روز 
آنه��ا را به كار بگيريد و از زندگی خود 
در اين سال لذت ببريد. توصيه مي شود 
كه اين فهرس��ت را در معرض ديد قرار 
دهيد تا همواره نکته هاي آن را به خاطر 

داشته باشيد.
براي س��امت جس��مي: آب ف��راوان 
بنوش��يد. مث��ل ي��ك پادش��اه صبحانه 
بخوريد، مثل يك شاهزاده ناهار و مثل 
يك گدا شام. بيشتر از سبزيجات استفاده 
كنيد تا غذاهای فرآوری شده. با اين سه 
تا E زندگی كنيد: انرژی، شور و اشتياق، 
دلس��وزی و همدل��ی. از ورزش كمك 
بگيريد. بيش��تر به ياد خدا باشيد. بيشتر 
از سال گذشته كتاب بخوانيد. روزانه 20 
دقيقه سکوت كنيد و به تفکر بپردازيد. 
كمتر از هفت س��اعت نخوابيد. هر روز 
10 تا 30 دقيقه پياده روی كنيد و در حين 

پياده روی، لبخند بزنيد. 
براي سامت روحي: زندگی خود را با 
هيچ كسی مقايسه نکنيد، شما نمی دانيد 
ك��ه بين آنها چه می گ��ذرد. افکار منفی 
نداشته باشيد، در عوض انرژی خود را 
صرف امور مثبت كنيد. بيش از حد توان 
خود كاری انجام ندهيد. خيلی خود را 

جدی نگيريد.
انرژی خود را ص��رف فضولی در امور 
ديگران نکنيد. وقتی بيدار هستيد بيشتر 
اهداف خود را مجس��م كنيد. حسادت 
يعن��ی اتاف وقت، ش��ما هر چه را كه 
بايد داش��ته باش��يد، داريد. گذش��ته را 
فراموش كنيد. اشتباهات گذشته شريك 
زندگی خود را به ي��ادش نياوريد. اين 
كار آرام��ش زمان حال ش��ما را از بين 
می برد. زندگی كوتاه تر از اين اس��ت كه 
از ديگران متنفر باشيد. نسبت به ديگران 
تنفر نداشته باشيد. با گذشته خود رفيق 

باشيد تا زمان حال خود را خراب نکنيد. 
هي��چ كس مس��ئول خوش��حال كردن 
شما نيس��ت، مگر خود شما. بدانيد كه 
زندگی مدرسه ای می ماند كه بايد در آن 
چيزهايی بياموزيد. مشکات قسمتی از 
برنامه درس��ی هستند و به مانند كاس 
جبر می باشند. بيش��تر بخنديد و لبخند 
بزنيد. مجبور نيس��تيد ك��ه در هر بحثی 
برنده ش��ويد. گاهي بازن��ده بودن براي 

شما بهتر است.
براي س��امت اجتماعي: گهگاهی به 
خان��واده و اقوام خود، ب��ه ويژه پدر و 
مادرتان زنگ يا س��ر بزنيد. هر روز يك 
چيز خوب ب��ه اطرافيان تان ببخش��يد. 
خطای هر كسی را به خاطر خوبي هايش 
ببخشيد. زمانی را با افراد باالی 70 سال 

و زير شش سال بگذرانيد.
س��عی كنيد حداقل هر روز به س��ه نفر 
لبخن��د بزنيد. اين كه ديگ��ران راجع به 
شما چه فکری می كنند، به شما مربوط 

نيست.
زمان بيماری، ش��غل شما به كمك شما 
نمی آيد، بلکه دوس��تان ش��ما به ش��ما 
 كم��ك مي كنند. پس با آنه��ا در ارتباط

باشيد.
ب��راي زندگی س��الم: كاره��ای مثبت 
انج��ام دهي��د. از ه��ر چيز غي��ر مفيد، 
زش��ت ي��ا ناخوش��ی دوری بجوييد. 
محبت درمان گر هر چيزی اس��ت. هر 
 موقعيت��ی چه خ��وب و چه ب��د، گذرا

است. 
مهم نيس��ت كه چه احساس��ی داريد، 
باي��د به پا خيزيد، تميزترين لباس خود 
را ب��ه تن ك��رده و در جامع��ه حضور 
پي��دا كنيد. مطمئن باش��يد ك��ه دير يا 
زود و سخت يا آس��ان، بهترين چيز يا 
كس��ي كه مي خواهيد می آيد. همين كه 
صبح از خ��واب بيدار می ش��ويد، بايد 
از خدايتان ش��اكر باش��يد. بخش عمده 
 درون شما شاد است، بنابراين خوشحال

باشيد. 

جامعه

براي زندگي سعادتمندانه

پنجره

ام��روزه س��خن گفتن از حقوق زنان بازار داغ��ی دارد اما كمتر راجع به 
حقوق مردان و تکاليف زنان در قبال همسرانش��ان بحث می ش��ود. اگر 
 بخواهي��م ب��ه نرخ جامعه امروز نان بخوريم بايد هر گاه از زنان س��خن
م��ی گوييم با تعريف و تمجيد و تش��ويق مزينش نمايي��م و خيلی تند 
نرويم. قوانين اس��ام را نيز آنجا كه به حقوق ش��وهران پرداخته، آنقدر 
رقيق كنيم و با چاش��نی های روانشناس��ی و امثالهم درآميزيم تا به كسی 
برنخورد و خاف مش��هور نش��ود. اگر در گوشه و كنار اين مرز و بوم، 
در روس��تايی دور افتاده يا در ش��هری مرزی هنوز، رس��م و رس��وماتی 
وحش��تناک و غير انسانی وجود دارد كه زنان را تحت فشار ظلم و ستم 
در آورده اس��ت، در عوض در كانشهرهای ما كم نيستند مردان متمدن 
كم جراتی كه روزی چند بار از ازدواج خود اظهار پش��يمانی می كنند. 
قدر ناشناسی و بی توجهی نسبت به حقوق شوهر، عدم رعايت حال او 
در مواقع خستگی و كار، داشتن توقعات باال و بيش از حد، دخالت های 
بی جا در مسائل شخصی وی، به حساب نياوردن او در تصميم گيريها، 
قطع ارتباط با خانواده و بس��تگان درجه يك او، بد زبانی و... شرحی از 
بدبختی های بس��ياری از مردانی اس��ت كه در عي��ن مظلوميت، خود را 
مقصر همه كم و كاس��تی ها نيز می دانند. مردانی كه بيش��تر وقتشان را 
صرف كارهای س��خت با درآمدهای كم می نمايند و خود ساده روزگار 
می گذرانند اما هر چه بيشتر فداكاری می كنند كمتر مراعات حالشان می 
شود. باال رفتن سن ازدواج و بجا گذاشتن فرزندان تا سنين باال در خانه 
پدر، باال رفتن س��طح تجمات زندگی، فش��ار روانی تبليغات اقتصادی 
و...مشکاتی است كه بيش از حد مسئوليت پدر خانواده را سنگين كرده 
اس��ت  كه اگر بنا باش��د با بدرفتاری های همسر و فرزندان جمع گردد 
برزخی ساخته می شود كه يك سويش به سمت تحمل فشارها و انزوای 
روانی و سوی ديگرش به سمت الابالی گری و فرار از زير بار مسئوليت 
اشاره می كند؛ بنابراين وقتی پای درد دل بسياری از مردهای گرفتار در 
دام انحرافات اجتماعی می نش��ينی چاره ای نداری جز آنکه تا حدی هم 
به ايشان حق بدهی. چنانچه خشونتی در خانواده ای اتفاق می افتد بايد 

شرايط قبل از دعوا و شرايط روحی و جسمی مرد و نوع رفتار و سخن 
گفتن زن نيز بررسی شود تا قضاوتی درست و راه حلی مناسب به دست 
آيد.خش��ونت ظاهری هميشه ماک قضاوت نيست .گاهی وقتها ستمی 
ك��ه يك زن به م��رور و در اختفای يك خانواده ب��ه مردی روا می دارد 
بسيار دردناكتر از سيلی مردی است كه بر صورت همسرش می خورد.

قدرناشناسی بدترین ویژگی زنان ناسازگار
 قدر دانی فرمولی دارد كه اگر كس��ی با آن آش��نا باشد، هيچگاه از خير 
و منفع��ت آن صرف نظ��ر نمی كند. قدر دانی هم��واره موجب افزايش 
نعمت می ش��ود. اگر زنی ويژگی قدر دانی را در خودش تقويت كند و 
عادت كند خوبی های همس��رش را درک كرده و با اخاق و رفتار خود 
از او سپاس��گذاری كند، خيلی زود متوجه بهتر ش��دن اخاق و رفتار او 

نيز خواهد ش��د. اين قانون طبيعی قدر دانی اس��ت. خداوند در س��وره 
ابراهي��م با توجه به قانونی كه خ��ود در طبيعت قرارداده می فرمايد: اگر 
سپاس��گزاری كنيد بر نعمت ها خواهم افزود و اگر ناس��پاس باشيد شما 
را ع��ذاب خواهم كرد. روانشناس��ان از جمله دكتر ج��ان گری يکی از 
مهم ترين نيازهای روانی مردان را نياز به قدرشناس��ی معرفی كرده و آن 
را س��بب رفتار بهترشان می دانند )مردان مريخی زنان ونوسی(. در دين 
ما ناسپاسی در مقابل زحمات شوهر گناه بزرگی محسوب می شود. در 
روايت است كه پيامبر )ص( بر گروهی از زنان عبور كرد، فرمود: »سام 
بر شما ای كفران نعمت كنندگان«؛ زنها عرض كردند: به خدا پناه می بريم 
از اين كه نعمتهای خدا را ناسپاس��ی كنيم. فرمود:»هر كدام از شما وقتی 
كه از شوهرتان خشمگين می شويد می گوييد: هرگز از تو خيری  نديدم « 
وقتی زنی به ش��وهر خود گويد از تو خيری  نديدم  اعمال نيکش از بين 
می روند. همان طور كه خداوند منت گذاشتن را برای مرد ممنوع كرده 
اس��ت، قدرناشناسی و نديدن خوبيها را نيز بر زن حرام كرده است. زنی 
كه لباس تنش، غذای س��فره اش، پول ت��وی كيفش، خانه ای كه در آن 
زندگی می كند، همه از نعماتی اس��ت كه با زحمت ش��وهر يا به اعتبار 
 او به دس��ت آورده اس��ت، چگونه نس��بت به او ناس��پاس است و قدر
نم��ی داند. درحالی كه وقتی غريب��ه ای يك ليوان  آب به او تعارف می 
كند خود را ملزم به تشکر و سپاسگذاری می داند ولی در مقابل شريکی 
كه هر روز س��اعات زيادی از وقتش را برای رف��اه او و فرزندانش كار 
می كند، سپاس��گذار نيست و نس��بت به كوچکترين عيوب او سختگير 
اس��ت. آيا كمترين حد سپاس��گذاری، خ��ود داری از آزار او با زبان و 
رفتار نيس��ت. برخی از زنان گمان می كنند صرف انجام  كارهای خانه، 
به وظيفه خود عمل ك��رده اند بنابراين با وجود  تحمل زحمات فراوان 
در خان��ه، ماحظات اخاقی ندارند. درحالی كه خداوند بزرگ كه خود 
خالق زن و مرد اس��ت با علم به روحيات زن و شوهر، كارهای خانه را 
بر زن واجب نس��اخت اما جلب رضايت شوهر و خوب رفتار كردن با 

وی را بر او واجب ساخت. 

دث
حوا

شرحي از مظلوميت آقايان...

مأم��وران كانت��ری 33 اصفهان در بازرس��ی از يك 
واح��د صنف��ی متخلف بيش از 10 هزار نخ س��يگار 
و 120 پاك��ت تنباكوی خارجی قاچاق را كش��ف و 

ضبط كردند.
س��رهنگ محمدعل��ی بختي��اری فرمان��ده انتظامی 
شهرس��تان اصفهان با اعام اين مطلب اظهار داشت: 
در پی كس��ب خبری مبن��ی بر نگه��داری و توزيع 
كاالهای دخانی خارجی قاچاق در يك واحد صنفی 
موادغذايی در يکی از مناطق ش��هر اصفهان موضوع 
در دس��تور كار مأموران اي��ن پليس قرار گرفت. وی 
اف��زود: با انجام تحقيقات الزم و كس��ب اطمينان از 

درستی موضوع با هماهنگی مقام قضايی مأموران به 
محل موردنظر اعزام شدند. 

فرمان��ده انتظامی شهرس��تان اصفه��ان گفت: در اين 
ارتباط متصدی واحد صنفی به نام »مهدی-ص« 30 
ساله به اتهام نگهداری و توزيع كاالی دخانی قاچاق 
دس��تگير و پلمپ مغازه وی نيز در دستور كار پليس 
قرار گرفت. سرهنگ محمدعلی بختياری در پايان با 
اشاره به اين كه كاالی قاچاق مکشوفه به اداره مبارزه 
با قاچاق استان تحويل شد، خاطرنشان كرد: متهم به 
 همراه پرونده جهت سير مراحل قانونی تحويل مراجع

قضايی شد.

کشف 10 هزار نخ سيگار و 120 پاکت تنباکوی قاچاق در اصفهان

رئيس مركز س��امت محي��ط و كار و 
ستاد كشوري كنترل دخانيات وزارت 
بهداش��ت درمان و آموزش پزش��کي 
گفت: ساالنه 60 هزار نفر در كشور به 
خاطر استعمال دخانيات جان خود را 

از دست مي دهند.
كاظ��م نداف��ي در مراس��م روز بدون 
دخاني��ات ك��ه در تهران برگزار ش��د، 
اف��زود: اگر مصرف س��يگار به همين 
ميزان ادامه يابد تا بيس��ت سال آينده، 
اس��تعمال  از  ناش��ي  تلف��ات  ش��مار 
دخانيات در كش��ور به 200 هزار نفر 
در س��ال خواه��د رس��يد. وي اظهار 
داشت: اكنون تلفات ناشي از استعمال 
دخاني��ات در كش��ور بي��ش از تلفات 
ايدز، تصادف، آلودگي هوا، خودكشي 

و آتش سوزي است.
رئيس مركز س��امت محي��ط و كار و 
ستاد كشوري كنترل دخانيات وزارت 
بهداش��ت درمان و آموزش پزش��کي 
تصريح ك��رد، از ميان 60 هزار نفر كه 
جان خود را بر اثر اس��تعمال دخانيات 
از دس��ت مي دهند ش��ش ه��زار نفر 
از آن��ان ب��ه خاطر استنش��اق تحميلي 
 دود س��يگار، ج��ان خود را از دس��ت

داده اند.
وي اف��زود: يك ه��زار و 700 نفر از 
كس��اني كه به خاطر استنشاق تحميلي 
دود س��يگار ج��ان خود را از دس��ت 
داده ان��د كودكاني بودن��د كه يکي از 
 والدي��ن آنان س��يگار اس��تعمال كرده

است.
رئيس مركز س��امت محي��ط و كار و 
ستاد كشوري كنترل دخانيات وزارت 

بهداش��ت درمان و آموزش پزش��کي 
افزود: عامل 30 درصد تمام مرگ هاي 
مربوط به س��رطان و 12 درصد مرگ 
و مير هاي جامعه، ناش��ي از استعمال 

دخانيات است.
به گفته ندافي، دود ناش��ي از استعمال 
دخاني��ات، چه��ار ه��زار م��اده مضر 
 دارد ك��ه 63 م��اده آن به ط��ور قطع،

سرطان زا است.
از  برخ��ي  در  ك��رد،  تصري��ح  وي 
كش��ورها، هزين��ه خدمات بهداش��تي 
مصرف هر بسته س��يگار - داراي 20 
 نخ س��يگار - ده هزار توم��ان برآورد

شده است.
نداف��ي افزود: براس��اس اي��ن تحقيق، 
س��االنه هف��ت ه��زار ميلي��ارد تومان 
ص��رف مصرف اس��تعمال دخانيات و 
جبران عوارض ناش��ي از آن مي شود. 
وي تصري��ح ك��رد، س��ازمان جهاني 
بهداش��ت به منظور مبارزه با استعمال 
دخانيات، ش��ش راهکار شامل پايش 
مص��رف وسياس��ت هاي پيش��گيري 
از دخاني��ات، محافظت م��ردم از دود 
دخاني��ات، كمك به ت��رک دخانيات، 
دخانيات،  درب��اره مص��رف  هش��دار 

ممنوعيت تبليغات دخانيات و افزايش 
 ماليات بر محص��والت دخاني مطرح

كرده است.
نداف��ي تاكيد كرد، وزارت بهداش��ت 
برنام��ه ه��اي خ��ود را مطاب��ق با اين 
راهکاره��ا اجرا مي كن��د و در برنامه 
پنجم توس��عه نيز جرايم سنگيني براي 
ممنوعيت تبليغ دخانيات در نظر گرفته 

شده است.  

وزارت بهداشت:
 ساالنه 60 هزار نفر در کشور به خاطر

 استعمال دخانيات مي ميرند 

خودراتوجيهنکنيد!

مأم��وران پليس آگاه��ی فرمانده��ی انتظامی مباركه 
س��واری  خ��ودروی  دس��تگاه  دو  از  بازرس��ی  در 
بي��ش از دو هزار دس��تگاه گوش��ی تلف��ن همراه به 
 ارزش تقريب��ی 400 ميليون ريال را كش��ف و ضبط

كردند.
س��رهنگ حميد اميرخانی فرمانده انتظامی شهرستان 
مباركه اظهار داش��ت: مأموران اداره مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز اي��ن فرماندهی حين كنترل مبادی ورودی 
و خروجی اين شهرس��تان به دو دس��تگاه خودروی 
سواری مشکوک و آنها را متوقف كردند. وی افزود: 
در بازرس��ی از اين  دو دس��تگاه خ��ودرو تعداد دو 

هزار و 373 دس��تگاه گوش��ی تلفن هم��راه خارجی 
قاچاق كشف و ضبط شد. فرمانده انتظامی شهرستان 
مباركه گف��ت: طبق نظر كارشناس��ان گمرک ارزش 
 ريالی كاالهای كش��ف شده بالغ بر 400 ميليون ريال
می باش��د. اين مقام مس��ئول تصريح ك��رد: در اين 
ارتب��اط ه��ر دو راننده به اتهام حم��ل كاالی قاچاق 
دستگير و خودروهای آنان نيز توقيف و به پاركينگ 
منتقل ش��د. سرهنگ اميرخانی در پايان با بيان اين كه 
كاالهای كشف شده تحويل اداره گمرک استان شده 
است خاطرنشان كرد: متهمان به همراه پرونده جهت 

سير مراحل قانونی تحويل مراجع قضايی شدند.

توقيف محموله 400 ميليونی گوشی تلفن همراه قاچاق در مبارکه 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان )ویژه کاشان(
خبربزرگان کاشانص یك کارشناس امور دارویي:

دانشگاهطبسنتيراهاندازيميشود
مدير يك شركت داروسازي كاشان گفت: پس از اجراي طرح توليد داروهاي گياهي 

در ايران، دانشگاه طب سنتي نيز در كشور راه اندازي مي شود.
تقي حجازي تصريح كرد: در صدد هستيم تا با همکاري شهرداري تهران كلينيك و 
بيمارستان هاي طب سنتي را در تهران به عنوان پايلوت ايجاد كرده تا بعد از موفقيت، 
آن را در كشور گسترش دهيم و رسالتي كه در بخش داروهاي گياهي داريم به نتيجه 
برس��د. وي افزود: در مجموعه شركت هاي وابسته به باريج اسانس كه براي اهداف 
بلند ايجاد شده، اشتغال ارزشمند مورد توجه بوده تا بعد از تأمين نياز كشور، صادرات 
محصوالت و توليدات مجموعه هاي تقطيران كه توليدكننده تجهيزات پااليشگاه است 
و گلکاران كه در ش��ركت هاي ما در توليد گياهان دارويي اس��ت، قرار دهيم تا شاهد 
توس��عه منطقه و كشور باشيم. مديرشركت باريج اسانس كاش��ان از نمونه هاي بارز 
تفکرات فرامنطقه اي مجموعه باريج اس��انس را، كش��ت و كار در جاده كاشان قم و 
كشت و صنعت كازرون دانست و اظهار داشت: تاكنون توانسته ايم زمينه اشتغال 750 

نفر را به طور مستقيم فراهم كرده و تحت پوشش بيمه قرار دهيم.
وي در مورد حضور موفق باريج اسانس عاوه بر بخش دارويي و سامت جامعه در 
بخش ورزش گفت: در اهداف خود ايده توقف در كار نداريم و در بخش ورزش و 
ايجاد نشاط در نخستين سال هاي احداث كارگاه اقدام به ايجاد زمين واليبال و فوتبال 
در داخل كارخانه كرديم كه به دليل فاصله آن با شهر، بخش ورزش كارگري را به شهر 
منتقل كرديم و در چند سال اخير نيز با حضور در ليگ كشوري عاوه بر قهرماني در 
ليگ دسته اول واليبال كشور توانستيم در ليگ برتر با حمايت هيأت واليبال و مردم، 

بومي ترين تيم موفق ليگ برتر را داشته باشيم و ادامه اين روند جزء برنامه هاي جدي 
كار ما است. به گفته وي از روز اول به دنبال تبليغات، تيم داري و نتيجه گرايي نبوده ايم 
بلکه به سامت و نشاط جامعه توجه داشته ايم كه ايجاد باشگاه باريج اسانس از ابزار 

و زيرساخت هاي آنست. 

کليم کاشانی
ميرزا ابوطالب كليم كاش��انی مقارن س��ال های 990 و 992 هجری 
قمری، در همدان زاده شد. اشتهار و انتساب وی به كاشان، به خاطر 

آن است كه در خطه، دير زيسته است! 
كليم، پس از فراگيری علوم رس��می در ش��يراز، به خاطر بی اعتنايی 
دربار اصفهان به شعر سنتی، در صدد مهاجرت به هندوستان افتاد تا 
حرير س��خن را به بازاری تازه پيشکش كند ؛ اما در نخستين سفر به 
دربار دهلی، ش��ايد به دليل جوانی و خامی، پس از چندی با دس��ت 

خالی و سينه ای ماالمال درد، به وطن بازگشت!
دومين هجرت اين س��خنور نامی، به س��وی هند  مقارن سال 1030 

هجری بود. 
گويا هفت سال طول كشيد تا شاعر به درگاه راه يابد و سری ازميان 
س��رها درآورد!اينك »جهانگيرشاه« در گذش��ته بود ،»شاه جهان« بر 
اريکه قدرت نشسته بود و قدسی مشهدی پس از وفات طالب آملی، 

ملك الشعرای دربار بود! 
باری كليم كاش��انی مورد عنايت قرار گرفت و از شاه، پروانه اقامت 

دايم در خطه دل افروز كشمير،  يافت!
درين آوان، پارسی گويان ديگری نيز درين ديار، رحل اقامت افکنده 
بودن��د كه زب��ده ترين آنان، صائب تبريزی، س��ليم تهرانی، قدس��ی 

مشهدی، نورالدين ظهوری و ... بودند !
اسلوب شاعری کلیم :

يکی از تذكره نويسان معاصر كليم، نگارنده » كلمات الشعراء« است. 
اين ناقد در ب��اره كليم گويد: ابوطالب كليم، ش��اعر عمده پايتخت، 
صاحب قدرت، معنی ياب، در اقس��ام سخن سنجی، طاق و در انواع 

كماالت، شهره آفاق بود.
ش��مس لنگرودی از پژوهش��گران معاصر درباره هنر ش��اعری كليم 
مي گويد: » ذهن كليم، ذهنی فلس��فی و انديشه وی، انديشه ای ژرف 
و وس��يع است! در تمامی اشعار وی، پرسش ها و شك های فلسفی، 

موج مي زند. 
ان��دوه كلي��م نه از زندگان��ی روزمر ، كه از بنياد جهان اس��ت! كمتر 
ش��عری دارد كه در آن، تماميت هس��تی، مورد پرسش، قرار نگرفته 

باشد!
 از واژگان مک��رر و م��ورد عاق��ه كلي��م اين هاس��ت: خ��ار، ناله،
حب��اب ، موج، مرگ، زندگی ،دل، عم��ر، كاروان،آيينه، زنگار، بخت 

و باده و نظاير آن.
زپايم دهر، خاری، بر نياورد

كه بختم، صد با بر سر، نياورد
عليرضا ذكاوتی در اثر خويش، به اس��م »گزيده اشعار سبك هندی« 
گوي��د كه اهمي��ت كليم، بيش��تر نهفته در غزليات اوس��ت. كليم در 
ش��عرش، اصالت تجربه و مش��اهده، ژرفای انديش��ه، صدق بيان و 

خاقيت معانی را گرد آورده است!
گمان مي برم، س��خن كليم، از اين رو، مش��مول فراموشکاری تاريخ 
نشده اس��ت كه از عمق عاطفه و گاه از طنزی ظريف و نيز حکمت 
عملی، برخوردار ميباش��د! زبان كليم كاش��انی، از نظر سادگی، قابل 

تشخيص است و در همه حال، دور از ابتذال است!
گفته ش��ده كه كليم، مردی بوده با وس��عت نظ��ر و صاحبدل. وی با 
همگنان، ميانه ای نکو داشته و روزگار خويش را با تهديد، توطئه و 

حسادت، تيره و تار نکرده است.
ش��بلی نعمانی، نگارنده كتاب » شعر العجم« گويد: » كليم، برخاف 
برخی شاعران ديگر، آدمی صافدل، قانع و دست و دلباز بوده است. 
 كلي��م ، حاض��ر جواب بوده و صنع��ت » مثاليه = معادله« كه ش��يوه 

خاص صائب است، بوسيله كليم كاشانی، آغاز شده است ...«
برخی از ابيات كليم، به خاطر زيبايی و تازگی اش اينك به صورت، 

» امثال سايره « در آمده ،كه نمونه های ازان نقل مي شود:
روز گار اندر كمين بخت ماست     

دزد، دايم، در پی خوابيده است!
قطع اميد كرده ، نخواهد نعيم دهر       

                                   شاخ بريده را نظری بر بهار، نيست!

نه هركه صدر نشين شد، عزيز شد كه غبار:
اگر به ديده رسد، توتيا نخواهد شد!
س��يروس شميس��ا، در اثر ارجمند » س��بك شناس��ی« اش در مورد 
درب��ار صفويه، اوض��اع فرهنگی اي��ن دوره و مهاجرت س��خنوران 
 ب��ه س��وی هند، مي گوي��د كه، حکوم��ت صفوی، مذهب ش��يعه را
 ترويج مي كرد. شعر مدح و درباری را قبول نداشت. به شعر زمينی و 
عاشقانه نيز بهايی نمي داد. از سوی ديگر با آموزه های سنتی عرفانی 

نيز علی القاعده، در تضاد بود. 
از اين رو، شاعران برای امرار معاش يا تحصيل ثروت، به هند روی 
آوردند! اصفهان درين آوان ، توس��عه ای بيشتر يافت. كارخانه های 
بيشمار در آن،  بکار افتاد. بسياری فيودل ها و كشاورزان به پايتخت، 
هج��وم آوردند، اين طبقه خرده ب��ورژوا، فرهنگ و ادبيات جديدی 
را طلب مي كرد كه ش��ايد س��بك هندی و رمان و زبان عاميانه ، در 

راستای همين تقاضا، پديد آمده باشد!
 كلي��م كاش��انی س��بکی داش��ت ك��ه ب��ه غزلي��ات س��بك عراقی، 
پهل��و مي زد. مختصات كار كلي��م، نازكخيالی و اغراق و مضون يابی 

بود!
 اگ��ر دق��ت در جزئي��ات ام��ور و تبيي��ن هنرمندان��ه آن را، ي��ك 
خصوصيت برجس��ته اس��لوب هندی بدانيم؛ كليم ب��ا اقتداری تمام 
از اي��ن  موهب��ت ، برخوردار اس��ت به اضافه »حس��ن تعليل« ها و 

آرايش های ديگر.

در فصل گالبگیري کاشان ؛
اجرای طرح مميزی امالک در کاشان

طرح مميزی اماک منطقه دو ش��هرداری كاشان با همکاری دانشگاه 
كاشان آغاز شد. به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل شهرداری 
كاش��ان، اجرای اين طرح با حضور يکصد كارشناس آغاز و به مدت 
يك سال به طول می انجامد. مدير پروژه مميزی اماک و مستغات 
منطقه دو مجتبی رموزی هدف از اجرای اين طرح را به روز رسانی 
اطاعات اماک موجود در شهرداری ها و اطاع از وضعيت موجود 

اماک سطح شهر و جلوگيری از تخلفات ساختمانی عنوان كرد.
مجتبی رموزی، س��اماندهی فضاهای ش��هری،توزيع متعادل خدمات  
و يکپارچه س��ازی خدمات ش��هری طبق ماده 9 قانون نوس��ازی و 
عمران ش��هری را از ديگر اهداف اجرای اين طرح برشمرد. به گفته 
وی اجرای طرح مميزی اماک در شهرداری هر پنج سال يکبار بايد 
انجام شود. وی در پايان خاطر نشان كرد، مالکين واحدهای مسکونی 
و تج��اری بايد مداركی از قبيل س��ند مالکيت، پاي��ان كار و قبوض 
مختلف، آخرين فيش حساب پرداختی و ... را به مميزان اجرای اين 
ط��رح تحويل دهند تا اطاع��ات صحيحی از وضع موجود اماک و 
مستغات جمع آوری شود. رموزی در پايان خاطرنشان كرد، اجرای 
طرح مميزی اماک منطقه دو شهرداری كاشان همزمان با راه اندازی 
سيستم مکانيزه شهرسازی و نوسازی و اصناف منطقه دو انجام شود.

همزمان با هفته جهادکشاورزي؛
بهره برداري  از 13 پروژه کشاورزي در کاشان 
مديرجهادكشاورزي كاشان از افتتاح 13 پروژه كشاورزي همزمان با 
گراميداشت هفته جهادكشاورزي خبرداد. جواد امانپور اظهارداشت: 
امس��ال همزمان ب��ا هفته گراميداش��ت جهاد كش��اورزي 13 پروژه 
كش��اورزي در كاش��ان با هزينه اي بالغ بر دو ميليارد و 300 ميليون 
ريال از محل اعتبارات اس��تاني و خودياري افتتاح و به بهره برداري 

خواهد رسيد. 
وي اجراي اين پروژه ها را در بخش آب و خاک اعام كرد و افزود: 
بهسازي كانال هاي آبياري، لوله گذاري آب كشاورزي، استخر تنظيم 
آب، مرمت و بازس��ازي قنوات را از جمله اين پروژه ها اعام كرد. 
ج��واد امانپور دو مورد بهس��ازي كانال هاي آبي��اري به طول يکهزار 
و400 مت��ر و با هزينه اي بالغ بر 310 ميليون ريال و س��ه مورد لوله 
گذاري آب كش��اورزي به طول س��ه هزارو150 متر و با 380 ميليون 
ريال هزينه را از جمله اين طرح ها اعام كرد. وي همچنين احداث 
يك مورد اس��تخر تنظيم آب با حجم آبگي��ري 300 هزار مترمکعب 
آبگيري و 150 ميليون ريال هزينه و مرمت و بازس��ازي هفت رشته 
قن��وات با يکصد و30 ميليون ري��ال را از ديگرطرح هايي نام برد كه 
در هفته جهاد كش��اورزي در كاشان افتتاح و به بهره برداري خواهد 
رس��يد. جواد امانپور گفت: اين پروژه ها در روس��تاهاي الستان در 
منطقه جوش��قان قالي، ارمك، حس��ين آباد، شجاع آباد، ساز، اسحاق 
آباد، فرح آباد، جزاوند، رهق، علي آباد علوي، حس��نارود و چاله قره 

اجرا شده است.
وي  اشتغالزايي اين طرح ها را دارای اهميت خواند و اظهار داشت: 
با افتتاح و بهره برداري از اين پروژه ها 67 نفر مشغول بکار خواهند 
ش��د. مدير جهاد كش��اورزي كاش��ان در ادامه گفت: در هفته جهاد 
كش��اورزي كه از 23 نفر از كشاورزان نمونه شهرستان كاشان تجليل 
خواهدش��د. جواد امانپوراعام كرد: س��ي و دومين س��الگرد صدور 
فرم��ان ام��ام خميني مبني بر تش��کيل جهاد س��ازندگي از 21 تا 27 
خرداد به عنوان هفته جهاد كشاورزي معرفي شده كه در اين هفته از 

23كشاورز نمونه شهرستان كاشان تجليل خواهد شد. 

شهرداري ناحيه 12 کاشان افتتاح شد
ش��هرداري ناحيه 12 كاش��ان با حضور مس��ئوالن اين شهرستان طي 
مراسمي در پارک ناژون فاز دوم شهرک ناجي آباد كاشان افتتاح و به 
بهره برداري رس��يد. شهردار كاشان در اين مراسم هزينه افتتاح ناحيه 

12 اين شهرداري را 100 ميليون تومان ذكر كرد.
س��عيد مدرس زاده افزود: با توجه به متمركز بودن خدمات شهرداري 
كاش��ان در دو منطق��ه ي��ك و دو و گس��تردگي ش��هرک ناجي آباد، 
شهروندان س��اكن در اين شهرک تاكنون از خدمات كمتر شهرداري 
كاش��ان بهره مند بوده اند بنابراين ناحيه 12 شهرداري كاشان به منظور 

ارائه خدمات مطلوب تر به اين دسته از شهروندان ايجاد شد. 
وي با اشاره به خدمات دهي شهرداري كاشان در وسعت هشت هزار 
و 500 هکتاري شهرس��تان اظهار داش��ت: چهار هزار و 500 هکتار 
از شهرس��تان كاش��ان در حوزه ناحيه منطق��ه دو و چهار هزارهکتار 

در حوزه منطقه يك توسط شهرداري كاشان خدمات دهي مي شود.
مدرس زاده حساس��يت كار در ش��هرداري ها را دارای اهميت خواند 
و يادآور ش��د: منطقه يك ش��هرداري در مركز شهرس��تان كاشان و 
 منطقه دو در توس��عه ش��هري فعاليت دارند و 400 وظيفه را بردوش

دارند.
وي خاطرنش��ان ك��رد: اميدواري��م با افتت��اح ناحيه 12 ش��هرداري 
كاش��ان در پارک ناژون فاز دوم ش��هرک ناجي آباد ب��ا ارائه خدمات 
بهتر به ش��هروندان اين ش��هرک مش��کات موج��ود بناهاي يك و 
دودانگ��ي اين ش��هرک و ناهمگوني هاي به وج��ود آمده در احداث 
اين بنا برطرف ش��ود. ش��هردار كاشان با اش��اره به نامگذاري امسال 
به س��ال جهاد اقتصادي يادآور ش��د: اولين برنامه ش��هرداري مناطق 
 دوگان��ه اي��ن شهرس��تان، ارائ��ه امکان��ات و خدمات به م��ردم اين

مناطق است.
شهردار كاشان در ادامه نبود درآمدهاي پايدار و شناخته شده را يکي 
از عمده ترين مش��کات شهرداري ها دانست و گفت: گسترش دامنه 
جمعيت ش��هري يکي از ديگر مش��کات بر پيکره شهري است كه 
براي رفع اين معضات نيازمند حمايت هاي دولت هستيم. در مراسم 
افتتاح و بهره برداري از ناحيه 12 شهرداري كاشان عليرضا جعفرزاده 

به عنوان شهردار اين ناحيه معرفي شد.

کاشان و کسب رتبه نخست تكريم ارباب رجوع 
بر اس��اس نتاي��ج رضايتمن��دی از مراجع��ان دس��تگاه های اجرايی 
اس��تان، شهرستان كاش��ان رتبه نخس��ت رضايتمندی ارباب رجوع 
را ب��ه خ��ود اختصاص داد. به گ��زارش روابط عموم��ی و امور بين 
الملل شهرداری كاش��ان در اجرای اين طرح، رعايت ادب و احترام 
ازس��وی كاركنان،اطاع رس��انی به ارباب رجوع وضعيت مهارت و 
تخصص كاركنان، مسئوليت پذيری كاركنان، رعايت قانون و عدالت 
توس��ط كاركنان، اعتماد ارباب رجوع به صحت پاسخ ها و اطاعات 
كاركنان و اعتماد به رفع مش��کل يا ش��کايات از جمله شاخص های 
اين طرح اس��ت. شاخص رضايت مندی شهرس��تان كاشان در سال 
 1388، 80/98 بوده كه نس��بت به سال 1383 با شاخص رضايتمندی
75/15 درصد افزايش چش��مگيری داشته است. ش��ايان ذكر است: 
ميانگين شاخص رضايتمندی اين شهرستان 78/17 است در حالی كه 
اين رقم برای استان 76/32 می باشد و ميانگين شاخص رضايتمندی 

اين شهرستان نسبت به استان بيشتر بوده است.

مدیر حوزه هنری کاشان در گفتگو با زاینده رود:
پيشقراوالن جبهه فرهنگ نيازمند توجه بيشتری از جانب مسئوالن هستند

 
با وجود نوپا بودن حوزه هنری كاشان، اين مركز تاكنون توانسته است باتوجه 
ب��ه امکانات و بضاعت خود در امر شناس��ايی و بارور نمودن اس��تعدادهای 

فرهنگی، هنری جوان اين شعر عملکرد موفقی داشته باشد. 
درحالی كه با پشت سر گذاشتن هفت ماه ديگر، اين مركز فرهنگی هنری در 

كاشان موارد پنجمين سال حيات خود می شود. 
مدي��ر اي��ن مركز )محمد قنبری( در گفتگو با زاينده رود به تش��ريح ش��رح 
وظاي��ف و عملک��رد آن پرداخت. ب��ه گفته قنبری اين مرك��ز در دی ماه 86 
و ب��ا پيگيری ه��ای مهندس گرانماي��ه )نماينده مردم كاش��ان در مجلس( و 
همچنين آقای سيدين نيا )مدير حوزه هنری استان اصفهان( در كاشان شروع 
ب��ه فعاليت كرد و اين درحالی بود كه حوزه هنری فقط در مراكز اس��تان ها 
داير بود.  ولی به دليل وجود اس��تعدادهای ش��گرف در شاخه های مختلف 
فرهنگی، هنری در كاش��ان و نيازی كه به جذب و باروری اين استعدادها در 
اين شهر احساس می شد، حوزه هنری كاشان در آن سال شروع به كار نمود. 
قنبری س��پس در تشريح شرح وظايف اين نهاد فرهنگی گفت: در اين مركز 
دو راهبرد پيگيری می شود كه اولی شناسايی، جذب و پرورش استعدادهای 
جوان در زمينه ادبيات، شعر، فيلم سازی و ... با كمك مركز آموزش عالی و 
دانش��گاه ها است بدين صورت كه با برگزاری همايش ها و جشنواره هايی 

كه در اين زمينه ها در اين مراكز برگزار می شود. 
اين اس��تعدادها به حوزه هنری معرفی می ش��وند، تا از اينجا كار ساماندهی 
و هدايت اصولی آنان بهتر پيگيری می ش��ود و راهبرد ديگری به توليد آثار 
فاخر هنری با كمك اين اس��تعدادها در زمينه های مورد اس��تفاده اس��ت كه 
عهده حرف آن تبيين ش��عائر دينی، مذهبی می باش��د كه نمونه آن برگزاری 
 جشنواره های فيلم، ادبيات، شعر، تئاتر و ... و همچنين نکوداشت چهره های 
 ماندگار در عرصه های مختلف فرهنگی و هنری و البته با كمك ساير نهادهای مرتبط با 

اين امور می باشد. 
مدير حوزه هنری كاش��ان در تشريح فعاليت ها و عملکرد اين مركز تاكنون 
ادام��ه داد: حوزه هنری كاش��ان با وجود نوپا ب��ودن در حيطه وظايف خود 
عملک��رد موفقی داش��ته كه عبارتن��د از برگزاری حدود 70 نمايش��گاه آثار 
هنری هنرمندان كاش��ان در نگارخانه های كاش��ان، اصفهان و تهران، كسب 
ده ها رتبه برتر جش��نواره های ادبی، هنری در كاش��ان و س��اير اس��تان ها 
توسط اس��تعدادهای جوان كاشانی، برگزاری نکوداش��ت محتشم كاشانی با 
همکاری دانش��گاه پيام نور كاش��ان، افتتاح كتابخان��ه تخصصی ادب و هنر 
در محل حوزه هنری، برگزاری ده ها ش��ب ش��عر و مراس��م های فرهنگی، 
هن��ری با همکاری مجموعه های مرتبط، همکاری در برگزاری كنگره حکيم 
كاش��انی كه اين كنگره به همت مجموعه حکيم و با دبيری اس��تاد شيوا و با 
حضور 300 ش��اعر و فعاالن عرصه ادب و هنر در مهرماه برگزار می شود و 
هفتمي��ن دوره آن نيز خواهد بود و برگزاری كارگاه های مختلف هنری ويژه 
 هنرمندان و اس��تادان كه به صورت يك روزه و با هدف ارتقای س��طح اين 

عده می باشد. 
قنب��ری همچنين از برگزاری خانه تاريخی رزاقي��ان در محدوده بافت قديم 
 كاش��ان به حوزه هنری كاش��ان به عن��وان محل اين مرك��ز در آينده نزديك 

خبر داد. 
به گفته قنبری اين مکان با وجود وسعت قابل توجه نياز به بازسازی و مرمت 
دارد ك��ه تاكنون مبلغ يکصد ميليون تومان از حوزه هنری اصفهان به اين امر 
اختصاص داده ش��ده است و اميدواريم با تخصيص مابقی مبلغ موردنياز اين 

مکان به خانه فعاالن عرصه فرهنگ و هنر كاشان تبديل شود. 
مدير حوزه هنری كاش��ان در پايان خواستار توجه بيشتر مسئوالن عالی رتبه 
ش��هری و استانی به فعاالن عرصه فرهنگ و هنر به عنوان پيشقراوالن مبارزه 

با فرهنگ منحط غرب شد.

رئيس دانش��گاه كاشان با تأكيد بر مرجعيت ايران 
در زمين��ه گياهان معطر در دني��ا گفت: به منظور 
وارد ك��ردن علم و فناوری در حوزه گل محمدی 
و تولي��د فرآورده ه��ای آن اقدام ب��ه راه اندازی 
رشته ش��يمی و فرآورده های گياهی با محوريت 
توليد اس��انس كرديم. سيد جواد س��ادانی نژاد با 
اش��اره به وضعي��ت علمی و تحقيقات��ی در زمينه 
گياهان معط��ر و گل محمدی در كش��ور، افزود: 
در كش��ور تنها به توليد گاب اكتفا ش��ده اس��ت 
در حال��ی ك��ه بازاره��ای جهانی ب��ر روی توليد 

اسانس متمركز شده است. رئيس دانشگاه كاشان 
با اشاره به قدمت 2500 ساله كاشان در زمينه گل 
محم��دی و توليد گاب، اظهار داش��ت: ايران در 
حالی كه قدمت 2500 س��اله در اي��ن زمينه دارد 
بلغارس��تان با قدمت 300 س��اله خود، 80 درصد 
اس��انس مورد نياز دنيا را تامين می كند. وی ادامه 
داد: بلغارس��تان در 110 س��ال قب��ل در دره رزها 
پژوهش��گاه گياهان معطر تاس��يس كرد و امروزه 
مرجع مطالع��ات گياهان معطر در دنيا قرار گرفته 
است. رئيس دانشگاه كاشان با تأكيد بر اين كه اين 

مرجعيت بايد در ايران باش��د، خاطرنشان كرد: به 
 منظور توس��عه علمی گل محمدی در پژوهشکده
اس��انس های طبيعی دانش��گاه كاشان اقدام به راه 
اندازی رشته شيمی و فرآورده های گياهی كرديم.  
وی با بيان اين كه اين رش��ته در مقطع كارشناسی 
ارش��د و دكتری اق��دام به پذيرش دانش��جو می 
كند، يادآور ش��د: در اين رش��ته با محوريت گل 
محمدی، در خصوص گل محمدی و فراوری آن 
و همچنين توليد اس��انس آموزش های الزم را به 

دانشجويان ارائه می دهيم.

رئیس دانشگاه کاشان خبر داد:

راه اندازی رشته فرآورده های گياهی با محوريت توليد اسانس در دانشگاه کاشان

رئيس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
شهرستان كاشان از بازديد 511 هزار و 690 گردشگر 
داخل��ي و خارج��ي از آث��ار تاريخ��ي و جاذبه هاي 
گردشگري در فصل گابگيري اين شهرستان خبرداد. 
حس��ين يزدانمهر اظهار داشت: از مجموع 511 هزار 
 و 690 گردش��گر داخل��ي و خارج��ي، 407 هزار و
560 نف��ر از مجموع��ه ب��اغ تاريخي في��ن، حمام و 
موزه  اين باغ بازديد داش��تند.  يزدانمهر، با اشاره به 
اين كه بازار كاش��ان را بع��د از مجموعه باغ تاريخي 
فين بيش��ترين  بازديد كننده را داش��ته اس��ت افزود: 

35 ه��زار و 495  نفر در اين اي��ام از مجموعه بازار 
تاريخ��ي ديدن كردند. رئي��س اداره ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردش��گري شهرستان كاشان خاطر 
نش��ان كرد: 27 هزار و 480 نفر هم از  خانه تاريخي 
بروجردي بازديد داش��تند. حسين يزدان مهر، مسجد 
آقابزرگ، مجموعه تاريخي تپه سيلك و كارگاه صنايع 
دستي و هنرهاي سنتي را از ديگر بازديد گردشگران 
ذكر كرد و گفت: اين گردش��گران همزمان با شروع 
فص��ل گابگيري از اول ارديبهش��ت ت��ا چهاردهم 
خ��رداد ماه از مجموعه هاي تاريخي و گردش��گري 

 شهرس��تان بازدي��د كردن��د. وي اف��زود: در اين ايام
40 نفر از كاركنان اداره ميراث فرهنگي صنايع دستي 
و گردشگري راهنمايي و خدمت رساني به مسافران 
و گردش��گران را برعهده داش��تند. سرپرس��ت اداره 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان 
كاش��ان خاطرنش��ان كرد: مجموعه باغ تاريخي فين، 
كارگاه هاي هنرهاي سنتي، خانه بروجردي ها، تپه هاي 
باس��تاني هفت هزار ساله س��يلك، مدرسه و مسجد 
آقابزرگ و مجموعه بازار كاشان اماكن تحت پوشش 

ميراث فرهنگي است.

بازديد بيش از نيم ميليون گردشگرداخلي و خارجي از آثار تاريخي کاشان 

بقعه ا بولؤلؤ کاشان
بقعه ابولؤلؤ در دش��ت دروازه فين س��مت جنوب خيابان باغشاه فين واقع 

شده است.
اين بنا دارای صحن و س��را و ايوان و رواق گنبد كاش��ی فيروزه ای مخروطی 
شکل می  باشد. تاريخ بنای اوليه گنبد و بارگاه معلوم نيست از چه زمانی بوده 
ولی بر كاش��ی های روی قبر ابولؤلؤ پس از س��وره های فاتحه و توحيد نوشته 

است به تاريخ 777 ه�. ق. 
در صف��ه س��مت چ��پ اي��وان جل��و بقع��ه، س��نگ قبر س��ياه برجس��ته ای 
اس��ت ب��ه ن��ام س��يد عزالدي��ن ش��مس الدين كه ب��ا هج��ده نس��ل متوالی 
 ب��ه حس��ين اصغر فرزن��د حض��رت س��جاد منتهی م��ی  گ��ردد و همگی را
 بر ش��مرده با تاري��خ 946 هجری به خ��ط غامعلی حکاک خراس��انی و بر 
 چهار جانب س��نگ، اس��امی مباركه معصومين و آية الکرس��ی حجاری ش��ده
 اس��ت. در ق��رن گذش��ته دو ب��ار ب��ه ام��ر حکام كاش��ان اي��ن بقع��ه تعمير
شده اس��ت. نخست در س��ال 1210 زمان حکمرانی حس��ين قلی خان برادر 

فتحعل��ی ش��اه در كاش��ان كه 
در كتيب��ه گچ ب��ری باالی در 
 ورودی بقعه قيد شده است و
 بار ديگر در سلطنت ناصرالدين 
شاه محمد حسن خان رخندار 
خرابی ه��ای كاش��ان   حاك��م 
 آن ج��ا را مرم��ت و تعميراتی 

نموده است.

قلعه جاللي و حصار سلجوقي
در انته��اي خياب��ان عل��وي و 
در نزديک��ي هاي آث��ار ديگري 
همچون خانه هاي بروجردي و 
طباطبائي و بقعه سلطان امير احمد 
)ع(، در طرفين خيابان، دو ديوار 
بلند كاهگلي به چشم مي خورد 
كه از بقاياي حصار معروف عهد 
سلجوقي است. اين دژ تسخير 
ناپذير آن دوران در اواسط قرن 

پنجم هجري به همت يکي از رجال نامدار و س��خاوتمند در دولت س��لجوقيان به 
نام خواجه مجدالدين ابوالقاس��م كاشاني س��اخته شده است و اسناد معتبر تاريخي 
 نشان مي دهد كه اين دژ بلند، مستحکم و حصين چند بار اهالي كاشان را از دست 
حمات سخت لشگريان مهاجم و از قتل عام هاي وحشيانه و غارت عمومي نجات 

داده است.
در كن��ار اي��ن دژ، قلع��ه اي عظي��م خ��ود نمائي مي كند كه به دس��تور س��لطان 
 ج��ال الدي��ن مل��ك ش��اه س��لجوقي )جلوس 465 ق( س��اخته ش��ده اس��ت.

 اين بناي عظيم خش��ت و گلي مدتها از اهالي كاش��ان حراست مي نموده است و 
مدتي هم ارگ و مركز حکومتي كاشان بوده است. در داخل و خارج قلعه دو بناي 
گنبدي شکل وجود دارد كه موسوم است به »يخچال«، بدين صورت كه با نگهداري 
 يخهاي زمس��تاني در اين يخچال ه��ا، جوابگوي نياز اهالي در تابس��تان گرم كوير 

بوده است.

چشمه فين )معروف به چشمه سليمانی ( 
چش��مه سليمانی فين، در شش كيلومتری باختر كاش��ان از بن كوه دندانه می 
جوشد. اين چشمه را می توان مهم ترين و شايد نخستين كاريز دوران باستانی 
دانس��ت كه نام آن در تاريخ آمده اس��ت. آب چش��مه فين از بن صخره های 
كوه دندانه و ش��کاف تخته س��نگها و از دل زمين می جوش��د و به حوض و 
اس��تخری می ريزد.  از آنج��ا در آب گيرها و جدول ه��ای زيبای باغ جريان 
م��ی ياب��د و در گذر از خيابان های سرس��بز و خرم باغ به آبادی می رس��د و 
باغس��تان های انجير و انار را س��يراب می كند. اين چش��مه كه منس��وب به 
حضرت سليمان )ع( است، در پشت باغ فين و در قسمت غربی آن واقع شده 
 اس��ت. در حقيقت آبادانی و سرس��بزی باغ فين مديون آب اين چشمه است؛ 
البته نبايد هنر منحصر به فرد جريان سازی آب چشمه را در باغ فين فراموش 
كني��م. به طوری كه به اين منظور از اختاف س��طح و ش��يب زمين باغ برای 
 فوران آب در ش��تر گلوها و فواره ها با ظرافت خاصی اس��تفاده ش��ده است. 
همچنين با پله پله كردن مسير آب، به سرعت آن افزوده شده است و پر سر و 

صدا شدن آب، زيبايی مسير 
را دو چندان س��اخته است. 
ب��ر روی مظهر )محل بيرون 
آمدن آب چشمه ( ساختمانی 
بنا شده كه قسمت شرقی آن 
در زمان شاه سليمان صفوی 
و بخش غربی در سال 1329 

ه ش ساخته شده است.

خی
اری

ار ت
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  زاینده رود
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اطالع رساني

تحدید حدود اختصاصی
3/229 شماره: 2813 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین محصور شماره پالک 
1261 و 1260 و 1259 و 1257 و 1256 و 1253 فرعی از 284 اصلی واقع در کلهرود 
جزء بخش یازده حوزه ثبتی شهرس��تان نطنز بنام آقای غالمرضا مظاهری 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 90/5/11 در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد، لذا 
بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین و صاحبان امالک اخطار می گردد که 
در س��اعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهمرس��انند. 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/ 136
تاریخ انتشار: 90/3/21

شادمان رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ رای
3/263 شماره دادنامه: 9009970353300283 شماره پرونده: 8909980358301519 
شماره بایگانی شعبه: 891754 شاکی: آقای هوشنگ صفاران با وکالت آقای مرتضی 
بیدرام به نشانی شاهین شهر خ رازی مجتمع فروزنده طبقه سوم متهم: آقای علیرضا 
یزدانی پور به نش��انی مجهول المکان اتهام ها: 1- ف��روش مال غیر 2- کالهبرداری 
گردش��کار: دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی اعالم و به ش��رح زیر 

مبادرت به اصدار رای می نماید.
رای دادگاه:

درخصوص شکایت آقای مرتضی بیدرام با وکالت از آقای هوشنگ صفاران علیه آقای 
علیرضا یزدانی پور فرزند غالمرضا 55 ساله مبنی بر فروش مال غیر بدین بیان بابت 
طلب دین ملکی را با مشخصات معین بشرح مندرج در قولنامه عادی تنظیم می نمایند 
که در صورت عدم پرداخت طلب ملک مذکور به جای آن مال ش��اکی باشد که پس 
از سپری شدن مدتی طلب شاکی پرداخت نمی شود و شاکی جهت مالکیت ملک که 
قولنامه عادی شده بود اقدام می نماید پس از آن معلوم می گردد که ملکی در بین نبوده 
است و نامبرده اقدام به فروش مال غیر نموده و کالهبرداری کرده است و دیگر دالیل 
مندرج در کیفرخواست ازجمله دالیل و مدارک ارائه شده و احضار متهم از طریق نشر 
آگهی و عدم حضور وی و نحوه اظهارات وکیل ش��اکی در جلسه مورخ 90/2/31 و 
سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه وی را محرز دانسته با استناد به ماده واحده 
راج��ع به انتقال مال غیر مصوب 1308 و ماده یک قانون تش��دید مجازات مرتکبین 
ارتشاء و اختالس و کالهبرداری متهم موصوف را عالوه بر رد مالی که به مبلغ مندرج 
در قولنامه )به مبلغ 64/500/000 تومان می باشد( و به تحمل یک سال حبس محکوم 
می نماید. رای صادره غیابی ظرف مدت ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در 
این دادگاه سپس ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم 

تجدیدنظر اصفهان می باشد. م الف/ 3494
نجفی رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رای
3/265 شماره دادنامه: 9009970353100312 شماره پرونده: 8909980365100265 
ش��ماره بایگانی شعبه: 890490 شاکی: آقای حسین کرمی به نشانی شهرک امیریه خ 
دوم فرعی 9 پ 35 متهم: آقای حمید شیخی به نشانی مجهول المکان اتهام: تصرف 
عدوانی گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 

ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه:

درخصوص اتهام حمید شیخی فرزند رضا مبنی بر تصرف عدوانی پیرو کیفرخواست 
صادره از س��وی دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان و شکایت حسین کرمی فرزند 
یادگار توضیح اینکه ش��اکی حس��ب محتویات پرونده مدعی گردیده که س��اختمان 
گاوداری وی واقع در اصفهان- اتوبان معلم- پش��ت پمپ بنزین کیمیا توس��ط متهم 
تصرف ش��ده و در این خصوص تقاضای رس��یدگی و رفع تصرف داش��ته دادگاه با 
بررس��ی محتویات پرونده و با عنایت به تحقیقات انجام شده نظر به اینکه در تحقق 
بزه تصرف عدوانی احراز سبق تصرف شاکی بر روی ملک موضوع شکایت ضروری 
بوده ولی در پرونده مطروحه سبق تصرف شاکی محرز نمی باشد و تحقیقات انجام 
ش��ده نیز ادعای شاکی را به اثبات نمی رساند لذا به لحاظ عدم کفایت ادله و باتوجه 
به اصل کلی برائت و به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران رای بر 
برائت متهم صادر و اعالم می گردد. رای صادره ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل 

تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف/ 3474
عالمی رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رای
3/267 شماره دادنامه: 9009970354400341 شماره پرونده: 8809980358000657 
شماره بایگانی شعبه: 890900 شاکی: آقای حسین حجراالسودی به نشانی اصفهان خ 
مس��جد سید روبروی قنادی خشایار ساختمان 135 طبقه اول متهم: خانم اکرم عزت 
پناهی به نشانی مجهول المکان اتهام ها: 1- تحصیل مال از طریق نامشروع 2- استفاده 
از سند مجعول 3- جعل گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی 

را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه:

درخصوص اتهام خانم اکرم عزت پناهی )متواری( دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول 
و تحصیل مال به طریق نامشروع دادگاه نظر به شکایت شاکی آقای حسین حجراالسودی 
فرزند علی متولد 1330 و نظریه کارشناس خط و امضا اداره تشخیص هویت و تحقیقات 
صورت گرفته از پرسنل بانک به این شرح که چک شماره 39803 عهده بانک ملی ایران 
شعبه مسجد سید اصفهان که به مبلغ سه میلیون ریال از جاری 0100737100001 اصدار 
یافته پس از ارتکاب جعل توسط متهمه به بانک محال علیه ارائه و به جای مبلغ اصلی 
سی میلیون ریال دریافت نموده است و با عنایت به جمیع جهات موجود بزهکاری وی 
را محرز و مس��لم دانس��ته مس��تنداً به مواد 536 و 535 و 47 از قانون مجازات اسالمی 
راجع به ارتکاب جعل به تحمل یک سال حبس و به جهت استفاده از سند مجعول به 
تحمل یکسال حبس تعزیری دیگر و پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون ریال به عنوان 
خسارات وارده از جرم در حق شاکی صادر و اعالم می گردد. و راجع به اتهام تحصیل 
مال غیر مشروع دادگاه نظر به اینکه نتیجه عمل استفاده از سند مجهول بردن مال شاکی 
گردیده است لذا جرم مجزایی احراز نشده دادگاه مستنداً به اصل 37 از قانون اساسی در 
ای��ن خصوص رای بر برائت متهم صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 

مهلت ده روز قابل واخواهی در این شعبه است. م الف/3477
محمدی کمال آبادی رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رای
3/268 شماره دادنامه: 9009970353100397 شماره پرونده: 8909980364601635 
ش��ماره بایگانی شعبه: 891631 شاکی: آقای سیدمس��عود حسینی به نشانی خ استاد 
همایی- کوی دیلمیان- پ16 متهم: آقای فرشید معمار به نشانی مجهول المکان اتهام: 
ضرب و جرح عمدی گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را 

اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه:

درخصوص اتهام سیدفرشید معمار فرزند رسول مبنی بر ایراد صدمه بدنی عمدی با قداره 
نسبت به سیدمسعود حسینی فرزند کمال پیرو کیفرخواست صادره از سوی دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان و شکایت شاکی دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه 
شاکی هیچ گونه دلیل و مدرکی که حکایت از توجه اتهام نسبت به متهم داشته باشد ارائه 
نداده و تحقیقات انجام شده نیز این موضوع را به اثبات نمی رساند لذا با رعایت اصل 
کلی برائت و به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران رای بر برائت متهم 
صادر و اعالم می گردد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 

در دادگاه های تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف/ 3475
عالمی رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
3/273 ش��ماره: 2027 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین به مساحت 45000 
مترمربع شماره 10581 فرعی از شماره یک اصلی واقع در میمه بخش ثبتی میمه که 
طبق پرونده ثبتی به نام شهرداری میمه در جریان است به علت عدم حضور متقاضی 

یا متقاضیان ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضای نامبرده یا نامبردگان تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 
90/4/13 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدید تا س��ی روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره بایس��تی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی 

تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.
تاریخ انتشار: 90/3/21

نوروز رئیس ثبت اسناد و امالک میمه

مزایده مال غیر منقول
3/278 بر اساس پرونده  اجرائی کالسه 12/2181/ر/87 تمامت ششدانگ یکباب خانه 
به پالک ثبتی ش��ماره 21/1054  واقع در رش��کنه بخش یک ثبتی شهرضا به مساحت 
184 متر مربع مورد ثبت صفحات 570 ،567  دفاتر377 ،169با حدود اربعه ذیل:شماالً 
به طول 22/70 متردیواربه دیوارخانه 21/1055 ش��رقاً به طول 8 متروپنج سانتیمتردرب 
ودیواریس��ت به کوچه جنوباً به طول 23/70 متردیواربه دیوارخانه 21/1053 غرباً اول 
به طول 3/95 دیواریس��ت به زمین 21/1057 دوم به طول 3/90 متردیواریست به خانه 
21/1056 حقوق ارتفاقی نداردبه نام حس��ینعلی طاهری نسبت به )چهاردانگ مشاع(

وزهره پاویزنس��بت به )دودانگ مش��اع(  ازششدانگ ثبت و سند صادر شده است وبه 
موجب سند رهنی شماره 109966 مورخ 84/2/25  دفتر 4 شهرضا از طرف نامبردگان 
در رهن بانک کشاورزی شعبه شهرضا قرار گرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی بستانکار 
تقاضای صدور اجرائیه نموده و پس از ابالغ اجرائیه به درخواست بانک بستانکار باستناد 
قان��ون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئین نامه اصالحی مربوطه پالک مذکور 
مورد ارزیابی قرار گرفته وبرابر صورت مجلس تنظیمی توسط مامور اجرا وبرگ ارزیابی 
کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح توصیف وارزیابی گردید.مورد بازدید ساختمان 
مس��کونی دوطبقه ای میباشد به مس��احت عرصه 184 مترمربع ومساحت اعیانی 172 
مترمربع میباشد،س��اختمان با دیوارهای باربروسقف تیرآهن وآجرکه نمای آن آجرسه 
سانتی وسطوح داخلی آن اندود وگچ نقاشی شده وبدنه آشپزخانه کاشی وکابینتهای فلزی 
ودرب وپنجره های بیرون فلزی ودربهای داخل چوبی میباشد.کف ساختمان موزائیک 
است .زیرزمین سرامیک وبقیه آن گچ میباشد.سرویس بهداشتی تمام کاشی است.دارای 
امتیازات آب وبرق وگازمیباش��د که به مبلغ پانصد میلیون ری��ال)500,000,000( ریال 
ارزیابی گردیده اس��ت در جلسه مزایده که ازساعت 9 صبح الی 12 روز یکشنبه مورخ 
90/4/19  در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد.از طریق مزایده به فروش 
میرسد .چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه 
مزایده تشکیل میگردد.مزایده از مبلغ کارشناسی پانصد میلیون ریال )500,000,000(ریال 
شروع وبه باالتربن قیمت پیشنهادی وبه هر کس که خریدار باشد فروخته میشود طالبین 
میتوانند قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس:شهرضا خیابان اردیبهشت کوچه 
قائم پالک 30 بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است که کلیه هزینه های قانونی اعم از 
هزینه های انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی ومالیات دارائی وعوارض شهرداری وبدهی  
های مربوطه به حق انشعاب وآبونمان ،آب و برق وگازوسایر هزینه های متعلقه بر عهده 
برنده مزایده میباشد این آگهی یکنوبت در ورزنامه زاینده رود در تاریخ90/3/21 چاپ 

و منتشر می شود. 
                      میر محمدی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

حصر وراثت
3/279 آقای علی اکبر دانش��گر دارای شناسنامه شماره 1227 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 1226/90ح/10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مریم صفاپور بشناسنامه 27009 در تاریخ 89/10/28 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو دختر 
و یک همسر به نام های ذیل: 1- آزاده دانشگر ش ش 24723 دختر متوفی 2- بهاره 
دانشگر ش ش 1873 دختر متوفی 3- علی اکبر دانشگر ش ش 1227 همسر متوفی 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/3519  
شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
3/283 کالسه پرونده: 543/89ش5 شماره دادنامه: 435- 90/3/8 مرجع رسیدگی: 
ش��عبه پنج ش��ورای حل اختالف اصفهان اول خ حکیم نظامی- اول خ محتش��م 
کاش��انی خواهان: جواد الماس��ی به نش��انی اصفهان خ پروین دوم طبقه زیرزمین 
بان��ک انصار خوانده: احمدرضا هاش��می مجهول المکان ب��ا عنایت به محتویات 
پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 

به صدور رای می نماید:
رای قاضی شورا:

دعوی جواد الماس��ی فرزند حسن به طرفیت احمدرضا هاشمی فرزند قاسم به خواسته 
مطالبه مبلغ س��ی و هش��ت میلیون ریال 38/000/000 ریال یک فقره وجه چک شماره 
063973- 1388/9/30 عهده بانک مسکن به انضمام مطلق خسارات قانونی- باتوجه به 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و 
اینکه خوانده باتوجه به ابالغ قانونی )نشر آگهی( در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه 
دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ سی و هشت میلیون ریال 38/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 194/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 1388/9/30 
تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای 
احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. و پس از انقضاء مهلت واخواهی 

ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در کلیه شعب حقوقی اصفهان می باشد.
شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ احضار متهم
3/284 به داللت پرونده کالس��ه 891270د2 ش��عبه دوم دادیاری دادس��رای عمومی و 
انقالب اردستان متهم بهروز یوسفی اردستانی فرزند داود به اتهام مزاحمت تلفنی موضوع 
شکایت ابوالفضل قربانی در این شعبه تحت تعقیب بوده و به لحاظ مجهول المکان بودن 
و عدم شناسایی وی جهت ابالغ اوراق قضایی مراتب یک نوبت در یکی از نشریه های 
کثیراالنتشار آگهی تا ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی متهم در این شعبه حضور و از اتهام 

انتسابی دفاع نماید و اال برابر مقررات رفتار خواهد گردید. م الف/86
کربالیی برزکی دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اردستان 

ابالغ احضار متهم
3/285 به داللت پرونده کالس��ه 891197د2 شعبه دوم دادیاری دادسرای اردستان متهم 
علی بابا حیدری به اتهام سرقت گوشی تلفن همراه به شماره سریال 353781040085027 
موضوع شکایت بهروز هراتی در این شعبه تحت تعقیب بوده و به لحاظ مجهول المکان 
بودن و عدم شناس��ایی وی جهت ابالغ اوراق قضایی مراتب در یکی از نش��ریه های 
کثیراالنتشار آگهی تا ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حضور و از اتهام 

انتسابی دفاع نماید و اال برابر مقررات رفتار خواهد گردید. م الف/87
کربالیی برزکی دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اردستان 

ابالغ رای
3/286 شماره دادنامه: 9009970354300293 شماره پرونده: 8809980358300264 
شماره بایگانی ش��عبه: 890361 واخواه: آقای ابراهیم اسدی به نشانی اصفهان اتوبان 
چمران حصه غربی خ آیت اله مش��کینی پ264 واخواندگان: 1- خانم مریم ایزدی 
به نش��انی اصفهان برازنده کوی الهیه کوچه پدافند 2 پالک 34، 2- آقای رضا ابراهیم 
زاده دستجردی به نشانی اصفهان حصه شرقی خ امام خمینی پ114، 3- آقای علی 
محمدی معروف به علی قاسم به نشانی مجهول المکان 4- آقای سعید امینی به نشانی 

اصفهان خ برازنده کوی الهیه پدافند3/ پالک3 خواسته: واخواهی گردشکار: دادگاه با 
بررس��ی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 

رای می نماید.
رای دادگاه:

درخصوص واخواهی آقای ابراهیم )اسماعیل( اسدی فرزند علیرضا نسبت به دادنامه 
غیابی ش��ماره 891474 م��ورخ 89/11/10 با عنایت به محتویات پرونده و باتوجه به 
اینکه واخواه اعتراض موجه و مس��تدلی که اعتبار رای غیابی واخواس��ته را مخدوش 
و نق��ض آن را ایج��اب نماید به عمل نیاورده اس��ت لذا دادگاه به اس��تناد ماده 218 
قانون ضمن رد واخواهی وی رای غیابی مارالذکر را در قس��مت محکومیت واخواه 
عین��اً تأیید می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل 

تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف/3533
رحمتی رئیس شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رای
3/287 شماره دادنامه: 9009970353000318 شماره پرونده: 8909980359601358 
شماره بایگانی ش��عبه: 891255 شاکی: شریفه میرمجربیان به نشانی اصفهان خ کاوه 
خ گلخانه بهروز نرسیده به چهارراه دوم دست چپ ساختمان نما رومی متهم: خانم 
مژگان داودی به نشانی مجهول المکان اتهام: سرقت مستوجب تعزیر گردشکار: دادگاه 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه:

درخصوص اتهام مژگان داودی فرزند حیدرقلی دائر بر سرقت گوشی موبایل متعلق 
به شریفه میرمجربیان از توجه به کیفرخواست تنظیمی از سوی دادسرا بزهکاری وی 
به نظر دادگاه محرز و مسلم است دادگاه مستنداً به ماده 656 قانون مجازات اسالمی 
حکم به محکومیت وی به تحمل ش��ش ماه حبس تعزیری و 10 ضربه ش��الق و رد 
مال مسروقه به شرح شکوائیه شاکی صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف 
ده روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و س��پس ظرف بیس��ت روز قابل 

تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف/3534
اسفنانی رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
3/291 نظر به اینکه آقای حمیدرضا خامس��ی پور فرزند حس��ن به اتهام ممانعت از 
حق حسب شکایت آقای قدرت ا... زارع فرزند یدا... از طرف این دادسرا در پرونده 
کالسه 900162د/42 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی در شعبه 42 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام 
خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام 

قانونی معمول خواهد شد. م الف/3532
عابدینی دادیار شعبه 42 دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

تأسیس
3/294 شماره: 923/ث90/103 آگهی تأسیس شرکت خدماتی مسافرتی و جهانگردی 
نس��یم صبح جی با مسئولیت محدود شرکت فوق در تاریخ 1390/3/9 تحت شماره 
44165 و شناس��ه مل��ی 10260620523 در ای��ن اداره ب��ه ثبت رس��یده و در تاریخ 
1390/3/9 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه شرکتنامه آن به شرح 

زیر جهت اطالع عمومی در روزنامه رسمی آگهی می شود. 
1- موضوع شرکت: ثبت نام و انجام مسافرت های سیاحتی داخل و خارج از کشور- 
ذخیره مکان و هرگونه خدمات س��یاحتی با رعایت قوانین و مقررات سازمان میراث 
فرهنگی و گردش��گری 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز 
اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان خیابان جی- ابتدای همدانیان- 
 جنب نمایش��گاه جام جم 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال می باش��د. 
5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای احمد س��تاریان خوراسگانی به سمت رئیس 
هیئت مدیره 2-5- آقای مهدی صابری خوراسگانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
3-5- آقای مرتضی آصفی به سمت عضو هیئت مدیره 4-5- آقای مرتضی آصفی به 
س��مت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه 
اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای احمد ستاریان خوراسگانی و مهدی 
صابری خوراسگانی و مرتضی آصفی متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات 

مدیرعامل: طبق اساسنامه م الف/ 3557/1  
آذری رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تأسیس
3/295 ش��ماره: 936/ث90/103 آگهی تأس��یس ش��رکت ثنا پوی��ا صنعت نیکان با 
مس��ئولیت محدود ش��رکت فوق در تاریخ 1390/3/9 تحت شماره 44174 و شناسه 
ملی 10260620595 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1390/3/9 از لحاظ امضاء 
ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عمومی در 

روزنامه رسمی آگهی می شود. 
1- موضوع ش��رکت: تهیه و تولید کلیه ابزارآالت صنعتی و دس��تگاه های صنعتی- 
مونتاژ واردات و صادرات کلیه لوازمات و ملزومات مرتبط با تولید- شرکت در کلیه 
مناقصات و مزایدات دولتی و غیر دولتی- ش��رکت در کلیه نمایش��گاه های داخلی 
و خارج��ی- قب��ول و اعطای نمایندگی تولیدات صنعتی- وص��ول وام از بانک های 
عامل دولتی و غیر دولتی در راس��تای تحقق اهداف ش��رکت. 2- مدت ش��رکت: از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان- شهر 
اصفهان بلوار بعثت- نرسیده به میدان تاکسیرانی- پشت سنگبری بهمن- کوچه تاالر- 
 جنب ایران صالح- تلفن 03114590331، 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال 
می باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای رضا رضائی به سمت رئیس هیئت 
مدیره 2-5- آقای مهدی عرب کمیتکی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3-5- خانم 
اعظم عرب کمیتکی به سمت عضو هیئت مدیره 4-5- خانم اعظم عرب کمیتکی به 
س��مت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه 
اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر ش��رکت معتبر 

است. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه م الف/ 3557/2  
آذری رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تأسیس
3/296 ش��ماره: 942/ث90/103 آگهی تأسیس شرکت فارا دژ اسپادانا سهامی خاص 
شرکت فوق در تاریخ 1390/3/9 تحت شماره 44186 و شناسه ملی 10260620713 
در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1390/3/9 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جه��ت اطالع عمومی در روزنامه های 

رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 
1- موضوع ش��رکت: اجرا، طراحی، محاسبه، نقشه کشی و نقشه برداری و نظارت و 
مشاوره و کلیه پروژه های پیمانکاری ساختمانی و عمرانی، فنی و صنعتی و تاسیسات، 
 ابنیه و محوطه س��ازی، راهس��ازی، س��د و پل س��ازی، حفظ و نگهداری تجهیزات 
کارخانه ای، خرید و فروش آهن آالت و فلزات، برق س��اختمان، سیستم های تهویه 
مطبوع، سرمایش��ی و گرمایش��ی، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای 
مج��از بازرگانی، تحصیل وام و اعتبارات بانک ه��ای داخلی و خارجی صرفا جهت 
تحقق موضوع شرکت، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات 
و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و 
هر آنچه که با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان کوی امام جعفر 
صادق- بوستان سعدی- پالک108، 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم 
به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 400/000 
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 801 مورخ 1390/2/26 نزد بانک ملت 
شعبه آپادانا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 
5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم الناز کشاورزی پور به سمت رئیس هیئت مدیره 
2-5- آقای مسعود سرتیپی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3-5- آقای امید اثنی 
عشری به سمت عضو هیئت مدیره 4-5- آقای امید اثنی عشری به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی 
 تعه��دآور با امضای مدیرعام��ل و رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر ش��رکت معتبر 

 می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای احس��ان نیکبخت به عنوان بازرس اصلی 
2-8- آقای مجید هالکوهی فیل آبادی به عنوان بازرس علی البدل. م الف/  3557/3
آذری رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تأسیس
3/297 شماره: 952/ث90/103 آگهی تأسیس شرکت تجهیز گستر کسری با مسئولیت 
محدود ش��رکت ف��وق در تاریخ 1390/3/10 تحت ش��ماره 44192 و شناس��ه ملی 
10260620766 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1390/3/10 از لحاظ امضاء 
ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عمومی در 

روزنامه رسمی آگهی می شود. 
1- موضوع ش��رکت: ارائه دهنده تجهیزات آزمایشگاهی-پزش��کی و دندانپزشکی- 
ص��ادرات و واردات- خری��د و فروش- تهیه و تولید و توزی��ع کلیه کاالهای مجاز 
بازرگانی- اخذ وام و تس��هیالت و اعتبارات از بانک های داخلی و خارجی دولتی و 
خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت- شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی 
و خصوصی- مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت های دولتی و خصوصی در داخل 
و یا خارج از کشور- عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و هرگونه اموری که 
به نحوی با موضوع شرکت مرتبط می باشد. در هر مورد کسب مجوز و پروانه های 
الزم از وزارت بهداشت و درمان و سایر مراجع ذیصالح ضروری می باشد. 2- مدت 
شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان- 
ش��هر اصفهان خورزوق- بلوار ولی عصر- خیابان والیت فقیه- پالک59- کدپستی 
8345185536- تلفن 03125467314،  4- س��رمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال 
می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم لیال سادات موسوی به سمت رئیس 
هیئت مدیره 2-5- آقای ش��هروز جعفری به س��مت عضو هیئت مدیره 3-5- آقای 
شهروز جعفری به سمت 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/ 3557/4  
آذری رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تأسیس
3/298 ش��ماره: 954/ث90/103 آگهی تأسیس موسسه علمی آموزشی ره اورد برازمان 
موسس��ه فوق در تاریخ 1390/3/10 تحت شماره 2961 و شناسه ملی 10260620785 
در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1390/3/10 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده و خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 
1- موضوع موسس��ه: گسترش فعالیت های آموزش��ی و پرورشی دانش آموزان کشور 
و بهره گیری از امکانات بالقوه مردم از طریق جلب مش��ارکت های مردمی براس��اس 
قانون تأسیس اداره مدارس و مراکز آموزشی- ارائه خدمات آموزشی در مقاطع مختلف 
تحصیلی اعم از دوره آمادگی، دبستان، راهنمایی تحصیلی، متوسطه و هنرستان با رعایت 
نظام جدید آموزش��ی کش��ور- دایر نمودن کالس های گوناگون تقویت��ی، بازآموزی، 
آمادگی کنکور و ایجاد آموزش��گاه های علمی و آزاد و تأس��یس آموزشگاه های زبان 
های خارجی- انجام کلیه فعالیت ها و ارائه خدمات در زمینه اعتال و تعمیم آموزش و 
پرورش کشور 2- مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی موسسه: 
1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان سپاهانشهر- چهارراه شاهد- ساختمان آرین2- طبقه 
 همکف- تلفن 03116503426، 4- س��رمایه موسسه: مبلغ 1/000/000 ریال می باشد. 
 5- اولین مدیران موسسه: 1-5- خانم طیبه رحیمی پردنجانی به سمت رئیس هیئت مدیره 
2-5- آقای س��عید رحیمی پردنجانی به س��مت عضو هیئت مدیره 3-5- آقای سعید 
رحیمی پردنجانی به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان 
حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت با امضای مدیرعامل و با مهر 

موسسه معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه م الف/ 3557/5  
آذری رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تغییرات
3/299 شماره: 449/ت90/103 آگهی تغییرات شرکت افتخار آفرینان تراب با مسئولیت 
محدود به ش��ماره ثبت 42300 و شناسه ملی 10260600898 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی ش��رکا مورخ 1390/3/9 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- آقای نبی اله 
صالحی به ش��ماره ملی 1080073231 به شماره شناسنامه 1080073231 تاریخ تولد 
1368/10/26 فرزند حجت اله با پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال به صندوق شرکت، 
در ردیف ش��رکا قرار گرفت. آقای علی یادگار صالحی به شماره ملی 1091597227 
به ش��ماره شناس��نامه 506 تاریخ تولد 1360/7/20 فرزند رضا علی با پرداخت مبلغ 
20/000/000 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه 
ش��رکت از مبلغ 50/000/000 ریال به مبل��غ 75/000/000 ریال افزایش یافت و ماده 
مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید. 2- اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود به 
قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نوراله صالحی و آقای علی یادگار صالحی 3- سمت 
اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای نوراله صالحی به سمت رئیس 
هیئ��ت مدیره و آقای علی یادگار صالحی به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای علی 
یادگار صالحی به س��مت مدیرعامل. 4- کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات شرکت 
با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. در تاریخ 
1390/3/10 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و موسس��ات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و 

امضاء قرار گرفت. م الف/ 3557/6
آذری رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تأسیس
3/300 ش��ماره: 916/ث90/103 آگهی تأسیس شرکت تولیدی و بسته بندی اصفهان 
رفاه حصین با مسئولیت محدود شرکت فوق در تاریخ 1390/3/8 تحت شماره 44156 
و شناس��ه ملی 10260620430 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 رسمی آگهی می شود. 
1- موضوع شرکت: ارائه کلیه فعالیت های بازرگانی اعم از خرید و فروش و بسته بندی 
و توزیع خرما و سردخانه- صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و اخذ وام و 
تسهیالت و اعتبار از بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری صرفاً در 
جهت تحقق اهداف شرکت- اخذ شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از کشور- ارائه 
کلیه فعالیت های خدماتی اعم از تأمین نیروی انسانی موقت متخصص و غیرمتخصص- 
انعقاد قرارداد با شرکت ها ادارات و ارگان ها و اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در 
مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و هرآنچه با موضوع شرکت در ارتباط است. 
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان 
اصفهان- شهر اصفهان خیابان مصلی- خیابان شهید مهدی شاطرگلی- کوچه اسالمی- 
کدپستی 8164956751، 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال می باشد. 5- اولین 
مدیران شرکت: 1-5- آقای احمد پورحاتمی به سمت رئیس هیئت مدیره 2-5- آقای 
سیدمحمد حسینی نژاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3-5- آقای محسن توکلی 
به س��مت عضو هیئت مدیره 4-5- آقای محسن توکلی به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات 
شرکت با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. 

7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. م الف/ 3557/7  
آذری رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

ابالغ
3/306 ش��ماره: 4218 آگهی بند )ز( م��اده 9 آئین نامه اجرائی ماده 133 چون کلیه 
متصرفی��ن خانه های احداثی در محدوده روس��تای کنجگان پادنا پالک 341 اصلی 
بخش ثبتی س��میرم که فاقد مدارک مالکیت رس��می می باشد از طریق بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی شهرستان سمیرم درخواس��ت صدور سند مالکیت ششدانگ خانه 
خود را به طور مفروز نموده اند وقت رس��یدگی به درخواست های مذکور ساعت 
2 بعدازظه��ر روز چهارش��نبه مورخه 1390/4/1 تعیین گردی��ده لذا از کلیه مالکین 
روس��تای فوق و صاحبان حق دعوت می ش��ود در جلسه مذکور که در محل اداره 
ثبت سمیرم واقع در خیابان قدس بلوار آبشار تشکیل می گردد حضور به هم رسانند 
در ص��ورت عدم حضور رای به صدور س��ند مالکیت متصرفین خانه های احداثی 

صادر خواهد شد. م الف/2165
موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سمیرم
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سالمت

خطاهايي که حين مسواک زدن 
مرتکب مي شويم! 

 

ش��ما روزانه دو الي س��ه بار دندان هایتان را مسواک مي زنید و شاید 
تصور مي کنید در این کار خبره شده اید. اما باید بدانید بدون این که 
 متوجه بشوید خطاهایي مرتکب مي شوید. در این مطلب با پنج خطایي
که اغلب ما حین مسواک زدن مرتکب مي شویم آشنا خواهید شد. 

عجله مي کنيد
به عقیده کارشناسان یکي از خطاهاي شایع مسواک زدن زماني کوتاهي 
است که براي این کار اختصاص داده مي شود. براي این که به خوبي 
دندان هایتان را مسواک بزنید، باید حدود دو دقیقه وقت براي این کار 
صرف کنید. زماني که با عجله مسواک مي زنید نمي توانید جرم هاي 
دندان را از بین ببرید. نتیجه یک پژوهش انگلیسي نشان مي دهد دو 
س��وم افرادي که از بیماري مربوط به لثه رنج مي برند، افرادي هستند 
که با وجود توصیه هاي دندانپزشکش��ان باز و از اختصاص دادن دو 
دقیقه به مسواک زدن کوتاهي کرده اند. زماني که مسواک را به دست 
 مي گیرید به ساعت خود نگاه کنید و دو دقیقه از وقت با ارزش تان

را به این کار مهم اختصاص دهید.
دقت نمي کنيد

خطاي دیگري که زیاد مرتکب مي شوید این است که حین مسواک 
زدن برخي از مناطق دهان را فراموش مي کنید. باید با دقت یکس��ان 
جلو، عقب و روي دندان ها و همچنین لثه ها، زبان و کام را تمیز کرد. 
اغلب بخش هایي از دهان که مسواک به راحتي به آنجا نمي رسد مثل 
دندان هاي عقب رها مي شوند. باید توجه داشته باشید که با حوصله 
و دقت مسواک بزنید. برخي افراد در مسواک زدن تمام دندان ها، تنبلي 

به خرج مي دهند.
مسواک را بيش از حد روي دندان ها فشار مي دهيد

آیا از آن دسته افرادي هستید که تصور مي کنند هر چه بیشتر مسواک را 
فشار دهند دندان ها بهتر تمیز مي شوند؟ باید بگوییم متأسفانه اشتباه مي 
کنید. به کار بردن انرژي زیاد در حین مسواک زدن از آن دسته خطاهاي 
 رایجي اس��ت که تمام مراجعین به دندانپزش��کان مرتکب مي شوند.
 فشار دادن مسواک روي دندان ها باعث مي شود بافت لثه ها از دندان ها
فاصله بگیرد و از بین برود. حتي امکان دارد به حساس��یت دنداني یا 
افتادگي دندان دچار ش��وید. خالصه این ک��ه با دندان هایتان مهربان 
باش��ید. دندان پزشکان توصیه مي کنند از مس��واک هاي نرم استفاده 
کنید، زیرا اینگونه مسواک ها به دندان آسیب نمي رسانند و راحت تر 

روي دندان ها مي لغزند.
 حرکاتتان اشتباه است

اگر مس��واک زدن از رشته هاي المپیک بود به نظرتان چه امتیازي از 
هیأت داوران دریافت مي کردید؟ اگر مس��واک را به صورت افقي از 
عقب به جلو و بر عکس روي دندان هایتان مي کش��ید، امتیاز باالیي 
نسیبتان نمي شد. مسواک را با حرکت های دوراني کوتاه و مالیم روي 
دن��دان هاي تان حرکت دهی��د. نزدیک لثه ها یک زاویه 45 درجه به 

مسواک بدهید و از باال به پایین مسواک بزنید.
در استفاده از خمير دندان زياده روي مي کنيد 

زیاده روي در خمیر دندان في نفس��ه آسیبي به دندان ها نمي زند، اما 
امکان دارد به خاطر این که دوست ندارید دهانتان پر از کف باشد، زمان 
مسواک زدن را کوتاه کنید. براي کودکان الیه نازکي از خمیر دندان و 
 براي بزرگساالن اندازه یک نخود کافی است و بهتر است زیاده روي

نکنید.

 مشکالت مالی به بروز افسردگی
دامن می زند 

یک مطالعه نشان داده است که مشکالت مالی، افسردگی را به ویژه در 
میان افراد غمگین شدت می بخشد. به گزارش سالمت نیوز به نقل از 
بی بی سی، این مطالعه که در انگلیس انجام شده است، نشان می دهد 
که مصرف داروهای ضد افسردگی که با نسخه پزشک قابل دسترسی 
هستند مانند پروزک، در چهار سال گذشته بیش از 40 درصد افزایش 
داشته است. پزشکان عمومی و سازمان های خیریه انگلستان نیز اعالم 
کردن��د تعداد افراد مقروضی که به آنها مراجعه می کنند، افزایش یافته 
است. آنها می گویند مشکالت مالی، اغلب ممکن است به عنوان جرقه 
بروز افسردگی عمل کند، اما عوامل دیگري نیز می تواند در افزایش این 
آمار مؤثر باشند. طبق آمار وزارت بهداشت انگلیس، تنها در یک سال 
 گذشته ارجاع افراد افسرده به جلسات روان درمانی کالمی، چهار برابر

و نزدیک به 600 هزار مورد رسیده است.

احتمال ابتال به برونشيت 
در بيماران آسمی بيشتر است

بیماران آس��می بیشتر از سایر افراد دچار بیماری های عفونی تنفسی 
می شوند و احتمال ابتال به برونشیت در آنان بیشتر است. زهره باقری، 
متخصص داخلی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: بیماری آسم 
می تواند به دلیل مسائل درونی مثل فشار عصبی، استرس و هیجانات 
مثبت و منفی، خنده و گریه ، سردی وگرمی هوا، غبار یا ذرات موجود 
در هوا، مصرف داروهایی مثل آسپرین و ایبوپروفن به وجود آید. وی 
گفت: در صورت بروز ش��وک آسمی، مخاطی که الیه درونی نای و 
نایچه ها را می سازد ورم کرده و باعث تنگی مجاری تنفسی می شود 
و هنگام ایجاد اختالل در مجاری تنفس��ی، بیمار احساس تنگی نفس 
و فش��ار در قفسه س��ینه می کند. این متخصص داخلی در خصوص 
تشخیص بیماری آسم توسط افرادی که ریسک ابتال دارند، خاطرنشان 
کرد: درصورت بروز عالئمی نظیر تنگی نفس و احساس درد هنگام 
تنفس، با مراجعه به پزشک و عکس برداری از قفسه سینه، بیماری آسم 
تشخیص داده می شود.باقری افزود: نتایج تحقیقات علمی دانشمندان 
نشان می دهد احتمال ابتال به برونشیت و بیماری های عفونی تنفسی 
در افراد مبتال به آسم بیشتر از بقیه افراد است و پزشکان توصیه می کنند 
درصورت ابتال به هر نوع عفونت مجاری تنفس��ی، باید آن را جدی 
گرفته و به درمان آن بپردازند. باقری خاطرنش��ان کرد: مهم ترین نکته 
در بیماري آسم، پرهیز از استعمال سیگار و همنشینی با افراد سیگاری 
است. وی درخصوص راه های درمان آسم در بیماران گفت: تمیز نگه 
داشتن وسایل زندگی، استفاده از تهویه مناسب در محیط کار و منزل، 
عدم مصرف داروهایی که باعث عود بیماري مي شود، نرمش و داشتن 

افکار آرامش بخش، در درمان آسم نقش بسزایی دارد.

ضربان

10 خوراکی بهاری که کمک می کنند الغر شوید روناس 
گیاهي است که به حالت خودرو در مناطق 
مدیترانه ، در شمال آفریقا و بعضي مناطق آسیا 
مي روید . ساقه این گیاه پوشیده از خارهاي 
 ریز اس��ت و ارتفاع آن تا ح��دود دو متر
مي رس��د. روناس با اس��تفاده از خارهاي 
 ریزي که دارد، به دیوار و درختان مي چسبد
و باال مي رود.برگ ه��اي آن بیضي، نوک 
تیز و دراز ب��وده که به صورت گروهي و 
به ش��کل چتر از کنار ساقه بیرون مي آید. 
گل هاي روناس کوچ��ک و به رنگ زرد 
مایل به سبز اس��ت. میوه آن گشوتي و به 
رنگ تیره است. ریش��ه آن به نام روناس 
معروف اس��ت و به رن��گ قرمز تیره و به 
ص��ورت دراز ، باریک و اس��توانه اي مي 
باش��د . داراي طعمي تل��خ و گس بوده و 
قسمت مهم این گیاه از نظر طبي محسوب 
مي شود. از ریش��ه روناس در قدیم براي 
رنگرزي پارچه و نخ اس��تفاده مي ش��ده 

است .
ترکيبات شيميايي: ریش��ه روناس داراي 
ماده اي رنگي به نام آلیزارین است که براي 
رنگرزي به کار مي رفت، ولي بعد از این که 
توانستند این ماده را به طریقه شیمیایي تهیه 
کنند، کشت آن براي تهیه آلیزارین متوقف 

گردید .
خواص داروي��ي: رون��اس از نظر طب 
قدیم ایران گرم و خشک است. باز کننده 
گرفتگي ها در بدن است، ادرارآور است و 
حبس البول را درمان مي کند، براي معالجه 
بیماري فلج آن را با عسل مخلوط کرده و 
 به بیمار بدهید، ترشح شیر را زیاد مي کند،
درد سیاتیک را رفع مي کند، یبوست هاي 
س��خت را معالجه مي کند، اش��تها آور و 

قاعده آور است، خارش پوست را برطرف 
مي کند، بدین منظور م��ي توان از ضماد 
استفاده کرد و یا این که جوشانده آن را در 
وان حمام بریزید و مدتي در آن استراحت 
کنید، اوره خون را پایین مي آورد، جوش 
خوردن استخوان شکسته را تسریع مي کند، 

تورم را در بدن از بین مي برد.
طرز استفاده:

دم کرده: یک قاشق مربا خوري ریشه خرد 
ش��ده روناس را در یک لیوان آب جوش 
ریخته، بگذارید به مدت 10 دقیقه دم بکشد. 
 مق��دار مصرف آن نصف فنجان س��ه بار

در روز است.
جوشانده روناس: 10 گرم ریشه روناس 
را در یک لیتر آب ریخته و بگذارید براي 
مدت ده دقیقه بجوشد . این جوشیده را در 
وان حمام بریزید و براي رفع بیماري هاي 

پوستي در آن استراحت کنید .
مضرات: همانطور که گفته ش��د روناس 
ترش��ح ادرار را زیاد مي کند و فشار آن را 
ب��اال مي برد، بنابرین ممکن اس��ت در اثر 
استفاده زیاد، ایجاد خون در ادرار کند؛ در 
آن صورت بهتر اس��ت که روناس با کتیرا 

خورده شود.

نسخه گیاهینصف النهارنصف النهارنصف النهار

مصرف مشروبات الکلی احتمال بروز سرطان 
را  افزايش می دهد

محققان دانشگاه انگلس��تان اعالم کردند 
که مصرف مشروبات الکلی احتمال بروز 
س��رطان را در اف��راد افزای��ش می دهد.به 
گزارش ایسنا، در تحقیقات گسترده محققان 
انگلیسی مشخص شد که یک دهم مردان 
و یک سی و سوم زنان این کشور به دلیل 
مصرف بیش از حد مش��روبات الکلی، به 
انواع سرطان مبتال شده اند که شاخص ترین 
آنها سرطان دستگاه گوارش است.در این 

تحقیق که از سال 2008 میالدی انجام شده 
 است، این موضوع مشخص شد که 13 هزار
س��رطان با مصرف مش��روبات الکلی در 
ارتباط اس��ت. به گزارش ایسنا، براساس 
این تحقیق که در مجله پزش��کی بریتانیا 
منتشر شده است، تحقیقات پیشین نشان 
داده بود که مصرف مشروبات الکلی باعث 
بروز نارسایی های کلیوی، سرطان دستگاه 

گوارش و سرطان سینه در زنان می شود.

گوج��ه فرنگی، يک عصاره س��بک: برای حفظ 
تناس��ب اندام، به گوجه فرنگ��ی فکر کنید! گوجه 
فرنگی کالری بس��یار اندک��ی دارد و از بین برنده 
سموم است. ویتامین های زیادی نیز در این صیفی 
تازه بهاری یافت می ش��ود؛ ویتامی��ن C، ویتامین 
E و پروویتامی��ن. به طور خالص��ه گوجه فرنگی 
مجموعه ای از طعم ها و س��بکی اس��ت. دس��تور 
غذاهای��ی که بر پایه گوجه فرنگ��ی اند، متعدد و 
خوش��مزه هس��تند. پس دیگر در مصرف گوجه 

فرنگی شک نکنید.
ميگو، بدون افراط: افراد بسیاری هستند که تمایل 
به میگوهای کوچک نیم پز در منوی بهاری ش��ان 
دارند. با این حال، باید خود را از وسوس��ه و اغوا 
ش��دن محافظت کنند، چون کس��ی ک��ه می گوید 
میگ��و، حتم��ًا از مایونز، ک��ره و ن��ان و... هم یاد 
می کند. بهتر اس��ت که میگو را ب��ا کمی آبلیمو و 
ساالد سبزیجات خام بخورید. زمانی که دریا همه 
 چیز را برایتان مهیا می کند، ش��ما هم از آنها لذت

 ببرید.
هوي��ج، سرش��ار از ويتامي��ن: هوی��ج کمک��ی 
واقعی برای الغری اس��ت؛ ای��ن خوراکی حاوی 
ویتامین ه��ای ضروری ب��دن مانن��د پروویتامین، 
ویتامین A و ویتامین C است. هویج کالری بسیار 
کمی دارد و سرشار از فیبر است، بنابراین به هضم 
غ��ذا کمک می کند.  این ماده غذایی، دوس��تداران 
طراوت و ش��ادابی را مجذوب خود کرده اس��ت. 
ب��رای به��ره بردن از تم��ام فواید هوی��ج، توصیه 
می ش��ود که آن را خام یا بخارپز به همراه س��س 

ساالد رژیمی مصرف کنید.
توت فرنگی کم کالری: توت فرنگی مثال نقضی 
اس��ت ب��رای این فکر که همیش��ه خ��وردن یک 

 چیزخوش��مزه 

یعنی اضافه ش��دن وزن! ت��وت فرنگی که به طور 
طبیعی ش��یرین اس��ت، کالری اندکی ه��م دارد. 
میزان ویتامین��ش مدافعان سیس��تم ایمنی بدن را 
فع��ال می کند؛ خوردن یک واح��د از این میوه در 
 روز، نی��از روزان��ه بدن ب��ه ویتامی��ن C را تأمین

می کند.
جوجه، س��بک و خوش��مزه: در این فصل، برای 
 لذت بردن از یک غذای سبک و نداشتن هیچ گونه
نگران��ی، کافیس��ت از جوجه ای که کباب ش��ده 
اس��تفاده کنید. جوجه را ب��دون مواد چرب کباب 
کنید، مزه فوق العاده ای خواهد داش��ت، خصوصًا 
اگ��ر کمی نمک و فلف��ل هم ب��ه آن اضافه کنید. 
پرن��دگان چربی کمی دارند و اگر به میزان متعادل 
مص��رف ش��وند، تأثیر س��وئی بر تناس��ب اندام 

نخواهند داشت.
ترب؛ با لذت بجويد: برای جذب اولین اشعه های 
آفت��اب، فوراً ترب را انتخاب کنید. ترب سرش��ار 
از ریزمغذی ه��ا و مواد معدنی اس��ت، و به خاطر 
کالری کمش معروف اس��ت. این سبزی ریشه ای، 
بهترین دوست برای داشتن تغذیه ای سبک است. 
ت��رب را خام )ب��دون کره( بخوری��د که به هضم 
غ��ذا کمک می کن��د، ضمنًا ای��ن خوراکی حاوی 
 ویتامین ه��ای ض��روری )A، C و P( ب��رای بدن

است.
مارچوبه، ترکيب آب و فيبر: 92 درصد مارچوبه 
متش��کل از آب و یکی از س��بزیجات کم کالری 
بهار اس��ت. حواستان باش��د که در سس پرچرب 
خیس��ش نکنید. فیبرهایش جریان هضم را آسان 
کرده و به دفع کمک می کنند.این س��بزی سفید یا 

س��بز می تواند با سبزی های خام دیگر به 

 عن��وان پیش غذا یا به عنوان س��االد و همراه غذا
خورده شود.

کابيلو، ماهی کم چرب: کابیلو، پادشاه ماهی های 
کم چرب اس��ت. گوشتش، ترد و خوشمزه است 
و همه به سبک بودنش باور دارند. برای این که از 
م��زه خوش آن لذت ببرید و نگران اضافه ش��دن 
وزن هم نباش��ید، بهتر اس��ت که این ماهی را در 
کاغ��ذ زرورق پیچیده و در فر قرار دهید و با چند 
ب��رش لیمو ترش میل کنید. عالوه بر این در طول 
جری��ان هضم، ای��ن ماهی به راحتی توس��ط بدن 

جذب می شود. 
کدو مسمايی: در خوردنش میانه روی نکنید!95 
درص��د ک��دو مس��مایی متش��کل از آب اس��ت، 
 بنابراین برای تناسب اندام بسیار ارزشمند خواهد
بود. کالری اش کم و طعمش عالی اس��ت و یک 
تغذی��ه متعادل را کامل می کند. س��س بش��امل و 
دیگ��ر گراورهای همراه )نوع��ی پنیر(  را حذف 
کنید: کدو را به ط��ور طبیعی و بخارپز میل کنید، 
کدومسمایی منبع فیبر و سرش��ار از ویتامین های 

C، پروویتامین و A است. 
کنگر فرنگی، قلب الغری: س��بزیجات اغلب به 
خاطر طعم ش��ان تحسین می ش��وند، کنگر فرنگی 
عالوه بر طعمش ویتامی��ن و موادمعدنی فراوانی 
نی��ز در خ��ود دارد. کنگر فرنگ��ی را می توانید با 
یک س��س س��االد رژیمی به عنوان پیش غذا و یا 
غذای اصلی )مثاًل در املت( نوش جان کنید. اگر 
برگ هایش را دوس��ت ندارید، مغز این س��بزی با 
کمی نمک خوش��مزه خواه��د بود.به این ترتیب، 
با اس��تفاده از محصوالت لذی��ذ و تازه این فصل 
 می توانید تناس��ب اندامتان را هم

حفظ کنید.

قارچ  ها از گیاهانی هستند که به عنوان ماده غذایی کاربرد پیدا کرده  اند. قارچ  ها 
 همگی خوراکی نبوده و دارای انواع سمی نیز بوده و استفاده از انواع سمی آن می  تواند

اثرات زودرس و دیررس داشته باشد. 
مسموميت قارچ ها از سه طريق ممکن است:

1-  مسمومیت اتفاقی که عموماً در کودکان هنگام بازی رخ می دهد. مسمومیت 
در این روش خفیف است.

2-  خوردن قارچ س��می به جای نوع غیر س��می)خوراکی( که عموماً با عالئم 
شدید همراه است.

3-  اس��تفاده از قارچ به واس��طه خواص روانی آن که به عنوان سوء مصرف در 
جوانان دیده می  شود.

شناسایی نوع قارچ در درمان کمک کننده است. اگر مرکزی برای شناسایی نوع 
قارچ در دسترس است، می  توان نمونه  ای از قارچ را درون کیسه  ای کاغذی در 
هوای اتاق نگهداری کرد و در اولین فرصت به مراکز شناسایی قارچ ارسال کرد. 
حتی مواد استفراغی بیمار به دلیل داشتن قطعاتی از قارچ قابل استفاده است، اما 
با به کار بستن تمامی اقدامات تشخیصی همچون ارسال نمونه تا گرفتن عکس 
و ایمیل به مراکز شناسایی تخصصی قارچ، هنوز در 90 درصد موارد، قارچ مولد 
ناشناخته می  ماند. تشخیص نوع قارچ دشوار و وقت گیر است، به همین دلیل در 
تمام موارد، درمان باید بر اساس بالین بیمار باشد. اغلب گزارش  ها از مسمومیت 

خفیف یا عدم مسمومیت حکایت دارد. 
عالئم بالينی

تقسیم  بندی قارچ  ها بر 10 گروه است، اما از نظر مسمومیت سه دسته هستند: 
- گروهی که عالئم مسمومیت آنها طی چهار ساعت بروز می  کند. 

- گروهی که بروز عالئم مسمومیت در آنها با تأخیر شش ساعتی همراه است. 
- گروهی که عالمتی ایجاد نمی  کنند. 

بیشترین سمیت و خطر در نوع دیررس عالئم است، اما به دلیل همزیستی چندین 
گونه با هم، ممکن است بیمار عالئم زودرس داشته باشد. بنابراین بروز زودرس 
عالئم، ردکننده مسمومیت جدی  تر نیست. به یاد داشته باشید که عالئم دیررس 
همیش��ه به نارسایی کبدی منجر نشده، بلکه تعدادی از قارچ  ها مولد نارسایی 

کلیوی یا عالئم مغزی هستند.
عالئم زودرس

- عالئم گوارش��ی)تهوع، استفراغ، اسهال و درد شکمی( عالئمی است که طی 

30 دقیقه تا سه ساعت پس از مصرف بروز می  کند. این عالئم طی 24 ساعت 
بهبود می  یابد.

- عالئم مغزی)توهم، خواب  آلودگی، تشنج و بی  قراری شدید( که عموماًَ در 
یک تا دو ساعت پس از مصرف شروع می  شود. با درمان حمایتی و به موقع، 

می  توان انتظار عاقبت خوشی برای بیماران با عالئم زودرس داشت. 
عالئم ديررس

پس از شش تا 24 ساعت از مصرف قارچ، عالئم گوارشی همچون تهوع شدید، 
اس��تفراغ، اسهال و درد شکمی آغاز می  شود که درمان حمایتی و مایع درمانی 
اغلب به کنترل عالئم منجر می  شود. طی روزها تا هفته  ها بعد مسمومیت کبدی 
بروز می  کند. گاهی سیر بیماری می  تواند به مرگ منجر شود. منطقی  ترین این 
درمان  ها زغال فعال است که ماده  ای سیاه رنگ بوده و توانایی اتصال به سم را 
داراست. پیوند کبد در بعضی از بیماران با موفقیت همراه بوده است. به همین دلیل 
در بیماران با عالئم و نشانه  های کبدی شدید باید بیمار را به  مرکز پیوند انتقال داد.

به یاد داشته باشید که عالئم دیررس همیشه به نارسایی کبدی منجر نشده، بلکه 
تعدادی از قارچ  ها مولد نارسایی کلیوی یا عالئم مغزی هستند.

در فصل بهار مراقب مسموميت قارچی باشيد
آمارها حاکی از آن اس��ت که در فصل بهار بیشترین مسمومیت در اثر مصرف 
قارچ های سمی در کشور مشاهده شده است. محمدرضا آصف، عضو هیأت 
علمی مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور در این باره گفت: قارچ ها به دو گروه 
کارخانه ای و طبیعی تقسیم می شوند که در نوع کارخانه ای به نام دکمه ای و قارچ 
های صدفی معروف هستند که از طبیعت به سمت کارخانه برای به نژادی منتقل 
 می شوند. این قارچ شناس افزود: در طبیعت، قارچ های متنوعی رشد می کنند

که بستگی به مناطق کش��ور به شکل های متنوعی وجود دارند. آصف به آمار 
مس��مومیت در کشورمان اش��اره کرد و گفت: بنابر آماری که در سال 85 برای 
مسمومیت گزارش شده، 9 مورد مرگ در ایران به وسیله قارچ های سمی به ثبت 
رسیده که در فصل بهار این  آمار بیشتر مشاهده شده است. افراد در فصل بهار 
مراقب مسمومیت ناشی از مصرف قارچ های سمی باشند، زیرا در فصل بهار 
بیشترین مسمومیت مشاهده شده است.وی، به افراد در تهیه قارچ های خوراکی 
توصیه کرد: باید محصولی تهیه شود که از کارخانه معتبر به صورت استاندارد 
بوده و در تولیدش از کمترین سموم استفاده شده باشد و در انتخاب قارچ دقت 

به عمل آید تا مسمومیتی به وجود نیاید.

مراقب مسموميت با قارچ  ها باشيد مدير كل مركز سالمت محيط وزارت بهداشت:
امکان کنترل و انهدام ميوه ها 

و سبزي هاي  آلوده در کشور وجود ندارد
مدیر کل مرکز س��المت محی��ط وزارت 
بهداشت گفت: کنترل باقیمانده سموم در 
میوه ها و س��بزي ها به عهده سازمان غذا و 
دارو در وزارت بهداش��ت است، اما چون 
وزارت کش��اورزي ای��ن محص��والت را 
شناس��نامه دار نکرده اس��ت، عمالً امکان 
کنترل و معدوم کردن میوه ها و سبزي هاي 
آلوده در کشور وجود ندارد.کاظم ندافي در 
گفتگو با فارس، در پاس��خ به این پرسش 
که متولي رسیدگي و کنترل باقیمانده سموم 
آفات نباتي در میوه ها و سبزي ها کجاست 
و چرا این مسأله در کشور کنترل نمي شود، 
گفت: از نظر قانوني متولي رس��یدگي به 
باقیمانده سموم آفات نباتي در محصوالت 
گیاهي به عهده س��ازمان غ��ذا و دارو در 
وزارت بهداش��ت اس��ت، اما تا زماني که 
زیرس��اخت هاي این کار از سوي وزارت 
جهاد کشاورزي فراهم نشود، امکان چنین 

کنترلي در کشور وجود ندارد.
وي در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش ک��ه 
زیرساخت هاي الزم چیست، افزود: فرض 
کنید سازمان غذا و دارو یک نمونه از یک 
میوه مثالً س��یب یا پرتغال را با هزینه هاي 
گران و سرسام آور در آزمایشگاه آزمایش 
کرد و متوجه شد که باقیمانده سموم در آن 
بیش از حد مجاز است، در این صورت اگر 
نتیجه این آزمایش حتي در همان روز هم 
آ ماده شود، در نهایت مي توان محصوالت 
همان یک مغازه یا یک کامیون را که میوه 
آل��وده در آن پیدا ش��ده اس��ت، از چرخه 

مصرف خارج و معدوم کرد.
رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
بهداشت گفت:  علت این مسأله این است 
که میوه ها و محصوالت غذایي گیاهي در 
ایران شناسنامه دار نیستند و بارکد ندارند، 
به همی��ن علت نمي توان آنه��ا را ردیابي 
ک��رد و اگر به نمونه  آلوده برخورد ش��ود، 
کل محصوالت آلوده را از بازار نمی توان 

جمع کرد. 
وي اف��زود: در حال��ي که اگر محصوالت 
گیاهي شناسنامه داش��ته باشند، به راحتي 
مي ت��وان رد تمام محص��والت آلوده یک 
مزرع��ه را در کل کش��ور گرف��ت و ب��ه 
 س��رعت تمام آنه��ا را از چرخه مصرف

خارج کرد.
ندافي گفت:  وزارت بهداشت این موضوع 
را در جلس��ات مش��ترک با وزارت جهاد 
کشاورزي مطرح کرده است و اعالم کرده 
که اگر محصوالت کش��اورزي در کشور 

شناس��نامه دار شوند، س��ازمان غذا و دارو 
مي تواند هزینه هاي گران ایجاد آزمایشگاه 
در سراسر کشور و نمونه برداري و آزمایش 

این محصوالت را متقبل شود.
وي در پاسخ به این پرسش که این مسأله 
در م��ورد میوه هاي واردات��ي که میزان آن 
کم نیس��ت هم اجرا نمي ش��ود، در حالي 
ک��ه کش��ورهاي خری��دار محص��والت 
کش��اورزي ایران ای��ن آزمایش ه��ا را بر 
روي محصوالت کش��اورزي ایراني انجام 
مي دهند و در م��واردي محصوالت آلوده 
را پ��س مي فرس��تند، گفت: بل��ه، اما اگر 
زیرساخت هاي فراهم شود حتي واردات 
را هم مي توانیم کنترل کنیم. ما مي توانیم در 
گمرک یک سامانه آزمایشگاهي مستقر کنیم 
و یک نمونه از محصول وارداتي را آزمایش 
کنی��م و بعد از چند س��اعت جواب آن را 
اعالم کنیم و بعد در صورتي که آلوده بود، 
در مورد منع ورود آن به کشور یا هر اقدام 

دیگر تصمیم گیري کنیم.
ندافي در پاس��خ به این پرسش فارس که 
پ��س اکنون در گمرکات نی��ز این نظارت 
انجام نمي ش��ود، گفت: حقیقتاً نمي دانم، 
ام��ا در هر صورت مس��ئولیت نظارت بر 
این موضوع و کنترل باقیمانده س��موم در 
محصوالت کش��اورزي اع��م از وارداتي 
و داخلي به عهده س��ازمان غذا و دارو در 

وزارت بهداشت است.
وي در پاس��خ به این پرسش که مسئوالن 
س��ازمان غذا و دارو تاکنون گزارش��ي در 
مورد میزان باقیمانده سموم آفات نباتي در 
کشور و اقدامات خود در این زمینه اعالم 
نکرده اند و بلکه گفته اند که این مسئولیت 
به عهده وزارت جهاد کش��اورزي است، 
از طرف دیگ��ر مس��ئوالن وزارت جهاد 
کشاورزي نیز اعالم کرده اند که مسئولیت 
نظارت و کنترل باقیمانده سموم آفات نباتي 
به عهده وزارت بهداشت و سازمان غذا و 
داروس��ت، توضیح داد: در داخل وزارت 
بهداشت این مسئولیت به عهده سازمان غذا 
و داروس��ت، اما این که بین این سازمان و 
وزارت جهاد کشاورزي در این زمینه چه 
تقسیم کاري وجود دارد، بنده مطلع نیستیم. 
وي تأکی��د کرد: ب��ا این وج��ود تا زماني 
ک��ه اقدامات زیربنایي براي شناس��نامه دار 
ک��ردن محص��والت کش��اورزي انج��ام 
نشود، هرگونه اقدام براي کنترل باقیمانده 
 س��موم آ فات نباتي در کشور نتیجه بخش

 نخواهد بود.

ی��ک متخصص تغذی��ه گف��ت: پروتئین موجود 
در کله  پاچه برای رش��د و ترمیم بافت های بدن 
بس��یار مفید اس��ت. مرتضی صف��وی در گفتگو 
ب��ا  ف��ارس اف��زود: کله پاچه یک غذای بس��یار 
چ��رب و پران��رژی اس��ت و از پروتئی��ن باال و 
باکیفیتی برخوردار اس��ت. این متخصص تغذیه 
 ادام��ه داد: البته کله پاچه سرش��ار از کلس��ترول

است.
کلس��ترول یک��ی از چربی های��ی اس��ت که در 
رگ ه��ای خون��ی رس��وب می کن��د و موج��ب 
گرفتگی آن می ش��ود و می توان��د در دراز مدت 

موجب سکته مغزی و قلبی شود.
مقدار کلس��ترول مغز گاو و گوسفند بسیار زیاد 
اس��ت و مغز گاو ح��دود 120 گرم وزن دارد که 
ح��دود دو ه��زار میلی گرم کلس��ترول و حدود 

130 کیلوکال��ری ان��رژی دارد. وی گف��ت: زبان 
 B گاو و گوسفند سرش��ار از ویتامین های گروه
مخصوصًا ویتامین B12 اس��ت و 100 گرم زبان 
گوساله حدود 130 کیلوکالری انرژی و 100 گرم 

زبان گوسفند حدود 260 کیلوکالری انرژی دارد. 
صفوی افزود: کله پاچه، غذایی بس��یار س��نگین 
اس��ت که می تواند موجب مش��کالت گوارشی 
 ش��ود. بهتر اس��ت در وع��ده صبحانه اس��تفاده

شود.
مص��رف آن در وع��ده ش��ام می توان��د، موجب 
بی خوابی و ناراحتی های معده شود. این متخصص 
 تغذی��ه بی��ان کرد: برخ��ی افراد در کل��ه پزی ها
از کل��ه میش ی��ا بز اس��تفاده می کنن��د که طعم 
نامطبوعی دارد و نس��بت به کله گوسفند ارزان تر 

است.
صفوی تأکید کرد: باید ب��رای خرید کله پاچه از 
مکان ه��ای مجاز اس��تفاده ش��ود و هرگونه بوی 
غیرطبیعی و نامطبوع و تغییر رنگ می تواند نشان 

دهنده از فاسد بودن کله  پاچه باشد.

پروتئين کله پاچه برای ترميم بافت های بدن مفيد است
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پیشنهاد مربیگری 
باشگاه گالکسی
به بکام 

حاج صفي با 
تراكتورسازي 
قرارداد 2 ساله 
امضا كرد

باشگاه لس آنجلس گالکسي براي نگهداشتن ستاره انگلیسي 
خود در آمریکا به وي پیش��نهاد مربیگري در این تیم را ارائه 
کرده است. به گزارش سایت تراي بال، در پایان فصل جاري 
رقابت هاي MLS ، قرارداد پنج س��اله دیوید بکام با این تیم 
آمریکایي به پایان مي رس��د و سران این باشگاه براي این که 
بتوانن��د وي را در این تیم حفظ کنند تصمیم گرفتند او را به 

عنوان مربي این باشگاه انتخاب کنند.
البته بکام اعالم کرده بیش��تر دوست دارد یک سال دیگر در 
میادین حضور داش��ته باشد تا این که بخواهد به عنوان مربي 

این باشگاه معرفي شود.
اگ��ر قرارداد دیوید بکام یک س��ال دیگر با گلکس��ي تمدید 
شود و وي بخواهد به عنوان بازیکن به کار خود ادامه دهد، 
طي قراردادي قرضي از ژانویه تا آوریل سال 2012 به عنوان 
بازیکن قرضي راهي اروپا خواهد ش��د. به هر حال همه چیز 
بسته به نظر بکام است که بخواهد به عنوان بازیکن به کارش 
ادام��ه دهد و یا با خداحافظي از فوتب��ال به دنیاي مربیگري 

پا بگذارد.

بازیکن فصل گذش��ته تیم فوتبال س��پاهان با تراکتورس��ازي 
تبریز قراردادي دو س��اله امضا کرد. جعفر جعفري مدیرعامل 
باش��گاه تراکتورسازي تبریز اظهار داشت: احسان حاج صفي 
دوران س��ربازي اش را گذرانده و اکنون بازیکن آزاد اس��ت. 
با حاج صفي قراردادي دو س��اله امض��ا کردیم و این بازیکن 
فصل آینده در تیم تراکتورس��ازي ب��ازي مي کند. حاج صفي 
فصل گذش��ته عضو سپاهان بود و یکي از بازیکنان ملي پوش 
این تیم محس��وب مي شد. باشگاه سپاهان هم در این  ارتباط 
توضیحاتي را ارائه کرد. به گزارش سایت باشگاه سپاهان، در 
این اطالعیه آمده است: احسان حاج صفي همچنان با باشگاه 
فوالد مبارکه س��پاهان براي یک فصل دیگر)90-91( قرارداد 
دارد، همچنین تا مهرماه مشمول خدمت سربازي نبوده است.
 بنابراین از باشگاه تراکتور سازي تبریز)و یا سایر باشگاه هاي
نظامي( درخواس��ت مي کنیم با عنایت به این موضوع جهت 
ح��ل و فص��ل چهار ماهي ک��ه این بازیکن خ��ارج از بحث 
 مش��مولیت با س��پاهان قرارداد دارد با این باش��گاه مکاتبه و

مذاکره کنید.

در حالي که پیش از این قرار بود اس��تارت لیگ برتر فوتسال از 
روز ش��ش مرداد ماه زده ش��ود،  این مسابقات با بیش از یک ماه 
تعویق، از 10 ش��هریور آغاز خواهد شد. جلسه قرعه کشي لیگ 
برتر فوتسال به انجام رسید و 14 تیم شرکت کننده در مسابقات، 
حریف��ان خود در هفته اول را ش��ناختند. ب��ه دلیل حضور تیم 
منصوري در جام باشگاه هاي آسیا، درخواست تیم هاي تازه وارد 
براي افزایش زمان نقل وانتقاالت و همچنین پیش رو داشتن ماه 
رمضان قرار بر این ش��د که رقابت هاي لیگ برتر فوتسال از 10 
شهریور ماه آغاز شود. پیش از این شش مرداد به عنوان زمان آغاز 
بازي ها در نظر گرفته شده بود. تیم هاي منصوري قرچک ورامین، 
گیتي پسند، فوالدماهان و فیروزصفه از اصفهان،  گسترش فوالد و 
دبیري از تبریز، علم وادب س��ایپاي مش��هد، حفاري اهواز، ارژن 
فارس، راه س��اري، پرس��پولیس و میثاق از ته��ران، صباي قم و 
شهرداري س��اوه تیم هاي ش��رکت کننده در لیگ 90 را تشکیل 
مي دهند. تیم منصوري فصل گذش��ته عنوان قهرماني را به خود 
اختص��اص داد تا روزهاي پنج تا 15 تی��ر نماینده ایران در جام 

باشگاه هاي آسیا باشد.

اقتدار یا اعتدال !؟
خبر

اعتراض تيم هاي سقوط كرده
جنجال تازه در فوتبال ايران !

مسئوالن تیم هاي سقوط کرده به حرف هاي سردار کمالي استناد مي کنند 
و معتقدند بازیکني مث��ل »الف ح« به طور غیر قانوني در لیگ برتر بازي 
کرده اس��ت.  سردار کمالي جانشین اداره منابع انساني ستاد کل نیروهاي 
مس��لح از مش��کل خروجي شش بازیکن تیم امید س��خن گفته و این که 
 مس��ئوالن فدراس��یون فوتبال باید براي حل این مش��کل ه��ر چه زودتر

اقدام کنند.
به گزارش آتي نیوز، صحبت هاي سردار کمالي که به طور شفاف بیان شد 
فق��ط به قصد کمک به فوتبال ملي ب��ود و این که دیگر بازیکنان تیم ملي 

هنگام اعزام  به خارج از کشور مشکلي برایشان پیش نیاید.
اما برخي از تیم هاي س��قوط کننده به روي دیگر س��خنان کمالي اش��اره 
مي کنند و معتقدند برخي از این شش بازیکن تیم امید با مدارک غیرقانوني 
در لی��گ برتر فوتبال بازي کرده اند و باید نتایج دیدارهاي این تیم ها برابر 
تیم هایي که از این بازیکنان اس��تفاده کرده اند س��ه بر صفر شود و در آن 

صورت این تیم ها به لیگ دسته اول سقوط نمي کنند!
به هر حال مس��ئوالن تیم هاي س��قوط کرده به دنب��ال کالهي از این نمد 
ب��راي خود هس��تند و به حرف ه��اي س��ردار کمالي اس��تناد مي کنند و 
 معتقدن��د بازیکن��ي مثل »الف ح« به طور غیر قانون��ي در لیگ برتر بازي

کرده است. این مسأله فوتبال ایران را با جنجال تازه اي مواجه مي کند.

اگر از استقالل بروی خودكشی می كنم!
تهديد ميالد ميداوودی توسط يکی از 

هواداران استقالل !
یکی از طرفدران میداوودی او را تهدید کرده که اگر از اس��تقالل برود 
میالد را نفرین می کند. میالد میداوودی از هواداران اس��تقالل خواسته 
تا هر پیامی که برای او دارند را برایش ارسال کنند تا او با مطالعه این 

پیام ها به درخواست های هواداران جواب دهد.
بازیکن استقالل با توجه به پایان رقابت های لیگ برتر در وب سایت 
شخصی خودش از هواداران تیم آبی پوش تهرانی خواسته تا هر پیامی 

خطاب به او دارند را برایش ارسال کنند.
 در این بین کاربران زیادی برای میالد پیام فرستاده اند و درخواست های
زیادی از او داشته اند که بیشترین این پیام ها ماندن در استقالل است. 
آنها از ستاره خود خواسته اند تا در استقالل بماند و حتی گاهی تهدید 
ک��رده اند که اگر از ای��ن تیم برود او را نفرین و یا حتی خود کش��ی 

خواهند کرد.

متأسفم من هم خواب موندم !
مس هشت ميليارد فروخته شد!

مازیار ناظمی در وبالگش نوش��ت : مس سرچش��مه رفس��نجان که با 
همت بچه های این ش��هر و س��رمایه مس به لیگ برتر فوتبال صعود 
کرده بود در جلس��ه ای با حضور  مدیران مس و نمایندگان و مدیران 
اس��تان همدان به مبلغ هشت میلیارد تومان به این شهر فروخته شد !؟ 

نامش هم شده هکمتانه ...
البت��ه تالش نمایندگان و مدیران ورزش��ی کرمان موثر نبود حتی فریاد 

عادل هم به جایی نرسید حاال اگر دردسر نشه !
بنده هم متاسفانه خواب ماندم و نتونستم کاری کنم !؟

لیگ برتر
 فوتسال از

10 شهريور ماه 
آغاز خواهد شد

- فکر می کنيد چقدر از موفقيت های س��پاهان در چند س��ال اخير به 
خاطر روانشناسی ورزشی بوده؟

هیچ وقت موفقیت زاده یک عامل نیس��ت و عوام��ل متعددی باید دخیل 
باش��د تا تیم به موفقیت برس��د که روانشناسی ورزش��ی در این بین تأثیر 

زیادی داشته است.
- تا کی با سپاهان قرارداد داريد؟ برای سال آينده چه برنامه ای داريد؟
تا پایان برج س��ه سال جاری قراردادم با س��پاهان تمام خواهد شد. هنوز 
صحبتی در مورد قرارداد جدید نداش��ته ام برای سال آینده. از سه تا چهار 
باش��گاه پیش��نهاد دارم که باید بررس��ی کنم اما چند سال خیلی خوب در 

سپاهان داشتم.
- کدام باشگاه ها؟ باشگاه های اصفهانی هم هست؟

ش��اید درست نباشد که اسامی باشگاه ها را ببرم ولی هم از اصفهان و هم 

از خارج از اصفهان هستند. 
- در ورزش ايران چقدر به روانشناسی ورزشی اهميت می دهند؟

خیل��ی کم، خوب ش��اید بعض��ی ها این مس��اله را از دالی��ل مهم نتیجه 
گی��ری تی��م های ب��زرگ و مطرح نمی دانن��د ولی مطمئن باش��ید خیلی 
 زود ای��ن فرهن��گ در کش��ور ما جا می افتاد و ش��اهد رش��د ورزش��ی

خواهیم بود. 
- در حال حاضر به غير از باش��گاه س��پاهان ديگر کجا مش��غول کار 

هستيد؟
در بحث روانشناسی ورزشی که فقط در باشگاه سپاهان هستم البته در این 
اواخر حضورم در باش��گاه کم شده و در دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان 
تدریس می کنم و جلسات روانشناسی نیز در سطح شهر برگزار می کنم.

- در باشگاه سپاهان چقدر از حضور شما راضی هستند؟

پای صحبت بازیکنان و مربیان مختلف باش��گاه که بنشینید بیشتر صحبت 
از تأثیرات بس��یار خوب روانشناسی اس��ت و حتی صحبتی که با خدیجه 
آزادپور قهرمان ووش��و شده بود یکی از عوامل موفقیت همین مسأله ذکر 

کرده است که البته ایشان لطف داشتند و اسم مرا برده بودند. 
- صحبت هايی در مورد پيوستن شما به ذوب آهن به گوش می رسد؟
صحبت هایی ش��ده ولی هنوز معلوم نیست و بستگی به شرایط دارد البته 

اگر با سپاهان به توافق نرسم.
- بعد از اتفاقات خوبی که با حضور شما در تيم های ملی در مسابقات 
گوانگجو افتاد و به ظاهر مسئول کميته ملی المپيک نيز به دنبال جذب 

شما هستيد. 
درس��ت است با این که دوس��ت دارم در اصفهان کار کنم ولی اگر با یکی 
از پیش��نهادهایی که از تهران دارم به توافق برسم از نظر کمک به تیم های 

ملی و کمیته ملی المپیک خیلی بهتر است. 
- فکر می کنيد اينجا بهتر کار می کنيد يا زمانی که خارج از کشور؟

راس��تش را بخواهی��د من اج��اره طبابت در آمری��کا را دارم و به صورت 
معم��ول حداقل حدود 120 هزار دالر می توانم درآمد داش��ته باش��م در 
صورت��ی که اینجا درآمدم کمتر ش��ده ولی امیدوارم کم کم روانشناس��ی 

ورزشی در کشور ما جا بیافتد.
- سخن آخر؟

جا دارد که تش��کر کنم از باش��گاه س��پاهان، علی الخصوص مدیرعامل و 
هیأت مدیره باش��گاه که فضای بس��یار خوبی را برای من فراهم آورده و 

بنده را حمایت کردند.

از چند باشگاه پیشنهاد همکاری دارم

اگر هدف کش��ف استعداد هس��ت چرا این انتقال به 
مازندران انجام نمی شود؟ جالب این که مازنی ها در 
همه تیم های بزرگ نماینده  دارند، خلعتبری، اوالدی، 
نوروزی، رحمتی، بنگر، طالبی، عمران زاده، یوس��فی، 
نورمحمدی، احمدی و ده ها بازیکن سرشناس و ملی 
پوش از این خطه هس��تند. طبق آمار رسمی نساجی با 
میانگین 15 هزار نفر در هر بازی پر تماشاگرترین تیم 
لیگ دسته اول شناخته شد... اگر از روی دلسوزی بود 
چرا  بودجه یک درصد ورزش 89 عملی نش��د؟ طبق 
مصوبه مجلس دولت مکلف ش��ده بود این مبلغ را که 
حدود دو هزار میلیارد تومان بود به ورزش اختصاص 

دهد که متاسفانه اینچنین نشد...
اگر این مهم عملی می شد همه استان ها می توانستند 
از این بودجه برای ورزش پایه سرمایه گذاری کنند و 

بازیکن و مربی خوب اس��تخدام کنند و با برنامه ریزی 
به سطح اول ورزش برسند ولی... روند انتقال تیم ها از 
یک ش��هر به شهر دیگر، در دولت نهم با شعار تمرکز 
زدای��ی از پایتخت و با هدف توزیع لیگ برتر در میان 
استان های بیش��تر و جذب تماشاگر برای تیم هایی که 
در تهران طرفداری نداشتند، صورت گرفت. این قصه 

از پاس تهران شروع شد و ...
از س��وی دیگ��ر، جابجای��ی تیم ه��ا ب��دون توجه به 
امکان��ات، زمینه ها و ظرفیت ها، ممکن اس��ت باعث 
شود یک تیم به سرعت افت کند و با این رخداد، هر 
کسی در استان به دنبال انداختن تقصیر به گردن کس 
دیگری خواهد بود و مردم نس��بت به حضور یک تیم 
در استان خود و هزینه کردن از منابع بومی برای آن و 
 بعد شکست و افت آن تیم، نگران، ناراضی و معترض

خواهند شد.
متأسفانه پس از آن هم این انتقال ها اغلب ناموفق بود. 

که البته همه به این امر پی بردند...  
قطعًا انتقال اس��می نمی تواند کارس��از باشد. یکی از 
اه��داف این انتقال ها، جذب تماش��اگر ه��م بوده، اما 
آیا واقعًا این اتفاق افتاده اس��ت؟ الزم نیس��ت خیلی 
اس��تدالل و منط��ق مطرح کنی��م، کافی اس��ت تعداد 
تماش��اگران این تیم های منتقل ش��ده را در مسابقاتی 
ک��ه دو تیم آبی و قرمز حریف آن نیس��تند، بررس��ی 
کنیم. می بینیم که این کش��ش و رغبت ایجاد نش��ده و 

مسابقات بدون تماشاگر است. 
پس بومی سازی چگونه بايد محقق شود؟ 

بومی س��ازی درست اس��ت، اما نه به هر قیمتی. بلکه 
فالن استان و شهرس��تان باید امکانات و استعدادهای 

الزم برای تش��کیل تیم و بازیکنان مستعد داشته باشد 
ت��ا بتوانند ی��ک تیم تش��کیل دهند. اع��زام تیم برای 
فوتبال خی��ز ک��ردن یک اس��تان فایده ن��دارد، فوتبال 
باید در ژن مردم اس��تان مذکور باش��د. در کشور ما از 
نظر ژنتیکی ثابت ش��ده ک��ه آمادگی برای این ورزش 
هس��ت، در حالی که در بسیاری از کشورها، از جمله 
برخ��ی همس��ایگان ما ای��ن عامل وجود ن��دارد. آنها 
ه��م گاهی چن��د بازیکن از کش��ورهای دیگر جذب 
می کنن��د و در نهایت هم موفق نمی ش��وند.  س��وال 
اینجاس��ت آیا انتقال ها بیش��تر جنبه تبلیغی دارد و در 
این میان نمایندگان مجلس نیز س��هم عمده ای در این 
جابجایی ه��ا و آوردن ی��ک تیم به ح��وزه انتخابیه یا 
 اس��تان خود دارند. آیا این تالش ایده ای برای جذب

رأی است؟ یا...

روانشناس تيم سپاهان:

رحمتی سايپا را به استقالل ترجیح داد!
در ش��رایطی که از باشگاه استقالل 
تهران به عنوان مقصد آینده مهدی 
رحمت��ی نام ب��رده می ش��ود، این 
دروازه ب��ان مذاکرات خ��ود را با 
باش��گاه س��ایپا آغاز کرده تا برای 
فصل آینده در تیمی توپ بزند که 
س��رمربی اش مجید صالح اس��ت. 
باش��گاه س��ایپا به احتمال فراوان 
مقصد آینده دروازه بان شماره یک 
تیم ملی فوتبال کش��ورمان خواهد 
بود. به گزارش برنا، در ش��رایطی 
که از باش��گاه اس��تقالل تهران به 
عن��وان مقصد آینده مهدی رحمتی 

نام برده می ش��ود، این دروازه بان مذاکرات خود را با باش��گاه س��ایپا 
 آغ��از ک��رده تا برای فصل آین��ده در تیمی توپ بزند که س��رمربی اش

مجید صالح است.
 دروازه ب��ان ش��ماره یک تیم ملی در مذاکره با آرش کوش��ا مدیرعامل 
س��ایپا به توافقاتی نیز دست یافته و احتمال این که فصل آینده در استان 
البرز به فوتبال خود ادامه دهد، زیاد است. با توجه به شرایط خانوادگی 
رحمتی، این دروازه بان پیش از این اعالم کرده بود که قصد جدایی از 

باشگاه سپاهان اصفهان را دارد.

قدرت چه كسی بيشتر است ؟

اگر قرار اس��ت عدالت اجرا ش��ود چرا تيم به اراک منتقل شود چرا به ساری نرود، چرا به زاهدان نرود؟ 
اصالً چرا تيم نفت به اس��تان های نفت خيز منقل نش��د؟ استان های نفت خيز زيادی داريم كه در حسرت 
تيم داری می سوزند...كرمانشاه، كهکيلويه و بوير احمد، آبادان، خوزستان و شهرهای نفت خيز و خيلی از 

استان های ديگر از اولويت بهتری برخوردار بودند ...
در حالي كه جلس��ه اي ميان نمايندگان اراک در مجلس ش��وراي اسالمي و هيأت امناي باشگاه نفت تهران 
برگزار شده و درباره انتقال اين باشگاه به استان مركزي بحث و تبادل نظر شده بود، اعالم شد كه باشگاه 
نفت تهران به طور قطعي به اس��تان مركزي منتقل مي ش��ود. متاس��فانه مثل اين كه »خيلی از تصميمات 
فوتبال را در جای ديگری می گيرند.«  و در اين مورد شبهه وجود دارد. انتقال تيم ها به شهرهای ديگر 
نيز از آن جمله مواردی است كه تقريباً دليل انتقال هايشان، روشن است. نمايندگان مجلس در اين ميان 
به ظاهر نقش اول را ايفا می كنند. علت اين كه تيم ها در زمان انتقال به شهرس��تان هاي خاصي منتقل 
مي شوند اين است كه نمايندگان اين شهرستان ها در مجلس زورشان از بقيه نمايندگان بيشتر است! و 

تصميمات ورزشی در فوتبال چندان هم تعيين كننده نيستند!

در طی چند سال گذشته صحبت های زيادی در مورد علل نتيجه گيری تيم های ورزشی شده كه با ورود علم به ورزش، وجود تخصص های 
مختلف در كنار كادر فنی يکی از ملزومات كلی تيم های ورزشی شده است. يکی از مهم ترين تخصص ها روانشناسی ورزشی است. يکی از 
داليل عمده نتيجه گيری تيم های بزرگ دنيا در تمامی رشته های ورزشی، حضور روانشناسان ورزشی در كنار هر تيم ذكر می شود تا جايی 
كه كاروان های ورزشی كشورهای صاحب ورزش در مسابقات المپيک برای هر دو تا سه نفر، يک روانشناس ورزشی در كنار تيم دارند كه 
كليه رفتارهای ورزشکاران در طول شبانه روز را بررسی می كند. ولی متأسفانه در كشور ما هنوز به اين قضيه، آن طور كه بايد و شايد بها 
داده نمی شود تا از آثار فوق العاده آن در تيم های ورزشی استفاده شود. يکی از معدود افرادی كه به صورت تخصصی بحث روانشناسی 
ورزشی را دنبال می كند و مدرک روانشناسی ورزش از دانشگاه های معتبر دنيا دارد، دكتر عباس اسماعيلی است كه هم اكنون در باشگاه 

سپاهان مشغول به فعاليت است كه با او به صحبت پرداختيم.

  زاینده رود

پس از جدايی امير قلعه نوعی
حاج رضايی هم از سپاهان رفتنی شد

مشاوره فنی س��پاهان در فصل آینده در کنار این تیم اصفهانی حضور 
نخواه��د داش��ت. امیر حاج رضای��ی در گفتگو با برنا اظهار داش��ت: 
 فصل خوبی را در کنار س��پاهانی ها سپری کردم، اما برای فصل آینده
 نمی توانم در کنار این تیم باشم و باید جدا شوم. وی افزود: جدایی ام
ربطی به جدایی امیر قلعه نوعی از سپاهان ندارد و دالیل خودم را برای 
این تصمیم دارم. گفتنی اس��ت حاج رضایی از 16 آذر 1389 فعالیت 

خود در باشگاه سپاهان به عنوان مشاور فنی را آغاز کرده بود.

تعبير بيلد از محبوبيت ال كاپيتانو
 توتي بعد از پاپ مهم ترين

مرد رم است
یک نش��ریه روزانه چاپ آلمان نوشت بازیکن 34 ساله جیالروسي ها، 
دومین مرد مهم ش��هر رم محسوب مي ش��ود. روزنامه بیلد آلمان اقدام 
به انتش��ار گزارشي کوتاه از فرانچس��کو توتي، بازیکن با تجربه آ.اس.
رم کرده اس��ت. در این گزارش فرمانده داخل زمین تیم پایتخت ایتالیا 
معروف به ال کاپیتانو پ��س از پاپ، رهبر کاتولیک هاي جهان، دومین 
مرد مهم شهر رم برشمرده شده است. گزارشگر این نشریه عنوان کرده 
توتي بازیکني اس��ت که بیش��ترین تعداد بازي براي تیم رم انجام داده 
و چهره بس��یار محبوبي در این شهر ایتالیایي است. در این مقاله کوتاه 
عنوان ش��ده س��تاره خس��تگي ناپذیر و بازیکن متفکر رم، اکنون همراه 
خانواده اش در تعطیالت در س��واحل جنوبي کشورش به سر مي برد و 

حتي در این حال نیز از بازي فوتبال غافل نیست.

بی خیال محرومیت؛ ما كرش داريم!

جلوگیری فیفا از حضور بانوان محجبه ایرانی در رقابت های مقدماتی المپیک 
لندن، بار دیگر این نکته را به مسئوالن ورزش و فوتبال ما گوشزد کرد که باید با 
دیپلماسی قوی تر و مقتدرتری در دنیای ورزش حاضر شویم و اگر کار بر همین 
منوال باشد، باز هم از این بابت متضرر خواهیم شد. اما داستانی که این بار برای 
دختران فوتبالیست ما به وجود آمد، پیامد هشدارهایی است که در یکی، دو سال 
پیش، بارها از سوی فیفا به فدراسیون فوتبال داده شد؛ اما فدراسیون فوتبال به 
جای پرداختن به اصل قضیه و پیدا کردن راهکاری برای این مشکل، توپ را به 
زمین سازمان تربیت بدنی انداخت و معاونت بانوان سازمان تربیت بدنی، راه حل 
را در فراخوان عمومی برای ایجاد یک نمایشگاه مد لباس ورزشکاران دانست و 
سرانجام، پس از برپایی مد لباس ورزشکاران، این معاونت بانوان سازمان بود که 
لباس کنونی تیم ملی بانوان را تأیید کرد، ولی اگر به یاد داشته باشید، فیفا بار دیگر 
در مسابقات نوجوانان در سنگاپور � که دختران ما با همین لباس حاضر بودند � 
ایراد گرفت و ایراد فیفا هم به گفته خودشان در راستای ایمنی و حفظ سالمت 

فوتبالیست ها صادر شد.
فیفا بر این باور است که نوع سربندی که دختران ما می بندند، چون همه سر 
و گردن بازیکن را پوشش می دهد، ممکن است در درگیری ها باعث خفگی 
بازیکنی شود که چنین روسری یا مغنعه ایی را بر سر خود بسته و بر پایه قوانین 
آنها، باید این نوع سربند یا مغنعه از گردن به باال باشد و دور گردن را پوشش 

ندهد.
با وجود این، راهکاری در این بین پیشنهاد شد و آن این که ما هم قوانین فیفا 

را رعایت کنیم و  به حفظ شئونات خود بپردازیم؛ بر این مبنا که به جای مقنعه 
ورزش��کاران که یکسره و یک تکه است، دختران ما یک سربند به اضافه یک 
گردنبند نازک داشته باشند تا هم حفظ شئونات شود و هم پاسخی باشد به فیفا.

در ه��ر ح��ال، راهکارهای��ی بوده و فیفا هم م��دت ها پیش، ای��ن تذکر را به 
 م��ا داده بود، ولی گویا یک جایی در فدراس��یون خیل��ی این موضوع را جدی

نگرفته است.
نکت��ه دیگر که یک مقدار ما را اذیت و آزار می دهد، این که یک ناظر بحرینی 
از فیفا مانع بازی بازیکنان ما شد و با توجه به شیعه بودن ناظر بحرینی، عجیب 
 بود که چرا به این راحتی با احساسات میلیونها مسلمان بازی کرد؟! چه بسا، او
می توانس��ت با گزارش مثبت خود، راهکار بهتری پیش روی بانوان مسلمان 
گذارد و این را هم باید بدانیم که جمهوری اسالمی ایران، راهی را برای بانوان 
مس��لمان دنیا باز کرد تا آنها با الگوبرداری از بانوی ایرانی، بتوانند در مسابقات 
ورزش��ی ش��رکت کنند. از جمله همین دختران ورزشکار بحرین که بارها در 
 مصاحبه های خود گفته اند که الگوی ایرانی، باعث حضور ایش��ان در عرصه
بین الملل شده و اکنون خود ما باید بابت این الگوی مناسب از حضور در المپیک 
محروم شویم و ضربه بزرگی بر پیکر نیمی از مردم ما که عالقه مند به ورزش 
هستند، وارد شود. ما البته همه جوانب را در این بحث گفتیم و باز هم بر این 
باوریم که اگر دیپلماسی ورزش ما در عرصه بین الملل قوی بود، از این ضربات 
بر پیکر ورزش ما وارد نمی آمد اما چه کنیم که فدراسیون فوتبالی داریم که اگر از 
پس درگیری های درونی خود و جنگ قدرتی که در بین خود رئیس و روسای 
فوتبال وجود دارد، برآید، هنر کرده است؛ چه رسد به این که بخواهد در عرصه 
بین الملل مقتدرانه کار کند. به راستی تا کرش هست، هیچ نگرانی و کمبودی در 

فوتبال ما احساس نمی شود؟!
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شهاب حسیني، بازیگر سینما و تلویزیون قصد دارد پس 
از پایان بازي در سریال »سرزمین کهن« به کارگرداني 
کم��ال تبریزي ب��راي پنج س��ال از دنی��اي بازیگري 

خداحافظي کند. 
شهاب حسیني در گفتگو با ایرنا گفت: قصد دارم براي 
 مدتي بازیگري را کنار بگذارم، امروز نیاز به دریافت هاي

جدی��دي در کار و زندگي دارم و باید براي به دس��ت 
آوردن این دریافت ها، زماني را اختصاص دهم. 

بازیگر فیلم سینمایي »جدایي نادر از سیمین« یادآور شد: 
پایان هر دهه از زندگي، دغدغه هایي را براي هر انسان 
در پ��ي دارد و برخي از ای��ن دغدغه ها رنگ دیگري 
گرفته، تعدادي از آنها عمیق ش��ده و برخي نیز از بین 

مي رود. 
حسیني تأکید کرد: در آغاز چهارمین دهه زندگي خود 
هستم و نیاز دارم به برخي سئواالت ذهنم پاسخ دهم 
و این امر بدون در اختیار داش��تن زماني مناسب براي 

تحقیق و جستجو، امکانپذیر نیست. 
وي ادامه داد: این تالش براي رهایي از تکرار و فرار از 
مرز روزمرگي است، زیرا ادامه این روند موجب مرگ 

عشق و خالقیت مي شود. 
بازیگر فیلم سینمایي »برف روي شیرواني داغ« گفت: 
فقط براي رفع نیازهاي روزمره در زندگي نمي توان در 
آثار سینمایي بازي کرد و نباید در انتظار باشیم تا پس از 
سال ها به واسطه دو پیشنهاد خوب، اثري درخور توجه 

در عرصه بازیگري داشته باشیم. 
 حس��یني ادام��ه داد: ب��راي دریافت صحی��ح و درک
عمیق ت��ر از حرفه بازیگري نیاز دارم فضاي پش��ت 
دوربین را تجربه کنم تا اینگونه به ش��ناخت خوبي از 

سینما و دنیاي فیلم برسم. 
وي درباره این که در این س��ال ها چه فعالیتي خواهد 
کرد، یادآور ش��د: سال هاي دوري از عرصه بازیگري 
بدون ش��ک دوران استراحت نیس��ت. در این سال ها 
تالش مي کنم تا از بیرون به بازیگري و سینما نگاه کنم 

و به جستجو و کنکاش براي تازه شدن بپردازم. 
بازیگر فیلم س��ینمایي »درب��اره الي« افزود: 15 س��ال 
عملکرد من در عرصه هنر، حاصل 26 سال زندگي قبل 
از دوران هنري من بوده است. در این دوران سرگشتگي 
هاي دوران نوجواني، شرایط هشت سال جنگ تحمیلي 
و احساسات و رویاپردازي هاي متناسب با جواني با من 
همراه بود، اما در سال هاي اخیر تجربه جدیدي به من 

افزوده نشده است. 
حسیني ادامه داد: تصور مي کنم به ابزاري براي کار خود 
تبدیل ش��ده ام و دوس��ت دارم از آنچه تاکنون بوده و 

هستم مفیدتر باشم تا به اغناي روحي برسم. 

سال 91 از دنياي بازيگري به طور موقت خداحافظي 
مي کنم 

بازیگر سریال »شوق پرواز« در پاسخ به این پرسش که 
از چه زماني بازیگ��ري را براي مدتي کنار مي گذارد، 
گفت: هم اکنون در حال بازي در س��ریال »س��رزمین 
کهن« به کارگرداني کمال تبریزي هستم. فیلمبرداري 
این اثر تلویزیوني تا س��ال 91 ادامه دارد و پس از پایان 
بازي در این اثر، بازیگري را حداقل براي چهار یا پنج 
س��ال کنار مي گذارم و امیدوارم پس از این س��ال ها با 
روحیه بهتر و دانش بیشتر، به عرصه بازیگري بازگردم. 
 حس��یني افزود: در ای��ن مدت قص��د دارم به برخي

فعالیت هاي اجتماعي که همیشه دغدغه من بوده اند 
بپردازم. به عنوان نمونه دوس��ت دارم مرکزي را براي 
ارائه مشاوره تحصیلي درباره سینما و بازیگري در سینما 
به عالقه مندان تأسیس کنم تا اینگونه دوستداران عرصه 

بازیگري را راهنمایي کنم. 
به گفته بازیگر فیلم سینمایي »شمعي در باد«، بسیاري 
از عالقه مندان به بازیگري راه درس��ت حضور در این 
عرص��ه را نمي دانند و ما مي توانیم تفکري صحیح را 

نسبت به عرصه بازیگري در آنان ایجاد کنیم. 
 فق��ر بازيگ��ري حاص��ل ع��دم هداي��ت صحيح

عالقه مندان است 
وي در ادامه در پاس��خ به این پرسش که به چه علت 
امروز در سینما و تلویزیون با فقر بازیگر روبه رو هستیم، 
گفت: فقر بازیگري در س��ینماي ما در عدم کشف و 
 ش��ناخت و هدایت صحیح نیروي انس��اني خالصه

مي شود. 
حس��یني تأکید کرد: کالس هاي بازیگري بسیاري در 
سراس��ر کشور وجود دارد و دانشگاه هاي مختلفي در 
رش��ته هاي مختلف سینمایي دانشجو مي پذیرند، اما 
نکته مهم آن است که عالقه مندان به حضور در عرصه 

بازیگري تلقي صحیحي از حضور در سینما ندارند. 
این بازیگر افزود: فقري که شما از آن صحبت مي کنید 
به علت تلقي و برداشت اشتباه افرادي است که وارد این 

عرصه مي شوند. 
تناسبي ميان توانمندي و درآمد برخي بازيگران وجود 

ندارد 
حسیني درباره تأثیر شرایط رفاهي بازیگران سوپراستار 
بر عالقه جوانان براي حضور در عرصه بازیگري، گفت: 
 بازیگران در صورتي برازنده داش��تن زندگي آسوده و
به دور از دغدغه هاي روزانه هستند که وقتي روي پرده 
نقره اي سینما دیده مي شوند، در حد استانداردهاي روز 
بازیگري با توانمندي هاي خود، مخاطبان را مجذوب 

کنند. 

وي ادامه داد: متأس��فانه این توانمندي در میان برخي 
بازیگ��ران ما وجود ندارد و این تناس��ب توانمندي و 

امکانات گاهي اوقات دیده نمي شود. 
وی یادآور شد: زندگي آنچناني و سرشار از شهرت و 
لذت براي هر انساني مطلوب است، اما مخاطبان نیز باید 
به درستي بدانند بازیگران به چه واسطه اي حق دارند 
اینگونه زندگي کنند و بازیگران نیز باید با توانمندي هاي 

خود حقانیت داشتن چنین زندگي را ثابت کنند. 
حسیني، بازیگران را جزء سرمایه هاي بزرگ فرهنگي 
جامعه دانست و بر حمایت از این قشر جامعه هنري 

تأکید کرد. 
عالقه مندان صرفاً براي بازيگر شدن مشتاق هستند 

وي درباره اشتیاق بازیگري در میان نسل جوان گفت: 
در چه��ره تمام کس��اني که براي حض��ور در عرصه 
بازیگري به من مراجعه مي کنند، فقط یک اشتیاق صرف 
براي بازیگر ش��دن دیده مي شود که متأسفانه خالي از 
تفکر است و به دشواري هاي این راه توجه نمي شود. 

این بازیگر س��ینماي ایران تأکید کرد: اگر عالقه مندان 
 ب��ه بازیگري بدانند براي چه چی��زي وارد این عرصه

مي شوند و دقیقاً مفهوم بازیگري را درک کنند، مشکل 
ما حل مي شود. 

حسیني گفت: باید به دالیل حضور هنرهاي نمایشي 
 در زندگ��ي بش��ر نگاه��ي بیندازی��م. آیا ای��ن هنرها
آمده اند تا عده اي سوپر استار شوند یا برخي مباحث 
 فلس��في و تفکري از طریق این هنر به مخاطبان ارائه

شود؟ 
وي افزود: در حقیقت هنرهاي نمایش��ي به وجود آمد 
ت��ا عده اي با دیدن برخ��ي آثار، پیام هاي یک نمایش 
را در زندگي خود به کار برند و به تصمیمات اش��تباه 

خود پي ببرند. 
بازيگران سرمايه هاي کشور هستند 

بازیگر فیلم سینمایي »آناهیتا« یادآور شد: هر بازیگر قبل 

از هر چیزي رسالتي بزرگ بر دوش دارد. در حقیقت 
بازیگ��ران همانند معلمان هس��تند و به هم��ان اندازه 

جایگاهي خطیر را در جامعه دارند. 
 وي ادامه داد: بازیگران و اهالي سینما جزئي از سرمایه هاي

انساني کشور هستند و ارزش آنان به مراتب از الماس، 
نفت و طال بیش��تر اس��ت، زیرا آنان با ایده هاي خود 
مي توانند خط مش��ي فرهنگي و ذهني یک جامعه را 

تغییر دهند. 
 حسیني گفت: شاید هزاران تبلیغ شهري درباره صرفه جویي
در مصرف آب وجود داشته باشد، اما یک اثر سینمایي 
ب��ا موضوع صرفه جوی��ي در مص��رف آب به مراتب 

تأثیرگذاري بیشتري نسبت به این تبلیغات دارد. 
به دنبال ثبت خود در موزه خاطرات مردم باشيم 

حسیني درباره تفاوت کیفي بازیگران با یکدیگر گفت: 
یک بازیگر حقیقي به دنبال ثبت خود در موزه خاطرات 
مردم است و مي خواهد رکورد دیگر بازیگران را به خود 

اختصاص دهد. 
وي افزود: بازیگر خوب همانند باغباني است که خود 
را از ب��وي گل ه��اي فصلي محروم ک��رده و به دنبال 
 کاشت درختي است که سال ها پابرجا بماند و با تغییر

فصل ها از بین نرود. 
بازیگر سریال تلویزیوني »پلیس جوان« یادآور شد: همه 
ما به نوعي دغدغه ماندگاري داریم. بازیگراني همچون 
چارل��ي چاپلین همچنان با آثار ماندگارش��ان ماندگار 

هستند. 
حسیني تأکید کرد: چگونه ممکن است ما وارد عرصه 
بازیگري شویم، اما از تاریخ، جامعه شناسي، فلسفه یا 

روانشناسي چیزي ندانیم. 
وي افزود: بازیگراني که با تفکر ش��هرت وارد عرصه 
 بازیگري مي ش��وند، همانند هم��ان گل هاي فصلي
م��ي مانند که ماندگاري ندارن��د و با تغییر فصل ها از 

بین مي روند.

عکاس��ان اصفهاني در ششمین جشنواره امارات و 
بیست و پنجمین جشنواره عکس اسپانیا سه عنوان 

برتر کسب کردند.
به گ��زارش فارس، نتایج بیس��ت و پنجمین دوره 
مسابقه عکس اسپانیا با موضوع کار و حرفه اعالم 
شد که حسین شجاعي منش از اعضاي کانون عکس 
اصفهان یک اثر برگزی��ده با عنوان »مرد آهنین« در 
این جش��نواره ارائه کرد که نمایشگاهي از بین آثار 
منتخب از هشت جوالي 2011 در کشور اسپانیا برپا 

خواهد بود. 
در نتایج شش��مین مسابقه عکس امارات که اصغر 
صامتي دیگر عضو کانون عکس اصفهان توانست با 
دو اثر به نام هاي »برج هاي عظیم« و »گندم براي نان« 

رأي مثبت هیأت داوران را کسب کند. 
اصغ��ر صامت��ي در گفتگو ب��ا ف��ارس در اصفهان 

درخص��وص عکس »گن��دم براي نان« شش��مین 
جش��نواره امارات اظهار داشت: عکس »گندم براي 
نان« تصویر زن روستایي را از روستاي مالوجارد از 
توابع ورزنه است که در حال آرد کردن گندم براي 

پخت نان است. 
وي با بیان این که هیچگاه طبیع��ت ایران را از نگاه 
فقر به تصویر نمي کش��م و هدف من از این عکس 
به تصویر کش��یدن فقر نیس��ت، افزود: همیشه از 
صحنه های��ي که با وجود فقر، زندگ��ي در آن موج 
مي زن��د عکس��برداري مي کنم. این ع��کاس برتر 
اصفهاني در خصوص ششمین جش��نواره امارات 
گفت: جشنواره امارات تنها جشنواره اي محسوب 
مي شود که عنوان هاي برتر خود را با هدایاي نقدي 
پرداخت مي کنند و به مرات��ب در داوري عکس ها 

داراي سختگیري هاي زیادي است. 

انیمیش��ن »شکرس��تان« پ��س از حض��ور در بازار 
جش��نواره کن در چهل و یکمین دوره جش��نواره 
جیفوني ایتالیا پذیرفته شد تا راهي رقابت در بخش 

مسابقه Gryphon Awards جشنواره شود.
به گزارش ف��ارس به نقل از پای��گاه خبري حوزه 
هنري، انیمیش��ن »شکرس��تان« به کارگرداني بابک 
نظري و تهیه کنندگي سیدمس��عود  صفوي، یکي از 
نمایندگان حوزه هنري در بازار جش��نواره کن بود 
که با اس��تقبال خوبي از سوي برگزارکنندگان سایر 
جش��نواره ها و خریداران دیگر کشورها، همچون 
فرانسه و کشورهاي عرب زبان حاشیه خلیج فارس 

قرار گرفت. 

این تولید حوزه هنري که پی��ش از این جایزه هاي 
بهترین انیمیش��ن از سوي خانه س��ینما، جشنواره 
بین المللي پویا نمایي تهران، جش��نواره کودکان و 
نوجوانان همدان و جشنواره فیلم کوتاه تهران را به 
دست آورده، اکنون در یکي از مهم ترین جشنواره هاي 
فیلم کودک و انیمیشن در سطح بین الملل حاضر شده 

تا به رقابت با سایر آثار شرکت کننده بپردازد. 
جش��نواره جیفوني 12 تا 21 جوالي )30-21 تیر( 
در شهر جیفوني ایتالیا برگزار مي شود. قسمت هاي 
جدید »شکرستان« نیز از س��وي مرکز مطالعات و 
تولید فیلم انیمیشن حوزه هنري، براي پخش از صدا 

و سیما در حال ساخت و آماده سازي است.

عکاسان اصفهاني در دنيا خوش درخشيدند؛

كسب 3 عنوان برتر براي عکاسان اصفهاني

پس از حضور موفق در بازار جشنواره كن؛

انیمیشن شکرستان در جشنواره جیفوني ايتالیا 
پذيرفته شد

خداحافظي شهاب حسيني
 از دنياي بازیگري

خبر

محمدرضا درویش��ي از آماده س��ازي و انتش��ار 
جلد سوم دایره المعارف س��ازهاي ایراني خبر 
داد. محمدرضا درویشي، آهنگساز و پژوهشگر 
موس��یقي در گفتگو با فارس گف��ت: کار روي 
جلد س��وم دایره المعارف سازهاي ایراني که به 
طور مش��خص به س��ازهاي بادي مناطق ایران 

اختصاص دارد را ش��روع کرد ه ام و حدود یک 
س��ال این پروژه ادامه خواهد داشت. وي ادامه 
داد: بع��د از آماده س��ازي، ای��ن مجموعه را به 
انتش��ارات ماهور مي دهم که حدود ش��ش ماه 
نی��ز در آنجا مراحل خود را طي می کند و آماده 

چاپ خواهد شد.

محمدرضا درويشي خبر داد؛

جلد سوم دايره المعارف سازهاي ايراني منتشر مي شود 
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